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1"تفكير أولي حول أسلوب حسم السلطة: "حول أرضية

  هذه الرضية) 1
".حول مسألة السلطة 2...يطرح بإلحاح فتح نقاش : "جاء في

 111 برنام111ج النق111اش السياس 111 ال111داخل 
.م111ن اليج111ابب  نق111اش ه111ذه المس111ألة، والحس111ن ه111و إدماجه111ا في

مث11ل التقيي11م(، وإعطاؤها السبقية عل حساب القضايا الخ11رى "طرحها بإلحاح"لكن من الخطأ 
ة المنظمة  ...).والبناء التنظيم  وبلتر

 111 الرض111ية) 2
ي: "ج111اء في ه111ذا...". بن111اء إل الم111ام كمنظم111ة : المنظم111ة ح111ددت لنفس111ها من111ذ س111نتيي

 1111111 ط1111111رح من1111111ذ . خط1111111أ
، ول1111111و أن ش1111111كل التع1111111بتي عن1111111ه ع1111111رف بع1111111ض1973أو  1972الش1111111عار المعني

ات .3التدقيقات أو التغيتي

ير أهمي11ة الم1دن بالمقارن11ة م11ع الب1وادي ه 11) 3   اعتمدت عليها الرضية لتتب
%40أن : "الحجة النر

 1111 الم1111دن
 1111". م1111ن الس1111كان في

ه1111ذه الحج1111ة بعي1111دة ع1111ن أن تك1111ون مقنع1111ة أو كافي1111ة، لنه1111ا ل تبح1111ث في
فه111ل س111كان الم111دن كله111م عم111ال؟ طبع111ا ف111إن الطبق111ة العامل111ة،. الطبيع111ة الطبقي111ة لولئ111ك الس111كان

يالي111ة، وبالت111ال  ف111إن الس111تناد عل حج111ة ع111دد أو نس111بة  111 إط111ار التبعي111ة للمتب
ال أقلي111ة في ي ك111انت وس111تر

ورة إعط111اء دور رئيس 111  ض بالضي111 لطبق111ات غتي111 الطبق111ة العامل111ة وغتي111) أو ه111ام ج111دا(الس111كان، يف111تر
وليتاري11ا  ة وش11به التب جوازي111ة الص11غتي ي111 مث11ل التب ء ال11ذي يختل11ف م11ع كونن11ا.... جم111اهتي الفلحيي 11 

السش

اتيجية والتكتيك، 1 11 ننشش هذه الوثيقة ضمن مجموعة من الوثائق تناقش جوانب مختلفة من قضايا الستر
 111 الث111ورة المغربي1111ة"عل إث111ر ص111دور وثيق111ة 

اتيجية في ، وه 111 إح111دى الوث111ائق الساس111ية لخ111ط م111ا"القض111ايا الس1111تر
 1111 ه1111ذا المسلس11111ل المس11111م "إع11111ادة البن11111اء"س1111م  ب 

، تل1111ك"إع11111ادة البن11111اء"، وين11111اقش أص11111حابها المس11111اهمون في
، ه1ا الس11لنب  الوثيقة الذين حدس1وا أحيان11ا بع11ض جوانبه1ا الخاطئ11ة، لك1ن دون التوص1ل إل مواجهته1ا وإنه1اء تأثتي

، وبقي11ت آث1اره مس11تمرة إل م1ا بع11د انهي11ار تجرب11ة م1ا س1م  ي هذا التأثتي ال1ذي جني11 عل جي1ل كام1ل م1ن المناض11ليي
 111 خري111ف "إع111ادة البن111اء"ب 

. 1985، في ى اس111تمرارية ذل111ك الت111أثتي بع111د ذل111ك بس111نوات، قب111ل أن يتوص111ل  وس111تي
اتيجية جدي11دة أطل1ق عليه1ا    إل ص11ياغة اس11تر

اق"التحريفي11ون الج11دد بقي11ادة أبراه11ام الشفابر اتيجية الخ11تر اس11تر

".الديموقراط 
  الوثيقة الصلية 2

.11 نقط الحذف تعتب عن وجود فراغ أصل  في
ي11ا"11 الشعار المتحدث عنه هنا هو  3 ، وق11د ص11در لول"من أجل بناء منظمة طليعي11ة ص11لبة وراس11خة جماهتي

  وثيقة 
 "مرة في

ة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذابر  11" نونتب 20تقرير "المعروفة ب " عشش
وه  ص11ادرة في

.1972نونتب  20
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 11 الث11ورة الوطني11ة الديموقراطي11ة الش11عبية، الطبق11ة العامل11ة
نعتق11د ونري11د أن تق11وم بال11دور الرئيس 11 في

ي .4وجماهتي الفلحيي

  تطرحها الرض1ية ه 1) 4
هك1ذا ف1إن حس11م الس11لطة لي1س بح11رب التحري1ر الش1عبية: "الخلصة النر

  
 111 ش1111كلها الص111يني

 111 ش1111كلها الروس 111 ... الطويل1111ة الم111د في
إن111ه... ول بالنتفاض111ة المس1111لحة بالم111دن في

ي1111 ه1111ذه الخلص1111ة غتي1111 ص1111حيحة،". مسلس1111ل العن1111ف الث1111وري المنظ1111م لجم1111اهتي العم1111ال والفلحيي

111 
ي111 أن نق111ول إن ح111رب التحري111ر الش111عبية الطويل111ة الم111د يج111ب أن تك111ون في فهن111اك ف111رق ج111وهري بيي

، ه1111ذا م1111ن جه1111ة، وم1111ن جه1111ة أخ1111رى، أن نق1111ول أن ح1111رب  
 1111 ش1111كلها الص1111يني

المغ1111رب، ولك1111ن لي1111س في
ي111 أن. 5التحرير الشعبية غتي صحيحة وغتي ملئمة بالنسبة للمغرب كما أن هناك فرق جوهري بيي

،  1 ش1كله الروس 1
نقول النتف1اض المس11لح بالم1دن ص11حيح وملئ1م بالنس11بة للمغ1رب، ولك1ن لي1س في

ي أن نقول إن النتفاض المسلح بالمدن غتي صحيح وغتي ملئم تماما بالنسبة للمغ11رب فك11أن. وبيي
  لحرب التحرير غتي مطروح ب1المغرب، ف1إن أي ش11كل آخ11ر

الرضية تظن أنه إذا كان الشكل الصيني
اتيجية ح11111رب التحري11111ر الش11111عبية غتي11111 مط11111روح ك11111ذلك ب11111المغرب ء. لس11111تر 11111 

وكأنه11111ا تظ11111ن نف11111س السش
أم11ا الب11ديل ال11ذي تظ11ن الرض11ية أنه11ا كش11فته، ف11إنه يغف11ل أن11ه. بالنس11بة للنتف11اض المس11لح بالم11دن

، أو لهم1ا ي11 سواء حرب التحرير الشعبية أو النتفاض المسلح لجم11اهتي العم11ال أو لجم11اهتي الفلحيي
.6معا هما كذلك مسلسل عنف ثوري منظم

ف بض111عف المنظم111ة وص111عوباتها، وأنه111ا  111 الرض111ية، ه111و أنه111ا تع111تر
م111ا ه111و إيج111ابب  عل الخص111وص في

ة  11 اتج11اه البل1تر
  الطبقة العامل11ة لتق11ويمه في

وأن ض1عف المنظم11ة الح1ال . تشجع عل تقييم عملنا في
وع فعليا فيه منذ الن ء للعمل المسلح، فإنه ل يسمح بالشش .إن كان ل يمنع التهني 

14/8/1981: رفيق 

 11 الص11ميم وإن ل11م يعم11ل 4
11 النق11د الم11وجه م11ن ط11رف ص11احب الوثيق11ة لمنهجي11ة الوثيق11ة المنتق111دة، ه11و نق11د في

.عل تطويره
.11 الملحظة صحيحة من حيث الساس 5
.11 كما هو الحال بالنسبة للهامش أعله فالملحظة صحيحة 6
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ف من إعادة البناء تقرير عن النقاش حول تقييم سنتير

ي م1ن إع1ادة البن1اء، وس1نختمه سنسوق هنا تقريرا عن النقاش الذي دار داخل الخلي1ة بص1دد س11نتيي
  تشكل جوانب الخلف

  تم التفاق عليها، والنقط النر
.بعرض مركز للنقط النر

:ويشتمل التقرير عل النقط التالية

لماذا التقييم- 1

حول إيجابيات التجربة – 2

حول سلبيات التجربة – 3

احات لمعالجة الوضع  – 4 اقتر

خلصات : نقط التفاق ونقط الخلف – 5

  تعرق1ل إع11ادة البن1اء،
 1 الخلي1ة ه1و محاول1ة م1ن الرف1اق لتحدي1د المش1اكل ال1نر

والنقاش الذي جرى في

111111 
ي في  111111 ذات ال111111وقت مس111111اهمة إل ج111111انب جمي111111ع الرف111111اق والمناض111111ليي

اح حل111111ول له111111ا، وه 111111 في واق111111تر
المجه1111ود الجم1111اع  قص1111د تق1111ديم منظمتن1111ا، كم1111ا يه1111دف ه1111ذا النق1111اش إل دع1111وة ومس1111اعدة جمي1111ع

ي من إعادة البناء وإعطائه العناية المطلوبة ي المنضمتيي .الرفاق بالهتمام بتقييم السنتيي

لماذا التقييم) 1

  الجواب عل هذا السؤال، أورد الرفاق العناص التالية
:في

  ق11دمتها كتص11ور
  لمحاكم11ة خط11ة المنظم11ة، ال11نر

، وق11د م11ر وق1ت ك11افي  
 11 وض11ع اس11تثنابن

أن المنظم11ة في
.لمعالجة مسألة إعادة البناء

  تتطل11ب البح1ث
  منه1ا المنظم11ة، والعدي1د م1ن الظ11واهر ال11نر

  تعابي
وهناك العديد من المشاكل، النر

 11 إنج11از
 11 الخ11ارج، التعط11ل في

 11 ج11دورها، ومنه11ا اس11تمرار تفت11ت المنظم11ة، اس11تمرار تعم11ق العزل11ة في
في

ا ب1111رزت استفس1111ارات عن1111د بع1111ض  1111 التج1111ذر وس1111ط الطبق1111ة العامل1111ة، وأختي1111
المه1111ام، وتع1111تث العم1111ل في

  عرفتها المنظمة، لكل هذا يتوجب محاسبة تصوراتنا لعملية إعادة
الرفاق حول النسحابات النر

.البناء
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بالضافة إل ما سبق، هناك من يرى أن هناك انحراف ع11ن منطلق11ات عملي11ة إع11ادة البن11اء وم1ا ه 1
.عليه حاليا

ف من إعادة البناء) 2 ف المنصمتير :حول إيجابية تجربة السنتير

  النقاش
: بصدد إيجابيات التجربة، نقدم الراء كما جاءت في

أصبحت المنظمة موجودة كمنظمة وليس كرصيد نض1ال  فق1ط، 1979يجب تسجيل أنه منذ - 
  ل111م يع111د ممكن111ا

 111 العدي111د م111ن العناص ال111نر
  من111ه، كم1111ا أن111ه ت111م الحس111م في

رغ111م الض111عف ال111ذي تع111ابي
  تبن11ت الطروح11ات الص11لحية، وق11د ت11م الحس11م معه11ا عل

التع11ايش معه11ا، مث11ل تل11ك العناص ال11نر
، وم111111ن اليجابي111111ات إص111111دار  12إث111111ر ص111111دور ق111111رارات  وأرض111111يات" الش111111يوع "و" إل الم111111ام"نون111111تب

 111 ال111داخل ستس111اعد عل التق111دم وبل111ورة مواق111ف إيجابي111ة، كم111ا س111مح
جماعي111ة وفردي111ة وبن111اء ن111واة في

 11. تتب11ع وض11ع الحرك11ة الطلبي11ة م11ن بل11ورة المواق11ف الملئم11ة داخله11ا
أم11ا النق11اش ال11ذي خططن111اه في

 1 اتج11اه تحدي1د خ11ط المنظم11ة وتجدي1ده
نامج، فقد مكنن1ا م1ن قط11ع أش11واط في أم1ا بص1دد الرب1ط. التب

، حيث أخذنا نتوصل بتقارير من الفروع  
  الماضي

ي الفروع، فهناك تقدم عما كان عليه المر في .بيي

نون111تب اس111تطعنا الحس111م م111ع العدي111د م111ن 12إنن111ا ع111تب ق111رارات : لي111س عن111دي مش111كل م111ع التق111ديم- 
 11 عملي11ة إع11ادة البن11اء،

  التحق11ت بالص11لحية، ومكن11ت تل11ك الق111رارات م11ن النطلق في
العناص ال11نر

، وك11ان م1ن اليج11ابب  التش11بث ورة ت11وفر الح1د الدبي1 م1ن البن1اء السياس 11 والتنظيم 1 ونص1ت عل صي11
.بالقيادة كممثل لوحدة المنظمة

نام11ج ق11د مك11ن م11ن توحي11د ع11دد م11ن الفك11ار، عل  11 التب
وعل مس11توى العم11ل المنج11ز، ف11النطلق في

، وك11انت فيه11ا قض11ايا" إل الم11ام"إن . القل عندنا، كما مكن من توضيح الخلف11ات مكس11ب إيج11ابب 
ي وج111ود بع111ض. إيجابي111ة، خاص111ة بع111د س111ت س111نوات م111ن النقط111اع عل مس111توى العم111ل الجم111اهتي

العلق111111ات م111111ع الطبق111111ة العامل111111ة، وب111111روز فه111111م متط111111ور للعم111111ل وس111111ط الحرك111111ة الطلبي111111ة، ويج111111ب
ي   الطبقة العاملة والفلحيي

.الستفادة منه في

ض تحقيق1111ه لم1111ا-  إن اليجابي1111ات ض1111عيفة بالمقارن1111ة م1111ع م1111ا كن1111ا نتوخ1111اه، وم1111ع م1111ا ك1111ان م1111ن المف1111تر
وم1111ن ه1111ذه. وهك1111ذا فض1111عف النتائ1111ج راج1111ع لخطائن1111ا بالدرج1111ة الول. ح1111ددت خط1111ة إع1111ادة البن1111اء

ورة ت11وفر علق11ات س1ديدة : النتائج علق11ات(بداية الوع  الذي أخذ يتبلور عند كاف1ة العض1اء بضي1
ي) مركزية – ديموقراطية   هذا الطار نهتم بمشكل المناضليي

:وفي

ي بوض11ع-  11 بن11اء خ11ط المنظم11ة، وق11د عملن11ا خلل الس11نتيي
ي الرف11اق في الهتم11ام بمس11اهمة المناض11ليي

  دارت دورا هام1111ا
ي1111 المنظم1111ة والق1111وى الص1111لحية، ولق1111د لعب1111ت الضاعات ال1111نر .ح1111د فاص1111ل م1111ا بيي
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  تش11كل لبن11ة م11ن لبن11ات الس11تمرار، كم11ا ب11رز وع 11
 11 ال11داخل، ال11نر

والمنظم11ة تت11وفر الي11وم عل ن11واة في
ي111 وتج111اوز الش111بيبة المدرس111ية كقنط111رة للعب11ور  111 الطبق111ة العامل111ة والفلحيي

 11 التج11ذر في
ح111اد ورغب111ة في
.نحو الجماهتي

:حول السلبيات) 3

وبعملي1ة إع1ادة البن1اء" العناص المجمدة لعضويتها"هناك عدد من السلبيات تتعلق بالحسم مع 
.وبنشاط السجن

1 –   جم111111دت عض111111ويتها، ث11111م انس111111حبت، ل11111م يك111111ن عل أس111111اس صاع 
الحس111111م م11111ع العناص ال111111نر

خاص111ة(إي111ديولوجب  ودح111ض نظ111ري لطروح111اتهم، مم111ا أدى إل اس111تمرار بع111ض مف111اهيمهم داخلن111ا 
 111111 ديموقراطي111111ة مبتذل111111ة ب111111دون مركزي111111ة

  ك111111انوا يختضونها في
، كم111111ا)المركزي111111ة – الديموقراطي111111ة ال111111نر

 11 الضاع، الضاع ب11دون ه11وادة والجه11از عل الخص11م
كم11ا ل1م نع11رف. اس11تعملت أس11اليب خاطئ11ة في

  ك1انت تعي1ش التذب1ذب والغم1وض
اسة والعناص النر ي العناص الكتث شش ي بيي إن ق11رارات. كيف نمتي

ورية، لكنه1ا م1ن جه1ة، ل1م تك11ن كافي1ة لتص1فية أطروح11ات م1ن ص1ارعناهم، وم1ن 12 نونتب كانت صي
جهة أخرى كان الثمن باهظا بالنس11بة للمنظم11ة، حي1ث انه1ا نظ11را لس1اليب الضاع الخاطئ1ة ولنه1ج

ي ي المخلصيي .تكتيكات خاطئة، فقدت عددا من المناضليي

 11 عملي11ة إع11ادة البن11اء،
ه في   ل11دحض الطروح11ات المنحرف11ة ت11أثتي

وق11د ك11ان لع11دم القي11ام بمجه11ود ك11افي
  عملية التجذر

ي بالوضوح للنطلق في .حيث أن رفاقنا ومناضلينا لم يكونوا مسلحيي

  ت11زرع البلبل11ة والتذب11ذب، – 2
كما أننا لم نخض صاعا حول العديد من القضايا والش1كالت، ال11نر

11 
  عرفته11ا الث11ورة في

اجع11ات ال11نر اكية والح11زاب الش11يوعية والنحراف11ات والتر مث11ل مش11اكل بن11اء الش11تر
  (ع1111دد م1111ن ال1111دول 

، التح1111اد الس1111وفيابر ي ي1111 ب1111الغموض داخ1111ل...). الص1111يي إن الوض1111عية الحالي1111ة تتمتي
  عرفته1111ا الحرك1111ة

ي1111 نظ1111را للفش1111لت ال1111نر ي – اللينينييي ي والماركس1111ييي ي والث1111ورييي ي التق1111دمييي المناض1111ليي
 111 ة1111رف تع1111رف في1111ه

 111 إنج1111از مهامه1111ا، وذل1111ك في
الثوري1111ة والحرك1111ة الماركس1111ية – اللينيني1111ة المغربي1111ة في

إن ه111111ذه الوض111111عية ت111111ؤدي إل التذب111111ذب والنس111111حابات. الحرك111111ة الش111111يوعية العالمي111111ة أزم111111ة ح111111ادة
اجع111ات وض111عف الحم111اس وفت111ور النش111اط ي والجم111اهتي. والتر فه111ل ق111دمنا أجوب111ة مقنع111ة للمناض111ليي

.حول هذه الشكالت، وهل دعايتنا تستجيب لهذه المتطلبات، قطعا ل

إن تصورنا لعادة البناء قد أخذ مضمونا انعزاليا، حيث أنه يركز فقط عل بناء المنظمة ول يهت11م
  يج111ب بناءه111ا من111ذ انطلق عملي111ة إع111ادة البن111اء م111ع العناص والتي111ارات الماركس111ية

بالعلق111ات ال111نر
ي م1ن إع1ادة البن1اء، ل نت1وفر عل علق1ات اللينينية والثورية، فمن الملح11ظ أن1ه بع1د أك1تث م1ن س11نتيي
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سياس11111ية مس11111ؤولة م11111ع ه11111ذه العناص والتي11111ارات، وذل11111ك رغ11111م الكلم النظ11111ري ع11111ن وح11111دة الحرك11111ة
الماركس1111ية – اللينيني1111ة المغربي1111ة، وع1111ن الجبه1111ة الثوري1111ة، ول ش1111ك أن ه1111ذه النعزالي1111ة تنطل1111ق م1111ن

  ةل11ت أك11تث("نظرة احتقارية لهذه القوى السياسية، ومن نظرة تضخيمية لمنظمتنا 
المنظمة النر

 11 
  تت11وفر عل رص11يد نض11ال  وسياس 11 متق11دم وخ11ط ماركس 11 – لينيني

ث11م ه11ل م11ن...). تماس11كا، وال11نر
  خطه السياس 11 والتنظيم 1 المتكام11ل وهي11اكله

  أن ينعزل كل تيار عل نفسه ويبني
السديد الدفع في

.الخاصة وتقاليده، هل لن يؤدي ذلك إل جعل عملية التوحيد مستحيلة تماما

:أما عل مستوى عملنا المحلي) 3

ة م1ن الحم1اس، ب1دأ الفت1ور يع1م  1 إنج11از برنام1ج النق11اش، حي1ث بع1د ف1تر
فقد كانت هن1اك س1لبيات في

  م1ن(النقاش، ويع1ود ذل1ك إل انع1دام المس11ؤولية عل تط1ور النق1اش وت11وجيهه 
الخلي1ة ةل1ت تع1ابي

نام111ج م111ن ك111ل مض111مون ب) أوض111اع متأزم111ة، بينم111ا أفرغ111ت أجن111دة التب وإل ب111روز نزع111ات فردي111ة تضي111
، وترك111111ز عل العم111111ل الف111111ردي  وك رف111111ض مرك111111زة النقاش111111ات ح111111ول(إمكاني111111ات العم111111ل الجم111111اع  م111111تب

 1111 برن1111امجه الخ11111اص
انع1111دام المس1111ؤولية والمحاس11111بة،(لق1111د أدى ه11111ذا الواق11111ع ). نصوص1111ه ودخ11111ل في

 11111 للنقاش11111ات، الفردي11111ة
نام11111ج م11111ن أي) اس11111تحالة ف11111رز الراء ومركزته11111ا، الط11111ابع المثقفي إل إف11111راغ التب

.مضمون وانطفاء النقاش

ة" (إل الم11ام"إن -  ،) النشش11 ي والجم11اهتي ل زال11ت بعي11دة ع11ن لع11ب دور الم11وجه بالنس11بة للمناض11ليي
كيبة الطبقي11ة للمنظم11ة: ودور المنظم والمثقف، وذلك للسباب التالية طغيان المثقفية نظرا للتر

، الص111دور بش111كل متقط111ع وبع111د م111رور الح111داث بش111هور وع111دم ح111ل وض111عف العلق111ات بالجم111اهتي
.مشكل التوزي1111ع

تخض1111ع إل الرتجالي1111ة، حي1111ث أن الدعاي1111ة ل1111م تك1111ن تن1111درج ض1111من خط1111ة" إل الم1111ام"لق1111د ةل1111ت 
ي111111 العتب111111ار أه111111دافنا  إع111111ادة البن111111اء والتج111111ذر وس111111ط الطبق111111ة العامل111111ة(دعائي111111ة واض111111حة، تأخ111111ذ بعيي

ي1111 ولك 1111. خليط1111ا م1111ن المق1111الت الفردي1111ة" إل الم1111ام"، كم1111ا طغ1111ت الفردي1111ة حي1111ث ةل1111ت )والفلحيي
، تق11وم ب11ه المنظم111ة" إل الم11ام"تس11اهم   11 إع111ادة البن11اء فعل، يج11ب أن تك111ون أداة لعم11ل جم11اع 

في
 111 المس111اهمات الفردي111ة، لكنه111ا يج111ب أن تبفر111 ثانوي111ة،

 111 إط111ار خط111ة واض111حة، وه111ذا ل ينفي
كك111ل، في

ة مثقفية تصدر بشكل متقطع ومتأخر ع11ن الح11داث" إل المام"ويجب الوع  بأن تطور  من نشش
  إنجاز مهامها

تبط بتقدم المنظمة في .لن يكون شيعا وستي

، واتخ11ذت" الش11يوع "إن -  ل11م تس11تطع لح11د الن لع11ب دور من11تب للضاع السياس 11 والي11ديولوجب 
. طابعا إخباريا فقط
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  ذلك، فإن أساليب الضاع الفوض11وية والمائع11ة، وع11دم" الشيوع "وإذا كانت دورية 
تلعب دورا في

  يج111ب
مج111ة، ب111ل تش111تته وع111دم ف111رز القض111ايا الساس111ية، ال111نر  111 إط111ار المه111ام المتب

انخ111راط الضاع في
الضاع حولها، بل فتح عدد من جبهات الضاع، وخروج الضاعات عن الط11ارات التنظيمي11ة، ك11ل
 111 اتج111اه إب111راز الراء المتص111ارعة والحس111م

 111 تميي111ع الضاع وع111دم اس111تطاعة ض111بطه في
ذل111ك س111اهم في

.فيما بينها

  الضاع، ومنها- 
  ضد كل من ل: لقد مارسنا أساليب خاطئة في

إما الضاع بدون هوادة أي العدابن
  ل نعت1تب أن

يتفق مع وجهة نظرنا، وإم1ا المهادن11ة التام1ة والتحالف11ات الل مبدئي11ة م1ع العناص، ال11نر
ز  11 التن11اقض ح11نر ي11تب

ة، لك11ن م11ا أن يحس11م الضاع، ويلف11ظ أح11د طرفي  11 ف11تر
الضاع معه11ا ج11وهري في

ي11 الخ11ر، وهك1ذا ، ويلفظ أحد الطرفيي ي ي عناص الطرف الغالب، الذي ينقسم إل قسميي تناقض بيي
ة .دواليك، حنر تصبح المنظمة عبارة عن كمشة صغتي

 111111 الضاع ي111111ؤدي إل تفت111111ت المنظم111111ة باس111111تمرار، وعل عك111111س ذل111111ك تع111111ايش
إن ه111111ذا الس111111لوب في

ة طويل11ة، رغ11م وج11ود تناقض11ات أساس11ية   11 نف11س الح11زب لف11تر
مثل التص11ور(البلش11فة والمناش11فة في

لم111ان  وليتاري111ا، التحالف111ات الطبقي111ة، التكتي111ك إزاء التب ي111 أو للتب إن ه111ذه...) للح111زب كح111زب للمثقفيي
ي أنه يمتلك الحقيقة الثورية، وأن الطرف الخر انتهازي النظرة للضاع تنبع من تصور طرف معيي
 1 الضاع، كم11ا أنه11ا تنطل11ق

وبورجوازي ويستحق، بل ويت11وجب أن تس11تعمل مع1ه أس1اليب عدائي11ة في
ي ع1111ن ذل1111ك  1111 رؤوس1111نا، وكلم1111ا اختل1111ف أح1111د المناض1111ليي

ي نحمل1111ه في م1111ن تص1111ور مث1111ال  للث1111ورة والث1111ورييي

11 
 11 عل التص11ور ال11ذي نحمل11ه في

ه من11اورا وبورجوازي11ا، وكلم11ا اختل11ف س11تي الضاع الطبفر التص11ور نعت11تب
  استمرار تقوقعنا وعزلتنا

، وهذا ما يساهم في  
.رؤوسنا، نلفظ بكل بساطة ذلك الواقع الغني

 111 صاعنا م111ع الرف111اق الربع111ة 
 111 مث111ل ه111ذه الخط111اء في

فب111دل أن يتخ111ذ الضاع ش111كل: لق111د س111قطنا في
 11111 أس11111لوب

ي عل الطروح11111ات السياس11111ية المختلف11111ة، وتوض11111يحها، فإنن11111ا س11111قطنا في كتي سياس11111يا ب11111التر
 11 أن الربع11ة

 11 الث11ورة، وه11ذا ل يعني
نا أن الربعة فقدوا المل في التهامات بالتخريب والتكتل، واعتتب

لم يرتكبوا أخط11اء سياس11ية فادح1ة، مث1ل م1واجهتهم لي عم11ل ج11دي لع11ادة بن11اء المنظم11ة، تح11ت
ير أن القي111ادة تم111رر خط111ا وتوجه111ا سياس111يا ع111تب ذل111ك  وح111اولوا" إل الم111ام"لق111د واجه111وا إص111دار (ت111تب

1 
عرقلة كل إطارات المنظمة، لك1ن ممارس1ة الضاع م1ن ط1رف المنظم11ة بش11كل خ1اطن لع1ب دورا في

وك، ال11111ذي واج11111ه الربع11111ة  11111 الم11111ر حق11111ا ه11111و أن م11111تب
ال11111دفع به11111م نح11111و النس11111حاب، وم11111ن الغري11111ب في

 111 ط111رح نف111س أطروح111اتهم") تعب111أوا"انظ111ر (بأس111اليب ج111د قاس111ية، 
مثل، ل يج111د أي تن111اقض الن في

عيتها بك11ل( عية بع11د م11ا داف11ع ع11ن شش11 أي أن القي11ادة تم11رر تص11ورا معين11ا لع11ادة البن11اء، وأنه11ا غتي11 شش11
ي معها ي للقيادة والمتفقيي ) .حرارة أيام ما كان من المقربيي
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لق11د تفش11ت عن11دنا مف11اهيم خاطئ11ة ح11ول المركزي11ة الديموقراطي11ة، هن11اك فه11م للمنظم11ة كمجم11ع- 
  الوضعية المتأزمة للخلية وللجن11ة

نامج، وفي   إنجاز التب
لشخاص وليس كمنظمة، وقد برز ذلك في

  ك111انت ب111دورها ش111كلية، م111ا
، كم111ا س111ادت الميوع111ة التنظيمي111ة باس111م الديموقراطي111ة، ال111نر ي المناض111ليي

ن بطرفه11ا الخ11ر وه11و المركزي11ة، أي اتخ11اذ الق11رارات وحس11م القض11ايا ول11م نك11ن. دام11ت ل11م تك11ن تق11تر
نلج11أ إل الكلم ع11ن المب11ادئ التنظيمي11ة وع11ن الضامة إل حينم11ا تظه11ر تس11اؤلت ح11ول التص11ورات
ة ، آن111ذاك تص111بح المواجه111ة عنيف111ة، وتس111تعمل التص111نيفات الخطتي111 السياس111ية والت111وجيه السياس 111

...).مثل التكتل والتخريب (

ي1111 الفك1111ر النق1111دي عن1111د الرف1111اق م1111ع العم1111ل الجم1111اع  المنظ1111م والمس1111ؤول، له1111ذا يج1111ب الرب1111ط م1111ا بيي
ي ع11ن الخري11ن، وز كزعم11اء متع11اليي وعك11س ه11ذا الفه11م يوج11د عن11د بع11ض الرف11اق ال11ذين يري11دون ال11تب
يج11111ب أن نعم11111ل كإط11111ارات ونس11111اعد القي11111ادة عل تحم11111ل مس11111ؤولياتها، ولخ11111ذ مب11111ادرات ومواق11111ف

 111 وض111عنا تته111رب م111ن اتخ111اذ بع111ض. ونحاس111بها عن111دما تخ111ل بمس111ؤولياتها
لق111د أص111بحت القي111ادة في

.المواقف

وط غتي1 ملئم11ة لنج1از مهامه1ا، يج1ب دق ن11اقوس الخط11ر،-   1 شش1
فيما يخ1ص القي11ادة إنه1ا توج1د في

1 
 1 ح1ل ه1ذا المش11كل، إن القي1ادة يج1ب أن تتواج1د أساس1ا في

 1 ال1داخل أن يس11اهموا في
وعل الرفاق في

.الداخل

دي أو ال1ذي-    الم1تر
ي1 الوض11ع ال1ذابر   منه1ا المنظم11ة، يس11جل تن1اقض م1ا بيي

  تع1ابي
حول النواقص ال11نر

  يس111مح
ة ال111نر ، والمكاني111ات الك111بتي ي111 الغلي111ان ال111ذي يعرف111ه الوض111ع السياس 111 يتحس111ن ببطء، وم111ا بيي

  وإنج111از مهامن111ا
ه، حالي111ا لي111س ل111دي.. به111ا، لتط111وير وض111عنا ال111ذابر ء يج111ب تفس1111تي إن التط1111ور البط 111

  عملي11ة
  قطاع الطلبة، ونسجل كذلك ضعف الخطوات البسيطة في

معطيات ملموسة، ما عدا في
  تجربة المنظمة. التجذر

إن هذا المد والجزر. كما يجب تسجيل ةاهرة النحصار أو النتعاش في
إن نش11111اط المنظم11111ة، ال11111ذي ل يتط11111ور بالش11111كل. يج1111ب إعط11111اؤه أهمي11111ة، والس1111تفادة من11111ه كتجرب11111ة

 1111 مس1111ألة الم1111ؤتمر، ال1111ذي لي1111س هن1111اك
 1111 الوض1111ع التنظيم 1111 مثل، في

المطل1111وب، يمك1111ن أن نلمس1111ه في
 1 

 1 تحلي1ل الوض11ع السياس 11 والمس11اهمة في
إل"إمكانية عقده، كذلك المساهمة الضعيفة للرفاق في

 11 ال11داخل" (الش11يوع "و " الم11ام
 11) بالنس11بة للرف11اق في

يمك11ن أن تك11ون قض11ية ض11عف مس11اهمتهم في
.التحاليل السياسية راجعة إل عدم توفر المكانيات نظرا لمشاكلهم وقلة الوقت

فم111ن جه111ة، أن111ه. ، ف111إنه ل يس111تفاد من111ه إطلق111ا، وبالت111ال  مط111روح إع111ادة النظ111ر في111ه"الش111يوع "أم111ا 
 1111111 معالج1111111ة الش1111111كالت

ء بالرض1111111يات والمق1111111الت لكنه1111111ا ليس1111111ت كله1111111ا مفي1111111دة، ول تس1111111اهم في مل 1111111
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ي والرف11اق ال11ذين المطروح11ة، وه11ذه النص11وص مم11ا ل يس11مح بالس11تفادة منه11ا م11ن ط11رف المناض11ليي
،   الساحة يوميا، ومشاغلهم النضالية متعددة، ومن جهة ثانية، هناك شكل الش1يوع 

يمارسون في
 1 الكتاب11ة، مم11ا ل يس11اعد عل دراس11تها، ب1ل ح11نر قراءته11ا عل الق11ل

ة في والمطل11وب. والخطاء الك11ثتي
، والخط11اء المطبعي11ة، ك11ذلك إعط11اء الهمي11ة للرض11يات الجماعي11ة بالدرج11ة تج11اوز ش11كلها الح11ال 

  تعال11ج الوض11ع الملم11وس للمنظم11ة حالي11ا ولش11كالتها
، والمطل11وب ك11ذلك.الول، والرض11يات ال11نر

1 
ي في ورة دراستها م1ن ط1رف الرف1اق والمناض1ليي ة، بالضافة إل صي أن تكون النصوص مركزة وقصتي

.الطارات بنظرة نقدية ثورية إيجابية

 1 ال11داخل" إل المام"بالنسبة ل 
هناك مشكل مثقفيتها ومش11كل إدخاله1ا إل البلد، إن إص11دارها في

  تطب11111ع مقالته11111ا، فإنه11111ا
غتي11111 ممك11111ن، ويج11111ب ض11111بط قن11111وات إدخاله11111ا، أم11111ا مش11111كل المثقفي11111ة، ال11111نر

 1 طبيع1ة
ا في كيب1ة، س1يفرض ذل1ك تغيتي1 مفروضة من طبيع1ة تركيب1ة المنظم11ة نفس1ها، فلم1ا تتغتي1 التر

ة أخ111رى"إل الم111ام" ، و. ، أو س111يطرح آن111ذاك خل111ق نشش111 ي إل"أم111ا حالي111ا فمط111روح تثقي111ف المناض111ليي
 111 المنظم111ة، وم111ا" الم111ام

، ال111ذين يش111كلون الثق111ل الساس 111 في ي111 تجي111ب حالي111ا عل حاجي111ات المثقفيي
ي ي ومهتميي .يحيط بها من عاطفيي

، 11111 
، ولمواجه11111ة عق11111د م11111ؤتمر وطني ي111111 ولمواجه11111ة مس11111ألة التج11111ذر وس11111ط الطبق11111ة العامل11111ة والفلحيي

 11 تك11وين الط11ر
وط عادي11ة، لب11د م11ن نه11ج سياس11ة س11ديدة في  11 شش11

.وانتخ11اب قي11ادة وطني11ة تم11ارس في
 1111 ه1111ذا الص1111دد، نظ1111را لهمي1111ة ه1111ذه النقط1111ة وج1111دتها عل المنظم1111ة، ه1111ل عق1111د

ول1111دي تس1111اؤلت في
، تك11ون مقدم11ة عل طري11ق عق11د الن11دوة أو الم11ؤتمر ي ي الساس11ييي ن11دوات مص11غرة للرف11اق والمناض11ليي

  تدرس قضايا المنظمة ومواضيع سياسية وإيديولوجية لن يكون مهما؟
الوطني

ة  عل مس11111توى قط11111اع أو عام11111ة – س11111وف ل11111ن تك11111ون مج11111ال للضاع- ه11111ل ه11111ذه الن111111دوات الص11111غتي
ي وت1111أهيلهم، اليج1111ابب  ح1111ول قض1111ايا المنظم1111ة وخطه1111ا، وبالت1111ال  تس1111مح بتط1111ور الرف1111اق والمناض1111ليي

  مستوى المسؤولية
.ليكونوا في

وعل كل حال، فإن سياسة تكوين الطر نقطة أساسية، وجزء من خط1ة المنظم11ة، يج1ب إيلؤه1ا
  الداخل

.الهمية اللزمة وخاصة في

  حالي111ا للمنظم111ة ل يس111مح بعق11د الم111ؤتمر، وك111ذا بتغيتي111 القي11ادة، وال111واجب حالي111ا ه11و
الوض111ع ال111ذابر

وط لتق111111دم المنظم111111ة تنظيمي111111ا لعق111111د الم111111ؤتمر، والقي111111ادة تش111111كو م111111ن ن111111واقص يج111111ب ت111111وفتي الشش111111
).إنها مكسب كبتي(معالجتها، وليس الجهاز عليها 
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 11 ذل11ك، وأرى م111ن: العم111ل م11ع الق111وى السياس111ية
إنن11ا نق111ول بسياس11ة التحالف11ات، لكنن111ا ل11م نتق11دم في

وري الطل111ب م111ن الرف111اق بال111داخل أن يم111دونا بعناص ح111ول وض111ع الق111وى السياس111ية، مثل م111ا الضي111
 1 الم11ؤتمر 

  الحركة الطلبي11ة، وتجرب1ة الرف1اق داخله1ا، ل س1يما في
، يظه11ر أن هن11اك العدي1د17وقع في

.من الشكالت لم نستطع ضبطها

 11 ال11وقت، ال11ذي يطغي11 مث11ل ه11ذا العم11ل، يع11م
، إن11ه في لق11د طغي11 العم11ل الف11ردي عل العم11ل الجم11اع 

الش111لل والتكالي111ة، وعل مس111توى المنظم111ة، ي111ؤدي ذل111ك إل ع111دم الهتم111ام بمش111اكلها، وإل ت111ردي
 11 ح11ل ه11ذه المش11اكل. الوض11اع وهب11وط المعنوي11ات

"إل الم11ام"ف . إن العم11ل الجم11اع  يس11اهم في
  يج111ب أن تعالجه111ا، س111واء كقض111ايا إيديولوجي111ة أو

 111 المش111اكل ال111نر
مثل ل111م يت111م التفكتي111 الجم111اع  في

ورة فإنه ستكون مواض11يعها مهم11ة وس11يكون التج11اوب سياسية سيتم تناولها بشكل جدي، وبالضي
.معها

ه أحس111ن م111ا: أم111ا ح111ول رب111ط الف111روع ومس111ألة المركزي111ة – الديموقراطي111ة إن م111ا نم111ارس حالي111ا، أعت111تب
وطنا الملموس1111ة  1111 شش1111

إن اعتب1111ار أن لي1111س هن1111اك مركزي1111ة. هن1111اك فعل ن1111واقص. يمك1111ن أن يم1111ارس في
 111 مس111ألة خاطئ111ة

إن التفاع111ل الي111وم  واحتك111اك الراء. ديموقراطي111ة، انطلق111ا فق111ط م11ن مش111كل جزبن
وتطبيق الماركسية – اللينينية بش11كل متط1ور، ل يمك11ن أن يحص11ل بالش11كل المتكام11ل إل م1ع تط1ور

  الداخل، لن الداخل عندما يتطور سيشكل قطبا يلف الكل حوله ويقوده
.المنظمة، ل سيما في

، إذ بلغ111ت مس111توى أص111بح يف111رض-   ي ي المنضمتيي أعت111تب أن الس111لبيات ق111د تك111اثرت خلل الس111نتيي
ورة مراجعة التجربة نفسها، وهذا يلزمنا القيام بتقيي11م صي1111ح وج11دي، إذا أردن11ا أن نك11ون فك11رة صي
ع11ن حج11م الس11لبيات واليجابي11ات، فم11ا علين11ا إل إلق11اء نظ11رة عل م1ا كن11ا نطرح11ه كتص11ور عن1دما كن11ا

لق11د طرح11ت مس11ألة إع11ادة البن11اء. نطمح إل تحديد خطة إعادة البناء، وما تحقق من هذه الخطة
 1111 البلد تط1111ورا ملموس1111ا وإيجابي1111ا، وب1111دأت

 1111 في
ة، حي1111ث ع1111رف الضاع الطبفر ي1111 وط ج1111د متمتي  1111 شش1111

في
الجماهتي تعرف مدا نضاليا والح11زاب الص11لحية انتعاش11ا م1ع اس11تمرار انكم11اش الحرك1ة الماركس11ية

 1111 ه1111ذه الظ1111روف وداخ1111ل الس1111جن طرح1111ت إش1111كالت ح1111ول الحرك1111ة الماركس1111ية –. – اللينيني1111ة
ففي

 11 اتج11اه ط11رح مس11تقبل
، وب11رزت آراء وممارس11ات ت11دفع في ي اللينيني11ة والمنظم11ة م11ن ط11رف المناض11ليي

  نظ1111ر
 1111 ال1111داخل، وب1111رزت عل العم1111وم وجه1111نر

  م1111ع المنظم1111ة نهائي1111ا : المنظم1111ة في
إم1111ا(الول تص1111في

والثاني11ة،) باللتحاق بجوقة القوى الصلحية، وإما بحل منظمات الحرك1ة الماركس11ية – اللينيني11ة

