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تقديم أولي

ورة الخــط العــام للمنظمــة )Points nodaux( رصــد أهــم النقــط العقديــةس��تحاول ه��ذه المقال��ة المرك��زة  ــ ســتر ي
الماركســية ــ فف

 � معمع�ان"إل المام"اللينينية المغربية 
اتيجيا، إيديولوجيا، سياسيا وتنظيميا، من مرحلة التأسيس له�ذا الخ�ط وتط�وره في ، استر

ي������� عل قي�������ادة المنظم�������ة، باستئص�������الها للخ�������ط الث�������وري، والس�������تر به�������ا، ، إل ح�������دود اس�������تيلء حفن�������ة م�������ن التحريفيير ������� 
الصاع الطبقر

، وم��ن ت��م التص��فية العملي��ة لوجوده��ا"مسلس��ل إع��ادة البن��اء" باس��م ، عل طري��ق الص��لحية ح��د الفلس الي��ديولوجج  والسياس ��
 ��� ح���دود إط���ار

، يعم���ل في ادوري الملك ���  ��� النهاي���ة، لح���زب سياس ��� مرخ���ص ل���ه م���ن ط���رف النظ���ام الكم���تج
التنظيم ��� لص���الح تأس���يس، في

 �� خ��ط
ي" دس��توره وق��وانينه الرجعي��ة، ولتتح��ول بع��دها المنظم��ة وتاريخه��ا في عيير ، "الشش�� ي�� ي��"ذك��رى رمزي��ة" التحريفيير ، يت��م، م��ن حير

 �� فك��را وممارس��ة، التف��اف تل��ك
إل آخ��ر، وكلم��ا اش��تد، ارتباط��ا ب��الخط الث��وري لتل��ك التجرب��ة، ع��ود اليس��ار الث��وري الماركس �� �� اللينيني

، م�ع ع�زل وطم��س أي إث�ارة)1980 �� 1970( عل جزء من خط المنظمة السياس  لمرحلته��ا الثوري�ة الزمرة التحريفية، وبانتقائية،
ير و دعم أطروحات سياس�ية إص�لحية وتحريفي�ة مفلس�ة، اتيجج  والتنظيم  لتلك المرحلة، بهدف تتج لخطها اليديولوجج  والستر
 �� خلل ط��ور

 �� تجدي��د وتط��وير فك��ر المنظم��ة وخطه��ا السياس �� ال��ذي أرس��يت أول أعم��دة بن��اءه التحريقي
تحت شعار الس��تمرارية في

.1979 النفجار السياس  والتنظيم  الذي عرفته المنظمة سنة

  ص��درت باس��م منظم��ة
كيبي��ة عل مجموع��ة م��ن الوث��ائق ال��نر   تع��تج بش��كل ع��ام ع��ن"إل الم��ام" س��تعتمد ه��ذه المحاول��ة التر

، وال��نر

ورات الصاعات الطبقي����ة ب����المغرب ومحيطه����ا القليم ���� وال����دول   ���� س����تر
  بلورته����ا المنظم����ة في

طبع����ا، خ����ط ه����ذه .الطروح����ات ال����نر
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عل الخص��وص، وبش��كل ع��ام وس��ط 1الطروح��ات ه���و حص��يلة الصاعات السياس��ية واليديولوجي��ة والتنظيمي��ة داخ��ل المنظم��ة
  ص��درت باس��م بع��ض أعض��اء المنظم��ة، بم��ا يمك��ن المزي��د..ال��م .ال��ل .الحركة ال��م

كم��ا س��تعتمد ه��ذه المقال��ة عل بع��ض الوث��ائق ال��نر

، السياس  والتنظيم  ، اليديولوجج  اتيجج    تطور خط المنظمة الستر
.من تسليط الضوء عل تلك النقط العقدية في

 ������� س�������تحاول ه�������ذه المقال�������ة ولن
ي بالس�������اس عل ه�������ذه النق�������ط في كتر خ�������ط المنظم�������ة، فه ������� وإن ل�������م ت�������أت عل ج�������ل تفاص�������يل ال�������تر

  الس����ياق
 ���� ال����ذي إقليمي����ا ودولي����ا، محلي����ا؛ ،2الت����اريجي

تش����كلت تل����ك النق����ط وج����رت مجم����ل وعل أرض صاعاته الطبقي����ة، إط����اره، في
 ���� ذاك الخ����ط، فه����ذا

 ���� أن ه����ذه المحاول����ة، التح����ولت في
 ���� فص����لت ق����د منهجي����ا، ل يعني

تط����ور خ����ط المنظم����ة ع����ن تل����ك التفاص����يل في
، .شموليتها   فلم وللتذكتر

 �� أه��م تعتمدها هذه المحاولة، م��ن الخ��وض تخل أي وثيقة من وثائق المنظمة أو لعضائها، تلك النر
في

ال������ذي في������ه أخ������ذت المنظم������ة وه������و ذات������ه الس������ياق والفاعل������ة في������ه، تفاص������يل ذاك الس������ياق وتط������وراته، وتحدي������د الق������وى المحرك������ة
اتيجج  وأساليب صاعها لجل تحقيقه وفيه بلورت محددا لها، موقعا .خطها الستر

����� 
ولن ه�����ذه المقال�����ة، ك�����ذلك، تركيبي�����ة، وليس�����ت تحليلي�����ة أو تقييمي�����ة، فس�����تحاول إل أقص ح�����د ممك�����ن، أن تك�����ون فيه�����ا وفي�����ة في

ت المنظم��ة ع��ن "المف��اهيم والمص��طلحات" استعمال نف��س   به��ا ع��تج
،ال��نر ، السياس �� والتنظيم �� ، الي��ديولوجج  اتيجج   خطه��ا الس��تر

تص��������فية المنظم���������ة الماركس���������ية �� مسلس��������ل" دراس��������ة "غش��������ت 30“ موق��������ع عل وأطروحاته��������ا، انظ��������ر الداخلي���������ة، توجهاته��������ا لمعرف��������ة طبيع��������ة ه��������ذه الصاعات��  1
.بقلم الرفيق فؤاد الهيلل  ،" "المام إل" المغربية اللينينية

كيبية فقط بذكر��  2   هذه المقالة التر
.الملمح العامة الساسية لهذا السياق ستكتقي
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 �� ه��ذه 
  ال��ذي 3حك��م لي إص��دار م��ن نفس��ها المقال��ةكم��ا تعقي

 �� ح��ق ذاك الخ��ط، ل م��ن خلل الس��ياق الت��اريجي
وم��ن أي ن��وع ك��ان، في

.تطورات هذا السياق اللحقة تبلور فيه، ول من خلل

كيبي��������ة إن   ح��������ددتها ه��������ذه المقال��������ة التر
إل" خ��������ط منظم��������ة لتح��������ولت لنفس��������ها، ه �������� وض��������ع ص��������ورة عام��������ة المهم��������ة المركزي��������ة ال��������نر

، السياس ��� "الم���ام ، الي���ديولوجج  اتيجج   ��� الس���تر
، م���ن مرحل���ة تأسيس���ها إل مرحل���ة اس���تيلء الخ���ط التحريقي عل تنظيمي���ا والتنظيم ���

، ووض�������عها قيادته�������ا، اتيجج  ، السياس �������� والس��������تر باس��������م التجدي�������د الفك�������ري بع�������د ذل��������ك، والتخل ������� نهائي�������ا ع�������ن خطه��������ا الي�������ديولوجج 
، لص���الح عم���ل حزبج ��� يحكم���ه دس���تور عل ق���اطرة الص���لح، ث���م تفكيكه���ا العمل ��� وإنه���اء وجوده���ا التنظيم ��� والسياس ��� والسياس ���

ادوري الملك  ي النظام الكمتج .وقوانير

بقلم الرفيق: عسو أمزيان

  "شامل رأي" حنر مسألة إصدار حكم أو��  3
  حق خط المنظمة، في

�� لتجرب��ة الحرك��ة الماركس��ية وتقييمي��ا تحليلي��ا يك��ون إط��ار أوس��ع ضمن ينخرط الحقيقة هو في
.لها المقالة مهمة أو هدفا هذه تضعه لم المر الذي وهو ،"المام إل" تجربة منظمة اللينينية المغربية، وعل الخصوص
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المحاور

، وانطلق 1970 من التأسيس :المرحلة الول ي "إعادة البناء" إل النفجار السياسي ـــ التنظيمي
1980 / 1979 التحريفف

1974 ــ 1970: طور التأسيس والنقد والتعميق :الجزء الول

��� طور التأسيس 1

 ������� الملم�������ح الساس�������ية للس�������ياق الع�������ام لنش�������وء المنظم�������ة الماركس�������ية اللينيني�������ة المغربي�������ة 1 �� 1
وتبل�������ور أطروحته�������ا "إل الم�������ام" �� في

.التأسيسية

��� 1970 �� الطروحة التأسيسية ��� 2 �� 1

اتيجية التنظيم 2 اتيجية الثورة واستر �� عل طريق بناء استر

اتيجج  والبناء التنظيم  3 .1974 �� 1972 ��� الخط الستر

".النطلقة الثورية" �� حول نقد مفهوم 1 �� 3

.�� القواعد الحمراء المتحركة 2 ��� 3

.�� قواعد السلطة الحمراء الدائمة 3 �� 3

.��� الحزب الثوري �� الجبهة الثورية الشعبية 4 �� 3
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  طرحتها المنظمة لجل بناء الحزب الثوري والجبهة الثورية الشعبية :ملحق
.صورة عامة للتنظيمات النر