11111 
ح، وال111111وارد في نام11111ج المق11111تر  111111 التب

ش11111ددت عل اس111111تمرار المنظم111111ة، وق11111د حس111111م الضاع سياس111111يا في
 11 بن11اء الح11زب"متطلب111ات إع11ادة البن111اء"

 11 إط11ار المس111اهمة في
، وخلص111ة الج111واب ه111و إع11ادة البن11اء في

ل111ذا. نون111تب 12ه111ذا سياس111يا، أم111ا تنظيمي111ا فق111د حس111م الضاع بق111رارات . المس111تقل للطبق111ة العامل111ة
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 1111 مس1111ألة
، خاص1111ة في ي1111  1111 نف1111س الحيي

أعت1111تب تل1111ك الق1111رارات م1111ن ص1111لب خ1111ط المنظم1111ة، وتط1111ويرا ل1111ه في
ي ه11ل م11ر الضاع بأس11اليب س11ديدة؟ بش11كل ع11ام، ك11ان الضاع إيجابي11ا،. حق11وق وواجب11ات المناض11ليي

 1 مس1ألة المركزي11ة الديموقراطي11ة، ومس11الة
لكن كان هناك تحجر من طرف بعض الرف11اق، خاص1ة في

ي، بحي1111ث ك1111ان هن1111اك م1111ن يرفض1111ه عل الطلق  1111 النهاي1111ة أن. الضاع الجم1111اهتي
لكنن1111ا اس1111تطعنا في

ي بش111كل إيج111ابب  وهك111ذا ت111م التف111اق النظ111ري عل تخص111يص. نتفاع111ل م111ع فك111رة الضاع الجم111اهتي
 111 

ي في ، عل أس111اس أن يك111ون الضاع منظم111ا ومس111ؤول وهادف111ا،"إل الم111ام"رك111ن للضاع الجم111اهتي
ء القلي111111ل، لك111111ن بقي111111ت ع111111دة قض111111ايا 111111 

وهن111111اك ج111111وانب أخ111111رى تم111111ت الس1111111تفادة منه111111ا ول111111و بالسش
إيديولوجية لم يتم الضاع حولها، أو الجابة عليها بشكل معمق، وقد يرجع ذلك إل ضعفنا وإل

  آن11ذاك
عل ك11ل ح11ال ك11ان هن11اك صاع. قلة عدد الرف11اق، ال1ذين يمكنه1م أن يجيب1وا بالوض11وح الك1افي

 1111 بع1111ض ج1111وانبه
ي يطرح1111ون مش1111كل الديموقراطي1111ة. وخض1111ناه في ك1111ان هن1111اك العدي1111د م1111ن المناض1111ليي

نام11ج الم1ذكور... داخل المنظمة، وتقوقعنا داخل الشبيبة المدرسية   1 التب
وق1د أج1ابت المنظم11ة في

،: بخط11ة جوهره11ا ي11  11 الطبق11ة العامل11ة والفلحيي
 11 بن11اء خ11ط المنظم11ة، التج11ذر في

مس11اهمة الجمي11ع في

 
..التفاعل مع كل مكونات المنظمة عل أساس برنامج للعمل يتوج ذلك بمؤتمر وطني

ه111111ل هن111111اك تفاع111111ل م111111ع جمي111111ع مكون111111ات. وعل ذل111111ك الس111111اس انطلق111111ت عملي111111ة إع111111ادة البن111111اء -
، ه11ل هن11اك برنام11ج للعم1ل بالنس11بة للمنظم11ة؟ ه11ل تق1دمنا)أف1رادا وإط11ارات وجماع11ات(المنظمة؟ 

؟  
خطوات نحو عقد المؤتمر الوطني

 1111 ممارس1111ة تل1111ك. إنن1111ا ل1111م نتق1111دم نح1111و ه1111ذه اله1111داف، وبإيج1111از انحرفن1111ا عنه1111ا -
إنن1111ا عن1111دما ب1111دأنا في

اله11داف ب11رز حم11اس ك11بتي عن1د الرف11اق، اعتق11ادا منه1م أنن11ا س11نخطو الخط11وة الحاس11مة، لك11ن ال11ذي
  رف111اق المنظم111ة

اتض111ح فيم111ا بع111د، ه111و أن الفك111رة الس111ائدة وغتي111 المعلن111ة، ه 111 أنن111ا كرف111اق نم111د ب111افر
 1 إنجازه1ا

  عليه1م ال11دخول في
ونتيج11ة ه1ذا التص1ور، ه1و أنن1ا. بالرض1يات وبالطروح11ات النظري11ة ال1نر

  الرفاق أينم11ا ك1انوا، وأص11بح ش1عور س1ائد وس1طنا، وه1و أن ك1ل م1ا تنتج1ه
لم نستطع التفاعل مع بافر

ت م111ن جدي111د   واض111حا، وانتشش111
 111 المنظم111ة، وأص111بح انعزالن111ا ع111ن الب111افر

ء ول يفع111ل في 111 
ل يص111لح لسش

ورة التفكك وس11طنا  ، وب11ه1ذا أبره11ن م1ن جدي1د عل خط11أ وخط11ر انع11زال)مثل الربع11ة والش11اعر(ستي

 
 111 عملن111ا ق111د انحرفن111ا ع111ن التص111ورات، ال111نر

اي ف111رع م111ن ف111روع المنظم111ة، وأثبت111ت م111ن جدي111د بأنن111ا في
إن المنظم1111ة ل يمكنه1111ا أن تتق1111دم إذا اس1111تمر رف1111اق الس1111جن يقوم1111ون. ح1111ددتها عملي1111ة إع1111ادة البن1111اء

إن هن1111اك تق1111ديس له1111ؤلء الرف1111اق، وعل الرف1111اق أينم1111ا ك1111انوا أن ي1111دركوا الحقيق1111ة. بال1111دور المح1111رك
إن... ال11خ م11ن " ... المحنكة" "العظيمة"التالية، وه  أن رفاق السجن ليسوا أولئك الرفاق الطر 

ي أو الربع1ة داخ11ل المنظم11ة   11 أتكل11م ع1ن التجرب1ة الملموس11ة(أحسنهم ل تتعدى تجربت1ه الس11نتيي
إنني
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لوجية"والممارسة العملية، وليس عن الثقافة و  إن بن1اء الخ1ط يج1ب أن يك1ون جماعي1ا،"). الهضي
 111 ال1111داخل عل بن111اء أنفس111هم وبن111اء المنظم1111ة

 1111 الس1111ابق لق111د ح1111ددنا. ويج111ب أن يعم1111ل الرف111اق في
وفي

 1111 إنج1111ازه ب1111دون أدبي11111 اعتب11111ار للف1111روع الخ1111رى، وه1111ذا خط1111أ ك1111بتي
إن أي برنام11111ج. برنامج1111ا ودخلن1111ا في

م111ا"مس111تقبل  للمنظم111ة يج111ب أن يك111ون ثم111رة نق111اش داخ111ل المنظم111ة، وأن يجي111ب ك111ل واح111د عل 
 111111 ال111111داخل "العم111111ل

المه111111ام"ن111111ص (، ب111111ل إن القي111111ادة، ب111111دل ذل111111ك ح111111ددت مه111111ام أخ111111رى للرف111111اق في
ورة ج111واب ك111ل رفي111ق عل م111ا العم111ل، إعط111اء تص111وره لم111ا") المس111تعجلة ول111م تعم111ل وتل111ح عل صي111

ول1111م يك1111ن هن1111اك عم1111ل عل تحدي1111د جم1111اع  لمش1111اكل المنظم1111ة وتص1111ور جم1111اع . يج1111ب أن نفعل1111ه
وهك11ذا ة11ل البن11اء السياس 11 و التنظيم 11. لحله11ا، وه11ذا م11ا أدى إل اس11تمرار التفك11ك إل م11ا ل نهاي11ة

. هشا وضعيفا

ي وط الملئم11ة: ح11ول نش11اط المنظم11ة الجم1اهتي ، رغ1م الشش1  
إن11ه ج1د متقل1ص، نظ11را لض1عفنا ال1ذابر

 111 ه111ذه المس111ألة، 20ه111ذا م111ا أبرزت111ه أح111داث . للعم111ل الث111وري
يوني111و، وإل الم111ام ل111م تق111م ب111دورها في

موا دوري11ة ص11دور  رات"إل الم11ام"والمسؤولية ترجع إل رفاق الخارج، الذين لم يحتر ، وذل1ك بم11تب
ا، المش11كل الح11ال  بالنس11بة ل  ه11و أن توج11د بأع11داد ل" إل الم11ام"واهي11ة تمام11ا، وأعت11تب ذل11ك خطتي11

أم11111ا المش11111اكل الخ11111رى فإنه11111ا ثانوي11111ة بالنس11111بة له11111ذا المش11111كل. ب11111أس به11111ا، وأن ت11111دخل للبلد وت11111وزع

.الساس 

ي111111 جمي111111ع مكون111111ات المنظم111111ة، وس111111اعدت،: مســـــألة القيـــــادة إن القي111111ادة ش111111كلت حلق111111ة وص111111ل بيي
 1 انطلق عملي11ة إع1ادة البن1اء

إن ت1وفر المنظم11ة عل مؤسس1ة قي1ادة،. وس1اهمت بق1در ل ب1أس ب1ه في
  منظم11ات الحرك11ة الماركس11ية اللينيني11ة المغربي1ة، وأعتق1د أن ذل1ك س1اعد

ها عن ب1افر ي ة تمتي ي يعتتب متي
  وجه عملي11ة الجتث11اث

إن وض11عية المنظم11ة ش11اذة، وعملي11ة إع1ادة البن1اء. المنظمة عل الصمود في
تتطلب قيادة قادرة عل مسايرة وتتب11ع مس11تمر، م1ن أج1ل اتخ1اذ مواق1ف شيعة وملئم1ة، وه1ذا م1ا

 1111 ال1111داخل، ول أتف1111ق عل. ل تتمك1111ن من1111ه القي1111ادة حالي1111ا
له1111ذا أعت1111تب أن القي1111ادة يج1111ب أن تك1111ون في

وط الحالي11ة  11 الشش11
إن وض11عية القي11ادة ل11م تط11رح بش11كل ج11دي للبح11ث وس11ط. وجوده11ا بالخ11ارج في

ن تارة أخ1رى إن مس1ألة القي1ادة ل يمك1ن أن. المنظمة، وهذا ما تركها تطفو عل السطح تارة وتختنب
  ق1د طم11س عملي1ا، فل أرى كي1ف س1يحل

، وبما أن الم11ؤتمر ال1وطني  
تحل إل من خلل مؤتمر وطني

.هذا المشكل

 11 الكلم، إن ك11ل م11ن أراد أن :المركزيــة الديموقراطيــة
عل عك11س م11ا طرح11ه الرف11اق ال11ذين س11بقوا في

 111 المنظم111ة، يج111ب أن يتمت111ع ب111ذلك الح111ق، ول أتف111ق ك111ذلك عل أن تعمي111م
يع111رف بوجه111ة نظ111ره في

 111 الحقيق111ة نه111ج". الش111يوع "النص111وص يمي111ع 
إن ممارس111تنا بص111دد المركزي111ة الديموقراطي111ة، ه 111 في
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ء آخ11ر ل 1 
  الكلم، لكن ما يطب11ق ه1و سش

أسلوب الديموقراطية الشكلية، بحيث لكل واحد الحق في
إن المركزية الديموقراطي11ة ه 11 صاع م1ن أج11ل توحي11د الممارس11ة، وه1ذا م1ا ل. علقة له بما نطرحه

  نقطة معينة ح11نر نقف11ز إل أخ11رى، مم1ا ي1ؤدي إل الفوضي11 والضاع
نقوم به، ما أن نفتح صاعا في

 1111 نف1111س ال1111وقت صاع ح1111ول قض1111ايا سياس1111ية"الش1111يوع "انظ1111ر مثل أع1111داد . الفوض1111وي
، فهن1111اك في

نام111ج، لك11ن أي11ة نقط111ة حس111مت واتخ11ذنا بص11ددها موقف11ا مركزي11ا، ل" إل الم111ام"وح111ول  وح111ول التب
ء 1111 

 1111 المنظم1111ة. سش
  م1111ن كونن1111ا ل1111م نوح1111د الخط1111ة في

وبم1111ا أن ه1111ذه الضاعات. إن ه1111ذه الفوضي1111 ت1111أبر
  الذاتيات

  واقع المنظمة، فإنها تؤدي إل تفسش
مفصولة عن بعضها البعض، وكلها، عل الفعل في

  التفرقة عوض التوحيد
.وتساهم في

:ملحظة

يجب أن ننتبه إل واقع أخد يفرض نفسه علينا، وهو أننا أصبحنا نتكلم عن ف11روع المنظم11ة، وق11د
ي1111ؤدي بن1111ا ذل1111ك باس1111م الخصوص1111يات، إل اعتب1111ار المنظم1111ة عب1111ارة ع1111ن جم1111ع للف1111روع، فيج1111ب أن
نام11ج ، وعل ك11ل ش11خص وإط11ار أن يتلءم م11ع ذل11ك التب نتح11رك كمنظم111ة له11ا برنام11ج عمله11ا ش111مول 

.لنجازه وليس شيئا آخر

احات لمواجهة الوضع )6 : اقير

  بنين1111ا عليه1111ا إع1111ادة البن1111اء س1111ديد، وبالت1111ال  ف1111إن مواجه1111ة الس1111لبيات- 
 1111 الخط1111ة ال1111نر

إن الساس 1111 في
  بينتها أعله، وذلك بتحدي1د خط11ة عم1ل

وتجاوز الوضاع الحالية تتطلب تجاوز النحرافات، النر
ولي11س النح11راف(داخ11ل المنظم11ة توض11ح اله11داف بالنس11بة للمنظم11ة، انطلق11ا م11ن خصوص11ياتها 

يج1111ب أن يك1111ون ت1111وجه مرس1111وم يق1111ود المنظم1111ة بع1111د أن تك1111ون ق1111د). عن1111ه ب1111دعوى الخصوص1111يات
رس1111مته لنفس1111ها عل أس1111س س1111ليمة وجدي1111ة، ولكيل تبفر1111 الخط1111ة غتي1111 مض1111بوطة، يج1111ب تحدي1111د
مهمات مدققة زمني1ا، وه1ذا م1ا س1يمكن م1ن المحاس1بة وض11بط الط11ارات والمراقب11ة، وه1ذه الخط1ة

  أف1ق 
  للمنظمة في

، وه1ذه الخط11ة ه 11 خلص1ة عم11ل1983يجب أن تقود إل عقد المؤتمر الوطني
ها رفاق الخارج  وال11داخل، وم11ن المطل11وب) فرنسا وبلجيكا(جماع  صادرة عن ندوة وطنية يحضي

:من هذه الندوة الوطنية

.تقدم لهذه الندوة تقارير عن وضع المنظمة: أول

ء الم111ؤتمر :ثانيـــا   سيحس111مها: تح111دد خط111ة تهني 111
تحدي111د القض111ايا السياس111ية النظري111ة والعملي111ة ال111نر

.المؤتمر، تحديد كيفية بحث القضايا
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 111111 الطبق111111ة العامل111111ة :ثالثــــــا
ترس111111م الن111111دوة خطوط111111ا عريض111111ة لعم111111ل المنظم1111111ة م111111ن أج1111111ل التج111111ذر في

ي .والفلحيي

اف المباشش11 عل تس11يتي العم11ل: انتخ11اب لجن11ة قيادي11ة مس11ؤولة عل :رابعــا ء للم11ؤتمر، الشش11 التهني 11
ي .الجماهتي

  الرف111اق ح111ول كيفي111ة ح111ل :أمـــا مـــن جهتنـــا، يجـــب أن يخـــدم عملنـــا هـــذه الخطـــة
النق111اش م111ع ب111افر
ء الم111ؤتمر  111 تحدي111د برنام111ج عم111ل لتهني 111

يج111ب أن" إل الم111ام"إن . مش111اكل المنظم111ة، المس111اهمة في
م م1ا يتف11ق علي11ه عم11وم الرف1اق،   تعرفه11ا، م11ع العل1م أنه1ا يج1ب أن تح1تر

تستمر رغم كل المش11اكل ال11نر
  يمكن أن تطرح للرفاق بالداخل

  الجابة عل الشكالت النر
.كما أننا يمكن أن نساهم في

 11111 ببطء، ودون- 
إن الحاس1111م بالنس11111بة لتغيتي11111 وض1111ع المنظم11111ة، ه1111و العم11111ل بال1111داخل، ال1111ذي يمسش

ي111 نتائ111ج ع111دم  111 عم111ل ه111ذا الف111رع، ل يمك111ن إنج111از ل برنام111ج ول ن111دوة ول م111ؤتمر، فم111ن بيي
التق111دم في

  خرجن11ا به11ا م11ن تجربتن11ا
.تواج11د أط11ر كف11أة ه11و ع11دم تط11بيق ع11دد م11ن الطروح11ات والمواق11ف، ال11نر

 1 المس11توى المطل11وب، وه1ذا م1ا يتطل1ب أن نعم1ل عل تك11وين مث1ل
إذن فالمشكل هو غي1اب أط11ر في

  تكوين الطر
الرفاق ينطلقون م1ن أنن1ا نت11وفر عل أط1ر،. هذه الطر، والندوات يمكن أن تساهم في

 1 ع1دد م1ن الن1دوات التكويني1ة تن1اقش ع1ددا م1ن
ورة التفكتي1 في   تنظيم ن1دوة، له1ذا أرى أن صي11

ويكفي
  الن11دوة، مثل

ي أو ثلثة في ورة محلية، تحديد نقطة أو اثنيي :القضايا، وهذه الندوات ستكون بالضي
 111111 الطبق111111ة العامل111111ة، وك111111ذلك الحرك111111ة

ه111111ا، وك111111ذلك التج111111ذر في   تثتي
وض111111ع المنظم111111ة والمش111111اكل ال111111نث

ء ن11دوة وطني11ة... الطلبي11ة، أو الح11زب أو التحالف11ات  .ه11ذه التحالف11ات يمك11ن أن تح11ل مس11ألة تهني 11
 11 عق11د

 11 ح11ل أي مش111كل، ول يج11ب أن نظ111ن أن11ه يكفي
ب11دون ح111ل مش111كلة الط11ر، ل يمك11ن التق11دم في

  
).أربعة أو خمسة رفاق(ندوة وطنية، إن هذه الندوة يجب ان تراع  الجانب المني

ي الفروع وخلق دينامية فيما بينه1ا أك11تث م1ن الس11ابق ل أت11وفر عل أي. العمل ما أمكن عل الربط بيي

 
"إل الم1ام"ع1دد نس11خ : تصور لكيفية إنجاز ذلك، مطروح بش1كل ع1ام الهتم11ام بالمج1ال ال1دعابن

يطة أن تت1111وفر  1111 بع1111ض المعام1111ل، لك1111ن شش1111
 1111 ال1111داخل ض1111عيف ج1111دا، يمك1111ن أن ت1111وزع في

  ت1111وزع في
ال1111نر

.الحدود الدنيا لذلك

:المركزية الديموقراطية والقيادة

وط معين1ة(القيادة فيها العديد من الس1لبيات   1 شش1
لك1ن المش11كل ه1و مش1كل المنظم11ة) تواج1دها في

كك1111111ل، اف1111111رادا وإط1111111ارات ولي1111111س القي1111111ادة وح1111111دها، وم1111111ا يم1111111ارس حالي1111111ا يمك1111111ن تس1111111ميته بالمركزي1111111ة
وط ض11111عف التنظي11111م وهشاش11111ته، ولي11111س هن11111اك آراء تقص، أي عك11111س م11111ا  11111 شش11111

الديموقراطي11111ة في
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  ب1111أي بره1111ان س1111اطع
وك، ال1111ذي ل ي1111أبر  1111 إنج1111از. ي1111دعيه م1111تب

أم1111ا بالنس1111بة لن1111ا، فيج1111ب أن تس1111تمر في
  

ورة اختصاره، وكذلك السهام في نامج مع صي   مشاكل المنظمة، و" إل المام"التب
"الشيوع "وفي

"الش11يوع "يجب أن يتغتي شكلها وأسلوب التعامل معه1ا والج11وهري حالي1ا ه11و تك11وين رف1اق أط11ر، 
.أصبح مفيدا حسب ما هو عليه حاليا

وا ع11ن   الداخل عتب
من أجل حل مشاكل المنظمة، لدينا بعض المعلومات لكنها ناقصة، الرفاق في

ع11دم اس11تعدادهم لتحم11ل مس11ؤوليات قيادي11ة، يظه11ر أن له11م بع11ض الوض11وح فيم11ا يخ11ص الطلب11ة،
 11. اما العمال فأعتقد أنهم ل زالوا ل يعرفون ما يجب فعله

 11 ال11داخل في
ليس لنا لحد الساعة أط11ر في

، حي11ث رس11خنا داخله11م نوع11ا م11ن التق11ديس  11 ذل11ك ب11دون وع 11
المس11توى المطل11وب، لق11د س11اهمنا في

.لرفاق السجن ومن التبعية لهم، لهذا يجب التعامل معهم كأطر ودفعهم لتحمل المسؤوليات

 111 عق111د ن111دوة ك111ل ش111هر، وأعتق111د أن رف111اق ال111داخل ربم111ا ل
أم111ا ح1111ول الن111دوات التكويني111ة، فإنه111ا تعني

 11 
.1974يستطيعون عقد ندوة تكوينية كل شهر، لن وضع المنظمة حاليا يختلف عن وضعها في

.إن المنظمة ضعيفة والرفاق قلة، عل كل، إن هذه الراء يجب نقاشها

أم111ا عق111د ن111دوة وطني111ة، فإنه111ا تتطل111ب حض111ور رف111اق بلجيك111ا وفرنس111ا، وأتس111اءل ه111ل تس111مح ة111روف
  بدايتها. رفاق الخارج، فرنسا بذلك

أما إذا تم الكتف11اء. أما رفاق بلجيكا فما زالت العلقة معهم في
 111 البح111ث والج111واب عل خط111ة العم111ل، ويمك111ن أن

 111 الن111دوة، س111يمكن أن تنج111ح في
برف111اق ال111داخل في

ن111111111 الم11111111ؤتمر وتنتخ11111111ب اش11111111خاص تك11111111ون نقط111111111ة النطلق وخط111111111وة متواض11111111عة تح11111111دد خط111111111ة تهني
 11 انتظ11ار الم11ؤتمر

إن هن11اك العدي11د م11ن القض11ايا. س11يتحملون مس11ؤوليات قيادي11ة بج11انب القي11ادة، في
ي1111 الرف1111اق، وله1111ذا، س1111يمكنهم الس1111تي عل أساس1111ها، لك1111ن غتي1111 السياس1111ية حاص1111ل التف1111اق حوله1111ا بيي

مط111روح عليه111م إدخ111ال تغيتي111 ج111ذري عل الخ111ط، وع111تب ه111ذه الن111دوة، مطل111وب م111ن الرف111اق تحدي111د
..توجه محدد للتجذر

ي، يظه1111111ر أن هن1111111اك تخ1111111وف م1111111ن القم1111111ع، وه1111111ذا م1111111ا ي1111111ؤدي إل انع1111111دام عل المس1111111توى الجم1111111اهتي
ي آخري111ن،  111 المعام111ل، أو رب111ط العلق111ات م111ع مناض111ليي

المب111ادرات، وع111دم القي111ام ب111التحريض، مثل في
 11 ه11ذه المس11ائل(

ام ب11المن في ي  11 الن11دوات، ربم11ا)ب11الطبع يج11ب الل11تر
، ف11إذا اكتفين11ا ب11التكوين للرف11اق في

يد م111ن عزل111ة المنظم111ة ع111ن الجم111اهتي ي ي ونص111ف م111ن العم111ل ل يقوم111ون.. س111تي إن الرف111اق بع111د س111نتيي
.بمجهودات تذكر وسط الجماهتي الساسية

  يطرحه1111ا رف1111اق
 1111 الجاب1111ة عل العدي1111د م1111ن الش1111كالت، ال1111نر

أم1111ا بالنس1111بة لن1111ا، يمك1111ن أن نس1111اهم في
 11 اتج11اه تحدي11د خط11ة، وإنج11اح الن11دوة عل طري11ق الم11ؤتمر

ول11دينا مه11ام واض11حة يج11ب. ال11داخل، في
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نام11111ج يج11111ب جم11111ع خلص11111ات النقاش11111ات الس11111ابقة، واختص11111ار: مواجهته11111ا بش11111كل ج11111دي، مثل التب
اف عل اس1111تمرار النق1111اش ومركزيت1111ه، كم1111ا يج1111ب تحدي1111د النق1111ط الباقي1111ة، وتحدي1111د مس1111ؤولية الشش1111

 111 بلورته111ا
إش111كالت الث111ورة،(معالج111ة بع111ض القض111ايا النظري111ة . خط111ة دعائي111ة، ومس111اهمة الجمي111ع في

اكية والح11زب  اح...) وبن11اء الش11تر والقي11ام باس11تمرار بتتب11ع الوض11اع السياس11ية مم11ا يس11اعد عل اق11تر
". إل المام"مقالت 

ها الجمي11ع، ا، وإنم11ا ه 11 للنق11اش، ول تتطل11ب أن يحضي1 إن الندوات التكوينية ل تتطل11ب تهييئ11ا ك11بتي
، وه 11 خاص1ة بال1داخل، إنه1ا كخط1وة تراع 1 ض1عف ي1 ك فيه1ا ع1دد معيي يمكن أن تعق1د ن11دوات يش1تر

ي داخل الخليا ، وتجاوز الروتيي ي   تكوين المناضليي
.المنظمة، وضعف أو غياب الطر، وتساهم في

نام1ج، ه1ل نس1تمر في1ه بش1كل خ11اص؟ إن الس11تمرار بالش11كل ال1ذي ذهبن1ا في1ه ل يفي1د،-  بص1دد التب
 1 ال11داخل بالنص11وص

ه الرف11اق في نح1ن حالي1ا بص1دد. فقد اتخذ بالنسبة لنا طابعا مثقفيا، ونثقل عتب
تحديد خط المنظمة برمتها، ويجب أن تكون المنظم11ة مس1ؤولة ع1ن تحدي1د تل1ك الخط1ة برمته1ا،
وه111ذا يتطل111ب عق111د ن111دوة وطني111ة، أم111ا مش111كل حض111ور رف111اق الخ111ارج، فيج111ب توض111يح أن الن111دوات
المحلي1111ة ل1111م تح1111ل أي مش1111كل، وله1111ذا يت1111وجب حض1111ور ممثل 1111 الخ1111ارج م1111ع ممثل 1111 ال1111داخل، وله1111ذا

ي لي11س ل1ديهم مش11كل م11ع الب1وليس وري. الغرض يمكنهم أن يرسلوا رفاقا أو مناض11ليي إن الخ11ارج صي1
 1111 إع1111ادة البن1111اء والمهم1111ات الملموس1111ة المطروح1111ة علي1111ه

الن1111دوات. أن يحضي1111 ح1111نر يتوض1111ح دوره في
التكويني111ة مطروح111ة، لك111ن ه111ل الن؟ ل أة111ن، فإمكاني111ات المنظم111ة ض111ئيلة ج111دا حالي111ا والط111ارات
ي ذوي تج11ارب مهم11ة، يمك11ن ان متقلص11ة ج11دا، لك11ن عن11دما تتوس11ع المنظم11ة يص11بح ل11ديها مناض11ليي

.تعقد مثل هذه الندوات

  ب11ذلناها، وهن11اك آراء متبقي11ة- 
نام11ج، م11ن غتي11 الس11ديد أن نض11يع المجه11ودات ال11نر فيم11ا يخ11ص التب

  لس11ت ض11دها، لك11ن ل
يج11ب منهج11ة وتب11ادل الراء حوله11ا، أم11ا فيم11ا يخ11ص الن11دوة الوطني11ة، ف11إنني

إن الق111ول ب111أن ن111دوات الخ111ارج فش111لت، لنه111ا ك111انت. 1982أة111ن أن111ه يمك111ن عق111دها خلل ص111يف 

1111 
 1111 وق1111ت ك1111انت المنظم1111ة ش1111به غائب1111ة في

، وس1111بب فش1111لها يرج1111ع إل أنه1111ا عق1111دت في معزول1111ة خ1111اطن
 11 الخ11ارج ق11د نض11جت ع11تب النق11اش والضاع، ح11نر تتمك11ن الن11دوة

ال11داخل، ول11م تك11ن التناقض11ات في
حالي11111ا يج11111ب أن نعم11111ل عل إنج11111اح ن11111دوة ال11111داخل، عل طري11111ق عق11111د الم11111ؤتمر، وإل. م11111ن حس11111مها

.سنبفر منظمة سائرة نحو التفتت

انته

  بداية النقاش، لكنه لم يتدخل ثم انسحب من الخلية) 1(
وك في .حضور متب
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وط العضوية ي سر
ط جديد فف من أجل إضافة سر

  كراس
  في

ة: "هذا فصل إضافي "من أجل التقييم والتقويم والتثوير والتنظيم والبلتر

مهم11ة بن1اء منظم1ة ش1يوعية ثوري1ة و مكافح1ة تط1رح عل المنظم11ة أيض1ا قض11ية تحدي1د التعام11ل م1ع
 11111 الح11111زب(العض11111اء 

 11111 المنظم11111ة أو في
 11111 التعام11111ل م11111ع الع11111دو،) في

 11111 الخيان11111ة، أو في
ال11111ذين يس11111قطون في

والمقص11ود هن11ا بالتعام11ل م11ع الع11دو، ه11و إم11ا الستس11لم للع11دو، وإم11ا تق11ديم النف11س لق11وات الع11دو،

اجع وتق11ديم الس11تقالة والتخل 11 وإم11ا مس11اعدة ق11وات الع11دو عل اعتق11ال رفي11ق أو مناض11ل، أم11ا ال11تر
ع1111ن النض1111ال الث1111وري، فل يع1111د خيان1111ة أو تع1111امل م1111ع الع1111دو، إذا ل1111م يلج1111أ ص1111احبه إل فض1111ح أشار

1111 
 1111 العم1111ل م1111ع الع1111دو، وعن1111دما يس1111لم عض1111و في

تنظيم1111ه الق1111ديم أو إل المت1111اجرة به1111ا، ول1111م يس1111قط في
 11111 تنظيم11111ه، وذل11111ك مهم11111ا ك11111انت

ورة عض11111ويته في  11111 بالضي11111
التنظي11111م الث11111وري نفس11111ه للع11111دو، ف11111إنه يلغي

ير تسليم نفسه للعدو، ومن يسلم نفسه للعدو،   يمكن أن يحاول بها فيما بعد تتب
التكتيكات، النر

 1 اعتق1ال عض1و آخ11ر م1ن الحرك1ة
ة في ومن يسلم نفسه للب1وليس، ح1نر إذا ل1م يك1ن ق1د تس1بب مباشش1

 111 اعتق111اله ه111و، وم11ن وجه111ة نظ111ر التنظي111م والث111ورة، فل ف111رق أن يعتق111ل ه111ذا
الثوري111ة، ف111إنه تس111بب في

العض11111و أو ذاك، لن الث11111ورة ل تفض11111ل مناض11111ل عل آخ11111ر، ب11111ل الث11111ورة تحت11111اج لهم11111ا مع11111ا، ولن ك11111ل
ي ه11و دائم11ا ها، وإن ك11ان اعتق11ال مس11ؤول أو مس11ؤوليي اعتق11ال يض11عف الحرك11ة الثوري11ة وي11ه11دد مص11تي

.أخطر من اعتقال مناضل قاعدي

 11 معس11كر الث11ورة، ث11م التح1ق بمعس11كر الث1ورة
ما ه  الخيانة؟ الخيانة ل تطل11ق فق11ط عل م1ن ك11ان في

 11 تنظي11م ث11وري،
المض11ادة، ب11ل إن ص11فة الخيان11ة يج11ب أن تطل11ق ح11نر عل عم11ل م11ن ك11ان يناض11ل في

ي آخري11ن، ب11ل يج11ب أن ي أو ثورييي فلما اعتقل أعط البوليس معلومات مكنت من اعتقال مناضليي
تطلق صفة الخيانة كذلك، حنر عل عمل من سبق له أن انس1حب أو اس1تقال م1ن تنظي1م ث1وري،
لكن11ه حينم11ا اعتق11ل فيم11ا بع11د لس11بب م11ن الس11باب أعط للب11وليس بعض11ا م11ن رف11اقه الق11دام ال11ذين
كان هو منظما معه1م، ف1إذا ك1ان ع1ادة مناض11لو الحمل1م خلل التجرب1ة الس1ابقة ل يص1فون بالخيان1ة

11 
 111 الحقيق111ة خيان111ة، وإذا ك111ان الس111بب المباشش111 في

 111 تسلس111ل العتق111الت ، فه111و في
التس111بب المباشش111 في

تسلس11ل العتق11الت، نتيج11ة فق11ط للض11غط والتع11ذيب الش11ديد، فه11ذا ل يزي11ل عن11ه ص11فة الخيان11ة،
، بمج11رد أن يرف11ع عن11ه الض11غط والتع11ذيب ين11دم عل إعط11اء رف11اقه للب11وليس، 11 

وك11ون العنض المعني
 11 خائن11ا بش11كل دائ11م،

 11 ك11ون عمل11ه ذل11ك عمل خياني11ا، أي أن11ه إذا ل11م يك11ن العنض المعني
فه11ذا ل ينفي

 111 منظم111ة ثوري111ة
، لن الف111رد حينم111ا يقب111ل ب111النخراط في  

ف111إن إعط111اء رف111اق للب111وليس ه111و عم111ل خي111ابي
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 1 الشية،(
) ومناض1لوها ملحق1ون م1ن ط1رف الجه11زة القمعي11ة غتي1 مس1موح به1ا قانوني1ا، مكافح1ة في

امه بحف11ظ أشارها، ي ورة ال11تر ض بالضي11   تلك المنظمة يفتر
وحينما يصبح عضوا فيها، فإن دخوله في

 11 ال11دفاع ع11ن أمنه11ا، وع11ن أم11ن أفراده11ا ك11ذلك وع11ن أمن11ه ه11و، وذل11ك ح11نر وإن
امه باس11تماتة في ي وال11تر

 11 تل11ك المنظم11ة، وس11يكون
ام ل11م ت11تث بضي1111ح العب11ارة إب11ان ذل11ك النخ11راط في ي ورة ه11ذا الل11تر ك11انت صي11

ي1111 يعت1111تب التعام1111ل م1111ع م1111ن الحماق1111ة ال1111دفاع ع1111ن منه1111ج مع1111اكس، أي أن1111ه إذا ك1111ان تنظي1111م ث1111وري معيي
 11 أن ه11ذا التنظي11م يقب11ل عملي11ا ب11أن يفض11ل أعض11اءه

الب11وليس مج11رد خط11أ ع11ادي وبس11يط، فه11ذا يعني
ء ال11ذي، إذا م11ا طب11ق س11يكون بمثاب11ة ن11وع م11ن 11 

عن11د اعتق11الهم، انق11اد ذاته11م عل انق11اد الث11ورة، السش
.العبث أو من النتحار

التعامل مع العدو، ليس بمشكل ث1انوي أو ع1ابر، فأهمي11ة مش11كل التعام1ل م1ع الع11دو تتض11ح، حينم11ا
 11 ص11فوف الحرك11ة الماركس11ية اللينيني11ة 

 11 ( ن11درس مثل موج11ات العتق11الت في
 11 1972في

،1974، في
  

  1975في
  صفوف ) 1977، في

هما، حيث نجد أن) 1973" مارس 3حركة "وفي   صفوف غتي
وفي

ة الب11وليس، ب11ل يرج11ع بش11كل رئيس 11 إل  11 الس11اس لخ11تب
 11 تسلس11ل العتق11الت ل يرج11ع في

الس11بب في
ي11111 ينهزم11111ون تح11111ت التع1111ذيب، فيعط11111ون للب11111وليس بع1111ض ي11111 الوليي ك11111ون نس11111بة هام11111ة م11111ن المعتقليي
رف11اقهم، فيعتق11ل الب11وليس ه11ؤلء، فينه11زم م11ن جدي11د ج11زء ه11ام منه11م، ه11م أيض11ا تح11ت التع11ذيب،
  الب111وليس

 111 النض111ال، وهك111ذا دوالي111ك، إل أن ي111أبر
 فيعط111ون ب111دورهم للب111وليس ج111زءا م111ن رف111اقهم في

ة فتت11م تص11فيته  11 م11دة قص11تي
 11 في

فمش11كل التعام11ل م11ع الع11دو لي11س بش11كل. عل نهاي11ة التنظي11م المعني

ي111 الس111تيلء  .ث111انوي، ب111ل إن111ه مش111كل أساس 111 وس111يظل الثوري111ون يص111طدمون ب111ه عل الق111ل إل حيي
وط  ي11 نج11اح الث11ورة، ب11ل إن نج11اح الث11ورة مشش11 وط ب11ه(عل الس11لطة، أو إل حيي ي11 م11ا ه11و مشش11 )م11ن بيي

ي11 الس11تيلء عل الس11لطة، س11يظل بإيج11اد ح11ل ث11وري ص11حيح لظ11اهرة التعام11ل م11ع الع11دو، ف11إل حيي
القم1ع ملزم1ا للنض11ال، أي أن1ه كلم1ا خ1اض المناض1لون نض1ال ثوري1ا واجه1ه الع1داء الطبقي11ون بقم1ع
 11 اغتي11الت أو إع11دامات،

 11 أحك11ام قاس11ية، ب11ل وفي
 11 اعتق11الت، وفي

، وه11ذا القم11ع ق11د يتجس11د في رجغ 11
 11 س11ائدا، وم11ا دام11ت أجهزت11ه

 11 تحطي11م أو تص11فية تنظيم11ات ثوري11ة بكامله11ا، وم11ا دام الع11دو الطبفر
وفي

ي م1111ن يس1111قطون  ي1111 الث1111ورييي  1111) لس1111بب أو آخ1111ر(القمعي1111ة تعم1111ل، ف1111إنه س1111يوجد دائم1111ا أف1111رادا م1111ن بيي
في

111 
التعام1111ل م1111ع الع111دو، فكي111ف نتعام1111ل م1111ع ه1111ذه القض111ية، به111دف الحتي1111اط ض111دها، وب11ه111دف تلفي

.نتائجها، وب11هدف تقليصها إل درجة أدبي ممكنة

:يمكن تقسيم الجوبة عل هذه المسألة إل ثلث أنواع

20



www.30aout.info

فوا بتع111املهم ذل111ك،-  111 أن يع111تر
ح أن العض111اء ال111ذين تع111املوا م111ع الع111دو، يكفي ال111رأي الول منه111ا يق111تر

  المنظم11ة
وأن يقدموا نقدا ذاتيا، وأن يحسنوا ممارستهم من بعد، لك  يحافظوا عل عضويتهم في

  الحزب(
.، بل لك  يحافظوا عل مسؤولياتهم داخلها إذا كانت لهم مسؤوليات)أو في

ح اعتبار عضوية كل ال1ذين يتع11املون م1ع الع1دو موقوف1ة -    يقتر
من1ذ اللحظ1ة) أو ملغ1اة(الرأي الثابي

  يتع1111111املون فيه1111111ا م1111111ع الع1111111دو
ول يمك1111111ن أن. يج1111111ب أن تبفر1111111 عض1111111ويتهم ملغ1111111اة م1111111دة طويل1111111ة. ال1111111نر

  المنظمة المعنية 
جعوا عضويتهم في إل بع1د م1دة طويل11ة وبع11د أن يكون1وا خلله11ا) أو الح11زب(يستر

ق111د أب111انوا عل مس111توى ع111ال م111ن الخلص للمب111ادئ، وم111ن الس111تعداد للتض111حية، وم111ن الممارس111ة
نام11ج(الثوري11ة الكفاحي11ة،  ام العمل 11 بتب ي وط العض11وية العادي11ة مث11ل الل11تر ه11ذا طبع11ا بالض11افة إل شش11

ام) أو الح11زب(المنظم11ة  ي  11 إح11دى اطاراته11ا التنظيمي11ة، والل11تر
، والعم11ل في ام بنظامه11ا ال11داخل  ي والل11تر

ة  11 جمي11ع الح11وال ل يح11ق له11م بع11د أن يرش11حوا أنفس11هم). بمس111اهمة مالي11ة، وحس111ن الس11تي
لك11ن في
.، ول يحق انتخابهم إليها)أو الحزب(لتحمل مسؤوليات هامة داخل المنظمة 

ح ع11111دم الكتف11111اء بتوقي11111ف عض11111وية ال11111ذين يتع11111املون م11111ع الع11111دو، ب11111ل يط11111رح-  ال11111رأي الث11111الث يق11111تر
ار ام111اتهم، وعل الصي111 ي بالض111افة إل ذل111ك ان111زال عقوب111ة مح111ددة به111م عقاب111ا له111م عل خي111انتهم للتر

  يلحقونها بالتنظيم وبالثورة
ة النر فما هو الحل الصحيح؟. الخطتي

العدي11111د م11111ن الح11111زاب السياس11111ية الص11111لحية ع11111تب الع11111الم تعم11111ل ب11111الرأي الول الم11111ذكور أعله، أي
  فقط

وجزء من التنظيم11ات الثوري1ة ع11تب الع1الم تعم1ل. مطالبة المتعامل مع العدو بمجرد نقد ذابر
، دون 1111 

  الم1111ذكور أعله، أي الغ1111اء عض1111وية المتعام1111ل م1111ع الع1111دو، ومط1111البته بنق1111د ذابر
ب1111الرأي الث1111ابي