.�� نقد الخط التنظيم  والنطلقة الجديدة 4

�� ما قبل التصدع التنظيم  والنزلق السياس  5

ي
اتيجية عــن الخطــط التكتيكيــة : الجــزء الثــانف ــ وفصــل المهــام الســتت ي

ــ اليمينف ، النــزلق السياسي ــ مــن( طــور التصــدع التنظيمي
).1976إل ربيع  1974أواسط 

ة 1 �� بعض الملمح الساسية للفتر

بات نونتج   ��2 وانطلق مسلسل التصدع التنظيم  1975يناير   /1974 صي

  السياسية إل النزلق السياس  ازدواجية المفاهيم من �� 3
مفاهيمه وطبيعته :اليميني

أول  توضيح

ادوري"�� من مفهوم  ��1  3 "العصابة"أو " كمشة الحكم"إل مفهوم " النظام الكمتج

 �� مرحل��ة ال��ث "الثوري��ة الش��عبية لرس��اء س��لطة القواع��د الحم��راء الدائم��ة الجبه��ة"من مفه��وم  �� 2 �� 3
إل مفه��وم ،.ال��ش .ال��د .ال��و .في

"الطغمة الثلثية الجبهة العريضة لعزل"

"جماهتر الصحراء" إل مفهوم "الشعب الصحراوي "�� من مفهوم 3 �� 3
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وقراط  ��4  3 ، إل نهج بتر ���� من خط تنظيم  مركزي ديمقراط 

 
خلصة مركزة للجزأين الول والثابي

خطاطة

ــ داخـــل منظمـــة :الجـــزء الثـــالث ـــ والتنظيمـي الخـــط العـــام للمنظمـــة وتشـــكل الصـــلحية "إل المـــام" طـــور النفجـــار السياسي
)1980 غشت 30 ــ 1976 ربيع( والتصفوية والتحريفية

���� تقديم 1

  :1976 نونتج 14 �� معركة 2
وز العمل  للخط النتهازي اليميني .هزيمة النظام والتج

  السجون 3
.تنظيم الصفوف، تطهتر التنظيم وإطلق المعارك :�� في

4  
.تبلور الطروحة السياسية ومحاولة الستيلء عل التنظيم :�� الخط النتهازي اليميني

.�� بروز الخط العمالوي التصفوي وتعمق النفجار السياس  والتنظيم  5

".إل المام" �� الخط الثوري لمنظمة 6

تذكتر
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  لمفه��وم ":إل الم��ام" �� الخط الث��وري لمنظم��ة 1 �� 6
 �� الغ��رب "الش��عب الص��حراوي" التأص��يل الت��اريجي

 �� ارتب��اط ب��الفق الث��وري في
في

)1976 خريف. (العربج 

اتيجج  الثوري ":إل المام" �� الخط الثوري لمنظمة 2 �� 6 ).1976 خريف( تعميق وتدقيق الخط السياس  والستر

تذكتر

ة 1 �� 2 �� 6 وط السياسية لهذه الفتر .�� الشش

اتيجج  الثوري ":إل المام" �� الخط الثوري لمنظمة 2 �� 2 �� 6 .تدقيق الخط الستر

.أ �� جدلية العمل السياس  والعمل المسلح

.ب � مواقع الصدام الول

التأص����يل النظ����ري العلم ���� للث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية عل طري����ق الث����ورة ":إل الم����ام" �� الخ����ط الث����وري لمنظم����ة 3 �� 6
اكية .الشتر

  وسط منظمة 7
  الردة "إل المام" �� الخط النتهازي اليميني

.والسقوط في

  بعض مواقف بيان الردة من منظمة إل -
".المام" في

)1980 �� 1970 المرحلة الول( خاتمة
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ي "إعادة البناء"من النفجار السياسي والتنظيمي و :المرحلة الثانية
.1994 إل الحل العملي 1980 / 1979 التحريفف

�� تقديم 1

".إعادة البناء"و "القيادة الجديدة" �� 2

  تصور "إعادة البناء" �� علقة 3
".القيادة الجديدة" بالتقييم في

":مهامها العاجلة" و "القيادة الجديدة" �� 4

  تصور ":التقييم" �� "إعادة البناء" �� "المهام العاجلة "أ ��
".القيادة الجديدة" علقاتها في

".مهامها العاجلة" من خلل "القيادة الجديدة" ب �� مواقف

  خط 1 ب ��
".القيادة الجديدة" �� المواقف النتهازية اليمينية والتصفوية في

ي": "القيادة الجديدة" ج �� ".التجذر وسط الطبقة العاملة والعمل وسط الفلحير

  وطبيعة الثورة": "القيادة الجديدة" �� 5
".التحليل الطبقر

ي �� العداء 1 �� 5 .الطبقيير

".الطبقات الوطنية والشعبية" �� 2 �� 5

".طبيعة الثورة"و "القيادة الجديدة" �� 3 �� 5
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.أ ���� حول التناقض الساس 

جوازية الوطنية"�� حول  ب   الصاع" التج
.التناقضات / وموقعها في

  جوهر ج ��
جوازية الوطنية" في ".القيادة الجديدة" الذي تقدمه لنا "التج

  منظور "الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية" ح ��
".القيادة الجديدة" في

  منظور
".القيادة الجديدة" د �� التحالفات في

ي": "القيادة الجديدة" ه �� ".مسلسل العنف الثوري الجماهتر

ميم"و "القيادة الجديدة: "�� تغييب نظرية للتنظيم وتحطيم بنية المنظمة 6 ".مسلسل التر

اير / يناير( �� ندوة فرع الداخل 7   الفراغ ):1983 فتج
.ترسيم القطيعة مع الخط الثوري للمنظمة والدوران في

نامج العام ل 8   التج
".قيادة إعادة البناء"�� في

بة خريف "مسلسل إعادة البناء" من انطلق "إل المام" �� الوضع الداخل  ل9 .1985 إل صي

بة خريف  10 :وما بعدها ��1985 صي

بة خريف " القيادة الجديدة"�� أ �� ملخص لوقفة  10 85اتجاه صي
  الصلج 85لخريف " التقييم"�� ما بعد شبه  11

.، وانكشاف الخط التحريقي
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  بعض المفاهيم 11
:�� أ �� في

وع خط  11   مشش
:، أو مرحلة ما قبل الثودش"إعادة البناء"�� ب �� في

: �� دولة الحق والقانون��1 ب �� 11
.�� الديمقراطية الحقيقة ��2 ب �� ّ 11
ع "�� حول العمل  ��3 ب ��  11

.الشش
اق الديموقراط  "�� 12 .���� النهج الديمقراط "نظرية الختر
.�� أ �� المبادئ الساسية لتصور تيار النهج الديمقراط  12

كلمة ختامية
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، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

، وانطلق 1970 من التأسيس: المرحلة الول ي "إعادة البناء" إل النفجار السياسي ـــ التنظيمي
1980 / 1979 التحريفف

1974 ــ 1970 :طور التأسيس والنقد والتعميق :الجزء الول

ـــ طور التأسيس 1

ي الملمح الساسية للسياق العام لنشوء المنظمة وتبلور أطروحتها التأسيسية 1 ــ 1
ــ فف

 ����� إفريقي�����ا وأمريك�����ا اللتيني�����ة وآس�����يا ص�����عودا وم�����دا ثوري�����ا تحرري�����ا ض�����د النظم�����ة الس�����تعمارية 
عرف�����ت العدي�����د م�����ن المس�����تعمرات في

، كم��ا عرف��ت دول  
يالية، وب��رزت مع��ه العدي��د م��ن حرك��ات التح��رر ال��وطني الرأس��مال  م��دا نض��اليا ج��ذريا وثوري��ا لحرك��ة "المرك��ز" المتج

وانفض�������������������اح التوجه�������������������ات التحريفي�������������������ة للح�������������������زاب ...)فرنس�������������������ا، إيطالي�������������������ا( الطبق�������������������ة العامل�������������������ة وحرك�������������������ة الش�������������������باب والنس�������������������اء
، وعل الخص��وص "الس��وفياتية" والرازح��ة تح��ت وص��اية ش��املة للقي��ادة التحريفي��ة "ش��يوعية" المس��ماة ي بع��د وف��اة الرفي��ق س��تالير

  الث��وري، واس��تخدامها له��ا لج��ل تحقي��ق مص��الحها وطموحاته��ا الخاص��ة به��ا،
وعها الت��اريجي وليتاري��ا ولمشش�� خيانة هذه الحزاب للتج

وليتاري����ة الص����ينية بقي����ادة الرفي����ق م����او، وبلورته����ا لخ����ط الجم����اهتر عل ك����ل الجبه����ات اليديولوجي����ة :كم����ا ب����رزت الث����ورة الثقافي����ة التج
ال��ذي دح��ض )4خ��ط م��او( والسياسية والجتماعية والقتص��ادية، للتص��دي للق��وى التحريفي��ة وس��ط الح��زب والدول��ة، وه��و الخ��ط

���� 
 ���� في

وقراط  والتحريقي قية" تج����ارب البن����اء ال����بتر   تخل����ت ع����ن الس����س الثوري����ة الماركس����ية �� اللينيني����ة، وعل رأس����ها "أورب����ا الشش����
ال����نر

 " تحريفي����ة قي����ادة
ي "التح����اد الس����وفيابر أم����ا عل مس����توى المنطق����ة العربي����ة، فق����د عرف����ت تعم����ق تبعي����ة .بع����د وف����اة الرفي����ق س����تالير