منح11111ه عض11111ويته م11111ن جدي11111د إل بع11111د م11111دة طويل11111ة م11111ن التجري11111ب، ودون الس11111ماح ل11111ه أب11111دا بتحم11111ل

11 
بينم11ا ج11زء آخ11ر م11ن التنظيم11ات الثوري11ة تعم11ل ب11الرأي الث11الث،. مس11ؤوليات داخ11ل التنظي11م المعني

  قوانينها الداخلية أن من يتعامل مع العدو، يحاكم ويعدم
)1. (حيث تسيطر في

 11 الخمس11ينات مش11كل التعام11ل م11ع الع11دو" المقاوم11ة"لننظ11ر كي11ف حل11ت 
لق11د ك11انت. من11ذ ب11دايتها في

ه1ا م1ن ة1واهر التعام1ل م1ع  1 الكف1اح للع1دو وغتي
الوشاية والنهيار عن1د التع1ذيب، وإعط1اء الرف1اق في

ة إل درج11ة أنه11ا ك11انت تمن11ع انطلق أي عم11ل ث11وري ة ومنتشش11 وك11ان. الع11دو الس11تعماري، ك11انت ك11ثتي
 11111 ط11111ور النش11111وء الع11111دو يس11111تغل ه11111ذه الظ11111اهرة لتص11111فية ك11111ل تنظي11111م مكاف11111ح وه11111و ل

فلج11111أ. ي11111زال في

111 
 111 الحتياط111ات المني111ة، وإل إتق111ان أس111اليب العم111ل في

المس111ؤولون الوائ111ل للمقاوم111ة إل التش111دد في
وط   المقاومة، بالضافة إل شش

  كل عضو ينخرط في
اط القسم عل المصحف في الشية وإل اشتر

ه ه11و التص11فية امه بكت11م أشار التنظي11م وأعض11ائه ول11و تح11ت التع11ذيب، وإل ك11ان مص11تي ي .قب11وله وال11تر
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ام به11ا، ك11ان يبع11د ي  11 الق11درة عل الل11تر
وط، أو م11ن ك11ان يع11تب ع11ن ش11كه في فم11ن ك11ان ل يقب11ل ه11ذه الشش11

  م11ن يخ11ون م11ن أعض11ائها
 . ف11ورا ع11ن تنظي11م المقاوم11ة، فك11انت المقاوم11ة عموم11ا تص11في

وك11انت تص11في
ي  111 قم111ع ال111وطنييي

ون بحماس111هم في ي111   الع111دو م111ن المغارب111ة ال111ذين يتمتي
 111. م111وةفي

ب111ل ك111انت المقاوم111ة في
ي11 ال11ذين يعط11ون للع11دو م1ا عن11دهم م11ن   ح11نر بع11ض الف11راد م11ن الش11عب غتي11 المنظميي

البداي11ة تص11في
ي1 أي1دي الع1دو، وذل1ك. معلومات ح1ول أعض1اء المقاوم1ة فعن1دما يس1قط أح1د مناض1ل  المقاوم1ة بيي

:لسبب من السباب، وعندما يتعرض للتعذيب الشديد، كان يجد نفسه أمام خيارين

ام11اته، فيمك11ن أن يك11ون) 1 ي إم11ا تحم11ل التع11ذيب ح11نر الم11وت إن اقتصي11 الح11ال، م11ع الخلص للتر
يفا   هذه الحالة شهيدا شش

.في

 11 ه11ذه الحال11ة أيض11ا ميت11ا، و) 2
ام11اته و إعط11اء رف11اقه للع11دو لنق11اذ نفس11ه، فيك11ون في ي و إم11ا خيان11ة التر

لك1111ن كخ1111ائن بئي1111س، فيص1111بح بالت1111ال  ه1111ذان الخي1111اران، خي1111ار واح1111د، ه1111و الص1111مود ح1111نر الم1111وت إن
.اقتصي الحال

بالنس11بة لجي11ش. هك11ذا اس11تطاعت تنظيم11ات المقاوم11ة أن تض11من اس11تمراريتها و نموه11ا و فعاليته11ا

11 
 11 الب11وادي في

  البوادي، فإن الكتث احتمال، هو أنه عمل بنف11س النه11ج، و إن ك11ان عمل11ه في
التحرير في

من111111اطق مح111111ررة أو ش111111به مح111111ررة، يجعل111111ه أق111111ل حاج111111ة إل ه111111ذا المنه111111ج بالمقارن111111ة م111111ع تنظيم111111ات
 111111 الم111111دن

 111111 الب111111وادي ه111111م أق111111ل عرض111111ة للعتق111111ال. المقاوم111111ة في
إذ أن مك111111افح  ح111111رب العص111111ابات في

ي بالمدن ي العامليي .بالمقارنة مع المكافحيي

 
  س111تتبني مس111تقبل م111ن ن111وع المنظم111ات الثوري111ة ال111نر

ف111إذا ك111انت المنظم111ة الش111يوعية المكافح111ة ال111نر
ي11 أي11دي الع11دو،  11 المغ11رب خلل التجرب11ة الماض11ية، أي أن11ه كلم11ا س11قط بع11ض أعض11ائها بيي

عرفناه11ا في
 11 ه11ذه الحال11ة ع11دم بن11اء ه11ذا

أعط11وا للب11وليس كل أو ج11زءا مم11ا يع11رف، ع11ن رف11اقهم، فم11ن الحس11ن في
 111 تص111فية شيعة و نكس111ات ل حاج111ة لن111ا به111ا

 111. الن111وع م111ن المنظم111ة لتلفي
و س111يكون م111ن الحس111ن في

1111 
ه1111ذه الحال1111ة بالنس1111بة لك1111ل ال1111ذين يس1111تحيل عليه1111م الص1111مود ح1111نر الم1111وت، أن يكتف1111وا بالعم1111ل في

 111 الح111زاب الص111لحية المس111موح به111ا قانوني111ا
ي111ة مث111ل النقاب111ات، ب111ل و ح111نر في التنظيم111ات الجماهتي

ورة عل خطه1111ا الص1111لج (   منظم1111ة م1111ن ن1111وع جدي1111د،). دون الص1111طفاف بالضي1111
أم1111ا إذا كن1111ا س1111نبني

وع يس111تحق يفض111ل أعض111اءها الم111وت عل الستس111لم و عل التعام111ل م111ع الع111دو، ف111إن ه111ذا المشش111
.فعل النجاز

  قضية التعامل مع العدو، إذا لم نرد تكرار التجرب11ة الس11ابقة
و بالتال  فالحل الذي يفرض نفسه في

 11 المنظم11ة. ه11و القت11داء بنه11ج المقاوم11ة
وط العادي11ة للعض11وية في أي أن11ه يج11ب أن تض11اف إل الشش11

22



www.30aout.info

ط جدي11د) بالنس111بة للعض11اء الج11دد و ك11ذلك الق11دام( ام بكت11م. شش111 ي ط ه111و القب11ول والل111تر ه11ذا الشش111
أشار المنظمة، و لو تحت التعذيب، و حنر الموت إن اقتصي الحال، و إل كان مصتي الخيانة ه11و

ام بمبدأ ي ر لعدم الصمود: التصفية أي اللتر و لذلك مهما كانت الظ1روف، و م1ن يرف1ض ه1ذا. ل متب
وط الخ11رى تت11وفر في11ه بامتي11از – وج11ب رف11ض ط عن1د دخ11وله المنظم11ة – و ل11و ك11انت ك11ل الشش11 الشش11

ف111إن ع111تب رغ111م ذل111ك ع111ن اس1111تعداده العمل 111 لخ111وض نض111ال متواض111ع،. عض111ويته ب111دون أدبي111 ت111ردد
اكتف11ت المنظم11ة بالتعام11ل مع11ه كمناض111ل مرتب11ط به11ا، أو كمتع11اطف و ذل11ك طبع11ا ب11دون أن يع11رف

  المنظمة
ي الذي يعملون معه، من منهم عضو في ي المناضليي .من بيي

وط العض11وية القديم111ة، ط الجدي11د ض111من شش11  11 إض111افة ه111ذا الشش111
و ق11د يعتق11د البع11ض أن التفكتي11 في

في1111ه نزع1111ة مثالي1111ة أو يس1111ارية، و أن11111ه إذا ك1111ان م1111ن الناحي1111ة المبدئي1111ة ممك1111ن التط1111بيق، ف1111إن ةروف1111ه

11 
 11 الضاع الطبفر

الملئم11ة ل1م تت11وفر بع11د، و أن11ه يج11ب انتظ11ار أن يح11دث تط11ور م11ن مس11توى أعل في

 
ط الضافي .لتطبيق مثل هذا الشش

 1111 الحقيق1111ة م1111ن الضامة و م1111ن التض1111حيات و م1111ن
اض، إنم1111ا يؤج1111ل أو يته1111رب في و مث1111ل ه1111ذا الع1111تر

  المنظمة الثورية
  يتطلبها إنجاز قفزة نوعية في

فه11ذا ال11رأي ل يح11دد م11ا ه 11 الظ11روف. المخاطر النر
 111 العض111وية

ح في   المق111تر
ط الجدي111د الض111افي   يمك111ن فيه111ا تط111بيق الشش111

ب111ل إن111ه ل يح111دد. الخاص111ة ال111نر
ي1 العتب1ار. كيفية تحقي1ق تل1ك الظ1روف الخاص1ة و بالض1افة إل ه1ذا، ف1إنه ل يفه1م و ل يأخ1ذ بعيي

 : التناقض التال 
ط الض1افي وط ملئم11ة م1ن مس1توى أعل تمك1ن م1ن تط11بيق الشش11 و ه1و أن بل1وغ شش1

 11 الس11تينات
  عرفناه11ا في

وط هو نفسه بتجاوز نوع التنظيمات الثورية ال11نر   العضوية مشش
ح في المقتر

  ك111انت تنته 111 بشعة إل التص111فية المأس111اوية م111ن ط111رف القم111ع
 111 الس111بعينات و ال111نر

و يتطل111ب. و في
غربل11ة المنظم111ة م11ن العناص المتذبذب11ة أو الرومانس111ية الع111اجزة عل تحم111ل مس111ؤوليات عض111ويتها

  منظمة شيوعية مكافحة
ط. في و ذلك عن طريق تط11بيق بع11ض المناه11ج الثوري11ة، و م1ن بينه11ا الشش11

  العضوية المفروض أعله
  في

.الضافي

، لن ه111ذا الح111د الدبي111 م111ن العتق111الت ملزم م111ن المع111روف أن ح111دا أدبي111 م111ن العتق111الت حتم 111
ي أيدي العدو يكتمون أشارها، و ل يتس11ببون. للنضال فإذا كان أعضاء المنظمة الذي يسقطون بيي

ام111ات، و ل111و تطل111ب ذل111ك ي ي للمب111ادئ و لللتر  111 أي111ة اعتق111الت جدي111دة، فيظل111ون ص111امدين مخلص111يي
في

 1 مواجه11ة القم1ع، و س1تقدر عل
استش1هادهم، ف1إن ه1ذه المنظم11ة ستس11تطيع كمنظم11ة، الص1مود في

ة الثورة و عل إنجاحها .تقديم مستي
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 111 التعام111ل م111ع
 111 ج111زء م111ن أعض111اء المنظم111ة عن111د اعتق111الهم، يس111قطون تح111ت التع111ذيب في

أم111ا إذا بفر
ه حتم1ا  1 تمدي1د مسلس1ل العتق1الت، ف1إن ه1ذا التنظي11م س11يكون مص1تي

 1 التواط1ؤ مع1ه في
الع1دو، و في

ه1111111111و التص1111111111فية الشيعة، مثلم1111111111ا ك1111111111ان يح1111111111دث ذل1111111111ك م1111111111رارا ب1111111111المغرب خلل الس1111111111تينات و خلل
، و م1ن ال1ردة. السبعينات و كلما وقع11ت تص11فية حرك11ة ثوري1ة، تبعته1ا موج11ة م1ن النحلل السياس 11

ة الثوري11ة خلل س11نوات إذ ل1م اليمينية، و من التشتت، و من اليأس و من العجز، قد تؤخر المس11تي
ي ات م11ن الس11نيي   تح11دد. تك11ن العشش11

ي11 المس11ائل ال11نر فقض11ية مواجه11ة التعام11ل م11ع الع11دو، ه 11 م11ن بيي
  عضنا الراهن

.مصتي كل تنظيم ثوري مكافح في

ه11ذا ص11حيح، لك11ن. ق1د يعت11تب البع11ض ق11انون تص1فية الخون1ة ال11ذين يتع11املون م1ع الع1دو قاس1يا ج11دا
خاص1111ة و أن1111ه يه1111دد التنظي1111م الث1111وري. التعام1111ل م1111ع الع1111دو، ه1111و ك1111ذلك قاس 1111 ج1111دا، و خطتي1111 ج1111دا

ي1 ح1نر يحص1ل عل مواق1ع. بالتص1فية، و يه1دد مص1تي الث1ورة بالجه1اض فعن1دما يجته1د عنض معيي
  تنظيم ثوري، لكنه عندما يعتقل هذا العنض لسبب فيعط  للبوليس كل أو ج11زءا م11ن

مسؤولة في
ما يعرفه من إطارات و أفراد، فهذا أيضا قاس  جدا، خاصة و أن الع11دو يلج11أ غالب11ا إل إع11دام أو إل

ي111 الج111دد ال111ذين أعط111اهم ذل111ك العنض إذن،. الحك111م بالمؤب111د أو بم111ا يق111رب م111ن ذل111ك عل المعتقليي
فالح111ل بالنس111بة لك111ل ال111ذين ل يقبل111ون بالص111مود ح111نر الستش111هاد إن اقتصي111 الح111ال، و الح111ل ه111و
 111 تنظي111م ث111وري

 111 ح111دود إص111لحية ديموقراطي111ة بورجوازي111ة، و لي111س النخ111راط في
الكتف111اء بنض111ال في

ي، خاص111111ة و أن ش111111يوع  يط111111رح عل نفس111111ه الطاح111111ة بالنظ111111ام الق111111ائم ب111111العنف الث111111وري الجم111111اهتي
 1111 البلد ين1111ص ه1111و نفس1111ه عل معاقب1111ة مرتك1111نب  العن1111ف بالع1111دام أو بالمؤب1111د أو م1111ا

الق1111انون الق1111ائم في
.يقارب ذلك

ف11الثورة ه 11. الث11ورة ه 11 الفع11ل العني11ف ال11ذي تطي11ح خلل11ه الطبق11ات المس11ودة بالطبق11ات الس11ائدة
ة م11ن الض11حايا و الش11هداء ورة مسلس11ل عني11ف، يتخلل11ه س11قوط أع11داد ك11بتي أل11م يعل11ن الحك11م. بالضي11

  
 1 أزي1د م1ن س1تة. م1ن الش1عب" الفاس1د"عل أن1ه مس1تعد لتقتي11ل الثل1ث  1971في

و الثل1ث هن1ا يعني
ي111 أل111م يبل111غ بع111د مجم111وع ع111دد الش111هداء ال111ذين م111اتوا رمي111ا بالرص111اص أو تح111ت التع111ذيب من111ذ. ملييي
ا 1956مارس  . إل الن حدا كبتي

ا مناض11ل  الحرك11ة الثوري11ة ب11المغرب و ج11وهر التع11ذيب ه11و بالض11بط. إن الم11وت م11ا زال يخي11ف ك11ثتي
اع ي جع11111ل المعتق11111ل يح11111س تح11111ت التع11111ذيب بق11111رب الم11111وت، و اس11111تغلل خ11111وفه م11111ن الم11111وت، لن11111تر

اف11ات مح1ددة من1ه و الي11ديولوجيا الس11ائدة بطبيعته11ا تق11وي الخ1وف م1ن الم1وت،. معلومات أو اعتر
لنه11ا تجع11ل الف11رد يح11س ب11أن ذات11ه ه 11 مرك11ز الك11ون، و تجعل11ه يعت11تب أن اله11دف المطل11ق، ه11و تمت11ع

.ذاته بمختلف الملذات
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بينم11111ا م11111ن المس11111تحيل إنج11111از مه11111ام الث11111ورة، و م11111ن المس11111تحيل إنج11111اح الث11111ورة، إذا ل11111م يك11111ن جي11111ش
 11111 اس11111تعداد دائ11111م

 11111 غ11111البيته م11111ن أن11111اس ل يخ11111افون الم11111وت، أن11111اس في
ي يتك11111ون في ي الث11111ورييي المناض11111ليي

فم111ن خ111اف خش. للم111وت، أن111اس يفض111لون خلل النض111ال الستش111هاد عل النه111زام أو الستس111لم
و. مسبقا المعركة، فإذا ك11ان ه1ذا الس11تعداد غتي1 مت1وفر بع1د، ف11المطروح لي1س القب11ول به1ذا الوض11ع

ي111 ي المنظميي ي الث111ورييي أم111ا المط111روح، فه111و العم111ل من111ذ الن عل تربي111ة أك111تث م111ا يمك111ن م111ن المناض111ليي
لن اكتس1111ابها ه1111و مس111ألة تربي1111ة وتك111وين ولي111س بمس111ألة فطري1111ة خاص111ة. لكتس1111اب ه111ذه الخص1111ال

أن ينج1ب النس1ان إنس11انا، ه1ذا ح1دث س1عيد، لك1ن إذا م1ات إنس1ان"بأبطال قلئل، وقد كتب م1او 
ما، فإن الناس يبكون ويقيمون مراسيم تأبينية، بينما هذا أيضا حدث سعيد، فلبد من أن يموت

 1111 آخ1111ر المط1111اف
وم1111ن وجه1111ة نظ1111ر جدلي1111ة، ف1111إنه م1111ن الخ1111اطن أن ل يك1111ون هن1111اك. (...) النس1111ان في

، ذل11ك س11يكون موقف11ا مثالي11ا  يقي11ا(م11وبر ي ات المفاجئ11ة ه 11 الق11انون الساس 11) (...) ميتافتي إن التغتي11
ات مفاجئ11ة ، منش11ورات1958 – 1949م1او، نص11وص " (للكون، والولدة والموت هما أيضا تغيتي

ف، ب11111اريس  . 554، ص 1975س1111تي ورية،) ، أليس11111ت ص1111حيحة وصي11111 وع الش11111يوع  وأه11111داف المشش1111
ة تحقيقها   مستي

.نبيلة وجميلة إل درجة أنها تستحق منا التضحية، من أجل المشاركة في

 11 وح111دها لوقاي11ة
ورية، إل أنه11ا ل تكفي وتربي11ة مناض11ل  التنظي111م الث11وري عل الس11تعداد للم11وت صي11

التنظيم الثوري من التصفية، فهناك خطر آخر يهدد التنظيم الثوري بالتصفية، وهذا الخطر هو

1 
تشب عناص العداء داخل التنظيم الثوري به11دف تحطيم11ه، فعن1دما يتش11دد التنظي11م الث1وري في

بي1111ة  1111 الشية، وعن1111دما يعم1111ل بمنهجي1111ة لتر
الحتياط1111ات المني1111ة، وعن1111دما يتق1111ن أس1111اليب العم1111ل في

  ل تبفر11 بي1د الع11داء
أعضائه ومناض11ليه عل الس1تعداد ال1دائم للم11وت، ف11إن الوس11يلة الوحي11دة ال11نر

ي لتحطيم ولتصفية التنظيم الثوري هو التشب، ويحاول العنض المتشب العمل داخل الطبقييي

 
التنظيم الثوري خلل مدة طويلة ويحاول تسلق هرم المسؤوليات، ويبلغ للجه1زة القمعي1ة، ال11نر

 111111 العنض المتشب مختبئ111111ا ح111111نر تنض111111ج
  يطل111111ع عليه111111ا، وإذا م111111ا بفر

ت111111وةفه ك111111ل المعلوم111111ات ال111111نر
بة قوي11ة عل التنظي111م الث11وري لمحاول111ة وط الملئم111ة، ف111إن الجه111زة القمعي111ة تهب11ط بغت111ة بضي111 الشش111
 1 ك11ل بل1دان

تصفيته، ول يخفي عل أحد أن السلوب القمغ  المفضل لدى كل الجه1زة القمعي11ة في
 111 نف111س ال111وقت

، إل أن111ه في ي الع111الم ه111و التشب، وه111و ك111ذلك الس111لوب الك111تث خط111ورة عل الث111ورييي
ي لمح111و ه111ذه الظ111اهرة، أو. غالب111ا م11ا يك111ون ص111عب التحقي111ق فكي11ف نتعام111ل م11ع التشب والمتشبيي

.لتقليصها لدبي درجة

لهذا الغرض يجب تجاوز الثقة المثالية، والتخلص من أي تشع عن1د الس11تقطاب ونه11ج المراقب11ة
الجماعية، والتعرف المعمق من طرف رف1اق ك1ل إط1ار عل التاري1111خ الم1دقق لحي11اة ك1ل واح1د منه1م
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، 11 
، والحتي11اط م11ن أولئ11ك ال11ذي يتفق11ون دائم11ا وبس11هولة س11طحية عل ك11ل سش  11 الط11ار التنظيم 11

في
وخاص1111ة منه1111م أولئ1111ك ال1111ذين يتفق1111ون بش1111كل ميك1111انيك  م1111ع العناص المس1111ؤولة أو الم1111ؤثرة داخ1111ل

ة  ، ال11ذي تعم11ل في11ه، وبن11اء تنظيم11ات محلي11ة ص11غتي عل ص11عيد المدين11ة، أو عل(الط11ار التنظيم 11
 11 رقع11ة جغرافي11ة)ص11عيد المقاطع11ة أو ال11دائرة أو الح 11 أو القري11ة

ي11 الن11اس في ، لن التع11ارف الع11ادي بيي
ة  ي11) مقاطع11ة، دائ11رة، ج 11 أو دوار(ص11غتي ي11 معروفيي يجع11ل ك11ل أو أغل11ب الب11وليس وأع11وانهم المحلييي

ل111دى س111كان المنطق111ة، فعن111دما يح111اول بوليس 111 مس111تتر التق111رب م111ن التنظي111م للتشب داخل111ه، ف111إن
 111 مح11دداته

ي111 يكون111ون عل عل111م مس111بق بط111بيعته البوليس111ية، وأنه111م يبحث111ون في ي المحلييي المناض111ليي
مقر سكناه، عمله، ماضيه، مداخله المادية ومضوفاته، علق1اته العائلي11ة والص1داقة، ف11البوليس(

 11 نف11س المح11ددات، ب11ل إنه11م ل يس11محون ل11ه
يبحث11ون ه11م ك11ذلك ع11ن تش11غيل أي عنض جدي11د في

 111 مح111دداتها ه 111 ك111ذلك، ف111إذا ك111انت النتائ111ج س111لبية رفض111وه، أو
وج م111ن فت111اة م111ا إل إذا بحث111وا في ي ب111التر

وإن مث11111ل ه11111ذه المناه11111ج الحتياطي11111ة. رفض11111وا زواج11111ه ذل11111ك فيكتش11111فون هك11111ذا نواي11111اه فيبطلونه11111ا
، إذ يج111ب ك111ذلك أن يك111ون معروف1111ا بش1111كل واس1111ع داخ1111ل البلد  1111 

ورية، لكنه1111ا ل تكفي بواس1111طة(صي111
  هذا المجال

  كل من تشب وس11طه،). اعلنات دعائية ملئمة في
  يصفي

أن التنظيم الثوري الفلبي
وذل1111ك به1111دف نه 1111 العناص المرش1111حة للتشب م1111ن محاول1111ة القي1111ام ب1111ه، ويج1111ب فعل تص1111فية ك1111ل

.متشب يتم اكتشافه، ولو تطلب ذلك تضحيات جسام

هذا النهج ه1و الس11بيل للقض1اء عل ة1واهر التشب والتعام1ل م1ع الع1دو، أو لتقليص1ها إل أق11ل ح1د
 11111 النش11111غال

ض البع11111ض عل ه11111ذا النه11111ج باعتب11111اره ي11111ؤدي إل الس11111قوط في ممك11111ن، ويمك11111ن أن يع11111تر
ي  ي ومع المتع11امليي ه1م، لك1ن ه1ذا بالجري وراء تصفية الحسابات مع المتشبيي م1ع الع1دو أو م1ع غتي

ة متخصص11111ة وش11111به مس11111تقلة، يمك11111ن أن ال11111رأي غتي11111 ص11111حيح، م11111ن جه11111ة أول، لن جماع11111ة ص11111غتي
تضطلع بهذه المهمة عل صعيد البلد كلها، ومن جهة ثانية، لن الذي يجعل تنظيما ثوريا معينا
، وإنم111ا ه111و بالس111اس طبيع111ة مجم111ل خط111ه 111 

 111 انح111راف سياس 111 م111ا، لي111س ه111و منه111ج جزبن
يس111قط في

  تمارس111ه، وم111ن جه111ة
  تس111هر عل تط111بيقه، وطبيع111ة القواع111د ال111نر

، وطبيع111ة القي111ادة، ال111نر السياس 111
ثالث11111ة، لن ة11111اهرة النه11111زام والتعام11111ل م11111ع الع11111دو وتسلس11111ل العتق11111الت، لعب11111ت ب11111المغرب دورا ل
 11 تص11فية مجم11ل التنظيم111ات الثوري11ة خلل التج11ارب الماض11ية، إل درج11ة

 11 فش11ل وفي
يس11تهان ب11ه في

ي1111 مواجه1111ة أن1111ه أص1111بح الي1111وم م1111ن غتي1111 الممك1111ن مواص1111لة العم1111ل الث1111وري المنظ1111م دون حس1111م وتقنيي
.التشب والتعامل مع العدو

ام ب11ه ل يش11كل حل س11حريا ي  11 العض11وية، والل11تر
ط الجدي11د في ويج11ب التن11بيه إل أن إض11افة ه11ذا الشش11

1111 
ط الجدي1111د في ام به1111ذا الشش1111 ي   يمك1111ن أن ته1111دد التنظي1111م الث1111وري، لك1111ن الل1111تر

يزي1111ل ك1111ل الخط1111ار، ال1111نر
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وري وإل أص11بح المص11تي الك11تث احتم11ال للتنظي11م الث11وري،  11 نف11س ال11وقت صي11
العض11وية، ه11و الي11وم في

ي كم هو التصفية الشيعة من طرف الجهزة القمعية، فالرجوع لمختلف التجارب عتب العالم، تبيي
 11 ص11فاء ك11ل

 11 ص11حة توجهه11ا أو في
 11 المنظم11ة، أو في

أن11ه م11ن الخ11اطن أن تك11ون لن11ا دائم11ا ثق11ة عمي11اء في
  تنق1ص فيه1ا يقظ1ة

أعضائها، إذ أن النحراف السياس  ع11ن الخ1ط الص11حيح يب1دأ م1ن اللحظ1ة، ال1نر
  يضعف فيها تعاملهم النقدي مع مختلف الشياء

، أو النر ي .المناضليي

 11 العض11وية
ط الجدي11د في ام بالشش11 ي وط العض11وية، والل11تر  11 شش11

ويج11ب التن11بيه ك11ذلك إل أن التش11ديد في
ء) المع11111روض أعله( 11111 

 11111 قل11111ة قليل11111ة نس11111بيا، وه11111ذا سش
يؤدي11111ان إل حض أعض11111اء التنظي11111م الث11111وري في

مفهوم وعادي وغتي مرفوض، خاصة أن المنظمة الشيوعية المكافحة المط11روح بناؤه11ا، مطل11وب
 11 الطبق11ة

ي11 في ي الطليعييي ي الث11ورييي ، وم11ن المناض11ليي ي ي الش11يوعييي أن تك11ون مكون11ة م11ن مجم11ل الث11ورييي
وط الحص11ول عل العض11وية داخ11ل التنظي11م الث11وري، يفت11ح  11 شش11

  في
العامل11ة، وأن التس11امح اللمب11دبن

أبوابه واسعة أمام أي كان، فتجعل هذا التنظي11م تنظيم11ا ض11خما، مهلهل وع11اجزا ع11ن إنج11از المه11ام
.الثورية

 111 العض111وية، لكن111ه م111ن
وط في ام بمث111ل ه111ذه الشش111 ي ف111انطلق العم111ل الث111وري الج111اد، يتوق111ف عل الل111تر

  نفس الوقت أن قلة قليلة ل يمكنها أن تحقق المهام الثوري1ة، وذل1ك مهم11ا ك11انت ثوري11ة
الواضح في

 1 فص11ول أخ1رى(أو طليعي1ة، له1ذا أك1دت س1ابقا 
ورة ت1وفتي تنظيم11ات متنوع1ة ومتع1ددة،) في عل صي11

ي11 الن11واع المتع11ددة والمتنوع11ة م11ن التنظيم11ات، ابت11داء م11ن تنظي11م ورة الرب11ط بيي وألحح11ت عل صي11
، الك11111تث شية والك11111تث انغلق11111ا، وانته11111اء بتنظيم11111ات مفتوح11111ة أك11111تث م11111ا يمك11111ن، ي فيي ي المح11111تر الث11111ورييي
، م11رورا مثل م1ن وط العض1وية فيه1ا بس11يطة أك11تث ف1أكتث ومستقلة أكتث ما يمكن، تك1ون بالتدري1111ج شش1

الش111يوعية، إل التنظيم111ات الوس111طية المرتبط111ة به111ا، إل التنظيم111ات القاعدي111ة) الح111زب(المنظم111ة 
ية المس1تقلة  ، وه1ذا به1دف اس11تيعاب)مث1ل النقاب1ات(المؤقتة المستقلة، إل التنظيمات الجماهتي

. والطاقات النضالية المتفاوتة المتوفرة لدى الجماهتي الشعبية وتوةيف مختلف الستعدادات
ة، ي11111 والش11111باب والنس11111اء والبورجوازي11111ة الص11111غتي فجي11111وش الجم11111اهتي الواس11111عة م11111ن العم11111ال والفلحيي
  يج11ب أن تنج11ز المه11ام

، ه 11 ال11نر وليتاري11ا الش11يوع  وليتاريا، المقودة من طرف حزب التب وأشباه التب

111 
الثوري111ة وأن تحق111ق الث111ورة، ول يمك111ن لح111د أن ين111وب عنه111ا، دون أن يبتع111د عنه111ا أو أن يس111قط في

ورة دائم11ة وملح11ة ي بالجم11اهتي الكادح11ة الواس11عة صي11 التع11ارض معه11ا، فتبفر11 مهم11ة ان11دماج الث11ورييي
ة الثورة .لتقديم مستي

اير   1982رفيق فير
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التخبط السياسي 

نتيجة حتمية لمنهج الصاع بدون هوادة

وك المعنون( 1)نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة: جواب عل نص الرفيق مير

:تقديم

يخوض الرفيق منذ عدة شهور صاعا ب1دون ه1وادة ض1د القي11ادة وض1د ع1دد آخ11ر م1ن الرف1اق، وق1د
 111 اس111تعمال جمل111ة م111ن الس111اليب الغتي111. ك111رس له111ذا الضاع طاق111اته الساس111ية

دد الرفي111ق في ول111م ي111تر
عية القي111111ادة وتبي111111ان  111111 شش111111

 111111 الضاع مث111111ل التش111111ويه وقل111111ب الحق111111ائق، وذل111111ك للطع111111ن في
الرفاقي111111ة في

وقراطيته111111111ا" "تحريفيته111111111ا"أم111111111ا عل الص111111111عيد السياس 111111111 فق111111111د اكتفي111111111 الرفي111111111ق بالتلمي111111111ح إل ". بتي
وك أي11ن تكم11ن ه11ذه" يمينيته11ا"و ح الرفي11ق م11تب الخ11ط ال11ذي تتبن11اه القي11ادة، وذل11ك م11ن دون أن يشش11
.وهذه اليمينية" التحريفية"

 1 المغ11رب خلل ع1ام ("عندما طرحت القيادة التحليل السياس  الختي 
2") 1981ح11ول الوض1ع في

للنق11اش، اكتفي11 الرفي11ق بتس11جيل ع11دم اتف11اقه عل ه11ذا التحلي11ل، ب11دون أن يق11دم نق11دا واح11دا له11ذا
القي1111ادة،" تحريفي1111ة"و" يميني1111ة"التحلي1111ل، م1111ع العل1111م أن ه1111ذا التحلي1111ل ك1111ان فرص1111ة ذهبي1111ة لتبي1111ان 

1111 
  الص1111ارم للخ1111ط السياس 1111 ال1111ذي ت1111دافع عن1111ه القي1111ادة والمس1111طر في

وع1111وض القي1111ام بالنق1111د الرف1111افر

ة الداخلية 11  1   النشش
مكرر، 5، السلسلة الجديدة، العدد رقم "الشيوع "صدرت هذه المقالة بهذا العنوان في

وه 11 ت11دخل ض11من النقاش11ات التهييئي11ة لن11دوة. ، وموقع11ة باس11م رفي11ق قي11ادي1982وتحم11ل تاري1111خ نهاي11ة م11اي 
 .1983/ 01/ 30 - 29 – 28الداخل المنعقدة بتاري1111خ 

 1111 الث1111ورة المغربي1111ة"المقال1111ة عب1111ارة ع1111ن رد ص1111احب وثيق1111ة 
اتيجية في عل وثيق1111ة أخ1111رى بعن1111وان" القض1111ايا الس1111تر

وك " نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة" ) .عبد الرحمان النوضة(وه  موقعة باسم متب

ي11 مع11ا هم11ا م11ن العناص القيادي11ة لم11ا أطل11ق علي11ه ب  ، والنق11اش بينهم11ا يعك11س إل ح11د"إع11ادة البن11اء"إن الطرفيي
اتيجية"ك11بتي طبيع11ة التص11ورات  ، وم11ا يهمن11ا هن11ا ه11و أنن11ا ننشش11 الوثيق11ة للمزي11د"إع11ادة البن11اء"لص11حاب " الس11تر

  تبنته11ا وثيق11ة 
 11 الث11ورة المغربي11ة"م11ن تس11ليط الض11وء عل حقيق11ة التص11ورات ال11نر

اتيجية في ، م11ن"القض11ايا الس11تر
 1 بن11اء م1ا أس11ماه ب 

  اعتم11دها ص11احبها في
اتيجية "خلل إبراز الج11وانب ال1نر   أس11س م1ن..."القض1ايا الس11تر

، وال1نر
اتيحب "خلله111ا م111ا يمك111ن تس1111ميته ب اتيجية،"نظري1111ة الغم1111وض الس1111تر اتيجية اس1111تر ، أو كي111ف أص1111بحت اللس1111تر

ى لك111ون وثيق111ة وعه ض111د النتق111ادات الموجه111ة إلي111ه، ولك111ل ه111ذا أهمي111ة ك111تب وذل111ك م111ن خلل دف111اعه ع111ن مشش111
اتيجية "  11 نهاي11ة ين11اير ..." القض11ايا الس11تر

، وسننشش11 1983ق11د ت11م تبنيه11ا م11ن ط11رف م11ن عق11دوا ن11دوة ال11داخل في
اتيجية"لحقا خلصات تلك الندوة حول  ".الستر

ات الوض11ع السياس 11 ب11المغرب" إع11ادة البن11اء"وثيق11ة سياس11ية تق11دمت به11ا قي11ادة م11ا س11م  ب 11  2 ي11 تض11منت ممتي
.1981سنة 
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وك ي11ردد ب11دون مل11ل نف11س أطروح11اته الهادف11ة العدي11د م11ن النص11وص والرض11يات، ة11ل الرفي11ق م11تب
عية القيادة   شش

.إل الطعن في

ع الداخل ء الندوة الداخلية  3عندما شش   تهني 
ءإل مطالبة القيادة       4  ...  بادرفي  1 التهني 1

ب1أن تس1اهم في
اتيجية والتكتيك، بالدعاي11ة والتنظي11م، السياس  للندوة بصياغة بعض الرضيات المتعلقة بالستر
ي111 يتكل111ف ال111داخل م111ن جه111ة بإع111داد الرض111يات الخ111رى المتعلق111ة  111 حيي

بالمركزي111ة الديموقراطي111ة، في
ء الندوة  ، تقيي1م تجرب11ة ال11داخل (بتهني  ي11   الطبقة العامل1ة، وس11ط المثقفيي

، وق1د قبل11ت...)العمل في
ط أن تش111كل أرض111يات القي111ادة والرض111يات الخ111رى مج111رد القي111ادة أن تق111وم به111ذا ال111واجب عل شش111
ط أن يتكل111ف ال111داخل بص111ياغة مش1111اري1111ع توص111يات ترتك111ز  111 ال111داخل، وعل شش111

أرض111يات للنق111اش في
  الداخل لتقديمها للندوة

.عل الرضيات والنقاشات الدائرة في

ء  1 تهني 1
امها مع اللجنة، إذ قامت بصياغة أرب11ع أرضيات كمساهمة في ي   مستوى التر

وكانت القيادة في
:الندوة

  الثورة المغربية) 1
اتيجية في .القضايا الستر

.حول دعاية المنظمة) 2

.القضايا التنظيمية الملحة)3

  خط المنظمة) 4
.القضايا التكتيكية في

وعن11د النته11اء م11ن ص11ياغة ك11ل أرض11ية عل ح11دى، ك11انت القي11ادة تق11دمها لكاف11ة الرف11اق م11ن ض11منهم
  الص11ارم

وك م11ن أج11ل النق11د الرف11افر وك، هك11ذا ت11وفرت فرص11ة جدي11دة للرفي11ق م11تب طبع11ا الرفي11ق م11تب
وقراطيتها"وكذا أسس " يمينية"و" تحريفية"للخط السياس  الذي تتبناه القيادة وتبيان  ".بتي

وك مع هذه الرضيات ؟ ه11ذا م1ا يوض11حه نص11ه المعن11ون  نق11اش أرض11يات"كيف تعامل الرفيق متب
وك لنتق11اد الرض1يات الثلث الول للقي1ادة،"القيادة المعدة للندوة ، وال1ذي خصص11ه الرفي11ق م1تب

وك م1ن   الحياء الشعبية، فه11ل تمك11ن الرفي11ق م11تب
بالضافة إل نص أحد الرفاق هنا حول العمل في

وقراطي111ة"الكش111ف ع111ن  القي111ادة؟ ه111ذا م111ا يمك111ن لي رفي111ق أن يتأك111د" تحريفي111ة"و " يميني111ة"و" بتي
 11111 نق11111ده

وك في  11111 الضاع كمنطل11111ق للرفي11111ق م11111تب
  في

  أعت11111تب أن النه11111ج الع11111دابن
من11111ه بنفس11111ه، وم11111ن جه11111نر

 1111 الجزئي1111ات، وإل العج1111ز ع1111ن
 1111 حلق1111ة مفرغ1111ة، إل الس1111قوط في

للقي1111ادة، ق1111د أدى ب1111ه إل ال1111دوران في

 11 بداي11ة11  3
المقص11ود بال11داخل ف11رع المنظم11ة ال11ذي ت11م تجميع11ه ابت11داء م11ن نهاي11ة الس11بعينات، وع11رف هيكلت11ه في

.الثمانينات
  النص الصل  هناك فراغ، ونعتقد أن المر يتعلق باسم  11  4

وك"في ".متب
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ا رف111ض أرض111يات القي111ادة ب111دون اي مرتك111ز تق111ديم أي نق111د ج111دي لوجه111ات النظ111ر السياس111ية، وأختي111
.معلن عنه بدون تقديم أي بديل

ة جديدة للقيادة ) 2 وقراطية خطير !  ممارسة بير

وك لرض1111ية    يوجهه1111ا م1111تب
 1111 الث1111ورة"إن إح1111دى النتق1111ادات الساس1111ية ال1111نر

اتيجية في القض1111ايا الس1111تر
تتعلق بإق1دام القي11ادة عل ط1رح ه1ذه الرض1ية للنق11اش داخ11ل المنظم11ة، وحس11ب الرفي1ق" المغربية
وك  :لي11س م11ن ح11ق القي11ادة أن تط111رح وأن تعم11م داخ111ل المنظم111ة رأي11ا مث11ل أرض11يتها المعنون111ة "م11تب

 11 الث11ورة المغربي11ة"
اتيجية في اتيجية المنظم11ة" القض11ايا الس11تر   ت11دعو في11ه إل التخل 11 ع11ن اس11تر

وال11نر
اتيجية أخ111رى مخالف111ة ...   111 أي ح111زب...وإل اس111تبدالها باس111تر

 111 أي تنظي111م وفي
لن واج111ب القي111ادة في

  السابق
  حددها المؤتمر الوطني

.مهما كان هو السهر عل تطبيق الختيارات النر

ى له111ذا النق111د وه111ذا م111ا يمك111ن أن يفش تل111ك المس111الة الغريب111ة، وك ي111ول  أهمي111ة ك111تب إن الرفي111ق م111تب
ض111د"ض1111من سلس1111لة   5)نق1111اش أرض111ية القي1111ادة المتعلق1111ة بالن111دوة(والمتعلق1111ة بإدخ1111ال ه111ذا الن1111ص 
:لهذا وجب علينا مناقشة هذا النقد . 6"اختصار المركزية الديموقراطية

اتيجية ج11اء  1 التق1ديم أن أوض1حت أن مب11ادرة القي11ادة لط1رح أرض1ية ح11ول القض1ايا الس11تر
س1بق ل 1 في

ء السياس 11 للن11دوة، وبالت11ال  ف11إن القي11ادة  7...كاس11تجابة لطل11ب لجن11ة   11 التهني 11
لمس11اهمة القي11ادة في

وك ال11ذي ق11امت بواجبه11ا عن11دما أق11دمت عل ط1رح ه11ذه الرض11ية للنق11اش، ول ش11ك أن الرفي11ق م11تب
، ك111ان أول م111ن  

 111 إط111ار الضاع الع111دابن
ينتظ111ر أدبي111 خط111أ فعل 111 أو وهم 111 ترتكب111ه القي111ادة لت111وةيفه في