، لليديولوجي��ة الثوري��ة الماركس��ية �� يجب التذكتر هنا بالهجوم المض��اد والح��ازم��  4  
وال��ذي ك��ان ،1962 ابت��داء م��ن س��نة اللينيني��ة بقي��ادة الح��زب الش��يوع  الص��يني

  اندحار
.اليديولوجية التحريفية سنوات بعد ذلك سببا رئيسيا في
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يالية وللصهيونية، وعل الخصوص إفلس ما اعت��تج أن��ه  �� )البعثي��ة والناصية" (أنظم��ة برجوازي��ة وطني��ة" النظمة الرجعية للمتج
في

، وبناء ما عرف باسم  
يالي��ة، وهزيمته��ا وجيوش��ها "الدولة الوطني��ة الديموقراطي��ة" إنجاز قضايا التحرر الوطني المس��تقلة ع��ن المتج

  حرب
وع 70 ، ثم انبطاحها واستسلمها سنة67 في ي ث��وري يرب��ط خ��ط .التصفوي "رودجرز" لمشش وبالمقابل، برز وع �� جم��اهتر

 ��� الث���وري
  بالنض���ال الطبقر

، وان���دلع ث���ورة ظف���ار .النض���ال التح���رري ال���وطني ��� 
  الماركس ��� �� اللينيني

هك���ذا ب���رز مثل اليس���ار الفلس���طيني
محلي�����ا، هن�����اك م�����ن جه�����ة، تعم�����ق واتس�����اع ).اليم�����ن مثل" (ماركس�����ية �� لينيني�����ة" وتح�����ول بع�����ض التنظيم�����ات القومي�����ة إل منظم�����ات

يالي���ة وعل ك���ل اودوري للمص���الح المتج سياس���ات النه���ب والقم���ع والض���طهاد، م���ع تعم���ق التبعي���ة البنيوي���ة لمص���الح النظ���ام الكم���تج
 � الم�دن :المستويات

القتصادية والسياس�ية والعس�كرية، وم�ن جه�ة ثاني�ة، تن�ام  واتس�اع نض�الت الجم��اهتر الش�عبية والعمالي�ة في
ي   ...)البيضاء، الرباط، ف��اس، مراك��ش (1965 ، بعد المجزرة الدموية لمارس5والمراكز المنجمية وانتفاضات جماهتر الفلحير

ال��نر
ي�������� ، وعرف��������ت آلف القتل والمختطفير جوازي الص��������غتر ش��������كلت ب��������الملموس نق��������دا دموي��������ا لح��������زاب الص��������لح وإفلس الخ��������ط ال��������تج

ادوري، وإعلن حالة الستثناء ، وعل إثرها تم حل برلمان المعمرين الجدد من طرف النظام الكمتج ي ،)1965 يونيو 7( والمعتقلير
لق����د ع����رت بالكام����ل مجم����ل ه����ذه النض����الت عج����ز الق����وى السياس����ية الص����لحية والتحريفي����ة .6وك����ذا تص����اعد النض����الت الش����بيبية

مس�����اومتها عل حس�����اب دم�����اء( وإفلس�����ها، وتخليه�����ا ع�����ن النض�����الت الش�����عبية، ولجوؤه�����ا إل المس�����اومة والخض�����وع لرادة النظ�����ام
  عرف��ت��  5

ابات 69/ 1968 س��ننر ابات عم���ال إصي��� ب��أحول  وتج��اوب فلج �� من��اجم ج��رادة وجب��ل ع��وام، وعم���ال معم��ل الرص��اص بطولي��ة عدي��دة، منه��ا مثل إصي���
اباتهم الطلس المتوسط انتفاض��ة قبيل��ة اولد عي��اد له�م إل م�ا وراء الح��دود م�ع الجزائ��ر، فلحو قبيلة الوزازات ومطاردة جي��ش النظ��ام انتفاضة... العفوي مع إصي

  ملل ضد
...عل أراضيهم الري، وفلحو وادي ماسة ضد استيلء الحسن استيلء رئيس أركان جيش النظام عل مياه ببني
اير �� التلميذي���ة��  6 اب ،1970 م���ارس والطلبي���ة، ن���ذكر مثل مع���ارك ف���تج الديكتاتوري���ة الفرانكاوي���ة، ونس���ف م���ن نف���س الس���نة ض���د زي���ارة وزي���ر خارجي���ة م���اي 4 وإصي���

وع التف��اق هذا اب الشبينج  البطول  لمشش� ي لس��تغلل فوس��فاط الصي ي� النظ��امير  � وذل�ك )�� يوني��و م�اي( ب�وكراع، بالض��افة ك�ذلك لمعرك�ة التجني��د الس��تعماري بير
في

.واليديولوجج  ضدها الحركة الطلبية، الصاع السياس  والتحريفية، حيث عل إثرها انطلق وسط استقللية عن الحزاب الصلحية
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  ندوة الخيانة بإفران مارس1965 مارس 23 النتفاضة المجيدة في

 �� اس��تفتاء دس��تور1970 ، مرورا بمشاركتها في
، إل المشاركة في

 
).1970 يوليوز 24 الملك في

ي��������� ملمح���������ه الساس���������ية، ج���������اء النفص���������ال السياس ��������� والتنظيم ��������� ع���������ن الح���������زب  ��������� ه���������ذا الس���������ياق إذن، ال���������ذي وض���������عنا بك���������ل تركتر
في

���� 
وع الول ���� للطروح����ة الثوري����ة وض����ع حج����ر زاوي����ة وفي����ه ت����م ،)الح����زب الش����يوع  المغربج ���� س����ابقا( التحريقي عل للمنظم����ة، المشش����
جوازيــة، وأن" أس��اس ، وتجاوزهــا للخــط النتهــازي الصــلجي للقــوى السياسـية التج تنــامي وتصــاعد الطاقــات الثوريــة للجمــاهتر

ي لبلورة هذه الطاقات، هو بناء الحزب الثوري
ف النف ."واجب الثوريير

ـــ 1970 ــ الطروحة التأسيسية ـــ 2 ــ 1

، تموقعت المنظمة، إيديولوجيا، ضد خط التحريفي�ة ال�ذي أرس�ته قي�ادة  
التح�اد" منذ انطلقتها وانفصالها عن الحزب التحريقي

 
، حي���ث دع���ت المنظم���ة إل أن التق���دم عل طري���ق الث���ورة "الس���وفيابر ي ، يس���تلزم)عالمي���ا، عربي���ا ومحلي���ا( بع���د وف���اة الرفي���ق س���تالير

 ����� ك�����ل القطاع�����ات
ة، ويف�����رض مواجهته�����ا وفض�����ح أحزابه�����ا في جوازي�����ة الص�����غتر التص�����فية النهائي�����ة له�����ذه اليديولوجي�����ة التحريفي�����ة والتج

 �� ص��فوف الث��ورة العربي��ة، عل طري��ق عزله��ا وتص��فية قيادته��ا عالمي��ا، حي��ث تش��بع به��ذا الص��دد العدي��د م��ن مناض��ل 
الساس��ية، وفي

.المنظمة بإسهامات وأفكار الرفيق ماو

ورة الكف�اح جوازي�ة، وق�امت وبالس��اس، عل مب�دأ صي� لماني�ة التج اتيجية التج عل هذه الطريق عملت المنظمة عل القط��ع م�ع اس�تر
 ��� ث���ابت7المس���لح كطري���ق للث���ورة

ته المنظم���ة أعل أش���كال العن���ف الث���وري ال���ذي ه���و مب���دأ ماركس ��� ��� لينيني لك���ن وم���ع .، وال���ذي اعت���تج

ي الحق"��  7 ي   الثورة ضد الرجعيير
.في
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�� 
وع أطروحته��ا التأسيس��ية ه��ذه، ذل��ك، ل��م تمتل��ك المنظم��ة في اتيجية متكامل��ة، مشش�� ب��ل س��جلت فق��ط أرض��ية موح��دة للتفكتر�� اس��تر

اتيجية   معضلة الستر
ك في .الثورية المشتر

ي����� إذن، ح�����ددت   ����� الطروح�����ة التأسيس�����ية للمنظم�����ة، بع�����د تحلي�����ل بك�����ل تركتر
والسياس ����� ب�����المغرب، اله�����دف 8مرك�����ز للوض�����ع الطبقر

����� 
ياليـــــة و القضـــــاء في ادوريـــــة عـــــزلعل الســـــيطرة المتج الديكتاتوريـــــة الديمقراطيـــــة الثوريـــــة وقيـــــام ســـــلطة 9الوليغارشـــــيا الكمتج

اكية للعمال ف كمرحلة انتقالية نحو الشتت .والفلحير

فــ الماركسيــ ــ بقيــادة الطويلــة المــد 10حــرب التحريــر الشــعبية كما تبنت الطروح��ة أس��لوب  يــ حــزب العمــال والفلحير
،11اللينينف

ي������������������ الكب������������������ار والوليغارش������������������يا ، ال������������������ذي سيس������������������ارع إل إنق������������������اذ مص������������������الحه ومص������������������الح الملكير ي������������������ال  ك������������������رد عل الت������������������دخل المتج
ادورية ، تتخ��ذ ش��كل انتفاض��ة ل ."النطلقة الثورية" بع��د الكمتج   تس��تند عل التق��دم الهائ��ل لكفاح��ات الجم��اهتر

ة ال��نر ه��ذه الختر��

جوازي�����������ة المتوس�����������طة، الوليغارش�����������يا :التش�����������كيلة الطبقي�����������ة عل الش�����������كل الت�����������ال  وض�����������عت الطروح�����������ة التأسيس�����������ية��  8 ادوري�����������ة، التج ة الكمتج جوازي�����������ة الص�����������غتر التج
وليتاريا وليتاريا والتج .الفلحية الصناعية والمنجمية والتج