.سينتقد القيادة لعدم استجابتها لطلب الجنة لو أن القيادة رفضت طلب اللجنة

الس111هر عل تط111بيق" ه111ذا م111ن جه111ة، وم111ن جه111ة أخ111رى إن واج111ب أي قي111ادة فعلي111ة لي111س ه111و فق111ط
  الس11ابق

  ح11ددها الم11ؤتمر ال11وطني
ولك11ن ك11ذلك ط11رح التحالي11ل الملئم11ة للوض11اع" الختي11ارات ال11نر

، إن ه11ذا اتيجية جدي11دة للنق11اش الجم11اع  الجدي11دة، وإن اقتصي11 الح11ال ط11رح رؤى تكتيكي11ة واس11تر

وك 11  5   هنا وثيقة متب
".نقاش أرضية القيادة المتعلقة بالندوة) "ن.ع (المعني

وك،" ضد اختصار المركزية الديموقراطية"11  6 عبارة عن سلسلة تضم مجموعة م11ن الحلق11ات م11ن توقي11ع م11تب
ة  وك الذي اش1تهر بع11دائه المطل11ق للرف11اق ال1ذين دافع1وا ع1ن الخ1ط". الشيوع "وأصدرتها نشش والغريب أن متب

ة تح1111ت عن1111وان   1111 وثيق1111ة ش1111هتي
خ1111اض م1111ن خلله1111ا حرب1111ا بل ه1111وادة ض1111د" تعب1111ؤوا"الث1111وري وه1111اجمهم بعن1111ف في

  
وم1ن. لس11اليب ه1ذا الختي11" إعادة البناء"التجاه الثوري داخل المنظمة، وصلت حد استنكار بعض رفاقه في

  
  مواجهته لصدقائه في

وك في   بعض أطروحات الخط" إعادة البناء"الغريب أن متب
قد استعمل بشكل انتقابن

 1 معركت11ه المس11تمرة م1ن أج11ل الس11تيلء عل قي11ادة المنظم11ة، وتب11وء موق11ع الزعام11ة
الثوري لمواجهة أصدقائه في

.داخلها بكل الوسائل حنر الدنيئة منها
  النص الصل  للوثيقة، ولعل المقصود هنا ب 11  7

.لجنة الفرع بالداخل" لجنة"هناك فراغ في
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ال111واجب يص111بح أك111تث إلحاح111ا بالنس111بة لمنظم111ة مث111ل منظمتن111ا أص111بح خطه111ا السياس 111 مه111زوزا بع111د
  انفج11رت داخ11ل مجم11وع الحمل11م، وم11ن ه11ذا المنط11ق ب11ادرت

ى، وبع11د الزم11ة ال11نر العتق11الت الك11تب
إل القي111ام به111ذه التحالي111ل السياس111ية وطرح111ت ع111دة أرض111يات الهام111ة للنق111اش 1979القي111ادة من111ذ 

وردت) 8" ...المه11ام العاجل11ة للمنظم11ة"، "وض11عية المنظم11ة والمتطلب11ات العاجل11ة لع11ادة البن11اء("
ورة مع مواقف المنظم11ة قب11ل العتق11الت .فيها مواقف تصحيحية لخط المنظمة، ل تتفق بالضي
وك ك11ل ه11ذه الس11نوات قب11ل ط11رح ه11ذا الكتش11اف ال11ديموقراط  العظي11م  !فلم11اذا انتظ11ر الرفي11ق م11تب

 11 المب11ادرة
ولم11اذا فج11أة يص11در الرفي11ق ه11ذه الفت11وى الجدي11دة بحرم11ان القي11ادة م11ن حقه11ا وواجبه11ا في

.إل طرح أرضيات سياسية للنقاش داخل المنظمة مهما كانت أهميتها

اتيجية ح11رب التحري11ر الش11عبية ل11م وك عل تجاه11ل أن اس11تر إض11افة إل ذل11ك لم11اذا يض الرفي11ق م11تب
تحدد من طرف الندوة الوطنية، وإنما حددت من طرف اللجنة الوطنية بض11عة أش11هر بع11د انته11اء

 1 الث1ورة،. 9الن11دوة الوطني1ة
ورة الهتم11ام أك11تث ب1دور البادي1ة في إن الن1دوة الوطني11ة ق1د أك11دت عل صي11

، وللمزي1111د م111ن المعلوم1111ات حوله111ا انظ1111ر دراس1111ة"إع1111ادة البن1111اء"الوثيقت1111ان مع111ا م111ن أول وث1111ائق م111ا س111م  ب 11  8
".غشت 30"الصادرة عل موقع ..." مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية "
اتيجية ح11رب التحري11ر الش11عبية، ق11د11  9  11 اس11تر

  ح11اول ك11اتب المق11ال – ال11رد التأكي11د عل أن تبني
م11ن الطريق11ة ال11نر

 111 يوني111و 
 111 نهاي111ة دجن111تب 1972ت111م في

بق111رار م111ن اللجن111ة الوطني111ة، وبالت111ال  ل علق111ة للن111دوة الوطني111ة المنعق111دة في
اتيجية. بمدين11ة الرب11اط 1972بداي11ة ين11اير  1971  11 اس11تر

إن الك11اتب هن11ا ول ش11ك ح11اول التقلي11ل م11ن أهمي11ة تبني
عيتها ولوض11ع الق11ارئ أم11ام الحقيق111ة التاريخي11ة، ف11إن الن11دوة. ح11رب التحري11ر الش111عبية، وم11ن ت11م التقلي11ل م11ن شش11

1111 
اتيجية الثوري1111ة، واس1111تمعت إل آراء مختلف1111ة في  1111 ج1111دول أعماله1111ا مس1111ألة الس1111تر

الوطني1111ة الول ق1111د تن1111اولت في
اتيجية القواع111د الحم111راء المتحرك111ة"ذل111ك، م111ن بينه111ا    ك111انت تحطي111 باتف111اق أغلبي111ة الرف111اق حوله111ا،"اس111تر

، ال111نر
 1 ذل1ك قريب11ا

اتيجية مح11ددة للمنظم11ة، فإنه11ا أوص1ت بالحس11م في وه1و م1ا. ورغم أن الندوة الوطنية لم تتبني استر
 1111111 دورة له1111111ا بمدين1111111ة الرب1111111اط، وثيق1111111ة 

مس1111111ودة ح1111111ول"حص1111111ل حينم1111111ا أص1111111درت اللجن1111111ة الوطني1111111ة المنعق1111111دة في
اتيجية الثوري111ة  111 يوني111و "الس111تر

 111 س111ياق التط111ور ال111ذي عرفت111ه المنظم111ة بع111د ص111دور وثيق111ة. 1972، وذل111ك في
وفي

"111 
ة أش111هر م111ن كف111اح التنظي111م، نق111د ونق111د ذابر أص111درت" 1972نون111تب 20تقري111ر "المعروف111ة اختص111ارا ب" عشش111

المنظم1111ة مجموع1111ة م1111ن الوث1111ائق يظه1111ر أن ص1111احب المقال1111ة إم1111ا أن1111ه ك1111ان يجهله1111ا أو عم1111د عل تجاهله1111ا خدم1111ة
ي11111 ه11111ذه الوث11111ائق  الن11111ص" (اللينيني11111ة- الوض11111ع الراه11111ن والمه11111ام العاجل11111ة للحرك11111ة الماركس11111ية"لم11111وقفه، وم11111ن بيي

وليتاري11ا "ث11م وثيق11ة ) ال11داخل  وه11و ن11ص خ11اص ب11أطر المنظم11ة  11 لح11زب التب
..."م11ن أج11ل خ11ط ماركس 11 – لينيني

اتيجية ح111رب التحري111ر الش111عبية، المعروف111ة ب" غش111ت 30"والوثيقت111ان المنش111ورتان عل موق111ع  تتبني111ان اس1111تر
اتيجية القواع11د الحم111راء المتحرك111ة" بتعمي111ق أطروح11ات وثيق11ة..." الوض11ع الراه11ن "، وق11د ق11امت وثيق11ة "اس111تر
اتيجية الثوري111ة"  111 للمنظم1111ة" مس111ودة ح111ول الس1111تر

ورة بن111اء خ111ط عس111كري ماركس 111 – لينيني بتأكي111دها عل صي111
وع وثيق1111ة 1974وخلل س1111نة . ودع111م ذل111ك ببن1111اء مدرس111ة عس1111كرية للمنظم1111ة  أص111درت قي1111ادة المنظم1111ة مشش111

ي لط11ر المنظم11ة حي1ث للنظام الداخل  للمنظمة، ناقشته كل خليا المنظمة وتوج ذلك النقاش بانعقاد ن1دوتيي
  لوثيق111ة النظ111ام

تم111ت المص111ادقة عل وثيق111ة النظ111ام ال111داخل  بالجم111اع لتعل111ن الكتاب111ة الوطني111ة حس111مها النه111ابن

اتيجية ح11رب التحري11ر. ال11داخل   11 اس11تر
  وض1عت لن11ص تل11ك الوثيق11ة ك11ان هن11اك تأكي11د عل تبني

 1 الديباج11ة ال11نر
وفي
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اتيجية المنظم11111ة  وه1111ذا م1111ا ت11111م فعل م1111ن ط1111رف اللجن1111ة. وأوص11111ت اللجن11111ة الوطني11111ة بتحدي1111د اس11111تر
  منتصف 

  النص حول 1972الوطنية في
اتيجية"، كما تم تسجيل ذلك في .10"القضايا الستر

ب  1111 تح1111امله المتواص11111ل ض1111د القي11111ادة يضي11111
خلص1111ة الق1111ول أن نق1111د الرفي1111ق غتي1111 ج1111دي، كم1111ا أن1111ه في

ا ف1إن الرفي11ق، م1ن أج1ل إعط1اء أس1س نظري11ة له1ذا التحام11ل، ق1د ب1دأ بالحقائق عرض الحائط، وأختي
الي1111111ة ل علق1111111ة له1111111ا بالمركزي1111111ة الديموقراطي1111111ة كم1111111ا يفهمه1111111ا  1111111 نزع1111111ة ليتب

وب1111111دون ش1111111عور يس1111111قط في
.الشيوعيون

وك لمضمون أرضية ) 3 اتيجية  "  نقد متب ".  القضايا الستر

اتيجية يفتق111111د وك للش111111كل ال111111ذي طرح111111ت ب111111ه الرض111111ية ح111111ول القض111111ايا الس111111تر إذا ك111111ان انتق111111اد م111111تب
ي1 ب1العجز ع1ن نق1د  1 مس1توى نق1ده للش11كل، ويتمتي

للجدية، ف1إن نق1ده لمض11مون ه1ذه الرض1ية ه11و في
  التناقضات

  لما ينتقده وبالتخبط في
.مضمونها بشكل جدي، بغياب أدبي بديل ولو جنيني

وك -   11111: "يق11111ول الرفي11111ق م11111تب
إن ه11111ذه الرض11111ية اس11111تطاعت القي11111ام بمعج11111زة، حي11111ث اس11111تطاعت في

اتيجية الحقيقيةصفحة  17مجموع    تناول أية قضية من القضايا الستر
والقض11ايا الوحي11دة .  تلفي

  طولت فيها ه  
 النر

 من تج11ارب الث11ورات الص11ينيةالقضايا المعروفة المأخوذة أحيانا بشكل حرفي
).التسطتي من عندي" (والفيتنامية

وك أن. ه11ذا ه11و النق11د الول ال11ذي يطرح11ه الرفي11ق بأس11لوب البولمي11ك المبت11ذل حس11ب الرفي11ق م11تب
اتيجية الحقيقي111ة"الرض111ية إذن ق111د  بعب111ارة أخ111رى". تلف111ت تن111اول أي111ة قض111ية م111ن القض111ايا الس111تر

وك أن القي111ادة خرج111ت ع111ن الموض111وع، لك111ن أي ، يق111ول الرفي111ق م111تب ي وبأس111لوب الس111اتذة المتع111اليي
 11 فيق11ول ل1ك

القض11ايا"ه11ا ه 11 : أس11تاذ مهم11ا بل11غ تع11اليه يق11وم ب11واجبه وينبه11ك إل الموض11وع الحقيفر
اتيجية الحقيقية وك ل1م يق1م ب1ذلك، وتركن1ا عل جه1ل" الستر   ك1ان يج1ب أن تتناوله1ا، لك1ن م1تب

النر
اتيجية الحقيقية"تام بفهمه ل  .ناهيك عن إعطائنا موقفه منها" القضايا الستر

وك تعت111تب أن قض111ايا مث111ل  التناقض111ات الطبقي111ة، وطبيع111ة الث111ورة،"طي11ب، إذا كن111ت أيه11ا الرفي111ق م111تب
اكية، والقي1ادة الطبقي1ة ومضمون الثورة الوطنية الديموقراطي11ة الش11عبية، وعلقاته1ا ب11الثورة الش11تر
، والجبه111111ة الوطني111111ة الديموقراطي111111ة الش111111عبية، وأس111111لوب حس111111م للث111111ورة، وبن111111اء الح111111زب الش111111يوع 

 11 
اتيجية الحقيقي11ة"الس11لطة، ل ت11دخل في اتيجية؟"القض11ايا الس11تر ، فم11ا ه11و فهم11ك للقض11ايا الس11تر

  انتظار الجواب الذي ل أثر له داخل أرضيتك
  في

.إنني

.الشعبية
  عنوان الوثيقة وعنوانها الصحيح هو 11  10

اتيجية الثورية"أخطأ كاتب المقال في ".مسودة حول الستر
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وك أن -    ط11ولت فيه11ا الرض11ية، ه 11 القض11ايا المعروف11ة،"حس11ب الرفي11ق م11تب
القض11ايا الوحي11دة ال11نر

  من تجارب الثورات الصينية والفيتنامية
".المأخوذة أحيانا بشكل حرفي

  تطرحه11ا
إن الرفاق الذين سيطلعون عل الرضية ه1م ال1ذين يمكنه1م أن يح1ددوا ه1ل القض1ايا ال1نر

أو مجهول1ة، المه1م ه11و" معروف1ة"لكن المهم ليس هو هل الرضية تطرح قض11ايا . أم ل" معروفة"

 111 الرض111ية ص111حيحا أم ل: أن تجي1111ب عل الس1111ؤال الت111ال 
وك. ه1111ل تعت1111تب م111ا ط111رح في إن الرفي1111ق م111تب

 11. يح11اول تف11ادي الج11واب بنه11ج أس11لوب التع11ويم
إن11ه ل يق11در أن يق11ول أن م11ا طرح11ه خ11اطن لن11ه في

غم عل توض1يح أي1ن يكم1ن الخط1أ، كم1ا أن1ه ل يق1در أن يق11ول ب1أن القي1ادة يمك1ن أن هذه الحال1ة س1تي
.يكون لها موقفا صحيحا، لن القرار بهذه المسألة يتنافي مع منظوره للضاع

وك يط111رح ب111أن   111 م111ن"إن الرفي111ق م111تب
 111 الرض111ية م111أخوذة أحيان111ا بش111كل حرفي

القض111ايا المطروح1111ة في
م ق111ارئه ب11ان ي111أتيه" تج11ارب الث111ورات الفيتنامي11ة والص111ينية وك إذا ك11ان يح111تر ك111ان أح111رى ب111الرفيق م111تب
.ولو بحجة واحدة عل ما يدعيه هنا

:  أسلوب حسم السلطة - 

وك  اتيجية ح11111رب التحري11111ر الش11111عبية،: "يق11111ول م11111تب إن ه11111ذه الرض11111ية دعتن11111ا إل التخل 11111 ع11111ن اس11111تر
ء واستبدالها بصيغة العنف الثوري المنظم أي استبدالها   

).التسطتي من عندي ("  بل سش

اتيجية لحسم الس11لطة يس11اوي ي المنظم، كاستر هكذا وبكل بساطة، فإن العنف الثوري الجماهتي
ء" 1111111 

وك" ل سش  1111111 نظ1111111ر الرفي1111111ق م1111111تب
لماني1111111ة،. في اتيجية التب فعن1111111دما نرف1111111ض كمنظم1111111ة ثوري1111111ة الس1111111تر

، فهاذا  اتيجية إصلحية وهمية للتغيتي ء"كاستر  
وك" ل سش . أيها الرفيق متب

ء:"وعندما نرفض الساليب النخبوية للعنف كالنقلبات العسكرية، فهذا   
".ل سش

ء: "وعندما نقول بأنه ل تغيتي ول حل لمشاكل الجماهتي بدون ثورة، فهذا   
وعندما نق11ول". ل سش

ورة، فهذا  ء: "أن الثورة ستكون عنيفة بالضي  
".ل سش

ل: "وعن1111دما نق1111ول ب1111أن الجم1111اهتي ه 1111 ص1111انعة الث1111ورة، وه 1111 ص1111احبة ال1111دور الساس 1111 فيه1111ا، فه1111ذا 
ء 111 

ل: "وعن111دما نق111ول ب111أن العن111ف الث111وري للجم111اهتي الش111عبية يج111ب أن يك111ون منظم111ا، فه111ذا ". سش
ء  

".سش
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ء: "أليس هذا هو ما تتضمنه صيغة العنف الثوري الجماهتي المنظم ؟ وإذا كان ك11ل ه11ذا  11 
،"ل سش

ي عل حد سواء  ي والنقلبييي ي والصلحييي 11!فلماذا يناهضه كل الرجعييي

إن القيادة بالفعل لم تعد تتبني حرب التحرير الشعبية كأسلوب لحسم السلطة، وذلك لعتباره11ا
، أو ب111الفهم ال111ذي س111اد داخ111ل ي ب111أن ه111ذا الس111لوب س111واء بالش111كل ال111ذي م111ورس بالفيتن111ام أو الص111يي

 1111 انتظ11111ار أن نتمك1111ن كمنظم11111ة م1111ن12المنظم11111ة لي1111س ملئم1111ا للواق1111ع الموض1111وع  لبلدن1111ا 
، وله1111ذا، في

ت ، اعت1111تب ي1111 معرف1111ة واق1111ع بلدن1111ا بش1111كل أك1111تث عمق1111ا، وع1111تب تج1111درنا وس1111ط الطبق1111ة العامل1111ة والفلحيي
ن1ا ي  1 ال1وقت الراه11ن لتميتي

ي المنظ1م، كافي11ة في   صيغة عام1ة ك1العنف الث1وري الجم1اهتي
القيادة أن تبني

 1 نف1س ال1وقت بالقي1ام بمهامن1ا الراهن11ة، أم1ا
، ويس11مح لن1ا في ي ي1 والعف1وييي ي والنقلبييي ع1ن الص11لحييي

ي111 بمعرف111ة أدق لواق111ع ي المنظ111م، فه111و رهيي تحدي111د الش111كل ال111دقيق له111ذا العن111ف الث111وري الجم111اهتي
  المستقبل

  هذا الميدان، وهذا لن يتم فعل إل في
.13بلدنا الراهن وبتجربتها في

وك يتهك11م ويس11خر م11ن ه11ذا الموق11ف  ، ول11و ك11انت ل11ه نظ11رة جدلي11ة له1ذه"المض11حك"إن الرفي11ق م11تب
وك . المسألة لما سخر من هذا الموقف أعتقد أن أي عاقل لن يقبل استبدال مفهوم: "يقول متب

  تك11ن ملئم1ة للواق1ع
ه11ذه". واضح بمفهوم غامض، ولن يتفق عل أن المفاهيم الغامض11ة ه 1 ال1نر

  اللجدل 
يفر ي .الجملة نموذج من التفكتي الميتافتي

ق111ديما. إن المفه111وم الواض111ح ل يك111ون إيجابي111ا ويق111دم المعرف111ة النس111انية إل إذا ك111ان مطابق111ا للواق111ع
ك11ان للن11اس مفه11وم واض11ح ع11ن علق11ة الفك11ر بالم11ادة حي11ث ك11انوا يعتق11دون أن ا ه11و ال11ذي خل11ق

 111 ه111ذا المفه111وم الواض111ح وب111دأ الغم111وض)الم111ادة(ال111دنيا 
.، وم111ع تط111ور النت111اج والعل111وم ب111دأ الش111ك في

وك11ان الغم11وض ث11ورة ض11د الوض11وح الس11ابق، حي11ث أن11ه ش11كل خط11وة نح11و الوض11وح الجدي11د وال11ذي
.14يشكل نقيضا للوضوح القديم

اتيجية ثوري11ة 11  11  11 محاول11ة ل11دعم م11وقفه ح11ول م11ا يس11ميه اس11تر
اتيجية(يلج11أ الك11اتب إل منط11ق غري11ب في اس11تر

ي المنظم اتيجية حنر يعارضها المعارضون الذين أش11ار إليه1م)العنف الثوري الجماهتي ، فهل هناك أصل استر
.الكاتب

اتيجية ل يعتمد عل أي تحليل موضوع  يمكن الركون إليه 11  12 .إن ادعاء عدم الملئمة لتلك الستر
 1 المه1ام الثوري11ة كم1ا ل1و11  13

اتيجية ثوري11ة قب1ل التق1دم في اف صي1111ح من الك11اتب م1ن أل ج1دوى م1ن اس11تر هنا اعتر
 11 بداي11ة المنظم11ة

أن ه11ذه المه11ام س11تنجز عفوي11ا، وهن11ا الع11ودة م11ن ط11رف الك11اتب إل خ11ط العفوي11ة ال11ذي س11اد في
 1111111 وثيق1111111ة " خ1111111ط النطلق1111111ة الثوري1111111ة"والمع1111111روف ب 

اتيجيا في مس1111111ودة ح1111111ول"ال1111111ذي ت1111111م الحس1111111م مع1111111ه اس1111111تر
اتيجية الثورية  11 وثيق11ة 1972يونيو " الستر

الص1ادرة..." أش11هر م1ن كف11اح التنظي11م  10" ، وسياس11يا وتنظيمي11ا في
  نونتب 

.1972في
ورة تط11ور الفك11ر11  14  11 تبس11يطية عفوي11ة بدائي11ة لس11تي

بتأكي11ده عل جدلي11ة الوض11وح والغم11وض س11قط الك11اتب في
  أسس1ت له1ا النظري11ة المادي11ة الجدلي11ة للمعرف11ة،

  العلقة مع الواقع المادي متجاهل الجدلي11ة الحقيقي11ة ال11نر
في
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ح1111ول علق1111ة الش1111مس ب1111الرض، فك1111انوا يعتق1111دون أن" واض1111حة"وق1111ديما ك1111ذلك ك1111ان للبشش1111 نظ1111رة 
الش1111مس ت111دور ح1111ول الرض، ت111م تراكم111ت بع111ض المعطي1111ات ل111دى البشش111 وأص111بح الغم111وض يس111ود

هم تق1111دما   1111 ل1111ديهم الوض1111وح الس1111ابق(ل1111دى أك1111تث
ي1111 منه1111م فق1111د بفر ح1111نر تح1111ول ه1111ذا) أم1111ا المتخلفيي

.15الغموض إل وضوح جديد مناقض تماما للوضوح القديم

  
ى في ، كان كل أعضاء المنظمة تقريب1ا1976وبالنسبة لخط المنظمة وإل حدود العتقالت الكتب

ون خطه111ا بروليتاري111ا، لك111ن بع111د العتق111الت وانفج111ار أزم111ة الحمل111م، طرح111ت القي111ادة تقييم111ا يعت111تب
ته خط1111ا متناقض1111ا في1111ه م1111ا ه1111و بروليت1111اري وم1111ا ه1111و بورج1111وازي، وك1111ان ه1111ذا" غامض1111ا" للخ1111ط واعت1111تب

الق1111ديم ال1111ذي اتض1111ح أن1111ه غتي1111 ملئ1111م للواق1111ع، وفت1111ح ه1111ذا الط1111رح" الوض1111وح"الغم1111وض ث1111ورة ض1111د 

 
يفر ي الغ1111111امض إمكاني1111111ة التقيي1111111م الموض1111111وع  للتجرب1111111ة وإمكاني1111111ة التق1111111دم بينم1111111ا التش1111111بث الميت1111111افتي

.16القديم لم يكن من شأنه أن يخدم المنظمة" بالوضوح"

وك ب1أن معرف11ة النس11ان للطبيع11ة والمجتم11ع معرف11ة نس11بية فم11ا. إن الجدلي11ة تعلمن1ا أيه1ا الرفي1ق م11تب
هو واضح اليوم يصبح غامضا غدا، وهذا الغموض ه1و مرحل1ة وض1وح جدي1د، وجواب11ا عل الرفي1ق

وك اق11111ول ب11111أن  ال11111ذي يفض11111ل" العاق11111ل"ال11111ذي يس11111تعمل المنه11111ج الج11111دل  ه11111و ذل11111ك " العاق11111ل"م11111تب
ال1111ذي يقرب1111ه م111ن معرف1111ة الواق1111ع، عل الوض1111وح المث1111ال  ال1111ذي يري1111ح ب1111اله ويبع1111ده ع1111ن" الغم1111وض"

.17هذا عن الوضوح والغموض. متاعب التفكتي الجدي

وك رفيق1ا  موقف1كوتفض1ل الوض1وح عل الغم1وض، فم1ا ه1و " ع11اقل"لكن م1ا دم1ت أيه1ا الرفي1ق م1تب
م11ن أس11لوب حس11م الس11لطة؟ لق11د أش11بعت القي11ادة نق11دا ح11ول الش11كل ال11ذي طرح11ت ب11هالشخص 11 

 1111 النس1111بوية بع1111دما تخل ع1111ن جدلي1111ة
متج1111اهل أل وج1111ود لدرج1111ة ص1111فر للنظري1111ة أو المعرف1111ة، وب1111ذلك س1111قط في

....النسنب  والمطلق 
.14تأكيد للهامش 11  15
عة اللجدلية عن1د الك11اتب مس11تمرة هن1ا، وتك1رر نفس1ها بأمثل11ة ح11ول خ1ط المنظم11ة، حي1ث النتق11ال11  16 ي إن التي

ء إل أخر بدون رابط  
.من سش
 1 النظري11ة أو المعرف11ة 11  17

، أم11ا)للن ب11اديو" نظري11ة التن11اقض"انظ11ر كت11اب (لقد قلنا أل وجود لدرجة الصفر في
هن11ة عل خطئه11ا جانب النسبوية فنحيل القارئ عل نظرية كارل بوبر القائلة بأن كل نظري11ة لي11س بالمك11ان التب
فلي111س بنظري111ة علمي111ة، وبالت111ال  ف111إن الماركس111ية مثل ليس11ت بنظري111ة علمي111ة، وق11د فت111ح ه11ذا الط111رح الب111اب أم11ام

 111 نظري111ة م111ا يس111م الي111وم ب
  تتنك111ر لك111ل" م111ا بع111د الحداث111ة"مجموع111ة م111ن الطروح111ات الفلس111فية ص111بت في

ال111نر
 111 العدمي1111ة الفكري1111ة والثقافي1111ة والعب111ث 

  وتس111قط في
 111 الفك111ر النس1111ابي

 111 مج111ال العل111وم. الج111وانب اليجابي1111ة في
وفي

يائي11ة نحي11ل هن11ا عل  ي  11 هك11ذا أطروح11ات ك11اتب المقال11ة، ولتص11ور" .... نظري11ة التواف11ق"الفتي
للق11ارئ أن يتمع11ن في

 111111 متاه111111ات الغم111111وض
 111111 مج111111ال العم111111ل السياس 111111 أو العس111111كري، فكلهم111111ا يض111111يع في

لحظ111111ة واح111111دة تطبيقه111111ا في
.والنسبوية القاتلة
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ي المنظ111م، وطرح111ت ب111أنه ل يح111ق موقفه111ا وح111ول المض111مون، مض111مون العن111ف الث111وري الجم111اهتي
اجع عن حرب التحرير الشعبية، وعندما نبحث سطرا بس11طر ع1ن موقف1ك م1ن ه1ذه للقيادة أن تتر
 111 إض111افة

المس111ألة فإنن111ا ل نع111تث علي111ه، ك111ل م111ا هن111اك أن111ك تتخب111ط وعن111دما تتش111بث ب111التخبط تب111دأ في

.18الهوامش من أجل محاولة الفلت من التخبط السياس 

 11 اله11امش 
وك يط11رح في أن اس11تعملت(!!) س11بق ل 11 م11رارا ومن11ذ س11نوات  : "3هك11ذا ف11إن الرفي11ق م11تب

ورة ورة العن1ف، عل صي11 ي المنظ11م، وذل1ك به1دف التأكي1د عل صي11 عب11ارة العن1ف الث11وري الجم1اهتي
 11 رأب  11 أن يع11تب عنه11ا. ك11ونه ثوري11ا ومنظم11ا

اتيجية، ول يمك11ن في  11 ل11م أع11تب به11ا أب11دا ع11ن أي اس11تر
.لكنني

ي المنظ111م حلل" ال111ذئب حلل وال111ذئب ح111رام"يق111ول المث111ل الش111عنب   ف111العنف الث111وري الجم111اهتي
وك وحرام عل القيادة .عل متب

وك هن111ا ي111ردد م111ا ق111الته القي111ادة، إن111ه ينتق111د القي111ادة ط111ول وعرض111ا، ش111كل ومض111مونا، إن الرفي111ق م111تب
 11 ص11لب

ي المنظ11م م1ن الب11اب لي1دخله خفي11ة م1ن الناف1ذة، ينتق11ده في يخ1رج العن1ف الث1وري الجم11اهتي
  الهامش

اتيجية أم ل، فه1ذا مج11رد. نصه ليتبناه في ي المنظ11م اس11تر أما هل العن1ف الث11وري الجم11اهتي
اتيجية كما رأينا ذلك سابقا وك لم يزودنا بمفهومه للستر .كلم فارغ ما دام الرفيق متب

ء يتكرر بالنسبة لحرب التحرير الشعبية  
وك تخل 11. نفس السش   صلب النص ينتقد الرفيق متب

ففي
 1 ه1امش ص1غتي يك1اد ل ي1راه أح1د وه1و اله1امش 

 :4القيادة عن حرب التحرير الشعبية، ث1م يط1رح في
  هذه الرضية هل حرب التحرير الشعبية ملئمة أم غتي ملئمة 

.19.."ل أناقش في

وك كالت11111ال   ي: بتلخي1111ص ش1111ديد يمك11111ن ص1111ياغة م1111ا ق11111ال الرفي11111ق م11111تب إن العن1111ف الث11111وري الجم11111اهتي
ء: "المنظ111م يس11اوي  11 

 11" "ل سش
وك أس11تعمله من11ذ س11نوات، كم11ا أن القي111ادة خاطئ11ة في  11 أن11ا م11تب

لكنني

وك ل أن11اقش ه11ل ه 11  11 أن11ا م11تب
 ملئم11ة أم غتي11 ملئم11ة، تراجعه11ا ع11ن ح11رب التحري11ر الش11عبية، لكنني

  منها
  بموقفي

".لهذا ل تطالبونني

 111 
 111 الص111يف الماضي

 111 موق111ف ص111اغه في
وك في ي111 بل111ة ه111و أن الرفي111ق م111تب ح111ول (1981وم111ا يزي111د الطيي

ك111ان ي111دافع ع111ن ح111رب التحري111ر الش111عبية لك111ن نف111س  20)تفكتي111 أول 111 ح111ول أس111لوب حس111م الس111لطة

وريا أن يق111دم ك111ل منتق111د للن111ص تص111ورا ب111ديل م111ا دام ل يمتلك111ه بع111د، أو أن111ه يؤج111ل ذل111ك إل أن 18 11 لي111س صي111
  النقد

وط البث فيه، أما القول بذلك فهو ببساطة مصادرة للحق في  .تتوفر شش
وك(إن المنتقد نفسه 11  19  1) م1تب

اتيجية ح11رب التحري11ر الش11عبية، وم1ا نق1ده لص11ديقه في ك11ان ق1د تخل ع1ن اس11تر
  إطار الضاع من أجل الستيلء عل قيادة المنظمة" إعادة البناء"

.فليس سوى مزايدة في
وك 11  20 ة الشيوع  السلسلة الجديدة) ن. ع (الوثيقة من توقيع متب   نشش

.وقد صدرت في
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 1111 أرض1111ية 
وك يط1111رح بض1111عة أس1111ابيع م1111ن بع1111د وفي ، أرب11ع أو خم1111س م1111رات"خط1111ة عم1111ل"الرفي1111ق م1111تب

ي المنظم بدون أن يطرح مرة واحدة حرب التحرير الشعبية . 21مسالة العنف الثوري الجماهتي

وك أن يعل11ن مثل11ه مث11ل. أليس هذا هو التخبط السياس  بعينه ألم يكن أفضل بالنس11بة للرفي11ق م11تب
ء من التفكتي الجماع  لتجاوزه ولو بشكل  

معظم الرفاق بأن لديه غموض، وهذا ما يحتاج إل سش
، عوض أن تك11ون ل1ه ك11ل ه1ذه المف1اهيم والمواق11ف   

  تتط11احن فيم11ا بينه11ا م1ن" الواض1حة"جزبن
ال11نر

ة وضوحها ؟.كتث

ي نيكاراغوا   ) 3
اتيجية حسم السلطة فف :  اسير

 111 أرض1111ية 
اتيجية"كتب111ت القي1111ادة في ي" : ح1111ول القض111ايا الس1111تر أن أش1111كال العن111ف الث111وري الجم111اهتي

ي11111ة المس11111لحة، كم1111ا حص1111ل خلل ث11111ورة أكت11111وبر. المنظ11111م متع1111ددة فهن1111اك مثل النتفاض1111ة الجماهتي
  أدت إل انتص111111ار الث11111ورة 1917

المجي11111دة، هن11111اك ح11111رب التحري11111ر الش111111عبية الطويل111111ة الم11111د وال11111نر
 111 الث111ورة الس111اندينية بنيك111ارغوا

الص111ينية والفيتنامي111ة، هن111اك الش111كل ال111ذي اتخ111ذه العن111ف الث111وري في
ي م111ع  ي الس111ابقيي ي111 الش1111كليي  111 هن111ا ت111م(الختلف عنهم111ا وال111ذي يدم111ج بيي

العب111ارة المس111طرة م111ن طرفي
وك عندما ساق هذا ا لمقتطف، لماذا  .22!!)حذفها من طرف الرفيق متب

 111111 الرض111111ية،
اتيجية الجوهري111111ة المطروح111111ة في وك ع111111وض أن يهت111111م بالقض111111ايا الس111111تر إن الرفي111111ق م111111تب

ي  حن11ة"والمتعلقة بالمغرب، وإعطاء موقف منها فضل التعويم وفضل الهروب إل نيك11اراغوا لي11بيي
 11" ي11ديه

اتيجية في ء ج11دي بش11أن القض11ايا الس11تر 11 
ح11ول نيك11ارغوا، بع11د أن عج11ز أن يق11ول لن11ا أدبي11 سش

.المغرب

وك ع11ن نيك11اراغوا ص11حيح، فه11ل ه11ذا يغتي11 ش11يئا ض11نا ج11دل أن ك11ل م11ا ق11اله الرفي11ق م11تب وح11نر إذا افتر
اتيجية  قض111ية نيك111اراغوا تحت111ل س111طرا ونص111ف م111ن ن111ص(م111ن مض111مون الن111ص ح111ول القض111ايا الس111تر

اتيجية المتعلقة بالمغرب. ببلدنا) صفحة 17فيه  .وهل هذا يعلمنا شيئا عن القضايا الستر

وك وه 11111 تثب11111ت ته11111افته وتقلب11111اته المختلف11111ة وتخلي11111ه الواض11111ح ع11111ن" خط11111ة عم11111ل"وثيق11111ة  11  21 لص11111احبها م11111تب
اتيجية حرب التحرير الشعبية .استر

إن التعمي11م ال1ذي يق11دمه ص1احب المق11ال ح11ول الث1ورة الس11ندينية وتجربته1ا تغاف1ل العدي11د م1ن المعطي11ات11  22
 11 تعميم111ه بع11ض

ا إب111ان كتاب111ة المقال111ة، س11اهمت في  11 خطن111 ك11ان منتشش11
 11 تل11ك التجرب111ة، وس11قط في

  تحكم11ت في
ال11نر

اتيجية ح11111رب التحري11111ر ي11111 اس11111تر وتس11111كية، ول11111ذلك فق11111وله ب11111أن التجرب11111ة الس11111ندينية ق11111د دمج11111ت بيي الكتاب11111ات التر
.الشعبية والنتفاضة الثورية قول غتي سليم من الناحية المنهجية ومن الناحية المعرفية
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 111 بتس111جيل مقتط111ف م11ن نف111س
 11 ه11ذا التع111ويم، وأكتفي

وك في  111 ل11ن أتب11ع الرفي111ق م111تب
عل ك111ل ح111ال إنني

وك ، وال1111ذي أورد من1111ه الرفي1111ق م1111تب ي الس1111تجواب ال1111ذي أعط1111اه أرتيغ1111ا، أح1111د اب1111ز الق1111ادة الس1111اندينييي
.بعض الجمل المبثورة كعادته، عندما يريد تغليب وجهة نظره بأي ثمن

 111 أي: "يق111ول أورتيغ111ا 
 111 أمريك111ا اللتيني111ة ول في

 111 ل أتص111ور النتص111ار في
  عل الق111ل، إنني

فيم111ا يخص111ني
للس1111111كان، وب1111111دون أزم111111ة ش1111111املة عل )                   (منطق1111111ة م111111ن الع1111111الم ب1111111دون مس1111111اهمة قوي1111111ة 

111 
 111 نيك111اراغوا، في

  عرفناه111ا في
المس111تويات القتص111ادية والسياس111ية والجتماعي111ة، ش111بيهة بالزم111ة ال111نر

ي1 جمي1ع أش11كال النض11ال رأب   أنه م1ن الص1عب الس1تيلء عل الس11لطة ب1دون الدم1ج بش1كل خلق بيي
، المن1اطق الجبلي1ة أل11خ : أينما أمك1ن تنظيمه11ا  لك1ن مح1ور النض1ال يج1ب... البادي1ة، المدين11ة، الح 1

 1111 الجم1111اهتي )                   (أن يتش1111كل دائم1111ا م1111ن الجم1111اهتي الفاعل1111ة 
ولي1111س م1111ن طليع1111ة ل ت1111رى في

.سوى قوى تكميلية

 11 المدين11ة
 11 البادي11ة وفي

ي11 النض11ال في  11. إن تجربتن11ا ق11د بين11ت أن11ه م11ن الممك11ن المزاوج11ة بيي
لق11د قاتلن11ا في

 111111)                    (  الم111111دن وعل ط111111ول خط111111وط المواص111111لت، وك111111ان لن111111ا أيض111111ا ث111111وار مس111111لحون
في

ي ل1م تك1ن ه 1 مح1ور النتص1ار،. المناطق القروية والجبلية لكن هذه الفصائل م1ن الث1وار المس11لحيي
".وشكلت فقط جزءا من محور أعل هو الكفاح المسلح للجماهتي

ي فعل أن الث111111ورة  111111 ه111111ذا المقتط111111ف ه111111و روح وج111111وهر اس111111تجوابه، وه111111و ي111111بيي
إن م111111ا ق111111اله أرتيغ111111ا في

،  11 نهاي11ة الم11ر عل العن11ف الث11وري المنظ11م للجم11اهتي
الس11اندينية م11ا ك11انت لتنتض ل11ول اعتماده11ا في

.23وعل كافة أشكال الكفاح العنيف للجماهتي

  كمنظم11111ة سياس11111ية وعس11111كرية س11111نة 11  23
عل ي11111د 1961لق11111د تأسس11111ت الجبه11111ة الس11111ندينية للتحري11111ر ال11111وطني

  وآخرين
اكيا فضفاضا متأثر بشكل ك11بتي بأفك11ار. كارلوس فونصيكا وتوماس بورجي   البداية تصورا اشتر

وتبنت في
.وشخصية أوغيستو سندينو

اكية أو الوطني11ة اليس1ارية أو   تي11ارات مختلف11ة تتبني11 إم1ا الش1تر
ولذلك ضمت الجبهة الس11ندينية للتحري11ر ال11وطني

اكية الديموقراطية أو الماركسية وأفكار سندينو  ...لهوت التحرير أو الشتر

 11111 الم11111دن
ولم11111ا ك11111انت س11111نوات. ك11111انت نيك11111ارغوا بل11111دا فلحي11111ا بطبق11111ة عامل11111ة ض11111عيفة وبس11111لطة مركزي11111ة قوي11111ة في

 11 أمريك11ا اللتيني111ة، تع11رف انتش11ارا واس11عا لفك11ار الث11ورة الكوبي11ة، فق11د تأسس11ت
 11 في

الس11تينيات م11ن الق11رن الماضي
، وإل ح11دود  خاض11ت الجبه11ة ح11رب عص11ابات عل الطريق11ة الكوبي11ة المنظ11ر 1967الجبه11ة تح11ت ذل11ك الت11أثتي

اتيجية السياس11ية والعس11كرية ب11اءت بالفش11ل لت1دخل" نظري11ة الفوك1و"له1ا بم11ا س11م  ب  لحق11ا، لك1ن تل11ك الس11تر
 111 مراجع111ة لتجربته111ا فيم111ا س111م  ب 

اكم الق111وى"الجبه111ة في ة الص111امتة ل111تر ي111" الف111تر ة للتجهتي حي111ث خصص111ت للف111تر
. المال  والمادي والعسكري
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وك من أرضية ) 4 .  24  "  القضايا التنظيمية الملحة  "  موقف مير

وك أض1111اع فرص1111ة جدي1111دة لةه1111ار  وقراطي1111ة"إن الرفي1111ق م1111تب .القي1111ادة" يميني1111ة"و" تحريفي1111ة"و" بتي
فط111وال عشش111 ص111فحات طرح111ت القي111ادة موقفه111ا م111ن كاف111ة القض111ايا التنظيمي1111ة الملح111ة، وب111دل أن
 11 نف11س ال11وقت، أخ11ذ منه11ا جمل111ة واح11دة ليعتم11د عليه11ا