ذمة م�������ن الف�������راد تس�������يطر عرف�������ت الطروح�������ة التأسيس�������ية، الوليغارش�������يا��  9 ادوري�������ة بشش������� والفلحي�������ة اقتص�������اديا عل مجموع�������ة م�������ن القطاع��������ات الص�������ناعية الكمتج
.وتسيطر سياسيا عل جهاز الدولة ،...والتجارية

  إطار جبهة موحدة��  10
  وحدة جدلية م��ع الكفاح��ات للتحرير مع موريتانيا، الساقية الحمراء وضعتها المنظمة في

  و وادي الذهب، و في
الثوري��ة للش��عب الس��بابي

  للمدن و الجزر بحكم الحتلل
يال  السبابي يال  المريك  المتج   المغرب وإسبانيا وجود( لها المغربية و الدعم المتج

).والصحراء الغربية قواعد أمريكية في
  فيه���ا يتش���كل الهيك���ل الرئيس ��� للح���زب للث���ورة والقي���ادة السياس���ية واليديولوجي���ة ح���ددت الطروح���ة التأسيس���ية الق���وة الساس���ية��  11

وليتاري���ا ال���نر  ��� التج
الث���وري، في

 ������� عل اليديولوجي�������ة الماركس�������ية ويتش������يد .والمنجمي�������ة الص�������ناعية
، الح�������زب المبني ي ي الث�������وريير جوازي�������ة، �� اللينيني�������ة بتنظي������م المناض�������لير ال������ذين نج������وا م������ن قبض������ة التج

ي وليتاري��ا والمناض��لير زون م��ن خلل مع��ارك التج وليتاري��ا ال��ذين ي��تج وليتاري��ا، كم��ا يعتم��د الص���ناعية والمنجمي���ة، ومع��ارك التج الح��زب عل التط���بيق الفلحي���ة وش��به التج
.الديمقراطية العمل  لمبدأ المركزية
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����� 
اع الس�����لطة، عل ش�����اكلة النتفاض�����ة الروس�����ية في ي ، ب�����ل ت�����ؤدي فق�����ط إل المزي�����د م�����ن تفك�����ك وتفس�����خ الجه�����از1905 ت�����ؤدي إل ان�����تر

، وف��ق أطروح��ة المنظم��ة، لب��د أن تن��درج ض��من تق��دم كفاح��ات ش��عوب غ��رب البح��ر المتوس��ط،"النطلق��ة الثوري��ة"ف .الح��اكم
  تش�كل إح�دى المن�اطق الرئيس�ية

 � المنطق�ة ال�نر
يالية في ب المتج حيث ستقوم شعوب المنطقة بفتح جبهة واسعة، تمكن من صي

.لتمركزها

وليتارية الصينية وبخط م�او تس � تون�غ الماركس �� إن خط المنظمة العام هنا، والذي كان متشبعا ومتأثرا بأفكار الثورة الثقافية التج
، بع���د ، ل���م يك���ن، وه���و يتبني��� ��� 

اتيجية"النطلق���ة الثوري���ة" �� اللينيني ، طرح���ا واض���حا"ح���رب التحري���ر الش���عبية الطويل���ة الم���د" ، اس���تر
اتيجية، ، وه����و الخ����ط الع����ام للمنظم����ة، ع����دم وج����ود أطروح����ات اس����تر ���� 

اتيجية الثوري����ة، كم����ا أن����ه ل����م يك����ن يعني وم����دققا له����ذه الس����تر
ه وسط المنظمة .إيديولوجية، سياسية وتنظيمية غتر

اتيجية الغيفارية" هكذا نجد خط ما يسم ب الذي يدعو إل بن��اء تنظي��م ش��بك  مس��لح، بواجه��ة سياس��ية، ح��ددها ه��ذا 12"الستر
  طرحته��ا "الجبه��ة الثوري��ة الش��عبية" ل علق��ة لمض��مون ه��ذه الجبه��ة بمفه��وم" (جبه��ة ش��عبية ثوري��ة" الخ��ط فيم��ا أس��ماه ب

ال��نر

وليتاري������������ا المغربج ������������ عل "الماركس������������ية �� اللينيني������������ة" لق������������د تبني������������ ه������������ذا الخ������������ط ).المنظم������������ة كجبه������������ة طبقي������������ة بقي������������ادة ح������������زب التج
وليت��اري الفرنس ��" تأثر هذا الخط كذلك بأفكار( والتيارات المسلحة بأمريكا اللتينية "الغيفارية" الطريقة ، ول��م يك��ن")اليس�ار التج

وليتاري��ا  � للتج
  عل طريق بن��اء الح�زب الث�وري الماركس �� �� اللينيني

يهتم بقضية بناء منظمة ماركسية �� لينينية ثورية بالمفهوم اللينيني
ورة الساع ب���إطلق .المغربي���ة، ول بمواجه���ة التحريفي���ة محلي���ا أو عربي���ا وأممي���ا م���ن "العن���ف الث���وري" كم���ا دع���ا ه���ذا الخ���ط إل صي���

  تعرضت لها ،1972 نهايته مع اعتقالت بدايات عرف هذا الخط��  12
بة النر   الصي

  هذا الوقت وهو الذي تسبب في
.المنظمة في
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، حي������������ث ل������������م تك������������ن"ح������������رب العص�������������ابات" ع������������ن طري������������ق خ������������وض م������������ا س������������م  ب "الطليع������������ة الثوري������������ة" ط������������رف م������������ا أس�������������ماه ب
ة الخلق ،)أو ريفي�����ة ن�����واة عس�����كرية مديني�����ة" (نخب�����ة ثوري�����ة" س�����وى "الطليع�����ة" ه�����ذه  ����� إلغ�����اء ت�����ام للجم�����اهتر ودور ه�����ذه الختر�����

في
  صنع الثورة

ي في ).خط الجماهتر( والمصتر

اتيجية النتفاض�����ة" كم�����ا نج�����د أيض�����ا خط�����ا إص�����لحيا تبني����� م�����ا س�����م  ب ، حي�����ث ك�����ان يراه�����ن عل"المنش�����فية" عل الطريق�����ة "اس�����تر
، داعي��ا إل العم��ل والتح��الف م��ع الق��وى السياس��ية الص��لحية "مديني��ة" انتفاض��ة ي�� أح��زاب( م��ن دون أي دور أو مش��اركة للفلحير

��� 
  تش���كلت في

، ونافي���ا، عك���س م���ا ذهب���ت إلي���ه نفس���ها الطروح���ة التأسيس���ية للمنظم���ة، أي إمكاني���ة لنطلق م���د)1970 الكتل���ة ال���نر
، به������دف بن������اء .ث�����وري ، إل الح������د م�����ن العم������ل السياس ������ والي������ديولوجج  وس�����ط الجم������اهتر الط�����ر" كم������ا دع�����ا ه������ذا الخ������ط الص������لج 
.13وبناء التنظيم خارج نضالتها "الثورية

اتيجية التنظيم 2 اتيجية الثورة واستت ــ عل طريق بناء استت

ي��ة   المزيد من تنام  النضالت الجماهتر
  في

ورة الصاع الطبقر وع الول  لطروحتها الثورية، استمرت ستر بعد التأسيس إذن للمشش
ي�� وتث��وير الحرك��ة الش��بيبية هك��ذا عرف��ت معام��ل النس��يج ).التلميذي��ة والطلبي��ة( والعمالي��ة، وتص��اعد انتفاض��ات جم��اهتر الفلحير

 ��� ملكي���ة عب���دا، أخ الحس���ن( نض���الت بطولي���ة بالرب���اط وتم���ارة
اب عم���ال معم���ل في ، نض���الت عم���ال الس��كك الحديدي���ة)مثل إصي���

 ��( وعم��ال العجلت، عم��ال المين��اء، وعم��ال الس��كر والعم��ال الزراعي��ون
 �� ملل مثل في

، عم��ال من��اجم قط��ارة،)1971 نون��تج 26ببني

، ���� "إط�������������������اروي" بن�������������������اء تنظي�������������������م ه�������������������و نف�������������������س منط�������������������ق��  13  ������������������� للجم�������������������اهتر
 ������������������� أدبي�������������������ات نخب�������������������وي خ�������������������ارج معمع�������������������ان النض�������������������ال الطبقر

أو م�������������������ا ع�������������������رف في
عق����دتها المنظم����ة سياس����ية وتنظيمي����ة خلل أول ن����دوة وطني����ة ع���رف ه����ذا الخ����ط الص����لج  هزيم����ة إيديولوجي����ة، لق����د ".ال����داخل  الخ����ط" ب .ال���م .ال���ل .ال���م .ال���ح

.1972 يناير 1 �� 1971 دجنتج 31 بتاري����خ
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، م���ن( وعم���ال من���اجم خريبك���ة اب البط���ول  ،)دجن���تج م���ن نف���س الس���نة 5 إل ح���دود 1971 س���بتمتج 20 ش���هرين ونص���ف م���ن الصي���
ي���������� ي���������� ب����������أولد خليف����������ة والمواجه����������ة م����������ع رص����������اص جي����������ش النظ����������ام، الم����������وجه إل ص����������دور الفلحير ( انتفاض����������ات جم����������اهتر الفلحير

 �� وس��ط الحرك��ة التلميذي��ة والطلبي��ة وإطلق مجموع��ة م��ن المع��ارك )...1970 نون��تج 28
تص��اعد الم��د الث��وري الماركس �� �� اللينيني

ة بع��د الم��ؤتمر / معرك��ة التض��امن م��ع التلمي��ذ ين��اير" ،1971 مثل مع��ارك الش��هور الول لس��نة( النض��الية اير، مباسش�� ، و" )14 ف��تج

��� 
ث���م ص���عود الجبه���ة الموح���دة "النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ" ، ب���العلن ع���ن تأس���يس1972 أبري���ل س���نة 22 ال���ذي س���يتوج لحق���ا، في

ي إل قيادة المنظمة الطلبية   مؤتمرها الخامس عشش .)م.ط.و.أ( للطلبة التقدميير
.في

ي، ال��ذي ووج��ه ب��القمع والعتق��الت والختطاف��ات، وعل وق��ع التناقض��ات الح��ادة ورة ه��ذا الم��د النض��ال  الجم��اهتر عل وق��ع س��تر
 �����( وس�����ط الكتل�����ة الطبقي�����ة الس�����ائدة

، تعم�����ق وع ����� العدي�����د م�����ن مناض�����ل )1971 يولي�����وز 10 محاول�����ة النقلب العس�����كري الول في
وليتاري���ة والكادح���ة ي منح���درين م���ن الجم���اهتر التج ي بروليت���اريير ي��� ث���وريير بداي���ة( المنظم���ة ذوي الص���ول الكادح���ة، وك���ذا ص���عود مثقفير

  داخل التنظيم
ة، وكي�ف يمكنه��ا التج�ذر وس�ط الطبق�ة)تحول طبقر جوازي�ة الص��غتر ، دفع بالمنظم��ة إل ط��رح معض�لة تركيبته�ا التج

وليت�اري   ترك��زت ح��ول .العامل�ة م�ن أج�ل بن��اء الح��زب الث�وري التج
 � ه��ذا التج�اه، ت��وجت المنظم��ة ن�دواتها المحلي�ة التهييئي�ة، ال�نر

في
/ 1971 دجن����تج 31( الخ����ط السياس ���� ومعض����لة بن����اء تنظي����م ث����وري، بن�����دوة وطني����ة س����جلت ان����دحار المف����اهيم )1972 ين����اير 1 

 �� العم��ل ال�ذي انطل��ق من��ذ أواس��ط
ي الث��وري، ع��ن طري��ق الس��تمرار في ،1971 الص��لحية وس�طها، وتوطي�د دع��ائم خطه��ا الجم��اهتر

ي ة النض����ال الجم����اهتر اتيجية ثوري����ة تقط����ع م����ع خ����ط العفوي����ة والتجريبي����ة، وتدم����ج قض����ية العن����ف الث����وري بمس����تر عل إع����داد اس����تر
.الثوري، للنتقال به نحو حرب التحرير الشعبية
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اتيجية  �� تعمي��ق نق���اش اس���تر
ورة الس��تمرار في داخ���ل فص��ائل الحرك���ة الماركس��ية �� "القواع��د الحم��راء" هك��ذا خلص���ت الن���دوة إل صي��

 � "النطلق��ة الثوري��ة" اللينينية، الذي انطلق بعدما انكشف عجز خ�ط
، في �� 

ع�ن إعط�اء الجوب��ة الس�ديدة لمتطلب��ات الصاع الطبقر
، وق��ادر عل مواجه��ة القم��ع الم��وجه اتج��اه المنظم��ة، وال��ذي أص��بح يه��دد وجوده��ا، ظ��ل تن��ام  النض��ال العم��ال  والفلج �� والش��بينج 
اتيجية الث���ورة، ه���ذا وق���د أف���رزت تل���ك الن���دوة لجن���ة وطني���ة اتيجية للتنظي���م ارتباط���ا باس���تر وك���ذلك، عج���ز ه���ذا الخ���ط ع���ن بن���اء اس���تر

.كقيادة مركزية للمنظمة

 ��� اتج���اه التخل ��� ع���ن خ���ط 
اتيجج  في  ��� عم���ل المنظم��ة، بع���د التق��دم الهائ��ل ال��ذي عرف���ه خطه���ا السياس ��� والس���تر

ي في كتر لق��د انطل���ق ال���تر
اتيجج  ل  �� اجتم��اع اللجن��ة "القواعد الحمراء" العفوية، عل المسألة التنظيمية، وهذا ارتباطا بالخط الستر

الذي تم تبنيه رسميا في
 �� م��اي

14 1972 الوطني��ة في
ورة إعط��اء الهمي��ة، م��ن جه��ة، للبن��اء التنظيم �� ورة صي�� ، حي��ث س��جلت المنظم��ة خلل ك��ل ه��ذه الس��تر

طليعي����ة، ص����لبة" ال����داخل  ال����ذي وض����عت ل����ه المنظم����ة مح����اورا أساس����ية تؤس����س لنطلق����ة تنظيمي����ة جدي����دة نح����و منظم����ة ثوري����ة
ي������������ا  ������������ يعك������������س خ������������ط العفوي������������ة، وب��ه������������ذا الص������������دد،"وراس������������خة جماهتر

، للقط������������ع م������������ع خ������������ط اللمركزي������������ة التنظيمي������������ة ال������������ذي بقر
  م��ع ذاك الخ��ط "نون��تج 20 تقري��ر" ش��كل

ورة .15حلق��ة القط��ع النه��ابئ ، حي��ث استخلص��ت صي�� وم��ن جه��ة ثاني��ة، لتنظي��م الجم���اهتر

 �� اجتم��اع للجن��ة تم التخل ����  14
 �� ين��اير رس��ميا ع��ن خ��ط العفوي��ة في

اتيجج  أو الخ��ط ،1972 الوطني��ة في ، لك��ن الخ��ط والبني��ة إن عل مس��توى الخ��ط الس��تر السياس ��
ي تت�م القطيع��ة النهائي��ة م�ع خ�ط العفوي�ة ول�م .العلق��ات فيم��ا بينه��ا اللمركزية ك�ل البني��ات التنظيمي��ة وك�ذا بقيا يستجيبان لخط العفوية، حيث طبعت التنظيميير

ة" م��ع ص��دور إل  �� عشش��
التنظيمي���ة، محوره��ا الساس �� بن��اء الح��زب والهيكل��ة ،"نون��تج 20 تقري��ر" اختص��ارا ب والمعروف��ة "أش��هر م��ن كف��اح التنظي��م، نق��د ونق��د ذابر

ة ما بعد نهاية حيث تم طرح المسألة التنظيمية .1972 نونتج جوهرا للخط السياس  لفتر
  عرفها الخط التنظيم  سيتم التطرق��  15

   للقفزة النوعية النر
".نقد الخط التنظيم  والنطلقة الجديدة ���� 4: " الفقرةللمنظمة في
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ئ��� قاع���دة )الجم���اهتر( تنظيمه���ا ي��� والجن���ود والش���باب، وتنس���يق نض���التها وأعماله���ا، لتهنر  ��� لج���ان ثوري���ة للعم���ال والفلحير
الجبه���ة" في

ي"الثورية الشعبية يالية وعملئها المحليير   تضم كل قوى الشعب من أجل النضال ضد المتج
.، النر

ي والبناء التنظيمي ــ  3 اتيجج 1974ـــ  1972ـــ الخط الستت

"النطلقة الثورية" نقد مفهوم حول 1 ــ 3

يد م��ن تفك��ك وتفس��خ الجه��از الح��اكم، "النطلق��ة الثوري��ة" اس��تند مفه��وم ي   س��تر
ي��ة، ال��نر عل العفوي��ة المطلق��ة للنض��الت الجماهتر

  المرحلة الول إل انتفاضة فاشلة،
  مرحلة أعل إل الكفاح المسلح، حيث الدفع بالنضالت العفوية للجماهتر في

  تؤدي في
والنر

  المرحلة الثانية إل الحرب الشعبية
.سيؤدي في

نتيج��ة إذن لم��ا تض��منه ه��ذا المفه��وم م��ن عفوي��ة، بخص��وص نض��ال الجم��اهتر الم��ؤدي إل انتفاض��ة فاش��لة، وم��ن ميكانيكي��ة فيم��ا
، وم���ن جه���ة ثاني���ة، تعميق���ا وت���دقيقا"النطلق���ة الثوري���ة" الث���ورة، ق���دمت المنظم���ة، م���ن جه���ة، نق���دها لمفه���وم 16"تمرح���ل" يخ���ص

اتيجج  الثوري، والقصد هنا تعميق خط .1971 الذي انطلق منذ أواسط "القواعد الحمراء" لخطها الستر

وليتاري��ا عل الس��لطة، بس��بب اختلف الظ��روف م��ع هك��ذا أك��د النق��د عل اس��تحالة قي��ام انتفاض��ة مس��لحة ت��ؤدي إل اس��تيلء التج

 
بة واحدة في وليتاريا، وبصي   تمكنت فيها التج

كم�ا ح�ددت المنظم�ة الخط�أ الساس � .، م�ن الس�تيلء عل الس�لطة1917 روسيا النر
ء العس��كري م�ن قب�ل الح�زب الث�وري للح�رب  �� غي�اب جدلي�ة العم�ل السياس � والعم��ل المس��لح، وإغف��ال عام�ل التهنر ��

لطروحته�ا في

.ثم مرحلة حرب التحرير الشعبية مرحلة النتفاضة الفاشلة،��  16
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، بعفويته��ا، ل��ن تص��ل إل تنظي��م نفس��ها ورة الع��داد للط��ر العس��كرية القيادي��ة، ك��ون الجم��اهتر الش��عبية، لتأك��د المنظم��ة عل صي��
.عسكريا