وك برفاقي11ة وصامة في ينتق11دها الرفي11ق م11تب
  الضاع . من أجل رفض الرضية برمتها

!!يا له من أسلوب عظيم في

  الم11دن، وتح1ت ت11أثتي ه1ذه التجرب11ة 1976إل  1974ومن 
  البوادي وفي

  الجبال وفي
خاضت الجبهة معاركة في

، انش111قت الجبه111ة إل ثلث 111 
بات قوي111ة م111ن ط111رف نظ111ام س111وموزا الفاسش ة، حي111ث تعرض111ت الجبه111ة لضي111 الختي111

: اتجاهات وه  

 -  
وليتاري( الجبهة السندينية للتحرير الوطني وهو اتجاه كان يعتتب نفس11ه ماركس1يا – لينيني11ا وك11ان) التجاه التب

اتيجية قل1ب ابات والنض11الت العمالي11ة متبني11ا اس11تر  1 تنظي11م الصي11
  مس1اهما في

 1 الوس1ط الم11ديني
يش1تغل أساس1ا في

ة انطلقا من المدن  ل مجال هنا لمناقشة الماركسية – اللينينية عند هذا التجاه، فه  عموم11ا( النظام مباشش

 
.)ل تخرج عن إطار الخط اليديولوجب  الكوبب  والمريكو لتيني

 -  
وك11ان ه1ذا التج11اه يش1تغل) اتجاه حرب التحرير الش11عبية الطويل11ة الم1د( الجبهة السندينية للتحرير الوطني

ي ي الفلحيي   البوادي وبيي
.في

 -  
  يساري أكد دائما عل التح11الف م11ع)اتجاه دانييل أورتيغا ( الجبهة السندينية للتحرير الوطني

، اتجاه وطني

11 
ي11 العم11ل في ، وك11ان ه11ذا التج11اه يجم11ع بيي  

، وه11و أه11م اتج11اه داخ11ل الجبه11ة الس11ندينية للتحري11ر ال11وطني ي الييي الل11تب
 1111 الم1111دن ض1111من تص1111ور سياس 1111) ح1111رب عص1111ابات عل الطريق1111ة الغيفاري1111ة ( الجب1111ال والب1111وادي 

ي1111 العم1111ل في وبيي
  المدن

.عسكري يقوم عل العداد للنتفاضات في

ات لص1111الح الجبه11111ة الس11111ندينية للتحري11111ر 1978وعن1111د منعط1111ف  ع1111رف الوض1111ع ال1111دول  مجموع1111ة م1111ن المتغتي11111
 1111 عزل1111ة نظ1111ام س1111وموزا

، حي1111ث س1111اهم ذل1111ك في   س1111واء ل1111دى دول الج1111وار أو داخ1111ل ال1111رأي الع1111ام المريك 1111
ال1111وطني

 
.الفاسش

ي وم1111دير جري1111دة الييي ي ش1111امورو أح1111د الق1111ادة الل1111تب وق1111د ارتك1111ب النظ1111ام خطئ1111ا مميت1111ا عن1111دما اغت1111ال بي1111درو ج1111واكيي
 11111 العاص11111مة من11111اغوا " . الفك11111ر"

ى في  11111 ه11111ذه الج11111واء تص11111اعد العم11111ل. وق1111د تب11111ع ه11111ذا الغتي11111ال مظ11111اهرات ك11111تب
في

العس11كري للجبه11ة الس11ندينية، حي11ث ق11ام كومون11دوس ت11ابع للجبه11ة باحتج11از داخ11ل القض الرئاس 11 لمجموع11ة
ي بالضافة إل ي السندييي وطه لطلق شاح المعتقليي من النواب والشيوخ واستطاع أن يفرض عل النظام شش

.الفدية ونشش نداءات للجبهة تدعو إل النتفاضة

ان الق1111وى تراجع1111ت ي1111  1111 العدي1111د م1111ن الم1111دن، لك1111ن نظ1111را لمتي
 1111 ش1111تنتب م1111ن نف1111س الس1111نة انتفض1111ت الجم1111اهتي في

وفي
الق111وات الس1111ندينية متجه1111ة نح1111و الجب1111ال والب111وادي، مم111ا س111هل عل ق111وات النظ1111ام التنكي111ل وتص1111فية الش1111باب
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وقراطي1111111ة"لي1111111س به1111111ذا الس1111111لوب يمك1111111ن إةه1111111ار  إن ه1111111ذا: القي1111111ادة " يميني1111111ة"و" تحريفي1111111ة"و" بتي

11 
وك ال11ذي ي11وجه أخط11ر النتق11ادات للقي11ادة في الس11لوب يظه11ر فق11ط التخب11ط السياس 11 للرفي11ق م11تب

ض1111خمة م1111ن دون التمك1111ن م111ن إيج1111اد مس1111تندات جدي1111دة له1111ذه )                       (ش1111كل يافط1111ات 
.اليافطات

 11 ه11ذا أن القي11ادة الحالي11ة ليس11ت فيه11ا مش11اكل؟ لق1د س11بق للقي11ادة نفس11ها أن طرح11ت ع11دة
ه11ل يعني

ورة تحم111ل ال1111داخل م111رات نق111دها لوض111عية القي111ادة، لض111عفها كهيئ111ة قيادي111ة ك1111أفراد، وطرح111ت صي1111
 11 القي11ادة الوطني11ة

لك11ن م11ا ةل11ت ترفض11ه القي11ادة، ه11و أن تبفر11 المنظم111ة. للمس11ؤوليات الرئيس111ية في
ورة تطعيمه11ا ال11ديموقراط  كح11ل م1ؤقت، لمش11كلة القي11ادة، ب11دون قي11ادة، له1ذا طرح11ت القي11ادة صي11

  ال11ذي يح11ل نهائي11ا مش11كل القي11ادة
إض11افة إل ذل11ك لق11د ع11تب. وكخط11وة عل طري11ق الم11ؤتمر ال11وطني

أعض11اء القي11ادة الحالي11ة ع11ن اس11تعدادهم للس11تقالة بمج11رد النته11اء م11ن عملي11ة التطعي11م إذا رغ11ب
  ذلك

.الرفاق في

.والطفال الثائرين داخل المدن

.لكن السخط عل النظام اتسعت دائرته وةل متقدا وسط المدن نفسها 

  ساعدت عل وحدة التجاه11ات الثلث
وط النر ها تجمعت الظروف والشش   ةل هذه الجواء وتحت تأثتي

وفي
  تحقق111ت س111نة 

، ال111نر  
 111 يولي111وز  1979داخ111ل الجبه1111ة الس1111ندينية للتحري1111ر ال111وطني

أعلن111ت الجبه1111ة 1979، وفي
  البوادي والجب11ال

  العام عل النظام، فافتتحت مجموعة من الجبهات العسكرية في
السندينية الهجوم النهابن

اب الع11111ام ليب11111دأ الزح11111ف الع11111ام عل مدين11111ة وتحرك1111ت أجنحته11111ا المختلف11111ة عل مس1111توى الم11111دن لتنظي11111م الصي11111
.مناغوا الذي توج بهروب سوموزا وفلوله وانتصار الثورة السندينية 

اتيجية ح1رب التحري11ر الش11عبية بعد كل هذه المعطيات ه1ل يص1ح الكلم عم1ا أس11ماه ك11اتب المق11ال بدم1ج لس11تر
  تجربة نيكارغوا ؟

  المدن في
اتيجية النتفاضة في باستر

فتاري1111خ الث1111ورات أو. إن ك1111ل المعطي11111ات أعله ل تؤك1111د ذل1111ك م1111ن منظ1111ور أص1111ناف السياس1111ة العس1111كرية الثوري1111ة
  تق11111وم عل النتفاض111111ة، م11111ن قبي11111ل

اتيجية ال111111نر اتيجية ع11111رف العدي11111د م11111ن الص11111ناف الس111111تر التص111111ورات الس111111تر
اتيجية ي واس111تر اب الع111ام النتفاض111ية المنس111وبة لب111اكونيي اتيجية الصي111 اتيجية النتفاض111ية البلنكي111ة واس111تر الس111تر

 111 م111ا بع111د الممي111ة الثالث111ة
  تبنته111ا في

ام111ا التجرب111ة النيكارغوي111ة فهن111اك تص111نيفات ت111دخلها. النتفاض111ة اللينيني111ة ال111نر
اتيجية النتفاض11ية الجدي11دة"ضمن ما يسم  وم1ن المع11روف أن بع11ض الح11زاب الش11يوعية ق1د تخل1ت". الستر

ي11  11 الم11دن وإس11قاط النظ11ام، م11ن بيي
 11 محاول11ة للتشي1111ع بالنتفاض111ة في

اتيجية ح11رب التحري111ر الش11عبية في ع11ن اس11تر
اتيجية فك11ان م11آله الفش11ل   ال11ذي ق11ام بتجري11ب ه11ذه الس111تر

 11 س11نة. ه11ذه الح111زاب الح11زب الش11يوع  الفل111بيني
وفي

اتيجية ح111رب التحري1111ر الش111عبية م111ن" جي111ش الش111عب الجدي111د"ع111ادت ق111وات  1992 التابع111ة للح111زب إل اس1111تر
.جديد

يتعلق المر بإحدى وثائق ما يسم ب "إعادة البناء".11  24
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وك ؟ ماذا كان رأي متب

  ه111و ال111ذي يمكن111ه
ا ع111ن أن الم111ؤتمر ال111وطني لق111د ة111ل يرف111ض التطعي111م ال111ديموقراط  للقي111ادة، مع111تب

  بقي11111ادة جدي11111دة
وك يغتي11111 م11111وقفه ويط11111رح عل اللجن11111ة. وح11111ده أن ي11111أبر وه11111ا ه11111و الي11111وم الرفي11111ق م11111تب

 111"المنتخب111ة م111ن ط111رف الن111دوة، أن تتحم111ل مس111ؤوليتها 
ي111 عق111د م111ؤتمر وطني كقي111ادة مؤقت111ة إل حيي

".قريبا

لق11111د س11111بق للقي11111ادة أن طرح11111ت اس11111تعدادها للس11111تقالة م11111ن القي11111ادة بع11111د انتخ11111اب لجن11111ة جدي11111دة
والتح11111اق أعض11111ائها الج11111دد بالقي11111ادة الوطني11111ة، كأعض11111اء ك11111امل  العض11111وية، إن الح11111ل الجدي11111د ال1111ذي
 11 إل ح11د م11ا بم11ا س11بق أن طرحت11ه القي11ادة

وك رغ11م اختلف المنطلق11ات، يلتفر .يطرح11ه الرفي11ق م11تب
فماذا سيكون موقف الرفاق بالداخل؟

1982نهاية ماي 

.رفيق قيادي

. هناك أقواس داخل النص الصل  فارغة وتم نقلها كما ه : ملحوظة 

41



www.30aout.info

)الحلقة الثالثة(ضد اختصار المركزية الديموقراطية 

ي يحدد خط المنظمة، وينتخب قيادة جديدة لها
.ل لتطعيم القيادة، نعم لمؤتمر وطنف

ك المســألة مفتوحــة حقــا، وأن يســمح للجمــاهير بــأن تقـــول رأيهــا، حــنر ولــو" عل المــرء أن يــير
ل بســب فقــدان فــ صـبت عليــه اللعنــات، ولــن تســفر اللعنــات عـن نتيجـة أشــد مــن أن يسـقط فييف

، أو ينتقـل إل عمـل آخــر هـل هــذا غيـر معقـول ؟ لمـاذا ل يجــوز أن يرفـر. الهمية إل دائـرة أدنـف
فــ ول يجــوز يــ مكــان معير

ل ؟ ولمــاذا يجــوز للمــرء أن يــزاول العمـل فف ـف ء فقــط، ول يجــوز أن ييف المــرر
أعتقــــد أن هــــذا النــــزال أو النقــــل صــــحيحا كــــان أم خاطئــــا هــــو أمــــر مفيــــد. نقلــــه إل مكــــان آخــــر

ـ كـــثير مــن الحـــوال الجديـــدة ويدرســها، ـي
ويصــقل إرادة النســـان الثوريــة، ويتيـــح لــه أن يحقــق فف

ود منهــــا بمعلومــــات فاقعــــة ف ــــ هــــذا الصــــدد،. ويــــير ي
ا فف ــــ تجربــــة اســــتفدت منهــــا كــــثير لقــــد كــــانت لي

 1111 اجتم1111اع العم1111ل الموس1111ع"م111او تس 1111 تون1111غ " . (صـــدقوا أول تصـــدقوا ولكـــم أن تجربـــوا
خط1111اب في

 
، الع11دد 1962ين11اير " ال11ذي تعق11ده اللجن11ة المركزي11ة للح11زب الش11يوع  الص11يني ي11 7، ع11ن مجل11ة بكيي

 ) .1981يوليوز 

، ول يمكـــن أن يظـــل تركيـــب الجماعـــة القياديـــة باقيـــا عل حـــاله" ـــ ي
ـــ معظـــم الحـــالت، ل ينبغف ي

فف
بدون تغيير أثنــاء سـير نضـال عظيـم، سـواء خلل المرحلـة البدائيـة أو الوسـط أو النهائيــة، بـل
ـــ يحلـــوا محـــل مـــن ـــ مجـــرى النضـــال، لكي ي

زون فف ، الـــذين يـــير ف يجـــب عل الـــدوام ترقيـــة النشـــيطير
ــ الجماعـــة القياديـــة  ـي

ف فف ــ بالقيـــاس إليهـــم أو تفســـخوا مـــن أعضـــاء أصـــليير ـف (...)أصـــبحوا مخلفير
ــــــــ حــــــــديثه عــــــــن سياســــــــة ي

وف فف ي عــــــــددها ديميــــــــير
ويجــــــــب أن تكــــــــون المقــــــــاييس الربعــــــــة، الــــــــنر

، القــدرة عل العمــل بصــورة مســتقلة،(الكوادر وهي الخلص اللمحدود، الرتبــاط بالجمــاهير
 11 () مراعــاة النضــباط

وف في ") .النض11ال م11ن أج11ل وح11دة الطبق11ة العامل11ة ض11د الفاش11ية"ع11ن دم11تر
)  

، مؤلف11ات المجل1د"1943يولي1وز " بع11ض المس11ائل المتعلق1ة بأس1اليب القي1ادة"ماو تس  تونغ في
 ، ي ) .159، ص 1970الثالث، بكيي

:أهمية المنهج 

، ال11ذي تتخب11ط  11 وملم11وس، أل وه11و النحص11ار، أو التع11تث
إن التحلي11ل الح11ال  انطل11ق م11ن مش11كل آبي

  نفس ال11وقت لقي11ادة موج11ودة بال11داخل، وتفتق1د
فيه المنظمة حاليا، حيث أن المنظمة تفتقد، في
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 1111 م1111ؤتمر
لخ1111ط سياس 1111 تك1111ون المنظم1111ة ق1111د ناقش1111ته وحس1111مته بأس1111لوب مرك1111زي – ديم1111وقراط  في

  تمثيل  أو يعادله 
).مثل الندوات المحلية المتوازية(وطني

إن ما ينقص المنظمة حاليا، هو تحقيق قفزة نوعية يكون أساسها التق11ويم والتث11وير، لك11ن القي11ادة
 1111 عملي1111ة إع1111ادة البن1111اء، وم1111ن

الحالي1111ة ع1111اجزة ع1111ن خل1111ق دينامي1111ة، تمك1111ن المنظم1111ة م1111ن النطلق في
ه111ذا التغيتي111 يتطل111ب دمقرط111ة الحي111اة. تحري111ر الطاق111ات الثوري111ة الخلق111ة ل11دى أعض111ائها ومناض111ليها

السياس1111111ية للمنظم111111ة فعل، ويتطل111111ب ك111111ذلك ت111111وفتي قي111111ادة ثوري111111ة ش111111يوعية، مرتبط111111ة بالجم111111اهتي
ة  1. الساسية، كفؤة ومحنكة وق1ادرة عل تحقي1ق التق1ويم والتث1وير والبل1تر

إن منه1ج الدبلوماس1ية في
 11 مي11دان إع11ادة البن11اء، ل يمك11ن ح11نر أن يح11افظ

التعام11ل م11ع الف11روع والرف11اق، ومنه11ج النتظاري11ة في
.عل ما تبفر من المنظمة، بل يمكن أن يشعا بإدخال النحلل إليها

 1 ص1يغته الول تح1ت عن11وان " برنام1ج النق11اش السياس 11 ال1داخل "عند وض1عنا 
بص11دد م1ا"س11واء في

  عمم1111ت عل الف1111روع"العم1111ل
 1111 ص1111يغته الخ1111رى ال1111نر

، ف1111إن ك1111ل تص1111وراتنا ك1111انت ترتك1111ز عل)، أم في
اض أن القي1111ادة لي1111س فيه1111ا مش1111كل، أن الخ1111ط السياس 1111 للمنظم1111ة في1111ه فق1111ط بع1111ض الخط1111اء اف1111تر
  الخ11ط السياس 11 للمنظم11ة

ات في الجزئية، وأن تصحيح هذه الخطاء سيكون مثلما حدثت التغيتي
 11 أو م11ا يع11ادله، أم11ا الي11وم، ف11إن

خلل التجرب11ة الس11ابقة، وبالت11ال  دون الحاج11ة إل عق11د م11ؤتمر وطني
فيه1111ا مش1111كل" القي1111ادة"ه1111ذه التص1111ورات ق1111د اتض1111حت س1111طحيتها، حي1111ث أص1111بح م1111ن الواض1111ح أن 

، وأن11ه ب11دون حل11ه ل يمك11ن نهائي11ا التق11دم ول11و خط11وة واح11دة، وأص11بح م11ن الواض11ح ك11ذلك أن رئيس 11
ه 1111 عب1111ارة ع1111ن تي1111ار سياس 1111 متن1111اقض، وأنه1111ا تفتق111د لخ1111ط سياس 1111 محس1111وم" إل الم1111ام"منظم1111ة 

 11 م11ؤتمر مثل
بش11كل ديم11وقراط  مرك11زي، وبش11كل مع11روف وواض11ح ل11دى جمي11ع أعض11اء المنظم11ة في

.أو ما يعادله 

 111 أن نق111ول 
 111 إع111ادة البن111اء، ل يكفي

نتف111ق عل مهم111ة إع111ادة: "إن مش111كل النه111ج ل111ه أهمي111ة حاس111مة في
 11 بعض11نا البع11ض والحم11د ل، وبالت11ال  هي11ا إل الم11ام للعم11ل

إن النه11ج". البن11اء، واحن11ا أخ11وة نث11ق في
:الصحيح يفرض 

أن نعرف بتدقيق أوضاع المنظمة وأوضاع فروعها التنظيمية والسياسية والنضالية والطبقي11ة) 1
.والمنية 

 11111 المنظم11111ة، وأن نخط11111ط لحله11111ا عل) 2
أن نع11111رف التناقض11111ات الفعلي11111ة الملموس11111ة الموج11111ودة في

.أساس المركزية الديموقراطية 

، نزيه وصي1111ح حاجيات المنظمة، وأن نخطط لتلبيتها ) 3 .أن نحدد بشكل واقغ 
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 111 م111ؤتمر تم111ثيل  أو م111ا يع111ادله،) 4
وعن111دما تح111دد التوجه111ات الخاص111ة والعام111ة، وعن111دما تحس111م في

م كل فرد وكل إطار بالمهمات المحددة ي . يجب أن يلتر

:لها تاريــــخ " القيادة"كلمة 

  أص111بحت مس111تعملة داخ111ل منظم111ة 
، وه111ذه"القي111ادة"حالي111ا ه 111 كلم111ة " إل الم111ام"إن الكلم111ة ال111نر

ي  ، ك111111ان الجمي111111ع يتكل111111م عل الخص111111وص ع111111ن1973أو  1972و  1970الكلم111111ة له111111ا تاري1111خ، ف111111بيي
،1973، لن اللجن1111111ة الوطني1111111ة آن1111111ذاك ه 1111111 القي1111111ادة الساس1111111ية، ومن111111ذ قراب1111111ة "اللجن1111111ة الوطني1111111ة"

، فأص111بح الكلم)لم111اذا؟ ه111ذا مش111كل آخ111ر(أص111بحت اللجن111ة الوطني111ة متج111اوزة، أو ش111به منعدم111ة 
"الكتاب1111ة"، باعتباره1111ا ه 1111 عملي1111ا الهيئ1111ة القيادي1111ة الوحي1111دة، وك1111انت "الكتاب1111ة"آن1111ذاك أساس1111ا ع1111ن 

  " الكتاب11111ة"نفس11111ها تح11111ث عل اس11111تعمال كلم11111ة 
،"القي11111ادة"أو " اللجن11111ة الوطني11111ة"ب11111دل م11111ن كلم11111نر

أو" اللجن111ة الوطني111ة"، فق11د تلش11ت تمام11ا، س111واء 1977باعتباره111ا ه 111 القي11ادة، ومن11ذ قراب111ة نهاي11ة 
أم11ام ه11ذه". اللجن11ة الوطني11ة"س11وى واح11د، واثن11ان أو ثلث11ة م1ن " الكتاب11ة"، فل11م يب11ق م11ن "الكتاب11ة"

،"اللجن111ة الوطني111ة"، كم111ا يص111عب الح111ديث ع111ن "الكتاب111ة"الطلل الهزيل111ة يص111عب الح111ديث ع111ن 
"إل الم11ام"داخ11ل منظم11ة " القي11ادة"له11ذا دف11ع م11ا تبفر11 م11ن القي11ادة ه11و نفس11ه إل اس11تعمال كلم11ة 

، ويمكن للرف1اق ال1ذين ل يعرف1ون ش1يئا ع1ن"الكتابة"أو " اللجنة الوطنية"بدل من استعمال كلمة 
، ب111ل أوض111اع القي111ادة عادي111ة،"القي111ادة"تاري1111خ تط111ور القي111ادة أن ي111وهمهم الس111تعمال الح111ال  لكلم111ة 

ي11111" القي11111ادة"وفيم11111ا يل 11111 م11111ن ه11111ذا التحلي11111ل، سأس11111تعمل كلم11111ة  ، فأض11111عها بيي لك11111ن م11111ع تحف11111ظ ك11111بتي
، وأقصد ب  ي الطلل المتبقية من القي11ادة، لك11ن ل أعت11تب م1ا تبفر11 م1ن القي11ادة،" القيادة"مزدوجتيي

 1111 ه1111ذه 
مش1111اكل هام1111ة، س1111أتناول بعض1111ها ع1111تب التحلي1111ل" القي1111ادة"قي1111ادة بك1111ل معني1111 الكلم1111ة، لن في

، ول يق1در حس1ب تقييم 1 عل القي1ام ، ولن م1ا تبفر1 م1ن القي1ادة ل يق1وم ب1دور قي1ادي فعل 1 الحال 
  ه11ذا م11ن 

 11 أعت11تب أن الج11زء الساس 11" القي11ادة"ب11ه مس11تقبل، لك11ن م11وقفي
 11 تمام11ا أنني

الحالي11ة ل يعني
 1111 أعض1111اء القي1111ادة الخري1111ن ال1111ذين انس1111حبوا أو أوقف1111وا، كم1111ا يمك1111ن أن يفه1111م

م1111ن القي1111ادة يتجس1111د في
  المدافع الرئيس  ع11ن. البعض

ي من القيادة أنفسهم أنني   متهم من الموقوفيي
إنه من المعروف أنني

  . توقيفهم
.وانتخاب قيادة جديدة) أو ما يعادله(المهم، يبفر أن الحل هو عقد مؤتمر وطني

وع ندوة فرع الداخل حول مشر

حول الندوة، يصعب حاليا مناقش11ة وجه11ة نظ1ر ال1داخل فيه1ا، إذ ل أع1رف بع1د الط1ار واله1داف،
  يريد الداخل عقدها من أجلها 

.النر
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يمك11ن للن11دوة: "تق11ول القي11ادة : م11ن ه11ذه الن11دوة، فه 11 تتجس11د فيم11ا يل 11" القي11ادة"أم11ا وجه11ة نظ11ر 
ي1 م1ا تهت1م ب1ه(أن تهتم (...)  ، ويمك1ن أن)مس1ألة تطعيمه11ا" القي1ادة"تقص1د (به1ذه المس1ألة ) م1ن بيي

ي مرشح  الداخل للقيادة، وستقوم  ، حنر يص11بحوا ك11امل ") القيادة("تعيي ي يكية هؤلء المرشحيي بتر
 111 

 111 " القي1111ادة" ("القي111ادة"العض111وية في
هن111ا أيض111ا، ل ت111رى س111وى" القي1111ادة"إن "). مس111ألة القي111ادة"في

ي"قي1111ادة"مش1111كل تطعيمه1111ا، فم1111ن جه111ة أول كي1111ف ب مطع111ون فيه1111ا م111ن ط111رف الرف1111اق والمناض1111ليي
  فرع 1(

 1 القي1ادة، وم1ن جه1ة ثاني1ة يلح11ظ غم1وض وتن1اقض)عل القل في
، أن تزك 1 أعض1اء ج1دد في

 11 مقول11ة 
لمرش11ح  الن11دوة"الس11ابقة تعت11تب تزكيته11ا " القي11ادة"تص11ور القي11ادة ح11ول ه11ذه المس11ألة، ففي

  س111تجعلهم 
 111 القي111ادة"ه 111 ال111نر

 111 " القي111ادة" ("ك111امل  العض111وية في
 111 مقول111ة")مس111ألة القي111ادة"في

، وفي
  : "أن " القي111111ادة"أخ111111رى س111111طرت 

ال111111ذي س111111يعطيهم جمي111111ع المس111111ؤوليات) ه111111و(الم111111ؤتمر ال111111وطني
. 1")×(القي11111ادة" ("القيادي11111ة  11111 القي11111ادة، ه11111ل)

عية الحص11111ول عل العض11111وية في إذن م11111ن يعط 11111 شش11111
.أم المؤتمر" القيادة"

 11 حال11ة تط111بيق تص11ور 
ي س111يكونون تح111ت رحم11ة" القي11ادة"وفي ، ف11إن الرف11اق المرش111حيي قيغ  ه111ذا ال11تر
 11 حال11ة "القي11ادة" "تزكي11ة"

 11 " – تزكيته11م"، وس11يكونون في
القي11ادة م11ن الدرج11ة"نوع11ا م11ن العض11اء في

، بالض11افة إل ه11ذا، كي11ف يمك11ن لم11ن ينتق11د"ال11ذين زك11وهم" القي11ادة"الثاني11ة بالمقارن11ة م11ع أعض11اء 
 11 

 11 بع11ض ص11لحياتها، أن يحص11ل عل تزكي111ة "القي11ادة"أو يطع11ن في
، فه11ل ه11ذه ه 11"القي11ادة"، أو في

الديموقراطية ؟

) :لجن111ة ال111داخل فيم111ا يخ111ص الن1111دوة(أنظ1111ر القي111ادة تق1111ول . إن منظمتن111ا ديموقراطي111ة والحم111د ل
 111 القي111ادة الوطني111ة، فيج111ب"

 111 لجن111ة ف111رع ال111داخل وفي
فيم111ا يخ111ص ال111ذين س111يتحملون المس111ؤولية في

  هذا الموضوع من الن، ويجب تهييئهم م11ن الن لتحم1ل ه11ذه المس11ؤولية 
").القي1ادة("التفكتي في

ال1111ذين"ل1111م توض1111ح ذل1111ك، ولك1111ن ه1111ؤلء " القي1111ادة"، م1111ا معني1111 تهييئه1111م ؟ "يج1111ب تهييئه1111م"هك1111ذا 
 11 القي11ادة الوطني11ة

 11 لجن11ة الف11رع بال11داخل وفي
م11ن س11يحددهم؟ يظه11ر أن" س11يتحملون المس11ؤولية في

ة" القي11ادة" ل تهت1م به1ذا المش11كل، لك1ن يمك11ن أن نتخي11ل أن ه11ؤلء ه1م ال11ذين س11يكونون ذوي س11تي
زطون م1ن جه1ة نظ1ر "حسنة من وجهة نظر  فل أم1ل له1م،" القي1ادة"القي11ادة، أم1ا المنتق1دون الم11تب

ن"لنهم عل كل حال لن يحصلوا عل ذلك  يكية"ول عل تلك " التهني " .التر

ض الن أن لجن111ة ف111رع ال111داخل قبل111ت بمنه111ج  ن111 لولئ111ك" القي111ادة"لنف111تر ه111ذا، ف111أعط ذل111ك التهيني
  للرف111اق ..." ال111ذين "

 111 ه111ذه الحال111ة تغلي111ب ف111وفر
ي111"أل111ن يك111ون ه111ذا في ض111د الرف111اق ال111ذين" المهيئيي

ن111111111"س111111111يحرمون م111111111ن ذل111111111ك  ش111111111حون ب111111111الرغم م111111111ن ذل111111111ك أنفس111111111هم لتحم111111111ل"التهيني ، وال111111111ذين ستي
المسؤوليات، فهل هذه ه  الديموقراطية؟ 
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  أعرف منه1ج 
 1" القي1ادة"إبي

 1 ال1وقت ال1ذي ك11ان التف1اق ش1امل بيني
ه1ذا، لن11ه طب1ق عل 1 س1ابقا، ففي

ي1111   1111" "القي1111ادة"ك1111انت ) أو عل الص1111ح بع1111ض العناص الم1111ؤثرة فيه1111ا" (القي1111ادة"وبيي
، وك1111ان"تهيئني

  تتوص11ل به11ا
  عل المسائل النر

  قيادة المنظمة، وكانت تطلعني
  الطبيغ  هو في

يطرح مرارا أن مكابي
ام برأب  11 طبع11ا ي  11 بع11ض القض11ايا دون الل11تر

  في
بي لكن11ه عن11دما ةه11ر خلف. أو تبعثه11ا، وك11انت تستش11تي

ي11111   11111 وبيي
ء"قط11111ع تمام11111ا ذل11111ك " القي11111ادة"أك11111تث ف11111أكتث عمق11111ا بيني ، ب11111ل أص11111بح رف11111اق القي11111ادة"التهيني 11111

  ب 
س1111يجدون" القي1111ادة"، فل ش1111ك أن رف1111اق "الك1111ذب"و " التش1111ويه"و" الديماغوجي1111ة"يص1111فونني

بس11هولة مثل، خلل التجرب11ة الماض11ية للمنظم11ة رفاق11ا آخري11ن يس11بحون له11م، لك 11 يتكرم11وا عليه11م
 11 . بتل11ك الص11دقة

ء في 11 
فق11د ك11انت الكتاب11ة. 1973والج11دير بال11ذكر، أن11ه ح11دث ل 11 تقريب11ا نف11س السش

  آن1ذاك 
بي  1 لجن1ة ف1رع" رفيق1ا معه11م"تعت11تب

  يوم11ا أنه11ا ق11ررت أن أص11بح عض1وا في
وك1ذا وك11ذا، ف11أبلغتني

 11 
ي11 عض11و في  11 وبيي

ة بع11د ذل11ك ح11دث صاع سياس 11 ح11اد بيني ي" (الكتاب11ة"البيض11اء، ومباشش11 )المش11تر
 1111 ش1111ؤون ل تعني1111ه، فلم1111ا

لن1111ه ك1111ان يري1111د أن يف1111رض عل 1111 أوام1111ره مثل داخ1111ل جي1111ش بورج1111وازي، وفي
  بلجن11ة ف1رع البيض1اء

إن ه1ذا الن1وع م1ن. سمعت الكتابة بهذا الضاع، قررت ف1ورا إلغ1اء ق11رار التح11افر
 11 مجتمعن111ا

.الممارس111ة، ك111ان م11ن الممك111ن أن يق111وم به111ا أي ك111ان، أي أنه11ا م11ن ن111وع التضف الع111ادي في
ي ه11و أن يتضفوا بش11كل مخ11الف، أي أن يتضفوا بمنه11ج ث11وري، ففيم11ا لك11ن المطل11وب م11ن الث11ورييي

ء"يخص مسألة   1 النتخاب1ات المقبل1ة، يج1ب إم1ا"التهيني 
، وما دمنا ل نع1رف مس1بقا م1ن س1يفوز في

ء"أن ن111وفر ذل111ك  ، وإم111ا أل ن111وفره لي أح111د منه111م، وإل تح111ول" التهيني 111 ي لجمي111ع الرف111اق المرش111حيي
ء"ذلك    المنظمة " التهيني 

ي في .إل امتياز لنصار طرف معيي

 1111 الن1111دوة، فه1111و أنه1111ا م1111ع الس1111ف – وكن1111دوة محلي1111ة معزول1111ة 
ل1111ن تح1111ل تمام1111ا- أم1111ا وجه1111ة نظ1111ري في

لم11اذا؟ لنف11رض أول ان الن11دوة س11تحاول. المش111كل الساس 11 المط11روح، أي مش11كل الخ11ط والقي11ادة
الخ111111ط"، كم111111ا توض 111111 القي11111ادة ب11111ذلك، ه11111ذا غتي111111 ممك111111ن لن "الخ111111ط الع111111ام"عل ض111111وء " العم111111ل"

 111 تاري1111خ المنظم111ة أن ح111دد بش111كل مرك111زي – ديم111وقراط  وواض111ح" السياس 111 للمنظم111ة
ل111م يس111بق في

1 
 1 نف1س ال1وقت وفي

للجميع، كل ما هناك، ه1و مجموع11ة م1ن أفك1ار وتص1ورات متقارب1ة ومتناقض1ة في

 11 غ111الب الحي11ان بعي111دة ع111ن النظري111ة، ه111ذه ه 111
تغيتي11 ارتج111ال  مس11تمر، أم11ا الممارس111ة فق11د ك11انت في

 11 ه11ذه الحال11ة عل الق11ل إل رف11اق ف11رع بلجيك11ا، وإل العدي11د. الضاحة
ه11ل تظ11ن العك11س؟ أنظ11ر في

ي  ، وه11و ال1ذي يظ11ن أن11ه يح11افظ عل"القي11ادة"ال1ذين يتهم11ون ) الربع11ة مثل(م1ن الرف11اق المنس11حبيي
تح11دد الخ11ط"لنف11رض ثاني11ا، أن الن11دوة ه 11 . بأنه11ا حرف11ت خ11ط المنظم11ة" الخ11ط الع11ام للمنظم11ة"

 11 أرض11يتها " السياس 11 والتنظيم 11 ال11ذي يعم11ل ال11داخل عل أساس11ه
 11"كم11ا توض 11 ب11ذلك القي11ادة في

في
، فه1111111ذا غتي1111111 ممك1111111ن تط1111111بيقه ك1111111ذلك، لن ل بلجيك1111111ا ول فرنس1111111ا ول الس1111111جن ول"مس1111111ألة القي1111111ادة
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نفس11ها، ل11ن يقب11ل أي واح11د منه11م – خاص11ة إذا ك11انت ق11رارات ال11داخل مخالف11ة لقن11اعتهم" القي11ادة"
ال11111ذي س11111يعمل عل أساس11111ه" الخ11111ط السياس 11111 والتنظيم 11111"أن يح11111دد ال11111داخل وح11111ده - الخاص11111ة
 111 ال111داخل، ل يمك111ن ول يص111ح أن" الخ111ط السياس 111 والتنظيم 111"إن ه11ذا . ال111داخل

ال111ذي س111يطبق في
يك11ون س11وى الخ11ط السياس 11 والتنظيم 11 لك11ل المنظم11ة ولي11س ال11داخل فق11ط، لن ف11رع ال11داخل ه11و

 ، ولن ال11داخل إذا انح11رف مثل، ف11إن ك11ل. م11ن المنظم11ة) بغ11ض النظ11ر ع11ن حجم11ه(الج11زء الساس 11
 11 اس11تمراريتها، بينم11ا إذا انح1رف الس11جن، أو فرنس11ا، أو بلجيك11ا، ف1إن ه1ذا

المنظمة ستكون مه11ددة في
.الخطر سيكون أقل وطأة

تتن11اقض م1ع نفس1ها، بينم11ا ت1دعو م1ن جه1ة أول ن1دوة ال1داخل إل العم1ل" القي1ادة"زد عل ذلك أن 
تحدي11د الخ111ط السياس 111"حين111ا وت11دعوها م111ن جه111ة أخ111رى إل " عل ض111وء الخ111ط الع111ام للمنظم111ة"

، الذي سيعمل الداخل عل أساسه ، لن الدعوة إل التشبث ب11الخط الع11ام للمنظم11ة،"والتنظيم 
.تتناقض مع الدعوة إل تحديد خط سياس  وتنظيم  مصحح وجديد لك  يطبقه الداخل

 1111 رأب  1111 أن أي ن1111دوة فرعي1111ة معزول1111ة، باعتباره1111ا فرعي1111ة، ل يمكنه1111ا أن تح1111ل المش1111اكل المطروح1111ة،
في

 1 ه1ذا المي1دان، لق1د عق1دوا ع1دة ن1دوات، وب1الرغم م1ن ذل1ك ل1م يتق1دموا تمام1ا
انظر تجرب1ة فرنس1ا في

 11 ح11ل المش11اكل
 1 ح11ل المش11اكل، وربم1ا عق1دت بلجيك1ا ن1دوات، أو ش1به ن1دوات، لكنه11ا ل1م تتق11دم في

في
 11 تط11بيقه من11ذ بداي11ة 

1980المطروح11ة، وبرنام11ج النق11اش السياس 11 ال11داخل  ال11ذي دخ11ل الس11جن في
لم1111اذا؟. وق1111د عج1111ز بمف1111رده أن يح1111ل المش1111اكل المطروح1111ة: ... إل الن، ه1111و ك1111ذلك بمثاب1111ة ن1111دوة 

 11 ه111ذه الحال111ة س111تكون ه 111 نفس111ها محتاج111ة إل تفس111تي
ء بالزم111ة، في 111 

إن ل11م. هن111اك م11ن فش ك111ل سش
ول ال11داخل، ه1و أن11ه ل يمك11ن معالج1ة مش11اكل المنظم11ة" القي11ادة"يهتد إليه لحد الن ل فرنسا ول 

  تك111ون منطلقاته111ا وأه111دافها وآفاقه111ا
 111 أو م111ا يع111ادله، ام111ا الن111دوات الجهوي111ة، ال111نر

ب111دون م111ؤتمر وطني
 1 ه1ذه الوض1اع س1وى أن تعق1د الم1ور أو أن تخل1ق مش11اكل إض1افية، لن

محلية فق1ط، فل يمك11ن في
 11 مش11كل ف11رع مح11دد

إن11ه. المش11كل الساس 11 ه11و مش11كل المنظم11ة كك11ل، ول يمك11ن نهائي11ا اختص11اره في
مش1111كل الخ1111ط ومش1111كل القي1111ادة، أي مش1111كل الم1111ؤتمر، ف1111إذا نح1111ن أعطين1111ا للمنظم1111ة خط1111ا سياس1111يا
، ومحس111وم بش111كل مع111روف و واض111ح ل111دى جمي111ع العض111اء، مح111ددا بش111كل مرك111زي – ديم111وقراط 
، ومكون11ة م11ن العناص الش11يوعية الطليعي11ة وإذا نح11ن أعطيناه11ا قي11ادة منتخب11ة بش11كل ديم11وقراط 
ي111 عق111د م111ؤتمر آخ111ر، ف111إن  111 المنظم111ة، و مكلف111ة بالس111هر عل تط111بيق ذل111ك الخ111ط المح111دد إل حيي

في
 111111 ه1111111ذه الحال111111ة م111111ن النطلق، مهم1111111ا ك111111انت نقائص111111ها" إل الم111111ام"منظم1111111ة 

س1111111تتمكن بالتأكي111111د في
.ومشاكلها
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 1111 أو م1111ا يع1111ادله، ل يمك1111ن نهائي1111ا أن تتق1111دم منظم1111ة 
، أق1111ول نهائي1111ا،"إل الم1111ام"ب1111دون م1111ؤتمر وطني

.فليشهد السامعون أو القارئون 

 111 ه111ذه الحال111ة، يج111ب أن تك111ون المهم111ة: له111ذا أق111ول 
تري111دون عق111د ن111دوة بال111داخل، مزي111ان، لك111ن في

الرئيس1111ية له1111ذه الن1111دوة، وبالض1111افة إل انتخ1111اب لجن1111ة محلي1111ة، ه 1111 دراس1111ة وحس1111م كيفي1111ة تنظي1111م
  اقرب الجال 

  أو ما يعادله في
.مؤتمر وطني

 11 أو م11ا يع11ادله يط11رح مش11اكل؟ ك11ل ه11ذه المش11اكل يمك11ن إيج11اد حل11ول له11ا،
ه11ل تنظي11م م11ؤتمر وطني

وط ببل11وغ ع11دد العض11اء ع11ددا محتوم11ا، أن11ا أيض11ا كن11ت  11 مشش11
البع11ض يظ11ن أن تنظي11م م11ؤتمر وطني

ي111 غتي111 بعي111د ض111د التعجي111ل ب111المؤتمر، لك111ن التن111اقض، م111ع الس111ف أعتق111د ذل111ك، له111ذا كن111ت إل حيي
  الس1111ابق(

 1111 اكتش1111افه م1111ن تج1111اوز م1111وقفي
ه1111و أن1111ه ب1111دون ح1111ل مش1111كل الخ1111ط السياس 1111) ال1111ذي مكنني

 111 ه111ذه الحال111ة،
ومش111كل القي111ادة، أي ب111دون تنظي111م م111ؤتمر، ل يمك111ن للمنظم111ة أن تنم111و، ب111ل إنه111ا في