 ��� ين���اير
، في اتيجج   ���"النطلق���ة الثوري���ة"، ع���ن خ���ط 1972 به���ذا النق���د إذن، ت���م التخل ��� عل مس���توى الخ���ط السياس ��� والس���تر

، وتبني
 ���� م����اي

م����ن الكف����اح الث����وري لح����رب التحري����ر الش����عبية كمرحلـــة أول ،17"القواعـــد الحمـــراء المتحركـــة" ، لخ����ط1972 المنظم����ة في
).طريق الثورة(

ــ القواعد الحمراء المتحركة 2 ـــ 3

وريان لبنــاء القواعــد الحمــراء أكــدت المنظمــة ـ طان ضـف ــ ــ نضــالت الجمــاهتر الشــعبية وبنــاء اللجــان الثوريــة، شر عل أن تفجتر
.المتحركة، كمرحلة أول من تطور حرب التحرير الشعبية، الطريق الوحيد للثورة ببلدنا

ي�� بال��ذات، وم��ن الث��ورة الزراعي��ة، له��ذا يتحت��م عل الطليع��ة  �� البادي��ة، وم��ن الفلحير
إن النطلق��ة الساس��ية له��ذه القواع��د تكم��ن في

ي����� وليتاري�����ة وبير ي����� المراك�����ز التج ، إل مرك�����زة قواه�����ا الرئيس�����ية"من�����اطق الص�����دام" الماركس�����ية �� اللينيني�����ة، النتق�����ال بقواه�����ا الموزع�����ة بير

�� 
ي�� "من��اطق الص��دام" في  �� أن تق��ود إل ش��ن انتفاض��ات منس��قة للفلحير

  ينبغي
، وال��نر ي�� يــ الظــرف السياسيــ المناســب والفلحير

، م��عفف
نام���ج الث���وري خلل ه���ذه النتفاض���ات، وه���و برنام���ج الث���ورة الوطني���ة الديمقراطي���ة الش���عبية، ال���ذي ورة العم���ل عل تط���بيق التج صي���

 ���(يفت���ح الف���ق الث���وري أم���ام الجم���اهتر 
ي��� وتنظيمه���م في ي الكب���ار، تس���ليح الفلحير ي��� العق���اريير الس���تيلء عل الرض وتص���فية الملكير

 ����� ،"العص������ابات المتنقل������ة ح������رب" رفض�����ت المنظم������ة اعتم������اد تكتي������ك��  17
اتيجج  في قض������ية العن�����ف الث������وري والس������تيلء عل وه�����و رف�����ض ينص�����ب عل اختي������ار اس������تر

  السلطة
.بمعزل عن صاع الجماهتر الطبقر

         www.30aout.info                                                                                                             21

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

  يج�ب عل الطليع�ة الثوري�ة الحتف�اظ فيه�ا عل...). كتائب الجيش الحمر
  ارتباط مع نمو كف�اح الجم��اهتر بالم�دن، ال�نر

وذلك في
ة(قيادته��ا النض��الية، م��ن أج��ل ت��أطتر طاقاته��ا الثوري��ة أول  جوازي��ة الص��غتر وليتاري��ا والتج وليتاري��ا وش��به التج ، وثاني��ا م��ن أج��ل توزي����ع)التج

.وتشتيت قوى العدو

فتجنب�����ا لشعة ت�����دخل ق�����وات الع�����دو، تس�����تلزم القواع�����د الحم�����راء المتحرك�����ة بن�����اء النوي�����ة والكت�����ائب المس�����لحة الول م�����ن الجي�����ش
18الحم���ر

��� 
  تط���رح عل الطليع���ة "مواق���ع الص���دام الول" ، وبالتحدي���د في

ارة الول للكف���اح المس���لح، وال���نر   س���تنفجر فيه���ا الشش���
ال���نر

  يتطلبه���ا إطلق ه���ذا
وط السياس���ية والتنظيمي���ة ال���نر الثوري���ة كس���ب مواق����ع سياس���ية وتنظيمي���ة داخله���ا، وقب���ل ذل���ك، ت���وفتر الشش���

  الظفر بالسلطة الثوري�ة
  طريق سديد نحو حرب الشعب الشاملة في

ه��ذه الكت�ائب. الشكل العل من العنف الثوري، للستر به في
ي المنسقة( المسلحة الول ورية لقيادة وتنظيم انتفاضات الفلحير ه � ب�دورها تس�تلزم تهييئ�ا عس��كريا منظم�ا، )أنوية مسلحة صي

 ������ إع������داد الط������ر العس������كرية ����� السياس������ية الول،
 ������ إط������ار مدرس������ة عس������كرية ح������ددته المنظم������ة في

بن������اء وتط������وير خ������ط تعم������ل عل في
 �� تأكي��د م��ن المنظم��ة عل جدلي��ة العم��ل السياس ��. كج��زء م��ن الخ��ط السياس �� الع��ام للث��ورة المغربي��ة عس��كري

فالعم��ل المس��لح، في
ي، ول يمك�ن للجي�ش المس�لح أن يتهيك�ل وينم�و إل عل  � غم�ار العم�ل السياس � الجم��اهتر

والعمل المسلح، ل يمكنه أن ينم��و إل في
ت المنظم�����ة ل�����ذا. أس�����اس الجي�����ش السياس ����� للث�����ورة وه ����� له�����ا، مهم�����ة الع�����داد العس�����كري مهم�����ة ل تقب�����ل التأجي�����ل بالنس�����بة اعت�����تج

ي��ا بمهمة بناء المنظمة الماركسية �� اللينينية الواحدة، مرتبطة لن�ه، تؤك�د المنظم�ة، بن�اء عل. الطليعي�ة الص�لبة والراس�خة جماهتر

ته����ا المنظم�����ة عل ش����كل النوي����ة أو الكت����ائب المس����لحة الول للجي����ش ح����ول ه����ذه��  18  ���� ،"النص����ار ق����وات" الحم�����ر، اعتتج
  س����تنطلق في

ت الح����رب ال����نر كم����ا اعت����تج
س�يمكن بش�كل رئيس � داخ�ل البادي��ة، وأن تنميته��ا المتمرك��زة" النص�ار ح��رب" القواع��د الحم��راء المتحرك��ة، ب الول م�ن ح�رب التحري��ر الش��عبية، مرحل��ة المرحل��ة

  حرب
  الشعب، مرحلة تأسيس المناطق المحررة من النتقال إل مرحلة أعل في

  ارتباط بمعركة التحرر الوطني
.بالصحراء الغربية الدائمة، في
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 �� الع��داد
ي��ة ويطم��س دور الطليع��ة الثوري��ة في نق��دها للنه��ج العف��وي ال��ذي يرم �� بمهم��ة الكف��اح المس��لح عل ع��اتق الحرك��ة الجماهتر

وطه، وتط��وير أش��كاله، م��ن البدائي��ة منه��ا إل أرقاه��ا، ل��ه، عل الحرك��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة مهم��ة ت��أطتر العن��ف الث��وري، ئ�� سش�� وتهنر
وطو وال��ذي ه��و الكف��اح المس��لح، يــ الشرــ

ه فف يــ السياســية تفجترــ
يــة، وفف مواقــع"مهمــة كســب  المناســبة لتطــور الحركــة الجماهتر

."الصدام الول

، وإل تعمي���ق ي��� عل القواع���د الحم���راء المتحرك���ة إذن، أن ته���دف بش���كل رئيس ��� إل بن���اء الجي���ش الحم���ر، جي���ش العم���ال والفلحير
ي���� قواع����د(" وتوس����يع نض����ال الجم����اهتر الش����عبية، وص����ول إل بن����اء المن����اطق المح����ررة الول لجمهوري����ة مج����الس العم����ال والفلحير

 ��� إط���ار جبه���ة ").الس���لطة الحم���راء الدائم���ة
اتيجج  الث���وري، في ورة وض���ع ه���ذا الخ���ط الس���تر ل���م يف���ت المنظم���ة هن���ا، تأكي���دها عل صي��

 (واس��عة لش��عوب غ��رب البح��ر البي��ض المتوس��ط 
، لبن��اء الجبه��ة الغربي��ة للث��ورة العربي��ة،)الش��عب الص��حراوي، الش��عب الموريت��ابي

  من مجموع الوطن العربج 
يال  والصهيوبي   كنس الوجود المتج

اكية، بهدف المساهمة في .الطار الوحيد لبناء الشتر
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:ــ قواعد السلطة الحمراء الدائمة 3 ــ 3

فع����تج تعم����ق كف����اح الش����عب ينم����و .م����ن تط����ور ح����رب التحري����ر الش����عبية 19تش����كل قواع����د الس����لطة الحم����راء الدائم����ة المرحل����ة الثاني����ة
ف الفقــراء مسلسل القواعد الحمراء المتحركة، لتتحول إل   ،مناطق دائمة لحكم العمال والفلحير

، ال��نر كس��لطة ثوري��ة للجم��اهتر
ي والجنود الشباب، اللجان الثورية فيها تشكل نامج الثــوري المسلحة للعمال والفلحير ي تطبيق التج

تس��ليح: وسيلتها الرئيسية فف
يالية ي وتصفية مصالح المتج .كل الشعب، مصادرة أملك المعمرين الجدد وكبار الرأسماليير

ورة ــــ والجنــــود الشــــباب هك����ذا ش����ددت المنظم����ة عل صي���� ف ــــ لجــــان ثوريــــة للعمــــال والفلحير ي
ئ����تنظيــــم الجمــــاهتر فف ، به����ا يت����م تهنر

ي والعن�ف الث��وري قاعدة الجبهة الثورية الشعبية الجماهتر   واقع النض��ال الجم��اهتر
  ستكون في

، حك��مأسـس الحكـم الثـوري النر
ي .العمال والفلحير

 �� ك��ل المعام��ل الحيوي��ة، س��تكون بمثاب��ة التنظي��م السياس �� للطبق��ة اللجــان الثوريــة للعمــال �� تك��وين 1
وليتاري��ة وفي  �� القلع��ات التج

في
ــ الحركــة الثوريــة العامل��ة، ك �� تلع��ب ي

طا أساســيا ، ويعت��تج تك��وين ه��ذه اللج��ان الثوري��ة للعم��الدورهــا القيــادي فف ـ مهمــة أوليــة وشـر

 ������� ب�������أن هن�������اك تت�������ابع للتوض�������يح هن�������ا ولي�������س عل س�������بيل��  19
ي������� "مطل�������ق" التحلي�������ل، ف�������المر ل يعني ي عل ط�������ول خ�������ط المعرك�������ة، بير فق�������د يك�������ون ه�������ذا المرحل�������تير

 ��� "ص���حيحا" الم���ر
ط في  ��� أي منطق���ة أخ���رى، وه���و م���ا يحك���م عليه���ا ع���دم انطلق القواع���د الحم���راء المتحرك���ة مواق���ع الص���دام الول ح���ال نجاحه���ا م���ع سش���

بعزلته���ا في
ي لكن .وتشديد الخناق عليها وإسقاطها   .ه  متداخلة ومتكاملة بشكل عام، يمكن القول أن علقة المرحلتير

الحمراء الوقت الذي تتشيد فيه قواعد السلطة فقي
ة ق���د عرف���ت الدائم���ة ع���ن طري���ق القواع���د الحم���راء  ��� مواق���ع أخ���رى، لتعزي���ز إمكاني���ة المتحرك���ة، تك���ون في���ه ه���ذه الختر���

انتص���ار الول واس���تمراريتها ع���ن انطلقته���ا في
ي��� المنس���قة، تش���تيت ق���وى الع���دو م���ن جه���ة، وم���ن جه���ة ثاني���ة، طري���ق دون م���ن الثوري���ة، والس���تر به���ا إل من���اطق مح���ررة تح���ت الس���لطة لتوس���يع انتفاض���ات الفلحير

ورة تنمي���ة كف���اح الجم���اهتر إغف���ال م��ا أك���دت علي���ه المنظم���ة به���ذا إذن ت���درج، ت���داخل هن���اك .الثوري���ة بالم���دن وقي���ادة نض���التها وت���أطتر طاقاته���ا الخص���وص، م��ن صي���
ي ي المرحلتير   اتجاه الحرب الشعبية الشاملة وتكامل بير

.معا في
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.لتقدم الثورة

فـــ �� تك���وين 2 القـــوة الرئيســية ، لن الجم���اهتر الفلحي���ة كق���وة ثوري���ة جب���ارة، تش���كلمهمـــة حاســـمة ، وه ���اللجـــان الثوريـــة للفلحير
ة م��ن إح��دى أه��م .للثــورة وليتاري��ا ك �� ل تح��رم ه��ذه الختر�� وري لقي��ادة التج ط صي�� ي�� م��ع الطبق��ة العامل��ة، وه��و سش�� فبتح��الف الفلحير

ي��� جي���ش الث���ورة الس���ائر عل طري���ق ح���رب التحري���ر  ��� النض���ال نح���و أه���دافها البعي���دة، ستص���بح جم���اهتر الفلحير
أس���لحتها الفعال���ة في

جوازي���ة، .الش���عبية وإرس���اء الحك���م الش���عنج  ة التج وليتاري���ا، س���تظل ه���ذه الجم���اهتر الفلحي���ة أس���تر ولن���ه، ك���ذلك، م���ن دون قي���ادة التج
وليتاريا لها، ه  من يجعل من هذه الجماهتر الفلحي�ة تل�ك الق�وة الجب��ارة للث�ورة، وه � م�ن .وعاجزة عن حل معضلتها فقيادة التج

اتيجية السديدة وترسم لها الطريق الثوري، وتجعل منها جيش الشعب .تمنحها الستر

ي صفوف الجيش تنظيم العمل السياسي �� 3
.سيكون مهما بالنسبة لنجاح ومستقبل الثورة لجان ثورية للجنود ، وتكوينفف

  الممركز 20اللجان الثورية للشباب �� تكوين 4
ي الثوري لسكان هاتهالحياء الشعبية في   النضال الجماهتر

، يكون حجر الزاوية في
.الحياء

:ـــ الحزب الثوري 21ــ الجبهة الثورية الشعبية 4 ــ 3

ي أك����������دت المنظم�����������ة عل إمكاني�����������ة��  20 ي���������� عض����������ويير ي ومثقفير   ه ���������� م����������ن النض����������الت الش�����������بيبية، للطبق�����������ات الكادح�����������ة انبث�����������اق ق����������ادة ث����������وريير
 ���������� وال����������نر

مندرج����������ة في
  أبرزت وجود قوة تيار ماركس  الثورة توضيح عملية

  المغربية النر
ة منبثق )فقط محليا، بل عربيا ليس( �� لينيني .عن الطبقات الكادحة والجماهتر المبلتر

ي���� والطبق����ات للتع����بتر  "الم����ام إل" م����ا اس����تعملته منظم����ة ك����ان ه����ذا المفه����وم ه����و أول��  21 الوطني����ة، وق����د ع����رف تط����ورا م����ع تط����ور ع����ن تح����الف العم����ال والفلحير
اتيجج  للمنظم��ة، حي��ث ت��م الخ��ط الش��عبية، للتع��بتر وبع��د ذل��ك مفه��وم الجبه��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة اس��تعمال مفه��وم الجبه��ة الثوري��ة المتح��دة، السياس �� والس��تر
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ت المنظم����ة أن ، بقي����ادة الح����زب الث����وري، ه ���� الص����ياغة السياس����ية والتنظيمي����ة للث����ورة الوطني����ة"الجبه����ة الثوري����ة الش����عبية" اعت����تج
اكية، م�����ن دون أن تك�����ون منفص�����لة ع�����ن ه�����ذه 22الديمقراطي�����ة   لب�����د م�����ن إنجازه�����ا كمرحل�����ة أول قب�����ل الث�����ورة الش�����تر

الش�����عبية، ال�����نر
ة فــ ، أي الجبهة الثورية، هو برنامج هذه الثورة، ال��ذي يج��ب أنبرنامجها وأن .الختر ينبثق عــن اللجــان الثوريــة للعمــال والفلحير

يالي��ة وعملئه��ا، ووالجنود الشباب يرتكز عل، وهو يقوم عل مبدأ القضاء عل الهيكل الس��تعماري والس��تعماري الجدي��د للمتج
ف   ،بنــدين أساســيير

وليتاري��ا ه��و فق��ط إس��قاط الملكي��ة، .للطاح��ة بالنظ��ام الســلطة والعنــف الثــوري هم��ا قض��ينر فلي��س ه��دف التج
  يمك���ن أن تس���تمر تح���ت أش���كال أخ���رى، ب���ل اله���دف

ة ليس���ت إل بني���ة سياس���ية لدكتاتوري���ة الطبق���ة الحاكم���ة، وال���نر لن ه���ذه الختر���
الجمهوري�ة الديمقراطي��ة الش�عبية مح��ل( تحطيم كل النظام التبعي من أجل إقامـة حكـم اللجـان الثوريــة محــل جهـاز الدولـة هو

).الملكية المتعفنة

  المرحلة الول، مرحلة القواعد الحمراء المتحركة، يستلزم قيام هذا النوع من الجبهة الثورية العريضة،
ي في إن الكفاح الجماهتر

ط، أي الجبه�ة، لج�ل انتص�ار ، وه  تش�تر ي يالية وعملئها المحليير   تضم كل قوى الشعب الوطنية من أجل النضال ضد المتج
النر

وليتاريا لها، إل مرحلة طريق الثورة المغربية المؤدية بواسطة عن المرحلة الول من اكية قيادة التج .الثورة الشتر
 �� )الوطني��ة الديمقراطي��ة الث��ورة( ت��م اس��تعمال ه��ذا المفه��وم��  22

تس��تهدف، الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، وه �� البداي��ة ليح��ل محل��ه بع��د ذل��ك مفه��وم الث��ورة في
ادوري������ة بواس�����طة ح�����رب الش�����عب الطويل�����ة الم�����د، ي����� الطبق������ة الكمتج جوازي�����ة ح�����ل التن������اقض الق������ائم بير ي����� الكب������ار والتج   تض�����م الملكير

ادوري�����ة، وعل رأس�����هم ال������نر الكمتج
يالي�����ة م�����ن جه�����ة، والش�����عب الملكي�����ة وليتاري�����ا، الفلح�����ون، ش�����به وه�����و( بطبق�����اته الوطني�����ة م�����ن جه�����ة أخ�����رى وس�����يدتهم المتج جوازي�����ة يتك�����ون م�����ن التج وليتاري�����ا، التج التج
ة جوازي���ة المتوس���طة الوطني���ة الص���غتر يالي���ة، الطاح���ة بس���لطة الديكتاتوري���ة الملكي���ة �� : م��ن أج���ل تحقي���ق المه���ام التالي���ة ،)والتج ادوري���ة والمتج وإرس���اء والطبق���ة الكمتج