م111ا، وذل111ك نظ111را لك111ون تناقض111ات المنظم111ة س111تكون مه111ددة ب111الزوال قب111ل بل111وغ أعض111ائها  كم111ا محتر
المتنوع11ة والمختلف11ة تفت11ت أسس11ها، البع11ض يظ11ن ك11ذلك أن أخط11ار القم11ع تمن11ع عق1د م1ؤتمر أو م1ا
يع1111ادله حالي1111ا، لك1111ن أخط1111ار القم1111ع ه1111ذه، ل1111ن ت1111زول م1111ع الس1111ف إل م1111ع زوال النظ1111ام الق1111ائم، فه1111ل
ي زوال النظ1ام الق1ائم، ل، ه1ذا المنط11ق مرف1وض، ب11ل لب1د لن1ا، سنمتنع عن جميع مؤتمراتنا إل حيي

  نحت1اج إليه11ا، أفل
ان الع1دو بالض11بط ، م1ن تنظي11م ك11ل الم11ؤتمرات، ال1نر  يمك11ن لم1ن ينظ11م تح1ت نتي11

ة رف11اق مثل؟ ه11ذا الع11دد م11ن الم11ؤتمرين ق11د يك11ون لق11اء أربع11ة رف11اق، أن ينظ11م لق11اء ثماني11ة أو عشش11
ء م11ن ال11ذكاء والحتي11اط، يمك11ن تمام11ا تنظي11م م11ؤتمر أو م11ا 11 

كافي11ا بالنس11بة للمنظم11ة حالي11ا، فم11ع سش
.يعادله 

:  كيف ننظم المؤتمر 

، س11111أطرحه عل ش11111كل 11111 
وع  لتنظي11111م م11111ؤتمر وطني ح مشش11111 ربم11111ا س11111يكون هن11111ا م11111ن اليج11111ابب  أن أق11111تر

ي  كتي :عمليات أو نقط مرتبة ومتتابعة وه  بالتر

وري – 1   م11ن الضي11
اتيجية، ال11نر تحدي11د القض11ايا العام11ة السياس11ية والتنظيمي11ة والتكتيكي11ة والس11تر

  رأب   . أن يجيب عنها خط المنظمة
:وه  في

نامج الع1ام، ) 1 ، ) 2التب اتيجية، ) 3النظ11ام ال1داخل   1) 5خط1ة عم11ل والتكتي1ك، ) 4الس1تر
العم1ل في

، ) 6الطبق1111ة العامل1111ة،  ي1111  1111 الفلحيي
 1111 المه1111اجرين، ) 7العم1111ل في

 1111 الش1111باب، ) 8العم1111ل في
)9العم1111ل في

 11 النس11اء، 
ي وأس11اليب الدعاي11ة، ) 11الص11حراء، ) 10العم11ل في ، ) 12مض11اميي ي )13وح11دة الش11يوعييي

.سبتة ومليلية ) 15المالية، ) 14الجبهة الثورية، 
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 1 ن1ص ك11ل مق11رر:   ملحظة 
 11 الس11اليب المثقفي1ة، يج11ب أن ل يتج1اوز تمام1ا ع1دد الكلم11ات في

ولتلفي
ي أو أل111ف وخم1111س مائ111ة كلم111ة، لن ه111ذه م111ن ه111ذه المق1111ررات الخمس1111ة عشش111 الس111ابقة أل111ف وم111ائتيي
ي ل غم111وض في111ه، التوجه111ات كتي النص111وص ليس111ت أرض111يات للدعاي111ة أو للقن111اع، ولكنه111ا تس111جل ب111تر

ه11ذه المق11ررات ل يط11رح أن تكت11ب لك 11 تك11ون ص11الحة لك11ل ه11ذا بالض11افة إل أن ص11يغ . الساس11ية
ي عن1111د عق1111د زم1111ان ومك1111ان، ب1111ل يج1111ب أن نت1111ذكر أنه1111ا قابل1111ة للتص1111حيح وللتغيتي1111 بع1111د س1111نة أو س1111نتيي

  
.المؤتمر الثابي

ح – 2  11 القض11ايا الخمس11ة عشش11 الس11ابقة، ويمك11ن لي عض11و ك11ان أن يق11تر
ء مش11اري1111ع ق11رارات في تهني 11

  ذلك 
ي في .مشاري1111ع فيها، ويجب توفتي هذه المكانية فعل لكل العضاء الراغبيي

.تعميم هذه المشاري1111ع بالشعة اللزمة عل كافة العضاء  – 3

.تنظم نقاشها  – 4

5 – اح مش111اري1111ع بديل111ة ع111ن المش1111اري1111ع  اح تع111ديلت جزئي111ة، أو م111ن اق111تر ي111 أي عض111و م111ن اق111تر تمكيي
.الول، وتعميم هذه البدائل، وتنظيم نقاشها ه  الخرى 

6 –  1111 ك1111ل م1111ن ال1111داخل، 
 1111 التاري1111خ المح1111دد، تنظي1111م انتخ1111اب م1111ؤتمرين في

بع1111د نض1111ج النق1111اش، وفي
8وإذا أردن1ا أن يك1ون ع1دد الم11ؤتمرين ه11و . وبلجيكا، وفرنسا، مع محاولة تمثيل كل خلية إذا أمك11ن

  المنظمة هو  10أو 
8، فيجب أن يقابل كل س عل "س"مثل، وإذا كان عدد مجموع العضاء في

"س"مثل إذا ك111ان ع111دد العض111اء (رف111اق، م111ؤتمرين، فيج111ب أن ين111وب م111ؤتمر واح111د 10أو س عل 
 =8عل  20 =8م11ؤتمرين، فيج11ب أن ين11وب م11ؤتمر واح11د ع11ن ك111ل س عل  8وإذا أردن11ا  20ه111و 
) .رفاق 2,5

الح11111ل الث11111وري الوحي11111د الملئ11111م فيه11111ا، ه11111و أن رف11111اق الس11111جن. أم11111ا حال11111ة الس11111جن، فه 11111 اس11111تثنائية
اح تع111ديلت أو  111 الم111ؤتمر فق111ط، ع111تب الطلع عل مش111اري1111ع المق111ررات ونقاش111ها، واق111تر

يش111اركون في
، خاص111ة وأن الراء تنج111ح بمض111مونها  111 رأب  111

  في
ب111دائل فيه111ا، وذل111ك قب111ل انعق111اد الم111ؤتمر، وه111ذا ك111افي

 11 الم11ؤتمر نفس11ه بطبيع11ة الح11ال، ول
ولي11س بتص11ويت أص11حابها، لك11ن رف11اق الس11جن ل يش11اركون في

  تريد تأجيل المؤتمر حنر يخ1رج الرف1اق م1ن
  التصويت داخل المؤتمر، أما الحلول النر

يشاركون في
ورة أن تس1111هر    تري1111د بالضي1111

  تري1111د" القي1111ادة"الس1111جن، أو الحل1111ول ال1111نر
ة عل الم1111ؤتمر، أو ال1111نر مباشش1111

 1111 التص1111ويتات، فإنه1111ا حل1111ول غتي1111 جدي1111ة، إن ل1111م نق1111ل عنه1111ا أنه1111ا
اك رف1111اق الس1111جن في ورة إشش1111 بالضي1111

.حمقاء، لنها ل تراع  استعجال حاجة المنظمة إل حل مشكل الخط والقيادة 
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7 –  ، ي  (يتكلف ) من بلجيكا 1من فرنسا،  1من الداخل،  2مثال (جزء من المؤتمرين المنتخبيي
في

  يتطلبها عقد المؤتمر ) الداخل
.بكل المشاكل التقنية والمنية والمادية، النر

8 –  111 التاري1111خ المح111دد يفتت111ح الم111ؤتمر 
ي111 :  ملحظ111ة . في الم111ؤتمرون المنتخب111ون ل يتضفون كممثليي

  انتخبته1م، ولك11ن يتضفون بش11كل مس1تقل حس11ب قناع1اتهم
الم11ؤتمر يص1ادق عل. لخلياهم ال1نر

و أن الم11111ؤتمر المنعق11111د يق11111رر أن انعق11111اد م11111ؤتمر(القديم11111ة، إذا قب11111ل بتق11111ديمها " القي11111ادة"اس11111تقالة 
م1ن مس11ؤولياتهم القديم11ة ويحس1م الم11ؤتمر) القديم11ة(المنظم11ة يقي11ل بطبيع11ة الح11ال بقاي11ا القي1ادة 

 111 مش111اري1111ع المق111ررات المقدم111ة والمناقش111ة، وينتخ111ب قي111ادة المنظم111ة
ه111ذه القي111ادة ل يمك111ن أن. في

ي  ي مرت111111بيي مس111111تعدين لتع111111ويض أعض111111اء القي111111ادة )             (تتك111111ون م111111ن أربع111111ة أو س111111تة احتي111111اطيي
  

  حالة سقوطهم، صغر هذه العداد يفرضها الحتياط المني
.الجديدة في

ة، أعتق1د أن11ه ل :  ملحظة   1 ه11ذه الف11تر
  الوض11ع الراه11ن للمنظم11ة في

عل عكس التجربة السابقة، وفي
ي مث1111ل  – 70س1111ابقا، فتجرب1111ة ) الكتاب1111ة(و ) اللجن1111ة الوطني1111ة(حاج1111ة لنتخ1111اب إط1111ارين قي1111ادييي  75

  يص11بح عملي11ا
  تماما، وهو الذي يقوم بمجمل القضايا، بينم11ا الث11ابي

بينت أن إطارا قياديا واحدا كافي
اللجن11111111ة(و ) اللجن11111111ة الوطني11111111ة(وبشعة مهمش11111111ا ومتج11111111اوزا، لك11111111ن إذا ت11111111م التف11111111اق عل انتخ11111111اب 

.مثل، فل مانع ) التنفيذية

ة الداخلي11ة مجم11ل مق11ررات الم11ؤتمر، - 9  1 ع1دد خ11اص للنشش11
ة بع1د انته11اء الم11ؤتمر، يص1در في مباشش11

ام به11ذا الخ11ط، ويج11ب ي ع  للمنظم11ة، وعل الجمي11ع الل11تر
ه11ذه المق11ررات ه 11 الخ11ط السياس 11 الشش11
.عليه أن يستقل، وإل تم توقيفه فورا 

ي11 عق1د م1ؤتمر – 10  1 الم11ؤتمر إل حيي
القيادة الجديدة تسهر عل تطبيق خط المنظمة المحدد في

ة المحددة من طرف المؤتمر    الفتر
  في

.ثابي

ء أو :  ملحظ11111ة  ، إذا وق11111ع خلل تهيني 11111 إن أي تزيي11111ف أو من11111اورة أو صاع سياس 11111 غتي11111 ديم11111وقراط 
ب مصتي المنظمة  .انعقاد المؤتمر، سيكون جريمة يمكن أن تضي

اح آخر لشكل تنظيم المؤتمر :  ملحظة    هذا التحليل اقتر
د في ه ممكن11ا ه11و الخ11ر،)1* (ستي ، أعت11تب

  
وع الحال  في ه متقدما هو المشش .نقط  10لكن الشكل الذي أعتتب

يفرض نفسه" القيادة"مشكل 

 11 
ي11 حالي11ا في ، ةل11وا فيه11ا تقريب11ا من11ذ نش11أة المنظم11ة إل الي11وم، أي خلل"القي11ادة"إن الرف11اق المتبقيي

، هل يح1ق، ه11ل يص11ح أن يس11تمر رف1اق  ي  1"القي11ادة"أزيد من عشش سنيي
ربم1ا خلل س1نوات أخ1رى في
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  اجتازته1ا المنظم11ة"القي11ادة"
ه11ل ه1ؤلء الرف1اق. ، وذل1ك ب11الرغم م1ن ك11ل النحراف11ات والك11وارث ال11نر

  
كمنظم11ة" إل الم1ام"قادرون فعل من جديد عل قيادة وإنجاح إعادة بن11اء المنظم11ة " القيادة"في

، هل رف11اق  ي   العمال والفلحيي
ه11م أق11در وأكف1أ رف11اق" القي1ادة"شيوعية صلبة مكافحة ومتجذرة في

 111 المنظم111ة؟ م111ا ال111ذي يض111من أن رف111اق 
اس111تفادوا وص111ححوا ك111ل النحراف111ات الس111ابقة؟" القي111ادة"في

. هذه أسئلة فعلية، كلها مطروحة بجدية ولو أن البعض يشعر بها ول يتجرأ عل طرحها

 111) اللجن111ة الوطني111ة(أعض111اء ( ) أنفس111هم، انتخ111ب " القي111ادة"وعن111د البداي111ة، وحس111ب ق111ول رف111اق 
في

  مؤتمر تمثيل  للمنظمة
أو عين11وهم(ويظهر أن الرفاق ال11ذين انتخب11وهم . ندوة تأسيسية، وليس في

من11ذ س11نوات، وربم11ا ل يوج11د حالي11ا أح11د منه11م" إل الم11ام"ق11د غ11ادروا كله11م تقريب11ا منظم11ة ) آن11ذاك
ي111111(، وخط111111ة عم111111ل أو الخ111111ط السياس 111111 ال111111ذي انتخ111111ب "إل الم111111ام"داخ111111ل منظم111111ة  أعض111111اء) أوعيي

أو ج11زء(آن11ذاك عل أساس11ه وم1ن أج11ل تط1بيقه غتي11 م11رارا ه11ذه القي11ادة ) اللجنة الوطني11ة" (القيادة"
 ) منه

ي دون عقد ل ندوة مماثلة للول، ول مؤتمر وطني والي1وم، وبع1د العدي1د م1ن. عل مر السنيي
، نج1د النتيج11ة التالي1ة، وه 1 أن1ه ل أح1د   أدخل1ت عل الخ1ط بش11كل ارتج11ال 

ات الخرى، ال1نر التغيتي

 1 المنظم11ة يس1تطيع أن يح1دد بدق1ة مرض1ية لجمي1ع الرف1اق م1ن المنظم11ة، م1ا ه1و الخ11ط السياس 1
في

أو ج11111زء من11111ه" القي11111ادة"المرك11111زي، ال11111ذي تتبن11111اه المنظم11111ة، لم11111اذا؟ لن ه11111ذا الخ11111ط أدخل11111ت علي11111ه 
ات متع111ددة ومتوالي111ة  ولن مجم111ل الرف111اق ه111م أنفس111هم ي111رون). بم111ا فيه111ا الص111واب والخط111أ(تغيتي111

ورة تص111حيح العدي111د م111ن العناص المختلف111ة ب111ل   111 الخ111ط السياس 111 ال111ذي) المتناقض111ة(الي111وم صي111
في

عل عملي111ة" القي111ادة"س111ارت علي111ه المنظم111ة، فه111ل يمك111ن، وه111ل يص111ح أن يس111هر نف111س أش111خاص 
وقراطي1111ة وارتجالي1111ة  1111 عملي1111ة. إع1111ادة البن1111اء، والمناه1111ج القديم1111ة الخاطئ1111ة، م1111ن بتي

وع في وقب1111ل الشش1111
إع111ادة البن111اء، ف111إن إفلس التجرب111ة الس111ابقة يف111رض القي111ام بتقيي111م نق111دي، وبالمحاس111بة الضيحة،
  الخط السياس 11 للمنظم11ة

، وفي ي   المسؤوليي
.وبالتصحيحات الثورية، وما يتطلبه ذلك من تغيتي في

 
وط انعقاد وإنجاح المؤتمر الوطني ء شش .هكذا يمكن تهيني 

 11") القي11ادة"بم11ا فيه11م رف11اق (بع11ض الرف11اق 
يطرح11ون أن انعق11اد الم11ؤتمر غتي11 ممك11ن قب11ل التق11دم في

م1111ا، ولك1111ن كي1111ف، وم1111ن س1111يحدد الخ1111ط السياس 1111 إع1111ادة البن1111اء، وقب1111ل بل1111وغ المنظم1111ة حجم1111ا محتر
ي1111"إل الم1111ام"الجدي1111د المص1111حح، ال1111ذي يط1111رح أن يع1111اد عل أساس1111ه بن1111اء منظم1111ة  ، وذل1111ك إل حيي

  تبل1111ور" القي1111ادة"حس1111ب ه1111ذا ال1111رأي، ف1111إن نف1111س بقاي1111ا . انعق1111اد الم1111ؤتمر
القديم1111ة، ه 1111 طبع1111ا ال1111نر

ي انعقاد المؤتمر وهذا ال1رأي ه1و ال1ذي يطب11ق حالي1ا،. وتطبق ذلك الخط الجديد المصحح إل حيي
، لك1111ن ه1111ل ه111ذا المنه1111ج س1111ليم القي111ادة ه 1111 ع1111ادة مجموع1111ة م1111ن. س111واء ع1111ن وع 111 أو ع111ن غتي1111 وع 111

 111 م111ؤتمر تم111ثيل  
، ينتخب111ون ويكلف111ون في ي  111) أو م111ا يع111ادله(المنتخ111بيي

بتط111بيق خ111ط سياس 111 مح111دد في
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ي11 عق1د م1ؤتمر آخ1ر بع1د س1نوات مع11دودات، لك1ن مفه1وم   1" القي11ادة"هذا المؤتمر، وذل1ك إل حيي
في

 1111 أش1111خاص كأش1111خاص، " إل الم1111ام"منظم1111ة 
ي"ق1111د تح1111ول وأص1111بح يتجس1111د في عل م1111دى" قي1111ادييي

ة تقريبية محددة ي بتطبيق خط سياس  خلل فتر   أشخاص مكلفيي
.الحياة، وليس في

 11 منظم11ة 
،"إل الم11ام"هك11ذا أص11بحت عملي11ا المس11ؤولية القيادي11ة في عب11ارة ع11ن امتي11از شخص 11 أزل 11

ة إل اخ1رى، ول يص11ح   تص11يب المنظم11ة م1ن ف11تر
ه الخط11اء ول النحراف11ات ول الك1وارث ال1نر ل تغتي11

ير ه11ذا التوس11يع  11 لت11تب
 11 الشية، ول إل عام11ل الحتي111اط المني

هن11ا طبع11ا اللج11وء إل عام11ل العم11ل في
  لمفه1وم ولص11لحيات القي1ادة

 1 ال1وقت ال1ذي تغتي1 في11ه تركيب11ة المنظم11ة، حي11ث دخ1ل. اللمبدبن
وفي

"القي11ادة"، نجد  76وجيل ( 75- 72، وجيل  72 – 70المنظمة أربعة أجيال متوالية، ه  جيل 
.مستمرة دون محاسبة ول تغيتي 

عية  "القيادة"حول سر

عية  و رف1اق م1ن غتي11 القي11ادة يه1دف" القي11ادة"، الذي يدافع عليه رفاق م1ن "القيادة"إن مفهوم شش
وي11ؤدي عملي11ا إل إبق11اء المنظم11ة عل أوض11اعها السياس11ية القديم11ة المنحرف11ة، لك11ن ه11ؤلء الرف11اق

عية"يتحاش1111ون نق1111اش مس1111ألة  إن بع1111ض. م1111ن زاوي1111ة المب1111ادئ الماركس1111ية اللينيني1111ة" القي1111ادة" "شش1111
ر من11ذ زم11ان ت11وقيفهم م11ن المنظم11ة، أو عل" القي11ادة"أعض11اء  ارتكب11وا م11ن الخط11اء الفادح11ة م11ا ي11تب

ر". القي111ادة"الق111ل ت111وقيفهم م111ن  والقي111ادة كقي111ادة، ارتكب111ت م111ن النحراف111ات السياس111ية م111ا ك111ان ي111تب
ر س1حب المس11ؤوليات منه1ا ع1تب تجدي1دها كلي1ا أو محاسبتها بشدة من طرف القواعد، وربم1ا م1ا ي11تب

يمك11111ن الكتف11111اء(طبع11111ا والموض11111وع الح11111ال  لي11111س ه11111و تس11111جيل وتحلي11111ل تل11111ك النحراف11111ات . جزئي11111ا
ي عل الش11بيبة المدرس1ية خلل س1نوات، ب1الرغم كتي  1 ال1تر

بالشارة إل بعضها، مثل انحراف الغرق في
ناه1ا خجول1ة أو جزئي1ة، وبعب11ارة. م1ن وج11ود انتق11ادات ض1ده ه1ذه النتق1ادات له1ا أهميته1ا، ول1و اعتتب

 1111 ت1111وجه الرف1111اق
ها في ة التنظي1111م، وتقص1111تي  1111 بل1111تر

أخ1111رى، فش1111ل المنظم11111ة خلل تجربته1111ا الماض1111ية في
ي111111 بالس111111اس، وذل111111ك دعائي111111ا وتنظيمي111111ا وتحريض111111يا، انح111111راف ي نح111111و العم111111ال والفلحيي والمناض111111ليي
وقراطي1111ة و الرتجالي1111ة، ض1111عف التعام1111ل التنظيم 1111 والسياس 1111 داخ1111ل التنظي1111م نح1111و الفوقي1111ة والبتي
ي1 النظري11ة والممارس1ة، ن1درة التقييم11ات النقدي1ة الدوري1ة، ع1دم إتق1ان البني11ة المجهود لسد اله1وة بيي
 11 مواجهته11ا للقم11ع، ض11عف تك11وين الط11ر، إهم111ال مس11ألة الم11ؤتمر، التعام11ل

التنظيمي111ة للمنظم111ة في
طبع11ا، يمكنن11ا أن نغم11ض أعينن11ا). بش11كل غتي11 ديم11وقراط  م11ع بع11ض النتق11ادات وبع1ض المنتق11دين

  
   1972عن كل هذه المشاكل الحقيقية، وأن نقول مثلما كنا نردد في

المهم هو الثق11ة : 1973وفي
  ل11ن

  النضباط لما يقررونه، لكن من يضمن لنا أن هذا التعام11ل اللمب11دبن
  الرفاق، والستمرار في

في
 11 

 11 . خصوص11ا 1974يقودن11ا إل ك11وارث أخط11ر م11ن تص11فية المنظم11ة في
"إل الم11ام"وه11ل يجمعن11ا في
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عية"كمنظم11ة التعل11ق بأش11خاص فق11ط، أم أساس11ا التعل11ق بمب11ادئ وبرنام11ج عم11ل، فك11أن مفه11وم  شش11
را لبق111اء " القي111ادة عل م111دى الحي111اة، ومقاب111ل ه111ذا،" القي111ادة"أص111بح ل111دى البع111ض م111ن الرف111اق م111تب

.تبفر المنظمة مهمشة عل مدى الحياة

  ب 
عية القيادة"وإذا كنا نعني  1 " شش

ي1 حالي1ا في ، وهو أن العض1اء المتبقيي ه1م البقاي11ا"القي11ادة"ما يل 
ي   111 " اللجن111ة الوطني111ة(الت111اريخييي

  عين111ت فيم111ا بع111د م111ن 1970الول المش111كلة في
زائ111د العناص ال111نر

وذلك بدون أن) الكتابة(او ) اللجنة الوطنية(لللتحاق بهذه ) الكتابة(أو ) اللجنة الوطنية(طرف 
، إذ س11يكون م1ن 1*يكونوا قد ت1م ت1وقيفهم م1ن المنظم11ة، فه1ذا ص1حيح 1 

اف ل يكفي لك1ن ه1ذا الع1تر

1111111 
ي1111111 في قبي1111111ل النتهازي1111111ة تجاه1111111ل النتق1111111ادات الموجه1111111ة ض1111111منيا أو علني1111111ا له1111111ؤلء العض1111111اء المتبقيي

 11 ب "القي11ادة"
عية القي11ادة"، أم11ا إذا كن11ا نعني السياس 11 والتنظيم 11 ع11ادي،" القي11ادة"أن وض11ع " شش11

  ب
عية القيادة"فهذا سيكون خاطئا تماما، وأما إذا كنا نعني   يج11ب" القي11ادة"أن ه11ذه " شش

ه 11 ال11نر
  يح1111ق له1111ا وح1111دها أن ت1111وجه إع1111ادة بن1111اء

 1111 ت1111وجيه المنظم1111ة، وه 1111 ال1111نر
أن تس1111تمر إل م1111ا ل نهاي1111ة في

 11 ب 
عية القي11ادة"المنظم11ة، فه11ذا س11يكون خاطئ11ا تمام11ا، وأم11ا إذا كن11ا نعني ب11أنه ل يح11ق لح11د أن"شش11

 111 تعامله111ا م111ع" القي111ادة"ينتق111د 
 111 ص111لحيتها، وفي

 111 دوره111ا، وفي
 111 وض111عها، وفي

او أن يط111رح إش111كالت في
.مختلف الفروع ومع مختلف الرفاق، فهذا الفهم كذلك، سيكون خاطئا تماما

ضد تطعيم القيادة

أما الرفيق من 'اللجنة الوطنية) القديمة الذي سبق له ان سلم نفسه للب11وليس عل أس11اس بع11ض الوه11ام11  1
  ل أتف1111ق نهائي1111ا م1111ع "القي1111ادة"، وذل1111ك ب1111دعوى أن1111ه ق1111دم نق1111دا ذاتي1111ا مزعوم1111ا، واعت1111تب أن الموق1111ف

القبلي1111ة، ف1111إبي
  الوحي111د المقب111ول، ه111و أن جمي111ع ال111ذين س11لموا أنفس111هم للب111وليس أو س111لموا مناض111ل أو رفيق111ا

الش111يوع  المب111دبن
 1 خمس11ة أعض1اء

 1 المنظم11ة، وه1ذا م1ا س11بق أن طبقن11اه في
للبوليس، يجب توقيفهم ويجب توقيف عض1ويتهم في

1 
  تع11تب خلل س11نوات ع11دة عل تثويره1ا، فيمك1ن – في

  (اللجنة الوطنية). أما العناص الموقوف11ة وال11نر
ي في سابقيي

حال11ة قب11ول المنظم11ة ب11ذلك – يمك1ن إرج11اع عض1ويتها للمنظم11ة، ولك1ن دون إعطائه11ا أي11ة مس11ؤوليات تنظيمي11ة،
وليس من حق القيادة أن تكرم عل العضو السابق منه، الذي سبق ل11ه أن س1لم نفس11ه للب11وليس بحف11اةه عل

1111 
 1111 ال1111داخل أجمع1111وا عل توقي1111ف ك1111ل ال1111ذين س1111اهموا في

ي في  1111 القي1111ادة، بينم1111ا ك1111ل الرف1111اق والمناض1111ليي
عض1111ويته في

 1 "القي11ادة"
  مزعوم لمنهج ذل1ك العض11و الس11ابق في

تسلسل العتقالت، فكيف تقبل "القيادة" بمجرد نقد ذابر
وا أن ي اعت111تب  111 (اللجن111ة الوطني111ة، بينم111ا ك111ل الرف111اق، وك111ل المناض111ليي

 111 م111وقعه "القي111ادي" في
حف111اةه عل مك111انه في

ط فق1ط لع1دم طرده1م نهائي11ا م1ن  1 تسلس1ل العتق11الت، ه11و شش1
 1 م1ن ط1رف ك1ل ال1ذين ش1اركوا في

تقديم نقد ذابر
ي ي1111111 بالمنظم1111111ة، ه1111111ذا م111111ا مارس1111111ناه م111111ع ك1111111ل م111111ن : المش1111111تر ي مرتبطيي ط لعتب1111111ارهم مناض1111111ليي المنظم1111111ة، أي شش111111
وا عن انس11حابهم، ول11م ي أن عتب   وزعزاع، وذلك بموافقتهم هم أنفسهم، وذلك إل حيي

والمنصوري والفاكيهابي
 1 القاع11دة.

" أم في ي  11 المنظم11ة، س1واء ك11انوا "قي11ادييي
ر لحف11اةهم عل م11واقعهم في يك1ن تق11ديمهم لنق11ود ذاتي11ة بم11تب

 11 بضاحة أنن11ا
 11 "القي11ادة") يعني

إن اس11تمرار ه11ذه الوض11عية (أي بق11اء ذل11ك العض11و ال11ذي س11لم نفس11ه للب11وليس في
ي يطبقون مبدءا معينا مع البعض ومبدءا مناقضا له مع البعض الخر.  جميعا مجموعة من النتهازييي
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 11 ال11داخل والخ11ارج" القي11ادة"لق11د س11بق ل 
ي11 بع11ض الرف11اق في أن دع11ت إل تطعيمه11ا ع11ن طري11ق تعييي

كن11ت: ملحظ11ة. (، لكن عموم الرفاق لم يستجيبوا لهذا الطلب"القيادة"والسجن والتحاقهم ب 
 11 البداي11ة متفق11ا م11ع تطعي11م 

 11 لتحلي11ل" القي11ادة"في
كح11ل لنطلق عم11ل المنظم11ة، لكن11ه بع11د تعميفر

 " القي1111ادة"مش1111كل الخ1111ط ومش1111كل 
ت م1111وقفي  1111 أس1111باب) غتي1111

والمش1111كل ل يرج1111ع هن1111ا إل البح1111ث في
ح ء ال111ذي س111يكون عل الق111ل ص111عبا نظ111را لك111ون الرف111اق ال111ذين أق111تر 111 

غي111اب تل111ك الس111تجابة، السش
 1. لم يوضحوا بما فيه الكفاية عدم اس11تجابتهم له1ذا الن11داء" القيادة"عليهم تطعيم 

ولك1ن م1ا ينبغي
حه أعض11اء ") القي11ادة"أي تطعي11م (الوق11وف عن11ده هن11ا، ه1و ه1ذا الح1ل  ض" القي1ادة"ال1ذي اق11تر يف1تر

 11 
ي11 حالي11ا في ض أن11ه م11ن الط11بيغ  أن" القي11ادة"أن العض11اء المتبقيي ل يط11رح فيه11م أي مش11كل، و يف11تر

ي11 م11ن   11 تحم11ل مس1ؤوليات قيادي11ة خلل إع11ادة" القي11ادة"يس11تمر العض11اء المتبقيي
 11 اس11تحقاق وفي

في
حي1ث يوج1د"البناء المطروحة للنج1از حالي1ا، لك1ن ه1ذا ال1رأي ل يتف1ق علي1ه ك11ل أعض11اء المنظم11ة، 

ي ل تت111111وفر فيه11111م" القي111111ادة"رف11111اق و مناض111111لون ق11111دام، يعتق111111دون مثل أن بع11111ض أعض111111اء  الح111111الييي
 1111 ال1111دفاع

، أو الس1111تماتة في  1111 التفكتي1111
وط الكف1111اءة والص1111لبة، أو الحيوي1111ة، أو الس1111تقللية في  1111 شش1111

 وفي
وبع111ض الرف111اق ل يطمئن111ون عل وض111ع. ممارس111ة المب111ادئ الش111يوعية، إل آخ111ره، ك111ل حس111ب رأي111ه

 11"القي11ادة"
 11 النهاي11ة، أن مش11كل القي11ادة ل ينحض في

 11 في
، ويوج11د م11ن ل يمنحه11ا تق11ديره، وه11ذا يعني

 111 أن ح111ل مش111كل 
ل يمك111ن أن يك111ون ع111ن طري111ق تطعيمه111ا،"القي111ادة"نقص111ان ع111دد أعض111ائها، ويعني
 11" القي11ادة"ولكن11ه س11يكون ع11ن انتخ11اب 

الجدي11دة م11ن ط11رف أعض11اء المنظم11ة الم11ؤتمرين، وذل11ك في
  أو ما يعادله

.مؤتمر وطني

ء"القي11ادة"بال11داخل ليج11اد ح11ل لقض11ية " القي11ادة"س11بق أن دع11ت  11 
، ح11ل يراع 11 أول وقب11ل ك11ل سش

 11 " القي11ادة("مص11لحة واس11تمرارية وتط11ور المنظم11ة 
م11ع" القي11ادة"لك11ن تطعي11م ") مس11ألة القي11ادة"في

 1111 حال1111ة وق1111وع تطعي1111م 
، ف1111إن"القي1111ادة"الس1111ف ل يخ1111دم مص1111لحة المنظم1111ة، ول اس1111تمراريتها، وفي

وا ك1111ل  عية، لن" القي1111ادة الجدي1111دة"بع1111ض الرف1111اق يمك1111ن أن يعت1111تب المطعم1111ة مرفوض1111ة أو غتي1111 شش1111
 1 تحم11ل مس11ؤولية قي1ادة المنظم11ة " القيادة"أعضاء 

ل عملي11ا ول(القدام ل يحق له1م الس11تمرار في
 111 قي111ادة المنظم1111ة، أن يري111د الي111وم، بع111د ك111ل. إل إذا انتخب111وا م111ن جدي111د) ش111كليا

فيمك111ن لم111ن ة111ل في
 111 قي111ادة المنظم111ة وك111أن

  أص111ابت المنظم111ة أن يس111تمر س111نوات أخ111رى في
النحراف111ات والتص111فية ال111نر

"القي11ادة"وق11د كتب11ت . ش11يئا ل11م يح11دث، وك11أنه ل11م يتحم11ل أدبي11 مس11ؤولية فيم11ا آل11ت إلي11ه المنظم11ة
ه111111و أن يتحم111111ل رف111111اق ال111111داخل بالدرج111111ة الول،(.!) الح111111ل ال111111ذي أراه ص111111حيحا وواقعي111111ا : "أيض111111ا 

المس1ؤوليات الرئيس11ية داخ1ل المنظم11ة، وذل1ك(.!) والخارج بالدرج1ة الثاني1ة، أن يتحمل1وا ت1دريجيا 
  الذي سيعطيهم جميع المسؤوليات القيادية

  انتظار المؤتمر الوطني
  مسالة القيادة" ("في

").في
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التحم11111ل الت11111دريحب "بمفه11111وم " القي11111ادة"لم11111اذا ل ت11111رى القي11111ادة س11111وى ه11111ذا الح11111ل، وم11111ن أي11111ن ت11111أبر

إن م111ا نعرف111ه، ه111و أن هيئ111ة تنظيمي111ة معين111ة، إم111ا أنه111ا تتحم111ل مس111ؤولية". للمس111ؤوليات الرئيس111ية
، وإم1ا قيادة المنظمة، وإما أنها ل تتحمله1ا، إم1ا أن هيئ11ة معين11ة تتحم11ل مس11ؤولية قي11ادة ف11رع محل 1

 
أنه11111ا ل تتحمله11111ا، وإن وج11111ود واس11111تعمال هيئ11111ات تنظيمي11111ة قيادي11111ة مختلف11111ة عل الص11111عيد ال11111وطني

، اللجن1ة التنفيذي1ة، إل آخ11ره، ل داخل مختلف الحزاب، مثل اللجنة الوطنية، المكتب السياس 
أم11ا. علق11ة ل1ه بمفه11وم القتس11ام الت11دريحب  لمس11ؤوليات قي11ادة المنظم11ة، ه11ذا ه11و المنطل11ق الس11ليم

حه   11 المنطل11ق ال11ذي تق11تر
ة غتي11 مح11ددة "القي11ادة"في القديم11ة" القي11ادة"، فيج11ب أن يبفر11 خلل ف11تر

 11 نف11س ال11وقت تتحم11ل هيئ11ة تنظيمي11ة بال11داخل المس11ؤوليات الرئيس11ية، وذل11ك بش11كل
كقي11ادة، وفي

ي . تدريحب  ض الن أن خلفا جوهريا حول توجه المنظمة ةهر فجأة بيي القديم11ة و" القيادة"لنفتر
ة إع11ادة البن11اء" القيادة"   ه 11 ف1تر

ة الحالي11ة ال1نر  1 الف11تر
 1 ه11ذه. الجديدة الموازية لها، خاص1ة في

أيهم1ا في
 1 المنظم11ة

ض. الحالة يطبق قناعاته، ألن يؤدي مث1ل ه1ذا الختلف الج1وهري إل انش1قاق في لنف1تر
 11 ه11ذه

ة النتقالي11ة، م11ن في  11 المنظم11ة خلل ه11ذه الف11تر
ة ج11دا وقع11ت فج11أة في أيض11ا أن نكس11ات خطتي11

ي"الحالة من  ي يمكن أن نحاسبه عليها" القيادتيي القديمة تقول من11ذ الن" القيادة"ف . المتوازيتيي
  ل1111م تف1111وت بع1111د" القي1111ادة: "

 1111 تحم1111ل مس1111ؤولياتها بالنس1111بة للمه1111ام المنوط1111ة به1111ا، وال1111نر
تس1111تمر في

 111 (لل111داخل أو للخ111ارج 
  : "، وكتب111ت القي111ادة ك111ذلك")مس111ألة القي111ادة"في

ال111ذي) ه111و(الم111ؤتمر ال111وطني
 ). نف1س المص11در" (سيعطيهم جميع المس1ؤوليات

إذن هن1اك تن1اقض، لن اعتب1ار الم1ؤتمر ال1وطني
 11 إمكاني11ة القتس11ام الت11دريحب  له11ذه المس11ؤوليات

ه11و ال11ذي يعط 11 مس11ؤوليات قي11ادة المنظم11ة، ينفي
ي غامض وغتي مسم   دافعت باسمها " الواقعية"إن . إل حيي

مفهوم القتس11ام"عن " القيادة"النر
 11111 ح11111ل مش11111كل ل القي11111ادة، ول

 11111 قي11111ادة المنظم11111ة، ل تق11111دمنا في
الت11111دريحب  للمس11111ؤوليات الرئيس11111ية في

النقط111اع ع111ن الواق111ع وع111ن أبس111ط مقوم111ات الحي111اة النس111انية: "أن " القي111ادة"الخ111ط، وق111د كتب111ت 
 11 التص11ورات المثالي11ة ولتن11ام  الذاتي11ة

"القي11ادة"إن تفس11تي مث11ل تفس11تي ". تش11كل ترب11ة خص11بة لتفسش
 11 مج11ال يختل11ف ع11ن المج11ال الص11ل  ل11ه، يفش لن11ا أيض11ا 

الح11ل ال11ذي" مثالي11ة وذاتي11ة"ه11ذا، ول11و في
حه علين111ا   111 ،". القي111ادة"تق111تر

وري ال111ذي ل مف111ر من111ه ه111و تنظي111م م111ؤتمر وطني فيبفر111 ان الح111ل الضي111
، أو ما يعادله ، ديموقراط  .تمثيل 

 11 ال11داخل: "أيض11ا " القي11ادة"طرح11ت 
ي في ي ع11ن مطالب11ة الرف11اق المس11ؤوليي ل11م أتوق11ف أزي11د م11ن س11نتيي

 1111 قي1111ادة المنظم1111ة ع1111تب تطعي1111م 
 1111 الخ1111ارج بتحم1111ل المس1111ؤولية الرئيس1111ية في

برف1111اق م1111ن" القي1111ادة"وفي
  مسألة القيادة) ( "فرنسا وبلجيكا(الداخل أساسا والخارج 

ي م1ن ال11دعوة لتطعي11م"). في لماذا سنتيي
ي " القي11ادة"، أعتق11د أن11ه ل11و تحمل11ت "القي11ادة" م11ن أج11ل) أو قبلهم11ا(مس11ؤولياتها خلل تل11ك الس11نتيي
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 1 مش1اكلها
  للمنظمة، بدل من المطالبة بتطعيمها لما ةل1ت المنظم11ة تتخب11ط في

ء مؤتمر وطني تهني 
 11 الش11هور القادم11ة م11ن أج111ل: "ك11ذلك " القي111ادة"وق11د كتب111ت . كم111ا ه 111 عليه11ا الي11وم

يج11ب العم111ل في
وه11ذا م11ا يتطل11ب التح11اق ثلث11ة أو أربع11ة رف11اق م11ن ال11داخل ب" (...) القي11ادة) "أي تطعي11م(ت11دعيم 

ي11 أو ثلث11ة رف11اق م11ن فرنس11ا وبلجيك11ا "القي11ادة"  11 مس11ألة القي11ادة. ( "بالقي11ادة(...) ، وك11ذلك اثنيي
").في

ي م11ن" القي11ادة"، ك11أن عل "القي11ادة"لم11اذا اللح11اح عل تطعي11م  أن تبح11ث جي11دا بع11د تل11ك الس11نتيي
  جعل1ت عم1وم المنظم11ة ل تتحم11س لتطعي1م 

  الس1باب ال1نر
إن القي1ادة تفش". القي1ادة"النتظار في

  يعرفه1ا التنظي1م بالخ11ارج"
 1 الس1تجابة لن1داء القي1ادة، وذل1ك بس1بب الزم1ة ال1نر

".تقص11تي الخ1ارج في
 111 مش111اكل تنظيمي111ة وسياس111ية، ف111إن ف111رع بلجيك111ا

ه111ذا التفس111تي ن111اقص، ف111إذا ك111انت بلجيك111ا تعي111ش في
، فبلجيك11ا تعت1تب عملي11ا أن"القي11ادة"سبق له أيض1ا أن ع1تب ع1ن انتق11ادات جوهري11ة ض1د فرنس1ا وض1د 

 11 اتج11اه ) وبمس11اندة فرنس11ا" (القي11ادة"
، وذل11ك"تراجغ 11"ق11ام بتحري11ف الخ11ط السياس 11 للمنظم11ة في

 1 فرعه1ا " الش11يوع "و " إل الم1ام"إل درجة أن بلجيكا ترفض منذ البداي1ة تروي1111ج أع11داد 
فس11واء.في

 111"إل الم111ام"اتفقن111ا او اختلفن111ا م111ع رأي بلجيك111ا، يبفر111 أن ه111ذا مش111كل ذو أهمي111ة داخ111ل 
، ويط111رح في

وص1111لحيتها، ومش1111كل" القي111ادة"ومش1111كل " إل الم1111ام"الج1111وهر مش1111كل الخ1111ط السياس 1111 لمنظم1111ة 
 11 أو

، وه11ذه المش11اكل ل يمك11ن حله11ا نهائي11ا س11وى بم11ؤتمر وطني تغيتي11 او ع11دم تغيتي11 الخ11ط السياس 11
ة عل أنه11م  11 بع11ض التق11ارير الختي11

وا هم ك11ذلك في   فرنسا عتب
ي في ما يعادله، وبعض الرفاق الرئيسييي
ي إل ما تحمله منظمة  ، وطرح بعضهم أسئلة دقيقة" إل المام"غتي مطمئنيي حاليا كخط سياس 

وا أن م1ا يط1رح لح1د الن  1 ه1ذا المج1ال، كم11ا ط1الب بعض1هم بط1رح ش1امل لخ1ط المنظم1ة، واعت1تب
في

كخط سياس  للمنظمة ل يحل الشكاليات الساسية، كما أن عدم استعداد استجابة الداخل إل
 1111 اعتق1111ادي إل ك1111ون رف1111اق"القي1111ادة"ح1111د الن للن1111داءات الم1111ذكورة والملح1111ة لتطعي1111م 

، ل يرج1111ع في
وإن ك11ان ه1ذا(الداخل ليست لديهم الجرأة أو الشجاعة اللزمة لتحمل مسؤوليات قيادية وطني11ة 

 111 البداي1111ة
ب1111ل ع1111دم اس1111تجابة ال111داخل لتطعي111م القي1111ادة يرج1111ع أساس111ا إل مش1111اكل) م111ا كن111ت أةن111ه في

، ومش11كل  ، وربم11ا ح11ول مش11اكل"القي11ادة"سياس11ية ت11دور ه 11 نفس11ها ح11ول مش11كل الخ11ط السياس 11
وا بضي1111ح العب11ارة. سياسية أخرى قريبة منها ه1ذا م1ا أعتق11ده، ب11الرغم م1ن أن رف11اق ال11داخل ل1م يع11تب

 11 مجم11ل القض1ايا،
ع1ن ذل1ك الح1د إل ح1د الن، فل11و ك11ان الوض11وح، والحل11ول الص11حيحة مت11وفرين في

ورة إل ن11داءات مث11ل ن11داءات  ء دون الحاج11ة بالضي11 11 
ه بك11ل سش ح11ول" القي11ادة"لق11ام ال11داخل، أو غتي11

.التطعيم، يمكن هنا أن يصيح البعض أن هذه مجرد تأويلت شخصية وه  كذلك

  مجمل الفروع أو فتح
ي أن هذا هو ما يمكن أن يؤكده البحث مع مجمل الرفاق في   عل يقيي

ولكني
.معهم نقاش ص1ي1111ح، جدي، معمق، ومباشش حول هذه المشاكل الساسية
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ض أن المنظم11ة راض11ية عل " القي11ادة"إن القب11ول بتطعي11م   11 الواق11ع" القي11ادة"يف11تر
الحالي11ة، بينم11ا في

ي(ج1111زء ه1111ام م1111ن الرف1111اق   1111 ش1111موليتها، " القي1111ادة"يعت1111تب أن ه1111ذه ) والمناض1111ليي
أي بأفراده1111ا ال1111ذين(في

ه 1 المس11ؤولة السياس1ية الرئيس11ية ع1ن انح1راف منظم1ة) تراجعوا، والذين أوقفوا، والذين استمروا
، خاص111ة خلل " إل الم111ام" – 1970السياس 111 م111ن ط111رف" إل الم111ام"، وك111ذللك تص111فية 1975 

ه 11 ك11ذلك المس11ؤولة السياس11ية الرئيس11ية ع11ن أفراده11ا ال11ذين إم11ا خ11انوا أو" القي11ادة"وه11ذه . القم11ع
  انتخبتهم، ولن" القيادة"تراجعوا او انحرفوا، لن هذه 

  عينتهم وليست القواعد ه  النر
ه  النر

 11111 ال11111وقت المناس11111ب " القي11111ادة"
 11111 أي11111ة حال11111ة م11111ن تل11111ك الح11111الت(ل11111م تهت11111د في

إل إق11111التهم، أو إل) في
تنحيته111م ب111ل تراجعه111م أو قب111ل انحرافه111م، وذل111ك طبع111ا بواس111طة المراقب111ة والمحاس111بة عل أس111اس

ي تمام1111ا ع1111ن بع1111ض أعض1111اء  عل الق1111ل، ه1111ذا" القي1111ادة"المب1111ادئ، كم1111ا أن بع1111ض الرف1111اق غتي1111 راض1111يي
 1111 الف1111رع ال1111ذي أتواج1111د في1111ه، وه1111م ينتظ1111رون تنظي1111م المراقب1111ة والمحاس1111بة، وتب1111ادل النق1111د

واض1111ح في

 
.والنقد الذابر

  النهاية، أن حل مشكل 
  او م11ا يع11ادله،" القيادة"يبفر في

ومشكل الخط، يتطلب عقد مؤتمر وطني
.وهذه المهمة ملقاة تقريبا كاملة عل الداخل

ف من فوق ل للتعيير

 11111 بولوني11111ا خلل 
ي11111 أعض11111اء الهيئ11111ات1981- 1980إن انتفاض11111ة الطبق11111ة العامل11111ة في ي ان تعييي ، ت11111بيي

ات التحريفي111ة، كم111ا أن ي111 وقراط  ه111و م111ن أه111م ممتي ي111 ال111بتي المس111ؤولة م111ن ف111وق إل تح111ت ع111تب التعييي
قية   11 بل11دان أخ11رى م11ن م11ا يس11م بالكتل11ة الشش11

اكية"بع11ض التحقيق11ات الحديث11ة في ي أن"الش11تر ، ت11بيي
، لك1ن جماهتي العمال يطالبون تحديد المسؤولية م1ن تح1ت إل ف1وق ع1تب النتخ11اب ال11ديموقراط 

.ارستقراطية الحزب وأرستقراطية الدولة ترفض هذا السلوب الديموقراط 

ي م11ن ف11وق، ه11و نظ11ام أعل وأحس11ن م1ن من الخطأ، بل من باب التضليل أن نضح أن نظام التعييي
ي بالنتخاب الديموقراط  من طرف القواعد .نظام تجديد المسؤوليي

 1111 بتات1111ا إذا ل1111م يت1111وج ك1111ل نق1111اش
وتنظي1111م بع1111ض الستش1111ارات، وبع1111ض النقاش1111ات السياس1111ية ل يكفي

سياس 111 ذا أهمي111ة بتص111ويت، وإل فم111ا معني111 أن القاع111دة تع111تب ع111ن متمني111ات، والقم111ة تأخ111ذها أول
ي العتبار .بعيي

  إمكان القواع1د أن تنتخ11ب، وأن تراق11ب وأن تحاس1ب، وأن تقي1ل 
بمعني11 أن تس11حب(إذا لم يكن في

 111 ه111ذه الحال111ة يمك111ن الدع111اء) المس111ؤوليات م111ن
، فكي111ف في ي ي111 والمس111ؤوليي ة مختل111ف الممثليي مباشش111

.بوجود ديموقراطية
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ي111 م111ن ف111وق، و يوج111د رف111اق يري111دون الي111وم" القي1111ادة"لق111د مارس111ت  خلل التجرب111ة الماض1111ية التعييي
ي1111  ي111 م111ن ف111وق، إن المعينيي  111 ممارس111ة التعييي

 111 غ111الب) بفت1111ح الي111اء(الس1111تمرار في
م111ن ف111وق يكون111ون في

، ول1ن يك1ون المعين11ون " للقي1ادة"الحيان من أتب1اع و أولي1اء  ي1   ج1ادت عليه1م به1ذا التعييي
بفت11ح(ال1نر

 1111 غ1111الب الحي1111ان غي1111ورين عل خدم1111ة مطام1111ح القواع1111د وخدم1111ة المنظم1111ة والث1111ورة، وذل1111ك)الي1111اء
في

 1111 غ1111الب الحي1111ان المعين1111ون 
، ول1111ن يتعام1111ل في ي بش1111كل نق1111دي) بفت1111ح الي1111اء(بالمقارن1111ة م1111ع المنتخ1111بيي

ي11 م11ن ف11وق بمق11ولت أو ممارس11ات مزعوم11ة ترج11ع الث11ورة ر التعييي جريء م11ع م11ن عينه1م، إن م1ن ي11تب
ي وأنصاره  وقراط  الذي فرضه ستاليي   روسيا، يتجاهل أن هذا السلوب البتي

ي(في من11ذ) وليس لينيي
ي111 م111ن1923قراب111ة  وقراطي111ة والتحريفي111ة، وم111ن ي111دافع ع111ن التعييي  111 إنع111اش البتي

، س111اهم بالض111بط في
ي11  ي المعينيي ي الق11ائميي فيه11م الثق11ة، وأنه11م يحمل11ون الخ11ط) بكش الي11اء(ف11وق، ب11دعوى أن المس11ؤوليي

ء، وأن أي 111 
 111 ك111ل سش

الث111وري، أو ب111دعوى تط111ابقهم م111ع مص111الح الث111ورة، يتناس أن التن111اقض ك111امن في
والس1111بيل لمواجه1111ة ه1111ذه الحتم1111الت،. ف1111رد ، وأي1111ة قي1111ادة ل يمك1111ن أن تخطن1111 ويمك1111ن أن تنح1111رف

ي ي11 القواع11د م11ن انتخ11اب ومراقب11ة ومحاس11بة وإقال11ة المس11ؤوليي س11واء قب11ل أو عن11د وقوعه11ا ه11و تمكيي
 11 تحم11ل مس11ؤوليات وطني11ة أو. أفرادا أو هيئات

ي من طرف القيادة لك  يشارك في إن أي عنض معيي
ي1  عية عنض منتخب من ط1رف القواع1د المعيي بفت11ح(محلية، لن يستطيع أن يرفر إل مستوى شش

ي . يبفر غالبا مقيد، ومدين لمن عينه) الياء ي11 مثل عنضا أو أك11تث) بكش الي1اء(وكيف للمعيي أن يعيي
ي    تنتقده أو تراقبه أو تحاسبه، أليس المعيي

ميال موض11وعيا إل إبع11اد) بكش الياء(من العناص النر
ي إليه ي أنصاره وأتباعه أو المتملقيي .منتقديه، وإل تعييي

ي1111 م1111ن ف1111وق، فيه1111ا ن1111وع م1111ن البوي1111ة عل القواع1111د، حي1111ث أن  المعين1111ة" القي1111ادة"إن ممارس1111ة التعييي
 111 مح111ل القواع111د مس111ؤوليها وقادته111ا، وتمن111ع القواع111د م111ن أن تح111دد بنفس111ها) بكش الي111اء(

تخت111ار في
.مسؤولها

ي11  ي أم11ام م11ن عينه11م، أي ) بكش الي11اء(إن المعينيي ولي11س أم11ام" القي11ادة"م11ن ف11وق يكون11ون محاس11بيي
، سواء أمام عموم القواعد، أو أم1ام قي1ادة ي ي ومحاسبيي القواعد، بينما المنتخبون يكونون مسؤوليي

.محلية، أو قيادة وطنية

ي11 م11ن ف11وق، ه11و أن ي11أتوا ول11و بتنظتي11 ي11 عل التعييي ي باس11م لينيي إن التح11دي المط11روح عل الم11دافعيي
ي111 أو م111او، تنظتي111 ي111دافع عل أن الم111ؤتمرين يج111ب أن يعين111وا واح111د، س111واء لم111اركس أو انجل111ز أو لينيي
 1111 كليته1111م أو ج1111زء منه1111م، عليه1111م أن ي1111أتوا بتنظتي1111 ي1111دافع عل أن القي1111ادة الوطني1111ة للتنظي1111م

س1111واء في
يج111111ب أن تك111111ون معين111111ة ولي111111س منتخب111111ة، عليه111111م أن ي111111أتوا بتنظتي111111 ي111111دافع عل أن ممثل 111111 الف111111روع
ي111111 ل ، الرف111111اق ال111111ذين يرفض111111ون حالي111111ا التعييي ي ي111111 ولي111111س منتخ111111بيي الجهوي111111ة يج111111ب أن يكون111111وا معينيي
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ي1111 م1111ن ف1111وق"يناقش1111ون   1111 ه1111ذه القض1111ايا الثلث1111ة" التعييي
بش1111كل مج1111رد، ولكنه1111م يرفض1111ونه أساس1111ا في

.المذكورة

ي عل  ي111 م111ن ف111وق"لق111د عل111ل أح111د الرف111اق الم111دافعيي رأي111ه بق111وله أن ممارس111ة النتخ111اب م111ن" التعييي
الي1ة"تحت إل ف11وق ي1ؤدي إل  ي" الفوضي1"وإل " التجريبي11ة"وإل " الليتب إل آخ11ره، لك1ن الم1دافعيي

ي يسكتون بشكل غريب عل كون تطعيم، س1واء  ، وعل)الكتاب1ة(أم ) اللجن1ة الوطني1ة(عل التعييي
 11111 اللج11111ن المحلي11111ة(أن تك11111وين جمي11111ع القي11111ادات المحلي11111ة 

، وعل م11111ر ك11111ل1970، وذل11111ك بع11111د )أو في
  م11ن ط11رف القي11ادة، إذ ب11الرغم م11ن ذل11ك،" إل الم11ام"تجرب11ة 

ي الف11وفر الماض11ية، كان11ا يتم11ان ب11التعييي
ي11 ل11م يمن11ع منظم11ة  .م11ن النح11راف السياس 11 وم11ن التص11فية التنظيمي11ة" إل الم11ام"ف11إن ه11ذا التعييي

  ينس1111بها أولئ1111ك الرف1111اق 
ي1111 م1111ن ف1111وق"إذن أي1111ن ه 1111 تل1111ك المزاي1111ا الغريب1111ة ال1111نر ويق1111ول أيض1111ا". للتعييي

ي1111 م1111ن ف1111وق  تعم1111ل ف الشية ل يمك1111ن أن تبني1111 عل أس1111اس"أن منظم1111ة : "الم1111دافعون ع1111ن التعييي
، م111ا معني111"النتخ111اب ال111ديموقراط  م11ن تح111ت إل ف111وق"، وعل أس111اس "المراقب111ة الديموقراطي111ة"

وليتاري1111ا، ل تقب1111ل المراقب1111ة ه1111ذا؟ معن1111اه، أن1111ه قب1111ل الطاح1111ة بالنظ1111ام الق1111ائم وإرس1111اء دكتاتوري1111ة التب
الديموقراطي1111ة، ول يقب1111ل النتخ1111اب ال1111ديموقراط  م1111ن تح1111ت إل ف1111وق داخ1111ل التنظي1111م أو الح1111زب
، لك11ن م11ا ينس11اه ه11ذا ال11رأي، ه11و أن11ه ب11دون ممارس11ة المراقب11ة والمحاس11بة م11ن ط11رف 11 

الث11وري المعني
القواع11د، وب11دون انتخ11اب الف11راد والهيئ11ات المس11ؤولة م11ن ط11رف قواع11دها، ل يمك11ن، لي11س فق11ط
ة الطاح1111ة بالنظ1111ام الق1111ائم، ولك1111ن ل يمك1111ن ح1111نر خ1111وض عم1111ل ث1111وري منظ1111م ناج1111ح عل م1111دى ف1111تر

ي تيي .زمنية أو فتر

ان الع1111دو بالض1111بط م1111ن ممارس1111ة المراقب1111ة والمحاس1111بة والنق1111د و النق1111د. إذن، فلب1111د لن1111ا، تح1111ت نتي1111
، وم111ن تنظي111م الن111دوات الجهوي111ة ، وم111ن ممارس111ة النتخ111اب ال111ديموقراط    والضاع السياس 111

ال111ذابر
  أم(وإن مجمل التجارب الثورية عتب العالم . والندوات الوطنية، إل آخره

سواء التح11اد الس11وفيابر
، أم الفيتن1111ام إل آخ1111ره ي ورة وإمكاني1111ة) الص1111يي ، صي1111 1111 

تؤك1111د داخ1111ل التنظي1111م أو الح1111زب الث1111وري المعني
 11 الشية، وم11ا ي111ثتي" النتخ111اب ال111ديموقراط "و " المراقب111ة الديموقراطي111ة"ممارس11ة 

خلل العم111ل في
 11 مجم11ل ه11ذه التج11ارب الثوري11ة، ه11و أن المراقب11ة م11ن

النتب11اه، عل عك11س الدع11اءات المعاكس11ة، في
 1111 تل1111ك الح1111زاب الش1111يوعية بع1111د

ط1111رف القواع1111د والنتخ1111اب ال1111ديموقراط  ينقص1111ان أو ينع1111دمان في
ن فيه111ا ض111عف أو غي111اب المراقب111ة والمحاس111بة والديموقراطي111ة اس111تيلئها عل الس111لطة، حي111ث يق111تر

.بنمو وهيمنة التحريفية

هل مشكل القيادة مختلق ؟
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.نفسها" للقيادة"الماضية والحالية، هذه المهمة ترجع " القيادة"لن أقدم هنا تقريرا عن أوضاع 

 111 نواي111ا انتهازي111ة" القي111ادة"فق111د يفه111م أو يق111ول البع111ض أن ط111رح مش111كل 
وب11ه111ذه الطريق111ة، إم111ا يخفي

  
المث11ار غتي11 موج11ود" القي11ادة"أن مش11كل : ، أي بعبارة اخ11رى "القيادة"تهدف إل احتلل مواقع في

 11 تحم11ل المس11ؤوليات القيادي11ة،
بتات11ا، وإنم11ا ه11و مختل11ق، وأن11ه م11ن العي11ب الطم11وح إل المس11اهمة في

موج11ود فعل،" القي1ادة"ومث11ل ه1ذا التفكتي1 س11يكون ب11الطبع خاطئ1ا تمام1ا، فم11ن جه11ة أول، مش11كل 
 11 بع11ض الحي11ان، فق11د كتب11ت" للقي11ادة"وق11د س11بق 

نفس11ها م11رارا أن طرحت11ه بح11دة ش11فويا وكتابي11ا في
و" : القي1ادة"القيادة مثل معاتبة رفاق الخ1ارج وال11داخل بع1دم اهتم1امهم بم11ا في11ه الكفاي1ة بمش11كل 

 1111 " (للقي1111ادة" "الرف1111اق راض1111ون ع1111ن ه1111ذه الوض1111اع الراهن1111ة"ك1111أن 
و م1111ا أص1111بح") مس1111الة القي1111ادة"في

 11 إع11ادة البن11اء دون ح11ل مش11كل
يتلمس11ه العدي11د م11ن الرف11اق الي11وم، ه11و أن11ه ل يمك11ن تمام11ا التق11دم في

، فمش1111كل تحدي1111د القي1111ادة، ه1111و نفس1111ه مش1111كل تحدي1111د الخ1111ط" القي1111ادة" ومش1111كل الخ1111ط السياس 1111

11 
السياس 111 للمنظم111ة، وم111ن جه111ة ثاني11ة، إذا ك111ان البع11ض يظ111ن أن11ه م11ن العي111ب الطم111وح للمش111اركة في

تحم11ل المس11ؤوليات، ف11إن العي11ب الك11تب ه11و أن نظ11ن أن المنظم11ة بإمكانه11ا أن تس11تمر، وه 11 عملي11ا
بدون قي11ادة وطني1ة، ول خ11ط سياس 1 مح1دد بش11كل واض11ح، العي1ب ك1ذلك ه11و الس1كوت أو ال1دفاع
ع1ن ه11ذا الواق11ع المنح1رف سياس11يا، وإن ك11ل تزكي11ة لواق1ع يتن11افي م1ع المب11ادئ، إنم11ا يخل11ق انحراف11ات

 11111 منظم11111ة 
أي التق11111ويم والتث11111وير والتنظي11111م" إل الم11111ام"سياس11111ية تمن11111ع إح11111داث القف11111زة المبتغ11111اة في

ة  .والبلتر

ض أن ال111ذين يطرح1111ون حالي111ا مش1111كل  ض العك111س الن، لنف1111تر ، إنم1111ا ه1111م انته1111ازيون"القي111ادة"لنف111تر
 1 مح11ل 

كي1ف. القديم1ة، وذل1ك لغ11راض ذاتي1ة وانتهازي1ة" القي11ادة"يريدون احتلل مواقع قيادي1ة في
ه خ1ط المنظم11ة وك1ذلك  1 حاج11ة ملح1ة لعق1د م1ؤتمر نح1دد ع1تب

نعالج هذا المشكل، خاصة و أنن1ا في
، أو ت1أجيله إل أج11ل غ1امض وغتي11)أو م1ا يع11ادله(الحل لن يكون هو رف11ض تنظي11م الم11ؤتمر . قيادتها

ي11 ب11الغموض والفوضي11  11 حال11ة مث11ل ه11ذه، تتمتي
مس11م كم11ا كن11ا نفعل11ه س11ابقا، لن ال11ذي سيس11تفيد في

 111) أو م111ا يع1111ادله(ه111م بالض111بط النته111ازيون، ب1111ل الح1111ل الث111وري ه111و العم1111ل عل تنظي1111م الم1111ؤتمر 
وفي

نف11111س ال11111وقت قط11111ع الطري11111ق عل م11111ا يمك11111ن ان يوج11111د م11111ن عناص أو ممارس11111ات انتهازي11111ة، وذل11111ك
بواس11111طة الضاع السياس 11111 ال11111ديموقراط  المنظ11111م، وبواس11111طة المراقب11111ة الديموقراطي11111ة م11111ن ط1111رف

1111 
ي1111 ال1111ذين يش1111اركون في ، أي انتخ1111اب الممثليي القواع1111د وبواس1111طة النتخ1111اب القاع1111دي ال1111ديموقراط 

  
وعل عك1111س. ، وانتخ1111اب قي1111ادة جدي1111دة وتحدي1111د خ1111ط المنظم1111ة)أو م1111ا يع1111ادله(الم1111ؤتمر ال1111وطني

 1 
)أو م1ا يع1ادله(بعض الدعاءات الممكنة، فإن م1ا يحتم1ل أن ن11راه مس1تقبل عن1د عق1د م1ؤتمر وطني

لي11س ه11و التس11ابق والته11افت م11ن أج11ل احتلل مواق11ع قيادي11ة، ولكن11ه خصوص11ا التحف11ظ والمتن11اع
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ي ل1ذلك، والس11بب بس11يط، عن تحمل المسؤوليات القيادي1ة م1ن ط1رف العدي1د م1ن الرف1اق الم1ؤهليي
 1111 وض1111ع ض1111عيف ج1111دا سياس1111يا وتنظيمي1111ا ونض1111اليا، وأن المش1111اكل والمص1111اعب

وه1111و أن المنظم1111ة في
ة إل درج1111ة أن إمكاني1111ة حص1111ول المنظم1111ة عل نجاح1111ات بص1111ها ك1111ثتي   تتر

والنكس1111ات والخط1111ار ال1111نر
ي  1111111 المس1111111تقبل س1111111تبفر مس1111111تبعدة أو قليل1111111ة الحظ1111111وظ، لك1111111ن الرف1111111اق الش1111111يوعييي

ة وشيعة في ك1111111بتي
، ال1ذين يحس11ون أن له1م م1ؤهلت لتحم11ل مس11ؤوليات قي11ادة المنظم11ة بنج1اح ف1إنهم ل1ن ي11 الطليعييي
 1111 خدم1111ة

 1111 ه1111ذا ال11111وقت الص1111عب، ول11111ن يبخل11111وا بطاق1111اتهم وتض1111حياتهم في
يتنك11111روا لمس1111ؤولياتهم في

ي111111 منه111111م لتحم111111ل ، الطليعييي ي ي111111 الرف111111اق التق111111دمييي المنظم111111ة والث111111ورة، وعل القواع111111د أن تخت111111ار بيي
ي مؤتمر آخر .مسؤوليات قيادة المنظمة إل حيي

ما هو مشكل الخط السياسي 

 111 م111ع الس111ف ذل111ك،
، لك111ن واق111ع المنظم111ة ينفي البع111ض يت111وهم أن المنظم111ة حالي111ا له111ا خ111ط سياس 111

ي  11 بع11د ك11ل س11نة أو س11نتيي
م بع11د بعق11د م11ؤتمر وطني ي  11 ذل11ك يرج11ع لك11ون المنظم11ة ل11م تل11تر

والس11بب في
ام  ي بالمركزي11111ة الديموقراطي11111ة كام11111ل خلل مجم11111ل) أو عم11111وم المنظم11111ة" (القي11111ادة"مثل، فع11111دم ال11111تر

يم1111رر م1111رارا و) م1111ع مس1111ايرة أو ع1111دم وع 1111 غالبي1111ة رف1111اق المنظم1111ة طبع1111ا" (القي1111ادة"تجربته1111ا، جع1111ل 
اتيجية وخاص1111111ة التكتيكي1111111ة،  1111111 العدي1111111د م1111111ن القض1111111ايا الس1111111تر

بش1111111كل ارتج1111111ال  مواق1111111ف المنظم1111111ة في
.السياسية والتنظيمية

:بمجرد أن يتساءل أي رفيق عن خط المنظمة، وأن يحاول تحديد مضمونه حنر يكشف ما يل 

 11111 تجرب11111ة المنظم11111ة الماض11111ية يمك11111ن الرج11111وع إلي11111ه لتحدي11111د- 
سيكش11111ف أن11111ه ل يوج11111د أي م11111ؤتمر في

، مرك111111زي –   يمك111111ن ان تك111111ون المنظم111111ة ق111111د ح111111ددتها بش111111كل مباشش111111
المواق111111ف والختي111111ارات، ال111111نر

، و واضح للجميع .ديموقراط 

ي عل امت1داد تجرب1ة" القي1ادة"فإذا ك1انت  ترف1ض أو تهم1ل تنظي1م عق1د م1ؤتمر ك1ل س1نة أو ك1ل س11نتيي
المنظمة لحسم توجيه واختيارات ومهام ومواقف المنظمة، فإن المنظمة اليوم تؤدي ثمن ذل11ك
، ومعلوم ل11دى ك11ل ، الذي يتيه حاليا فيه توجهنا السياس  الهمال، عل القل بالغموض السياس 

  هو الس11لوب الوحي1د ال1ذي يمك11ن م1ن حس1م اختي11ارات
 وت11وجه أي التنظيمات أن المؤتمر الوطني

، بينم111ا غي111اب الن111دوات الوطني111ة إنم111ا ، واض111ح للجمي111ع مرك111زي – ديم111وقراط  تنظي111م بش111كل مباشش111
وقراطي1111ة و الرتجالي1111ة والتجريبي1111ة والنتهازي1111ة والنش1111قاقات، إل: ي1111ؤدي إل انحراف1111ات مث1111ل  البتي

.آخره
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 1 تحدي1د خ11ط المنظم11ة– 
وسيكش1ف أن1ه ل توج1د وث1ائق مركزي1ة للمنظم11ة يمك1ن العتم1اد عليه1ا في

 11 تاري1111خ
ض البع11ض عل الفك11رة ص11ائحا ب11أنه إذا ل11م يوج11د م11ؤتمر في ، وق11د يع11تر بش11كل فعل 11 ومباشش11

ة مث1ل  الوض1ع الراه1ن والمه1ام العاجل1ة: "المنظمة، فإن الوثائق والمراجع المركزي1ة موج1ودة وك11ثتي
" (الش111يوع "، وأع111داد )1975" (نقط1111ة 13"و ) 1973" (للحرك111ة الماركس111ية اللينيني1111ة المغربي111ة

1973 – 1975 (  11 آخ111ر المط11اف) 
إل آخ111ره، لك11ن ه11ذا ال11رأي يغف11ل أن ه11ذه الوث11ائق ل تش11كل في

  عموم المنظمة، ولم
موقفا مركزيا ومسؤول للمنظمة، حيث أن مجمل تلك الوثائق لم تناقش في

، واض11ح للجمي11ع،  11 اعتباره11ا موثق11ا للمنظم11ة أم ل، وذل11ك بأس11لوب مباشش11
يحس11م مجم11ل الرف11اق في

 1111 أو م1111ا يع1111ادله
 1111 م1111ؤتمر وطني

 1111 ه1111ذا المج1111ال . (وذل1111ك مثل ع1111تب تص1111ويت في
ض1111د اختص1111ار"انظ1111ر في

وا – )3" الش111يوع "الحلق111ة الول، " المركزي111ة الديموقراطي111ة  ، ف11إذا ك111انت أغلبي111ة الرف11اق ل11م يع111تب
ي11 ةهوره11ا، فه11ذا  11 حيي

اض11هم عل العدي11د م11ن أمث11ال تل11ك الوث11ائق في  11 ب11أنهم كالع11ادة – ع11ن اعتر
 يعني

، واض1111ح ومس1111ؤول عل اعتباره1111ا موقف1111ا للمنظم1111ة، فالس1111كوت لي1111س وافق1111وا آن1111ذاك بش1111كل مباشش1111
  لتحدي111د مواق111ف

، وح111نر إذا أراد البع111ض أن ي111دع  أن ه111ذا الس111لوب ك111افي ورة علم111ة الرضي111 بالضي111
  

هك11ذا" ح11ددت"المنظم11ة، ف11إنه س11يتناقض م11ع نفس11ه، إذ أن العدي11د م11ن المواق11ف السياس11ية ال11نر
م به11ا المنظم11ة فيم11ا بع11د مثل  ي ام" (الوض11ع الراه11ن والمه11ام العاجل11ة للمنظم11ة: "ل11م تل11تر ي ع11دم الل11تر

كة"، .......) ام بالتحالف مع الحزاب الص11لحية) (1974" (خطة التكتيك المشتر ي "، )عدم اللتر
ة منها" (نقطة 13 ام بالختي ي .إل آخره) عدم اللتر

  يط11111رح أن يجي11111ب عليه11111ا الخ11111ط السياس 11111- 
 11111 العدي11111د م11111ن قض11111ايا الث11111ورة، ال11111نر

وسيكش11111ف أن11111ه في
  س1جلت فيه1ا القي1ادة 

  دافع1ت عنه1ا المنظم11ة، أو ال1نر
أو عض1و أو(للمنظمة، نجد أن المواق1ف ال1نر

ة) أك111تث منه11ا ي متناقض111ة أحيان111ا، وذل11ك م11ن ف11تر  11 وثيق11ة م11ا نج11د أنه11ا اتخ11ذت مض11اميي
موقف11ا منه11ا في

 11 ح11رب التحري111ر المس111لحة والقواع11د: لخ11رى حس111ب تط111ور المنظم111ة، وه11ذه أمثل11ة عل ذل11ك 
تبني

 111 ح111رب التحري111ر
اتيجية القواع111د الحم111راء المتحرك111ة بتبني الحم111راء المتحرك111ة، ث111م التخل 111 عل اس111تر

1 
ء وس1ط  غ1امض بينهم1ا، تبني 1 

الشعبية، ثم ةهور الميول إل النتفاضة، ثم ةه1ور المي11ول إل سش
ث111م) والمفت111وح للح111زاب الص111لحية(تكتي111ك الجبه111ة الوطني111ة العريض111ة المعارض111ة للنظ111ام الق111ائم 

رفض111ت الجبه111ة الوطني111ة وتبني111 البع111ض تكتي111ك الجبه111ة الثوري111ة المفتوح111ة فق111ط للق111وى الثوري111ة،
، ث11م التخل 11 عنه11ا. ورف11ض البع11ض الخ11ر له11ا  11 الغ11رب العربب 11

 11 أطروح11ة الث11ورة في
 11 أطروح11ة. تبني

تبني
ي ي الس1111ائدتيي  1111 العدي1111د لطروح1111ة الطبق1111تيي

، ث1111م التخل 1111 عنه1111ا، وتبني الطبق1111ة الحاكم1111ة كع1111دو رئيس 1111
 11 الكب11ار

ادوري11ة وملك الراضي إل 1وم11ن  29إل  26"إل الم11ام"انظ11ر أع11داد (البورجوازي11ة الكومتب
ء للكف11111اح المس11111لح ...).  الوض11111ع"انظ11111ر (البع11111ض ي11111رى أن خ11111ط المنظم11111ة يف11111رض م11111ن الن التهني 11111
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 11111 خ11111ط المنظم11111ة ي11111وجب) 1973..." (الراه11111ن 
ء في 11111 

بينم11111ا البع11111ض الخ11111ر يعتق11111د أن11111ه ل يوج11111د سش
ة الراهن11111ة، البع11111ض يعت11111تب النقط11111ة   11111 الف11111تر

موقف11111ا أساس11111يا للمنظم11111ة يج11111ب 13الهتم11111ام ب11111ذلك في
ه مج11رد موق1ف س11ابق لبع1ض الرف1اق، البع11ض يعتق1د أن موق1ف تط1بيقه، بينم11ا البع1ض الخ11ر يعت11تب

ي عل الطبق11ة العامل11ة، والبع11ض الخ11ر  كتي يعت11تب أن موق11ف المنظم11ة ه11و) أن11ا مثل(المنظم11ة ه11و ال11تر
، ي111  11 الطبق11ة العامل111ة، وبالدرج111ة الثاني111ة عل الفلحيي

ي من11ذ الن بالدرج11ة الول عل العم111ل في كتي ال111تر

النظ11ام"ك11ان يعتق11د عم11وم الرف11اق أن . الفلج - وذلك نظرا لموقف المنظمة من التحالف العمال 

ونه نص1111ا مركزي1111ا" ال1111داخل  ه1111و النظ1111ام ال1111داخل  للمنظم1111ة، ث1111م أص1111بح العدي1111د م1111ن جدي1111د ل يعت1111تب
للمنظمة، حيث لم تحسم المنظمة موقفها منه بشكل مباشش و واضح للجمي11ع، والبع11ض ينطل11ق

  أص111بحت الي111وم واض111حة ج111دا في111ه لرف111ض اعتب111اره موقف111ا للمنظم111ة 
نف111س(فق111ط م111ن الخط111اء ال111نر

.إل آخره) الظاهرة يمكن أن نجدها فيما يتعلق بالعديد من الوثائق الداخلية

 11 ك11ل س1نة أو
ام المنظمة عل امت1داد تجربته1ا الماض11ية بعق1د م1ؤتمر وطني ي فواضح إذن، أن عدم التر

، واض11111ح ، يجع11111ل المنظم11111ة الي11111وم تفتق11111د لخ11111ط سياس 11111 منس11111جم ومح11111دد بش11111كل مباشش11111 ي س11111نتيي
، وح11111ل مش11111كل الخ11111ط ه11111ذا، مثل11111ه مث11111ل مش11111كل القي11111ادة للجمي11111ع، وبأس11111لوب مرك11111زي ديم11111وقراط 

 
.يتطلب عقد مؤتمر وطني

:  المؤتمر هو الحل، لكنه ليس بالحل السحري 

.مشكل المؤتمر) = مشكل الخط) + (مشكل القيادة: (رأينا أن

:وللتخلص من بعض التصورات المثالية، لبد من عرض الملحظات التالية 

1 – ورة تغيتي11111   ، ل يض11111من بالضي11111 11111 
، و تغيتي11111 الخ11111ط السياس 11111"القي11111ادة"إن تنظي11111م م11111ؤتمر وطني

 1 التج11اه الص1حيح
كم11ا. إذ لي1س م1ن المس11تحل أن يص1وت الم11ؤتمر عل خ11ط منح1رف. للمنظمة في

، لك1111ن الح1111ل له1111ذه القض1111ية، ه1111و جع1111ل ي ي غتي1111 م1111ؤهليي لي1111س م1111ن المس1111تحل أن ينتخ1111ب مس1111ؤوليي
، وتنتخ11ب ها، فتح11دد ه11ذا الخ11ط السياس 11 القاعدة نفسها، أي عموم أعضاء المنظمة تق11رر مص11تي

 ، ، ديم111وقراط  أو م111ا يع111ادله، مث111ل(قي111ادة فتكلفه111ا بالس111هر عل تط111بيقه، وذل111ك ع111تب م111ؤتمر تم111ثيل 
  حالة تعذر عقد المؤتمر

).الندوات المحلية المتوازية في

2 –  11111 
والج11111دير بالملحظ111111ة أيض11111ا، ه11111و أن تنظي11111م م11111ؤتمر يمك11111ن أل يح11111ل المش11111كل المط11111روح في

ولك11ن م11ا يج11ب فهم11ه جي11دا عن11د ه11ذه الحال11ة، ه11و أن تنظي11م م11ؤتمر يبفر11 عل ك11ل ح11ال. ش11موليته
وري، الص11حيح، الوحي11د، لح11ل المش11كل الم11زدوج، أي مش11كل الخ11ط و ".القي11ادة"ه11و الطري11ق الضي11

 11111 حال11111ة ع11111دم نج11111اح الم11111ؤتمر 
 11111 ح11111ل ه11111ذا المش11111كل ال11111ذي يع11111وق حالي11111ا تق11111دم) أو م11111ا يع11111ادله(وفي

في
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 11 المنظم11ة
ورة، راجعة إل التناقض11ات الكامن11ة في ول11ن تك11ون. المنظمة، فإن السباب ستكون بالضي

  حد ذاته، كأسلوب ديموقراط  من أجل مركزة وحس11م) أو ما يعادله(راجعة إل تنظيم المؤتمر 
في

  مؤتمر محدد،. الختيارات الساسية للمنظمة
  يمكن ارتكابها في

هذا بالضافة إل أن الخطاء النر
  مؤتمر آخر ينظم من بعده

.يمكن تصحيحها في

الع111ائق الرئيس 111 ال111ذي يمن111ع المنظم111ة م111ن تحقي111ق قف111زة نوعي111ة نح111و التق111ويم والتث111وير:  خلصـــة
  الداخل، وافتقادها لخط سياس  تك11ون

ة، هو افتقادها قيادة منتخبة موجودة في والتنظيم والبلتر
 1111 م1111ؤتمر أو م1111ا يع1111ادله

فل يمك1111ن معالج1111ة. المنظم1111ة ق1111د حس1111مته بأس1111لوب مرك1111زي ديم1111وقراط  في
 11111 

  تك11111ون). أو م11111ا يع11111ادله(مش11111كل المنظم11111ة إل بم11111ؤتمر وطني
أم11111ا الن11111دوات الجهوي11111ة المعزول11111ة ال11111نر

قيعي1ة مث1ل. منطلقاتها وآفاقه11ا محلي11ة فق11ط، فل يمكنه11ا س11وى أن تعق1د الم11ور كم11ا أن الحل11ول التر
ي11 م11ن ف11وق فإنه11ا إنم11ا س11تفاقم المش11اكل  11 يح11ل في11ه. تطعي11م القي11ادة، أو التعييي

وب11دون م11ؤتمر وطني
.مشكل الخط والقيادة ل يمكن للمنظمة نهائيا أن تتقدم

رفيق

 1981نونير 
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ي الثورة المغربية: "ملحظات حول نص 
اتيجية فف 1"القضايا السير

أول م111ا يلح111ظ عل الن111ص ه111و ع111دم قي111امه بتقيي111م لطروح111ات المنظم111ة فيم111ا يخ111ص القض111ايا) 1
اتيجية  اتيجية خلل تجربته1111111ا : الس1111111تر :لق1111111د س1111111بق للمنظم1111111ة أن طرح1111111ت ع1111111دة تص1111111ورات اس1111111تر

اتيجية  1 العدي1د م1ن القض1ايا الس11تر
النتفاضة ثم حرب التحرير الشعبية الطويل11ة الم1د وفص1لت في

ثم طرحت تصورا جديدا بع11د ب11روز قض11ية الص11حراء يرك11ز عل...) مناطق الصدام، قواعد حمراء (

 .2دور الجنوب المغربب 

وري الهتمام بها    لم يتطرق لها النص، وكان من الضي
:هكذا تطرح العديد من القضايا النر

اتيجية للمنظمة وارتباطها بالتكتيكأ أ    واد. ما ه  التصورات الستر
لماذا ةل نشاط المنظمة في

اتيجية مج1111رد مق1111ولت جام1111دة ل  1111 واد آخ1111ر ح1111نر أص1111بحت الطروح1111ات الس1111تر
اتيجيتها في واس1111تر

اتيجية العام11ة. علق11ة له1ا بالممارس11ة م1ا ه11و ال1دور ال1ذي لعب11ه إس11قاط ع1دد م1ن الطروح11ات الس11تر
ح111رب التحري111ر الش111عبية الطويل111ة(أو الث111ورة الص111ينية ) النتفاض111ة(الم111أخوذة م111ن الث111ورة البلش111فية 

اتيجية مرتبط11ة أك11تث بواق11ع) الم11د  11 اس11تر
 11 للبلد وت11أختي التفكتي11 الج11دي في

 11 حج11ب الواق11ع العيني
في

  مواجهة حركة الجماهتي وقواها المناضلة
يالية في .3بلدنا وتطور أساليب النظام والمتب

 11 الث11ورة المغربي11ة"تعت11تب وثيق11ة 11  1
اتيجية في إع11ادة"، م11ن الوث11ائق الساس11ية لخ11ط م11ا س11م  ب "القض11ايا الس11تر

  "البناء
ها" غشت 30"وقد سبق لموقع  . 1982 – 5 – 22، وقد صدرت في .أن قام بنشش

اتيحب  ل111دى المنظم111ة الماركس111ية –11  2 الفق111رة المعني111ة هن111ا غتي111 دقيق111ة م111ن حي111ث عرض111ها لتط111ور الفك111ر الس111تر
  وثائق سابقة، وما يهمنا هن11ا"إل المام"اللينينية المغربية 

، ولن نعود لهذا الموضوع فقد تم التفصيل فيه في
اتيجية تتح11دث ، فه1ذه الس11تر  1 الغ11رب العربب 11

اتيجية الث11ورة في هو تصحيح خطأ الكاتب بصدد حديثه ع11ن اس11تر
، ويض111م منطق111ة س111وس وج111زءا م111ن المن111اطق المحيط111ة به111ا المتاخم111ة للص111حراء الغربي111ة، ع111ن الجن111وب الغربب 111

 111 ذل111ك ال111وقت تط111ويرا لمفه111وم 
اتيجية" من111اطق الص111دام"ويعت1111تب ه111ذا الط111رح في ال111ذي تض1111منته الوث1111ائق الس1111تر

ي يونيو " إل المام"لمنظمة  .1974... و 1972ما بيي
 11 غتي1111  3

اتيحب  للمنظم11ة، ول11ذلك ج11اءت إس11قاطاته في يظه11ر أن ص11احب الوثيق11ة غتي11 مل11م بتاري1111خ الفك11ر الس11تر
محله11ا وبعي11دة ك11ل البع11د ع11ن ك11ل موض11وعية، وه11و ح11ال جي11ل ل1م يع11ايش تل11ك التجرب11ة وتلق11ف بع11ض العب11ارات
حولها من هنا أو هناك، خاصة وأن قادته الج1دد ك1انوا ق1د تعم1دوا تش1ويه تجرب11ة المنظم11ة م1ن خلل تبس1يطها

.وتسطيحها، وأحيانا نتيجة جهل بعضهم بها
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لق1111د س1111بق للمنظم1111ة أن انتق1111دت النظ1111رة البلنكي1111ة ونظري1111ة الفوك1111و وانتق1111دت أيض1111ا ة1111اهرةب أ 

اكم السلم  للقوى أو ما سم  بالخط الداخل  .التر

 1 ش11بكات شية تم1ارس نوع1ا م1ن
لكن عل مستوى الممارسة العملي1ة ل1م يمن11ع ذل1ك م1ن التقوق1ع في

 11 ش11كل خ11اص " البلنكي11ة"السياس11ية وم11ن " ح11رب العص11ابات"
إس11قاط(المعزول11ة ع11ن الجم11اهتي في

 11111 توزي1111ع المناش111111تي مثل
ي في ، القي111111ام بعملي111111ات المتخصص111111يي ...)4مواق111111ف م11111ن ف111111وق عل الجم111111اهتي

كذلك مارست المنظمة وتمارس الن ومنذ أن بدأ الكلم ع11ن إع1ادة البن1اء خط1ا داخلي1ا يرتك11ز عل
 111 التجرب111ة 

 111 النقاش111ات السفس1111طائية في
م111ع) 1975وك1111أن حرك111ة الواق111ع ق111د ت111وقفت م111ن (الغ111رق في

 111 الواق111ع الح 111 
ي ول ع111ن(نس111يان الفع111ل في ء ع111ن عم111ل المنظم111ة الجم111اهتي 111 

هك111ذا ل يس111مع أي سش
ها ي) دعايتها أو تأثتي  .5رغم الكلم عن الرتباط بالطبقة العاملة والفلحيي

 111 خ111ط مس11تقيم  )2
 111 في

منظم111ة: ه111ل ل11م يك111ن هن111اك وم111ا زال تص11ور لتط111ور المنظم111ة كتط111ور يمسش
ي11 ث11م تنتق11ل بع11د ذل11ك إل الطبق11ة العامل11ة ث11م بفض11ل ن11واة بروليتاري11ة تنتق11ل إل تنطل11ق م11ن المثقفيي

ي وحينذاك يتم بناء الحزب وانطلق الكفاح المسلح   نظ11ري أن ه11ذا التص11ور ه11و ال11ذي. الفلحيي
في

.6طغي وما يزال إل حد الن داخل المنظمة

يالي11ة والنظم11ة الس11اهرة عل مص11الحها، ل1ن ي أن الرجعي1ة والمتب إن تجارب الش11عوب وتجربتن11ا ت11بيي
  وسعهم لعاقته

  خط مستقيم وسيعملون كل ما في
.يسمحوا أبدا بهذا التطور في

إن تقييمن111111ا للتجرب111111ة رغ111111م أن111111ه كش111111ف ع111111ن انحرافن111111ا ع111111ن مهم111111ة التج111111در وس111111ط الطبق111111ة العامل111111ة
  العمق لنفس التصور السالف الذكر

، فإنه ةل سجينا في ي . 7والفلحيي

اتيجية   ذلك هو أن تقييم التجربة لم يتطرق للقضايا الستر
.ولعل ما ساهم في

  الهامش الرابع11  4
. ينطبق عل هذه الفقرة ما قلناها عن الفقرة أعله في

5  111 
 1 الس1قوط في

إن غياب التقييم الشامل لتجربة المنظمة، بإعطاء أرضية معمقة ع1ن ذل1ك، ه1و م1ا س1اهم في
ك111انت تس111تدع  تقييم1111ا" إع1111ادة البن1111اء"م111ا أس1111ماه الك1111اتب بالنقاش1111ات السفس1111طائية، فك111ل مح111اور م111ا س111م  ب 

ي11 ك11ل تل11ك الج11زاء، وم11ع غي11اب الخي11وط العام11ة الموجه11ة، ة11ل الح11ديث ع11ن تل11ك التجرب11ة جزئي11ا دون راب11ط بيي
عش1111وائيا، جزئي1111ا، تجريبي1111ا وانتقائي1111ا، وق1111د أدى ه1111ذا إل فش1111ل التجرب1111ة وس1111قوطها الم1111دوي، ولح1111د الن ل زال

.لم يستوعبوا ذلك الدرس القاس " إعادة البناء"أنصار 
وع 11  6 عل مرحل111ة" إع111ادة البن1111اء"يظه111ر أن الك111اتب تش111ابه علي111ه البق1111ر، وم111رة أخ111رى ق111ام بإس111قاط أفك111ار مشش111

ة الممتدة من نونتب  وع، ونقصد خاصة الفتر .1974إل نونتب  1972سابقة عل هذا المشش
 11 ب11ذلك بع1ض النت11ف هن1ا وهن1اك والمعزول1ة ع1ن س1ياقها11  7

ع1ن أي تقيي11م يتح11دث الك1اتب؟ الله1م إذا ك1ان يعني
 
.التاريحي
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 11 نظ11ري، أن نق11د ممارس11ة العن11ف الث11وري المع11زول ع11ن الجم11اهتي م11ن ط11رف نخب11ة ق11د ب11رر ع11دم
وفي

ح11رب"كما أن مقولة . الهتمام الجدي والنجاز الملموس لشكال ولو بسيطة من العنف الثوري
ر عملي11ا أن مس11ألة العن11ف مس11ألة طويل11ة الم11د، إذن ل" التحري11ر الش11عبية الطويل11ة الم11د ك11انت ت11تب

111 
وطها، أي أن ذل111ك ك111ان ي111دفع في  111 المس111توى القري111ب، وبالت111ال  يج111ب انتظ111ار ت111وفر شش111

تهمن111ا ول في
.8اتجاه تأجيل مسألة العنف إل ما ل نهاية

إنن1111ا ل1111م ننتب1111ه أن ممارس1111ة عملن1111ا السياس 1111 خلل تجربتن1111ا كله1111ا ك1111ان م1111ن فع1111ل نخب1111ة معزول1111ة ع1111ن
وإذا ك1ان ذل1ك ق1د س11هل فعل عملي1ة قمعن1ا م1ن ط1رف النظ1ام ف1إنه أيض1ا أكس11بنا رص1يدا. 9الجماهتي

ل1111ذلك أعت11111تب أن1111ه م1111ن. نض1111اليا وسياس11111يا داخ11111ل ج11111زء م1111ن الجم11111اهتي وعلمن11111ا العدي1111د م1111ن ال11111دروس
الخ1111اطن اعتب1111ار أن أي عن1111ف مم1111ارس م1111ن ط1111رف نخب1111ة ول1111و ك1111انت معزول1111ة خ1111اطن مس1111بقا بش1111كل

 111 ة111روف معين111ة. مطل111ق
أعت111تب خلف111ا ل111ذلك أن إطلق أعم1111ال العن111ف الث111وري م111ن ط111رف نخب111ة في

ا يمك1ن أن تلع1ب ي11ا ك1بتي وملئم1ة ح1نر ول1و قمع1ت ه1ذه العم1ال ت1وفر له1ذه النخب1ة تعاطف1ا جماهتي
 1111 أن تقتن1111ع الجم11111اهتي ب1111أن ه11111ذه النخب1111ة تكاف11111ح فعل ولي11111س فق1111ط ب1111الكلم م1111ن أج1111ل تح11111رر

دورا في
 1 مرحل11ة م11د نض11ال . الجماهتي الشعبية

ي تك11ون الجم11اهتي في فإذا تم اختيار الطرف الملئم مثل حيي
ي، ب11ل تخ11وض في11ه نض11الت عفوي11ة وتم11ارس عنفه11ا الث11وري، ف11إن اللتح11ام به11ذا العن11ف الجم11اهتي

11 
، إن ه11ذه العم11ال في  11 الكف11اح والقي11ام بأعم11ال عنيف11ة تس11اند الجم11اهتي

 11 الج11رأة في
وإعط11اء المث11ل في

ا، زي111ادة عل أنه111ا تس111لح نظ11ري، ورغ11م احتم111ال فش111لها وقمعه111ا يمك111ن أن تش111كل كس111با سياس111يا ك111بتي
ي بتجرب111ة غني111ة   111 مي111دان الكف111اح والمي111دان العس111كري ومعرف111ة البلد والع111دو(المناض111ليي

وتق111وي) في
. 10صلبتهم وعزيمتهم

ي،11  8 يظه111ر أن الك111اتب يجه111ل مختل111ف أش111كال العن111ف الث111وري، ب111ل يجه111ل مفه111وم العن111ف ال111دفاع  الجم111اهتي
 111 ه111ذا المج111ال وثيق111ة " (إل الم111ام"ال111ذي بل111ورته منظم111ة 

وط قي111ادة النض111ال ال111دفاع "انظ111ر في ء شش111 نح111و تهني 111
" ).للجماهتي

.إن القول بهذا، نوع من التعسف عل التاري1111خ ولوي لعنق الحقيقة11  9
انتقد صاحب الن1ص البلنكي11ة بش1كل ع11ام وس1قط فيه11ا تمام1ا بع11د ذل11ك، وبع1د اته11امه للمنظم11ة بممارس11ة11  10

ح عليه111ا كب111ديل ممارس111ة البلنكي111ة المس111لحة، وم111وقفه يك111اد يك111ون قريب111ا م111ن موق111ف البلنكي111ة السياس111ية، اق111تر
ح ما يسميه ب" لنخدم الشعب"فصيل   1 ه1ذا الص1دد وثيق11ة" (العملي11ات ذات الص1دى"الذي كان يقتر

انظ11ر في
وليتاريا المغربب "   لحزب التب

").من أجل خط ماركس  – لينيني
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العن1111ف-إن التص1111ور لع1111ادة البن1111اء ق1111د أس1111قط تمام1111ا م1111ن حس1111اباته واهتمام1111اته مس1111ألة الكف1111اح ) 3
اتيجية نردده1ا- الثوري  كأن المس11ألة مج11رد لزم1ة نطرحه11ا م1ن وق11ت لخ11ر، ض1من أطروح11ات اس11تر

  أية مهام ملموسة ولو كانت بسيطة
.كما نردد مقولت فلسفية، لكنها ل تتجسد في

 11 الخ11ارج والس11جن ع11ن أهمي11ة الجن11وب الغربب 11
ي11 داخ11ل المنظم11ة في اجع تح11ت ض11غط اليميي إن ال11تر

ي الذي استفاد من أخطاء نظرية تضمنتها أرض11ية ( أدى إل أن تص11بح مس11ألة) نقط11ة 13هذا اليميي
العنف أو الكفاح مس1ألة ملغ11اة تمام1ا م1ن ج11دول تفكتي1 المنظم11ة وب1الحرى م1ن ج11دول أعماله1ا م1ن

ي. جهة، وأن تظل منظمتنا معزولة تماما عن الحركة كتي إن التصور لعادة البناء باكتفائه فقط بالتر
 11111 مس11111الة التحض11111تي

ي11111 دون ط11111رح مه11111ام ملموس11111ة في عل التج11111در وس11111ط الطبق11111ة العامل11111ة والفلحيي
 111 تق111ديم المنظم111ة، وق111د ح111ان الوان لتص111حيح

للكف111اح أو العن111ف الث111وري ق111د أخط111أ بش111كل ف111ادح في
وط ب111روز. ه111ذا الواق111ع المنح111رف وم111ا يجع111ل م111ن ه111ذا الخط111أ أك111تث فداح111ة ه111و م111ن جه111ة تط111ور شش111

وط عل مس1111توى المنطق1111ة تس1111مح بنم1111و ق1111وى ي العف1111وي وت1111وفر شش1111 الكف1111اح أو العن1111ف الجم1111اهتي
.11عسكرية

ء ال11ذي يتن11افي) 4 11 
 11 المغ11رب، السش

 11 الكلم ع11ن النتفاض11ات الفلحي11ة في
لق11د ك11انت تحاليلن11ا تب11الغ في

11 
 11 . م11ع الواق11ع العيني

، ف11إنه م11ن الخ11اطن تعمي11م ذل11ك1958وإذا عرف11ت منطق11ة الري11ف انتفاض11ة في
 111 بع111ض النتفاض111ات مث111ل أولد خليف111ة. عل البلد كله111ا

ا في ، ولع111ل ذل111ك يج111د12لق111د كن111ا ننف111خ ك111ثتي
ي ح111نر يتس111ني تط111بيق المنظ111ور  111 رغب111ة المنظم111ة وقيادته111ا تبي111ان أن المغ111رب يش111به الص111يي

ه في تفس111تي
  علي111ه

اتيحب  الص111يني والواق111ع ال111ذي يج111ب إق111راره، رغم111ا ع111ن إرادتن111ا ه111و أن البادي111ة عرف111ت .13الس111تر

  طرحه البلنك 11 لمس11ألة العن11ف بعي1دا ك1ل البع1د ع11ن جدلي11ة الكف1اح السياس 1111  11
هنا كذلك يستمر الكاتب في

.والعمل المسلح
  ت1111واجهت فيه1111ا قبيل1111ة ولد خليف1111ة بنس1111ائها11  12

يظه1111ر أن الك1111اتب يجه1111ل أح1111داث انتفاض1111ة ولد خليف1111ة، ال1111نر
، ي ي11 العق1ارييي   ج1اءت لل1دفاع ع1ن أح11د كب1ار الملكيي

 1 الجي11ش، ال1نر
ورجالها مع قوات النظام القمعية المتمثل11ة في

  من ورائه أخ الملك عبد ا، وقد ك1انت المعرك11ة بطولي11ة ل زال1ت أح11داثها
، والذي كان يختفي المدعو النجاع 

  ذاكرة المنطق11ة، حي1ث تغن11ت النس11اء بتل1ك المعرك11ة 
 1 ه1ذا المج11ال كت1اب (موشومة في

 1"انظ11ر في
النتفاض11ات في

.عزيز خمليش" المغرب
يظه111ر أن الك111اتب غتي111 مل111م بتاري1111خ المغ111رب ق111ديمه وح111ديثه، حي111ث ع111رف البل111د مئ111ات النتفاض111ات، كم111ا11  13

ي11 ، كما يجهل الكاتب أن مجموعة من أطر المنظمة ك11انوا مطلعيي ي وقف عل ذلك اليوم، مجموعة من الباحثيي
ي هؤلء الشهيد عبد اللطيف زروال، الذي ل زالت دراسته التاريخي11ة بشكل جيد عل تاري1111خ المغرب، ومن بيي

  س11بقت ص11دور. مفق11ودة" تاري1111خ الوطني11ة ب11المغرب"ح11ول 
ويجه11ل الك11اتب ك11ذلك وأمث11اله تل11ك النقاش11ات ال11نر

اتيجية الثورية"وثيقة    صيف "مسودة حول الستر
م1ارس 3، وتعمقت بمناسبة أحداث 1972، واستمرت في
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ا من1111ذ نهاي1111ة الخمس1111ينات إل يومن1111ا ه1111ذا وم1111ا يج1111ب أن نفع1111ل ه1111و دراس1111ة ه1111ذا الواق1111ع. ه1111دوءا ك1111بتي
ه ه والعم111111ل عل تغيتي111111 ض أن نزي1111ح ع111111ن أعينن111111ا نظ111111ارات الفك111111ار. نفس111111ه لتفس111111تي لك111111ن ذل111111ك يف111111تر

  البادية" ريم  لوفو"إن . المسبقة
ولعل أسباب ذلك توجد. قد حاول توضيح أسس الستقرار في

 1 النع1اش،. فيما وفرته خلل مرحلة طويلة الهجرة للخ1ارج والمدين1ة
 1 اس11تغلل الي1د العامل1ة في

وفي
 11 الكلم ع11ن التح1ولت، إل

ه1ذا بالض11افة طبع11ا إل القم11ع الش1ديد، أض1ف إل ذل1ك أنن1ا كن11ا نب11الغ في
 11 تقل11ص الهج11رة إل الخ11ارج وت11أثتي الجف11اف وسياس11ة الح11د م11ن

أن المعطي11ات الجدي11دة المتمثل11ة في
.14الهجرة إل المدينة لبد وأن تغتي واقع البادية المغربية

ي م1111ن الب1111وادي، وتف1111اقم أوض1111اع ة م1111ن الن1111ازحيي أم1111ا الم1111دن فإنه1111ا زي1111ادة عل اس1111تقبالها لف1111واج غفتي1111
، وبالت111ال  تس111مح أك111تث لنفج111ار الجم111اهتي فيه111ا، فإنه111ا ت111وفر إمكاني111ة العم111ل السياس 111 والي111ديولوجب 

ي .أشكال الحتجاج والعنف الجماهتي

: انطلقا من هذه الملحظات التمهيدية أتطرق للنص 

1 –  1111 ح1111دود 
  يمك1111ن ربطه1111ا ول1111و في

إن الن1111ص ب1111دل أن ين1111اقش المش1111اكل الفعلي1111ة والملموس11111ة ال1111نر
 11111 التاري1111خ يك11111رر الطروح11111ات العام11111ة ح11111ول الث11111ورة

ممارس11111تنا العملي11111ة ولي11111س فق11111ط بلغون11111ا المثقفي
وليت11اري  إن ك11ل ه11ذه النق11ط نوقش11ت ع11دة م11رات... الوطني11ة الديموقراطي11ة الش11عبية والح11زب التب

  لن أناقشها
.وما أريد نقاشه هو الجزء الختي من النص. من قبل، لذلك فإنني

1973.
  تنظر إل الشياء11  14

يعتمد الكاتب عل تحاليل ريم  لوفو ذات المنهجية السوسيولوجية البورجوازية، النر
  ك11111انت تف11111رض عل

 11111 البادي11111ة، ال11111نر
، وتجه11111ل طبيع11111ة العلق11111ات الجتماعي11111ة الطبقي11111ة في  11111 وض11111عها الس11111تاتيك 

في
ي ي11111 العق11111ارييي ي والملكيي  11111 مواجه11111ات عنيف11111ة ومس11111لحة أحيان11111ا ض11111د القط11111اع والرأس11111مالييي

ي11111 ال11111دخول في الفلحيي
ي دفاع11ا ع11ن الرض والم11اء والكل وض1د القم11ع والس11تغلل والض11طهاد، إن م1ا يجهل11ه الك11اتب ه11و أن الرأسمالييي
ي عن المدن من حيث درجة الستبداد والستغلل والقم11ع المس11لط بوادي الستينات والسبعينات كانت تتمتي
 11 الت1ام لبس1ط الحق11وق السياس11ية والنقابي11ة، وه 1 ة1روف ك1انت

، لدرجة النفي ي ي والعمال الزراعييي عل الفلحيي
، ال1111ذين رغ1111م طم1111وحهم إل ي ي الث1111ورييي تس1111تدع  اس1111تعدادا سياس1111يا وتنظيمي1111ا م1111ن درج1111ة علي1111ا ل1111دى المناض1111ليي

، ةل11وا حبيس 11 النظ11رة  ي11 ي11 والفلحيي مي11ة"اللتح11ام بالعم11ال الزراعييي ي   تجع11ل مح11ور العم11ل السياس 11" الفيلتي
ال11نر

، كم1ا ه11و م1وروث  1 ش1قها السياس 11
  المدن بعيدا ع1ن الب11وادي، وه1و أم11ر م1وروث ع1ن الحرك11ة الوطني11ة في

كز في يتر
، ال11ذي جع11ل فع11ل الق11وى الثوري11ة س11طحيا ل أث11ر ل11ه"الس11احة السياس11ية"عنه11ا لح11د الن مفه11وم م11ا يس11م ب 

ية .عل الحركة الجماهتي
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2 –   
، وخلف1111ا لبع1111ض الرف111اق، أن1111ه م1111ن الس111ديد تمام1111ا وض1111ع ك1111ل المس1111لمات ال1111نر وإذا كن111ت أعت1111تب

ح11111رب"نردده11111ا دون أن نع11111رف م11111ا يمك11111ن أن نفع11111ل ب11111الملموس وض11111ع ه11111ذه المس11111لمات م11111ن ن11111وع 
 11" التحري11ر الش11عبية طويل11ة الم11د

 11 مح11ك النق11اش والواق11ع، وإذا كن11ت أعت11تب أن م11ا أبر11 ب11ه الن11ص في
في

ه111ذا المض111مار إيج111ابب  م111ن منطل111ق إطلق التفكتي111 والضاع عل الق111ل وأن المدين111ة س111تلعب فعل
  أعت1111تب أن ه1111ذا التفكتي1111 ة1111ل ناقص1111ا لن1111ه ل1111م يهت1111م بتقيي1111م

 1111 المسلس1111ل الث1111وري، ف1111إنني
دورا هام1111ا في

  هذا الميدان، ولو فعل ذلك لستطاع ربما أن ينتق1ل م1ن مس1توى الطروح11ات النظري11ة
التجربة في

إل مستوى المحاولة ولو كانت أولية وبس11يطة لرب11ط نظرتن11ا الثوري11ة ب11أرض" صحيحة"العامة ولو 
  للمنظم1111ة وواق1111ع م1111ا تنتظ1111ره الجم1111اهتي م1111ن منظم1111ة ثوري1111ة تس1111تحق ه1111ذا

الواق1111ع، أي الواق1111ع ال1111ذابر
اتيجية كمس11ألة. الس11م إن النتق11اد الرئيس 11 ه11و أن ه11ذا الن11ص يحم11ل نف11س التص11ور الس11ابق للس11تر

.15ليست مطروحة للتطبيق، لكن فقط للنقاش وكقضية ل يربطها بمهامنا الحالية رابط

 11 م11ن ه11ذا المنطل11ق ل أتف11ق م11ع الن11ص ح11ول أن  – 3
ي11: "إنني   تمتي

إح11دى المق11اييس الساس11ية ال11نر
ورة للقض1111اء عل س1111لطة الع1111دو ي ه1111و الموق1111ف م1111ن العن1111ف الث1111وري كضي1111 ي ع1111ن الص1111لحييي الث1111ورييي

 1111 واس1111تبدالها بس1111لطة الش1111عب
لن المش1111كل لي1111س ه1111و الموق1111ف النظ1111ري ولك1111ن ه1111و م1111دى" الطبفر

،16الس111تعداد الج111دي والفعل 111 لممارس111ة ه111ذا العن111ف الث111وري، فم111ا ع111دا الكلم ع111ن العن111ف الث111وري
 111 ه111ذا المي111دان ع111ن الق111وى. م11اذا فعلن111ا، ول111و عل الق111ل للتحض111تي ل11ه

إنن111ا بك111ل صاحة ل نختل111ف في
.17الصلحية

  الفقرة من نفس الضعف من حيث اللمام بالتجربة11  15
.تعابي

، إذا ل111111م يك111111ن ينخ111111رط ض111111من11  16 ي ي والث111111ورييي ي111111 الص111111لحييي ي111111 بيي   للتميتي
إن العن111111ف الث111111وري وح111111ده غتي111111 ك111111افي

 11111 التفاص11111يل، فق11111د
اتيجية ثوري11111ة حقيقي11111ة، تس11111تند عل نظري11111ة ثوري11111ة حقيقي11111ة ك11111ذلك، ودون ال11111دخول في اس11111تر

الص111111لحية"حمل111111ت العدي111111د م111111ن الحرك111111ات الص111111لحية والتحريفي111111ة الس111111لح، وه111111و م111111ا يطل111111ق علي111111ه مثل ب
  المكسيك" ( المسلحة

ي في تجرب11ة المنظم11ات السياس11ية العس11كرية"(التحريفي11ة المس11لحة"أو ) حركة الزباطييي
  (بأمريكا اللتيني11ة 

 1 نيك11اراغوا، حرك11ة" توبام1اروس"حرك11ة التحري11ر ال1وطني
 1 الوروغ1واي، الحرك11ة الس11ندينية في

في
  كولومبيا " الفارك"

...)).في
هنة عليه، والواقع أن انصار ما سم  ب 11  17 إعادة"إن مثل هذا الدعاء، يتطلب التيان بالحجج اللزمة للتب

اتيحب "البن111111اء ، ل111111م يق111111دموا عل أي تقيي111111م يس111111تحق أن يعت111111تب تقييم111111ا، فخ111111ارج س111111ياقات تط111111ور الخ111111ط الس111111تر
الح11داث السياس111ية، الضاعات الداخلي111ة داخ11ل المنظم111ة وداخ11ل الحمل11م، وم11ع التي111ارات الوطني111ة(للمنظم111ة 

  للق1وات الش11عبية 
 1 شية تام1ة، بع1دما تبن1ت...)الجذرية داخ1ل التح11اد ال11وطني

ء ل1ه في ، وم1ن داخ1ل م1ا ك11ان يه 11
المنظم1111ة فك1111رة بن1111اء المدرس1111ة العس1111كرية، ومم1111ا راج م1111ن علق1111ات خاص1111ة م1111ع الجبه1111ة الديموقراطي1111ة لتحري1111ر

ي  .، كل هذا يقلل من أهمية ادعاء صاحب المقالة)نايف حواتمة(فلسطيي
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ي: "يط11رح الن11ص  – 4 ي. إن أس11لوب العن11ف الث11وري الص11حيح ه11و العن11ف الجم11اهتي إنن11ا كش11يوعييي
".نؤمن بأن الثورة الشعبية ستكون من صنع الجماهتي

 111 أن العن111ف الث111وري ال111ذي تمارس111ه
إن كونن111ا ن111ؤمن ب111أن الث111ورة س111تكون م111ن ص111نع الجم111اهتي ل يعني

 11 ح11الت معين11ة أن يك11ون س11ديدا
 11 ك11ل زم11ان ومك11ان، ب11ل يمك11ن في

وإذا. نخب11ة أو مجموع11ة خ11اطن في
 111 أن العن111ف الث111وري ال111ذي

ي ه111و ال111ذي س111يؤدي إل النض ف111إن ذل111ك ل يعني ك111ان العن111ف الجم111اهتي
 111 تأجي111ج

، وبش111كل م111ؤقت أن يلع111ب دورا في ي111  111 ة111رف معيي
يق111وم ب111ه مناض111لون معزول111ون ل يمك111ن في

 1 نض1التها أو إفش11ال من1اورات أع1دائها
إن ممارس1ة ه1ذا الش11كل م1ن. 18حماس الجم1اهتي أو دعمه1ا في

.الكفاح يجب أن يكون الستثناء، لكن من غتي السديد اعتباره خاطئا بالمطلق

، : "يط1111رح الن1111ص  ي ي يت1111م عل واجه11111تيي  يت11111مفم11111ن جه11111ة أولإن تنظي1111م العن1111ف الث11111وري الجم11111اهتي
 1111 ه1111ذا المي1111دان وت1111دريبها عل أس1111اليب النض1111ال

العم1111ل عل تفجتي1111 الطاق1111ات الخلق1111ة للجم1111اهتي في
ي وتأطتي مبادراتها الثورية العنيفة، وذلك لتتمكن من الدفاع عن نفسها أثناء هجوم11ات الجماهتي
 111 ص111فوف أع111دائها،

 111 ص111فوفها وب111أكتث م111ن الخس111ائر في
أجه111زة القم111ع بأق111ل م111ا يمك111ن م111ن الخس111ائر في

ي11 م11ن تق11دم المسلس111ل الث11وري تق11وم الق11وى الثوري11ة وعل رأس11هاوم11ن جه11ة ثاني11ة  11 ة11رف معيي
، وفي

، ال1111ذرع المل1111ح الح1111زب الش1111يوع  بإنش1111اء أجهزته1111ا العس1111كرية الثوري1111ة كأنوي1111ة أول للجي1111ش الش1111عنب 

 
  مواجهة الجهزة القمعية للعدو الطبفر

" .للجماهتي الشعبية وأداتها في

، ه111ذه ل أتف111ق بتات111ا عل إنش111اء الجه111زة العس111كرية الثوري111ة ل111ن تت111م إل بع111د بن111اء الح111زب الش111يوع 

1 
 11 في

ورة تمسش   وه 1 ترتب11ط ب11النظرة للث1ورة كس1تي
النظرة لم تستطع أن تتخلص من النموذج الص1يني

هك111ذا حس111ب ه111ذه النظ1111رة ل111ن يت111م الهتم111ام ببن1111اء أنوي111ة عس1111كرية إل بع111د بن111اء. 19خ111ط مس111تقيم
 1111 مي1111دان العن1111ف

الح1111زب، أم1111ا قب1111ل ذل1111ك فيج1111ب الكتف1111اء بتفجتي1111 الطاق1111ات الخلق1111ة للجم1111اهتي في
كي11ف يمكنن11ا أن نفج11ر الطاق11ات الخلق11ة للجم11اهتي". الث11وري وت11دريبها عل ذل1ك وت1أطتي مبادراته11ا

ير م11وقفه الخ11اطن م11ن العن11ف الث11وري، خاص11ة وأن11ه هن11ا ل يتح11دث11  18 ء لت11تب 11 
يبح11ث الك11اتب هن11ا ع11ن أي سش

 111 ه111ذا
 111 العفوي111ة في

اتيجية يك111ون ه111ذا الن111وع م111ن العن111ف ج111زءا منه111ا، بمعني111 آخ111ر، هن111اك س111قوط في ع111ن أي111ة اس111تر
.المجال

  وتط111وره، بارتب111اط م111ع مس111ار الث111ورة11  19
يظه111ر أن الك111اتب ك111ان يجه111ل س111ياقات بن111اء الح111زب الش111يوع  الص111يني

  تفن11د بالكام1ل ادع11اءات الك11اتب، وقص1ارى الق11ول ف1إن التجرب11ة
  بدايتها، تلك الس11ياقات ال11نر

الصينية، خاصة في
  أي لحظة من تطورها خطا مستقيما

.الصينية لم تعرف في
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  ميدان العنف إذا لم نقم، و نهتم بمسألة أساليب العن1ف ونت11درب عل القض11ايا العس11كرية من11ذ
في

. الن

إذا اس11تمررنا كم11ا فعلن11ا خلل تجربتن11ا، فل11ن نس11تطيع البت11ة ل تفجتي11 طاق11ات الجم11اهتي ول ت11دريبها،
ب11ل إنه11ا س11تكون أك11تث تق11دما من11ا عل ه11ذا المس11توى وس11توجد ق11وى أخ11رى تس11تطيع ه 11 أن تلع11ب

ي  ).مثل الحركات السلمية(دور تفجتي وتأطتي العنف الجماهتي

ي11 تس11تطيع أن ت11وفر ح11دا أدبي11 م11ن البن11اء التنظيم 11 والتواج11د أرى أن المنظم11ة يج11ب أن تعم11ل، حيي
الي1ة ب الليتب  1 صي11

ي، عل التحضتي لممارسة العنف وبن1اء أنوي1ة عس11كرية، لك1ن ذل1ك يعني الجماهتي
.المتفشية وتصفية الوضاع المنية المهزوزة

ي المنظ11م للقي11ام: "يط11رح الن11ص   11 ص11يغة العن11ف الث11وري الجم11اهتي
ة الحالي11ة، ف11إن تبني  11 الف11تر

أم11ا في
بجمي1111ع مهامن1111ا الثوري1111ة، السياس1111ية والتنظيمي11111ة والنض1111الية المس1111تعجلة، وعل رأس1111ها إع1111ادة بن1111اء

ي " .منظمتنا كمنظمة شيوعية مكافحة، صلبة، متجذرة وسط العمال والفلحيي

، والحقيق111ة أن مث111ل ه111ذا التعام111ل ي111ؤدي بن111ا إل تأجي111ل نق111اش  
 111 ه111ذه الص111يغة ك111افي

ل أتف111ق أن تبني
 1..." مشكلة العن1ف الث1وري إل م1ا ل نهاي1ة، أو بالض11بط إل أن يت1م إع1ادة بن1اء منظم11ة ش11يوعية 

وفي
ي11 نظ1ري، أن المنظم11ة ل1ن تبني1 كمنظم11ة ش1يوعية مكافح1ة ص1لبة ومتج1ذرة وس1ط العم1ال والفلحيي

وط انفج11اره ي ال11ذي توج11د وتتك11اثف شش11 إن ه 11 ل11م تأخ11ذ عل عاتقه11ا الن11دماج ب11العنف الجم11اهتي
.20أردنا ذلك أم أبيناه

 11 ص11يغة عام11ة 
ي الث11وري المنظ11م"إن تبني  11 مهامن11ا الملموس11ة" العن11ف الجم11اهتي

ل11ن تفي11دنا البت11ة في
ي أن انفج11ارات م11ن ش11اكلة  ممكن11ة الوق11وع، ورغ11م ذل11ك نط11رح 1981يوني11و  20لن واق11ع البلد ي11بيي

إن الجم1111اهتي س1111تحكم. 21ص1111يغة عام1111ة لنتخل1111ص م1111ن ه1111ذا المش1111كل ون1111ؤجله إل أج1111ل غتي1111 مس1111م

  التعبتي عن تبنيه لموقف بلنك  س11بق أن عارض11ه بأش11كال مختلف11ة11  20
لقد أصبح الكاتب هنا أكتث وضوحا في

داخ111ل الن111ص، فق111د عارض111ه سياس111يا حينم111ا أطل111ق علي111ه الممارس111ة السياس111ية البلنكي111ة، ويتبن111اه الن كبلنكي111ة
!!؟؟..مسلحة 

قب1111ل ثلث1111ة أش1111هر م1111ن ص1111دور ه1111ذه الوثيق1111ة، أص1111در التي1111ار الث1111وري داخ1111ل المنظم1111ة مقال1111ة تح1111ت عن1111وان11  21
الفلس1111طينية" اله1111دف"، وق1111د ق1111امت مجل1111ة "ب1111المغرب" النح1111راف ال1111ديموقراط "المعتقل1111ون السياس1111يون و"
ي(  11 الع11دد ) المجل11ة المركزي11ة للجبه11ة الش11عبية لتحري11ر فلس11طيي

اير 6بنشش11 المقال11ة في وق11د أث11ار ه11ذا. 1982، ف11تب
ي بالس11جن المرك11زي ب11القنيطرة، ال11ذين ك11ان أغلبه11م ي11 السياس11ييي  11 حين11ه ض11جة ونقاش11ا وس11ط المعتقليي

المق11ال في
، ول1م يك1ن"إل الم1ام"ب11ديل ع1ن الخ1ط الث11وري للحمل1م ولمنظم11ة " ديموقراطي11ا"آنذاك قد أصبح يتبني نهج1ا 

ي ق111د اته111م أبراه111ام" إع111ادة البن1111اء"أنص111ار  ي111 السياس111ييي بعي111دين ع111ن ه111ذا الخ111ط ، رغ111م أن العدي111د م111ن المعتقليي
، بحس111ن ني111ة من111ه تج111اه متهمي111ه، مجل111ة   بك111ونه ص111احب المقال111ة الم111ذكورة أعله، فراس111ل ه111ذا الختي111

الشفابر
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، لي1111س فق1111ط لنن1111ا نق1111ول بح1111رب التحري1111ر الش1111عبية الطويل1111ة الم1111د أو علين1111ا وعل خطن1111ا السياس 1111
 1 إط1ار نق11ابب  ض1يق، ولك1ن

 1 بع1ض المعام1ل في
ي المنظم أو لننا نناض1ل بجانبه1ا في بالعنف الجماهتي

 111 الش1111وارع
ة في  1111 معاركه1111ا الطبقي1111ة الك1111بتي

ة وفي  1111 محنه1111ا الك1111بتي
أيض1111ا وأساس1111ا لنن1111ا س1111نقف بجانبه1111ا في

.والبوادي

 11111 أع11111رف م11111دى
 11111 ل أدع11111و أن تم111111ارس منظمتن111111ا من11111ذ الن العن11111ف الث11111وري لنني

وليك11111ن واض11111حا أنني
هشاش11111ة أوض11111اعها وأع11111رف هامش11111يتها بالنس11111بة للجم11111اهتي وض11111عف معرفته11111ا ب11111الواقع وبأس11111اليب

 1111 ه1111ذا المي1111دان
 1111 أل1111ح بك1111ل ش1111دة أن تأجي1111ل. 22ممارس1111ة العن1111ف الث1111وري والتقالي1111د الش1111عبية في

لكنني
 11 إنج11از مهمتن11ا الرئيس11ية، أي

 11 ه11ذه القض11ايا وبش11كل ملم11وس س11يؤدي إل الت11أخر ح11نر في
التفكتي11 في

ي  23التجذر وسط الطبقة العاملة والفلحيي

إن الهتم11ام بموض11وع العن11ف الث11وري مهم11ة يج11ب أن تط11رح ض11من مهامن11ا وإل تجاوزتن11ا الح11داث
ح النقط التالية للتفكتي والنقاش .تماما، لذلك أقتر

.لماذا لم نستفد من تجربة الحركة – 1

2 –  1111 ه1111ذا المي1111دان  
تجرب1111ة عب1111د الكري1111م الخط1111ابب  وجي1111ش التحري1111ر: دراس1111ة التج1111ارب المغربي1111ة في

.24مارس 3والمقاومة وحركة 

، وذل1ك بتاري1111خ " الختي11ار الث11وري" اك  ءا م1ن1982 – 3 – 9لس11ان الجن11اح البضي داخ1ل التح11اد الش11تر ، مت1تب
ت المجل11ة  11 الس11جن المرك11زي، وق11د نشش11

ي في ي11 السياس11ييي ذل11ك المق11ال المنس11وب إلي11ه م11ن ط11رف بع11ض المعتقليي
ة،   أص111111حاب المقال111111ة بالنتس111111اب إل نظري111111ة الفوك111111و الش111111هتي

ه111111ذا التك111111ذيب ال111111ذي اته111111م في111111ه أبراه111111ام الشفابر
 11 أغلبه111ا ق11د أدان111ت انتفاض111ة 

  ك11انت في
20واتهمه111م ك11ذلك بالحلقي111ة تج111اه الق111وى الص111لحية، تل111ك الق111وى ال111نر

ادوري(يوني11و المجي11دة    س11قط فيه11ا المئ11ات م11ن أبن11اء الش11عب المغربب 11 برص11اص النظ11ام الكم11تب
).النتفاض11ة ال11نر

 111 مواجه111ة العن111ف
ة عل أهمي111ة الع111داد للعن111ف المس111لح في  111 تل111ك المقال111ة الش111هتي

وأم111ام تأكي111د الخ111ط الث111وري في
  أس1111111طوانة م1111111ا يس1111111م ب

اتيجية ثوري1111111ة واض1111111حة، ردد أبراه1111111ام الشفابر العن1111111ف الث1111111وري"الرجغ 1111111 ض1111111من اس1111111تر
ي المنظم اتيجية"الجماهتي اتيجية كاستر .، أي اللإستر

  تلك، يتوفر موقع 
ها لحقا" غشت 30"رسالة أبراهام الشفابر .عل نسخة منها، وسيتم نشش

بعد هذا الوصف لوضاع المنظم11ة حس1ب الك11اتب، فم1ا الفائ11دة م1ن ك1ل ه1ذا اله11راء ح11ول العن1ف ال1ذي ل11  22
!!يقبل النتظار ؟؟

هناك تناقض صارخ لدى الكاتب، عندما يتحدث عن منظمة هشة تنجز التجذر بالضافة إل استعمال11  23
.العنف الثوري

 1 جله1ا فاش1لة 11  24
  ك1انت في

لق11د عرف1ت المرحل11ة ص1دور دراس1ات هام11ة(لي1س المه11م دراس11ة ه1ذه التج11ارب ال11نر
، وه111و تجمي1111ع للم1111داخلت"الث111ورة الريفي1111ة"ح1111ول ه1111ذه التج1111ارب وأهمه111ا الكت1111اب الض111خم ال1111ذي أنج1111ز ح1111ول 
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  غيفارا، نيكاراكوا، إيران : دراسة تجارب شعوب لخرى  – 3
... .توباماروس، تسش

دراس1ة واق11ع الجي11ش والتح1ولت داخل1ه،(معرف1ة واق1ع البلد : الهتم1ام بالمس11ائل العس1كرية  – 4
)Etat major ()و دراسة الجغرافيا .دراسة نقط تركزه وأهمية مناطق تواجده، قراءة خرائط 

 1111 إس1111قاطها تمام1111ا م1111ن
إن ه1111ذه المه1111ام تظ1111ل ثانوي1111ة بالنس1111بة للمهم1111ة الرئيس1111ية، لك1111ن ذل1111ك ل يعني

.اهتماماتنا

1982 – 5 – 22: رفيق 

، السلسلة الجديدة، العدد  مكرر 5الشيوعي

ي   ق1111دمت إل المن1111اةرة الدولي1111ة ح1111ول ه1111ذه الث1111ورة، وق1111د ش1111ارك فيه1111ا العدي1111د م1111ن كب1111ار الم1111ؤرخيي
والوث1111ائق ال1111نر

ي11  ي والمثقفيي ي11 والسياس11ييي ي والجغرافييي بولوجييي ي والن11تر وق11د أص11درت دار النشش11 الفرنس11ية... والسوس11يولوجييي
و" بق111در م111ا أن اله111م ه111و إدم111اج خلص111ات ودروس ه111ذه التج111ارب ض111من) 1973ه111ذا الكت111اب س111نة " ماس111بتي

اتيجية ثورية .محاور استر
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