�� 
البلد م��ن هيمن��ة تحقي��ق الث��ورة الزراعي��ة وتحري��ر اقتص��اد �� .بواس��طة المج��الس الش��عبية إط��ار الجمهوري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية ديكتاتوري��ة ديمقراطي��ة ش��عبية في

يالي�����ة والس�����تعمار اكية �� .بن�����اء ثقاف�����ة ش�����عبية عربي�����ة ديمقراطي�����ة وعلمي�����ة �� .الجدي�����د المتج وط للنتق�����ال إل الش�����تر ء جمي�����ع الشش����  ���� انتص�����ار الث����ورة �� .تهنر ����
الس����هام في

.والعالمية العربية
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، وعل الخص�وص وليتاري�ا له�ا، بواس�طة حزب��ه��ا، وبن��اء التح�الف العم�ال  ���� الفلج � الثورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية، قي��ادة التج
وليتاري���ا ، ك���ونهم يش���كلون الحلي���ف الموث���وق ب���ه بالنس���بة للتج ي ي���. الفلح���ون الفق���راء والمع���دمير   الواس���ع بير

إن ه���ذا التح���الف ال���وطني
ي� الطبق�ات الوطني�ة كطبق�ات، ل تحالف��ا فوقي�ا م�ع ق�وى وهيئ�ات سياس��ية، ي� والطبق��ات الوطني�ة، ه��و تح�الف بير العم�ال والفلحير

ة تس���تر نح���و تقل���ص نفوذه���ا السياس ��� ح���نر داخ���ل طبقاته���ا نفس���ها، وتتح���ول ع���تج جوازي���ة، لك���ون ه���ذه الختر��� أو ع���تج الح���زاب التج
  إط��ار النظ��ام نفس��ه،

، مندمجة في ي ادورية وعل رأسها الملكية، إل تجمعات فئوية من السياسيير تفكيكها من طرف الطبقة الكمتج
، مصالحها الفئوية .وتمثل بشكل أكتر

ـ ه���ذه الجبه��ة الثوري���ة الش���عبية، ـي
ـ ــ اللينينف  ��� إل بتق��دم الح���زب الث���وري،جبهــة الجمــاهتر تحــت قيــادة الحــزب الماركسـي

، ل��ن تنبني
 ���� نض����التها، وق����درته عل ج����ذب الق����وى الطبقي����ة المعادي����ة للنظ����ام، إل س����احة

ي����ة وتج����ذره في وق����درته عل قي����ادة الحرك����ة الجماهتر
ي ي���اليير  ��� ض���د النظ���ام وأس���ياده المتج

ك���ذلك ق���درة ه���ذه الطليع���ة الثوري���ة عل خ���وض نض���ال إي���ديولوجج  ح���ازم ض���د.23الصاع الطبقر
وليتاري�����ا  ����� ص�����فوف حلف�����اء التج

جوازي�����ة، وك�����ل مي�����ولت المس�����اومة والص�����لحية القائم�����ة موض�����وعيا في مختل�����ف الي�����ديولوجيات التج
ي الفقراء ي لفت��ح. 24والفلحير   البادية، وعل تفجتر العنف الث��وري الجم��اهتر

  في
وعل الخصوص قدرتها عل تفجتر الصاع الطبقر

.طريق الحرب الشعبية

ي الفقراء، إن نمو��  23  �� التح��الف سيدفع هذه الطبق��ات الوطني��ة إل أن تق��ف مسلسل كفاح العمال والفلحير
يالي��ة عل حقيق��ة أن مص��لحتها ل تكم��ن في م��ع المتج

 � التح��الف
ة، وعملئها، ب�ل في  � إط�ار س�لطتها، س�لطة الديكتاتوري��ة م�ع الجم��اهتر العمالي��ة والفلحي��ة الفقتر��

  في
ي� وال��نر الفق��راء، الديمقراطي��ة الثوري��ة للعم��ال والفلحير

يالية يمكن لهذه الطبقات الوطنية ي نفسها التحرر من السيطرة المتج .وعملئها المحليير
ي�� أط��راف ،"الوح��دة م��ع النق��د مب��دأ" عليه المنظم��ة ب المر يتعلق هنا بما أطلقت��  24  �� أن يس��ود العلق��ات بير

الجبه��ة، الصاع الي��ديولوجج  ض��د كأس��لوب ينبغي
، الذي يجب صيانته والميولت الصلحية، والوحدة عل أساس التذبذب نامج السياس  .وتجذيره باستمرار التج
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وليتاري�ة ع�ن ورة إنجاز مهمة التجذر داخ�ل الطبق�ة العامل�ة، وال�دفع بنض�التها، وتك�وين الط�ر التج هكذا شددت المنظمة عل صي
وليتاري��ة الساس��ية، ة إل لجان الثورة، خاصة داخ��ل القطاع��ات التج طريق اللجان العمالية الشية، والعمل عل تحويل هذه الختر
ي���� يالي����ة وحلفائه����ا الملكير   تتمرك����ز فيه����ا مص����الح المتج

 ���� المن����اطق ال����نر
ي���� الفق����راء في المنجمي����ة والص����ناعية، وداخ����ل جم����اهتر الفلحير

، المس����تعدين للتض����حية بك����ل أس����اليب ي فير ي المح����تر ورة إع����داد المناض����لير ادوري�����ة، وعل صي���� ي الكب����ار والوليغارش����يا الكمتج العق����اريير
  الجماهتر ونضالتها

جوازي الصغتر والندماج في .العيش التج

وبمجموع أول، إن انبثاق الحزب الثوري، هو بالدرجة الول عملية اندماج الطليعة الثورية المنظمة بحركة الطبقة العاملة
ـي ، وه��و حص��يلة ه��ذا النص��هارالجمــاهتر الكادحـة

، وعــتج التصــاعد المتواصــل لنضــال العمـال فف خضــم الكفــاح الثــوري للجمــاهتر
ـــ الفقــــراء ـف ، ، حي�����ث أن�����ه ل يمك�����ن له�����ذا التص�����اعد أن يس�����تمر ويتن�����ام، إلوالفلحير ي قاعــــدة الجبهــــة ببنــــاء لجــــان النضــــال الشــــعنج

خ��ارج كف��اح فبن��اء الح��زب الث��وري لي��س بعملي��ة تت��م .، وبقي��ادة طليعت��ه الثوري��ة المبل��ورة ع��تج ه��ذا الكف��اح الث��وري نفس��هالشــعبية

�� 
ي��ة أو ه��و نتيج��ة له��ا، إن��ه في الجم��اهتر وبش��كل س��لم  وه��ادئ، وه��و، أي الح��زب الث��وري، لي��س معط س��ابقا عل الحرك��ة الجماهتر

  عنف الكفاحات الشاقة للجماهتر الكادحة
ية، وهو يتصلب وينصهر في .نفس الوقت منتج ونتيجة لهذه الحركة الجماهتر

، ه ����� المهم�����ة ����� 
، الماركس ����� ��� اللينيني ����� 

وليتاري�����ا الطبقر  ����� ه�����ذا التج�����اه، أك�����دت المنظم�����ة، م�����ن جه�����ة، عل أن مهم�����ة بن�����اء ح�����زب التج
في

ي�� ، م��ن أج��ل قي��ادة النض��ال الث��وري للطبق��ة العامل��ة والفلحير ي�� ي ��� اللينينيير المركزي��ة، الراهن��ة والحاس��مة المطروح��ة عل الماركس��يير
يالي�ة،   المه�ام الثوري�ة، والجم��اهتر الكادح�ة والق��وى الوطني��ة، ل�دك الحك�م الق�ائم وس�يدته المتج

 �� ص��ياغة ب�افر
كونه�ا ه �� البوص�لة في

ي� المغارب�ة، وم�ن جه�ة ثاني�ة، عمل�ت المنظم�ة عل محارب�ة ي ��� اللينينيير  � تحدي�د الخ�ط السياس � للماركس�يير
وه � نقط�ة النطلق في
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 ���� للح���زب، مؤك����دة عل تمفص���ل الح���زب الث���وري ح���ول التنظي���م
  تع���رض له����ا، عل ي���د التحريفي���ة، التص���ور اللينيني

التش���وهات ال���نر
، وعل جدلية البناء بينهم��ا، ولي��س الح��زب  ي"أو منظم��ة ل 25"طائف��ة ف��وق الجم��اهتر"الثوري للجماهتر ي متف��وقير فير ي مح��تر "ث��وريير

ة ، واس�تبعاد أي بن�اء للح�زب عل قاع�دة بروليتاري�ة، وك�أن ه�ذه الختر�� ض اتج�اه الجم��اهتر ، تق�وم عل التف�وق المف�تر عل الجم�اهتر
 ���� النت����اج، لن����ه به����ذه" وعي����ا بروليتاري����ا"تتك����ون م����ن أولئ����ك ال����ذين يكتس����بون 

، وع����ن الموق����ع الفعل ���� في ���� 
بمع����زل ع����ن الص����ل الطبقر

ي ص���غار" بروليتاري���ة"الطريق���ة المش���وهة، تس���هل إمكاني���ة إطلق تس���مية  ي��� برج���وازيير إن مهمــة .عل أي منظم���ة مكون���ة م���ن مثقفير
وليتاريــا، بواســطة بلــورة وتأســيس نـواة بناء الحزب بالنسبة للمنظمة، هي بالذات قضـية هـويته الطبقيــة والــدور القيــادي للتج

ي
وطها الموض�وعيةبروليتارية، تشكل أساس الحزب الطبفت   تؤهله�ا سش�

وليتارية الساس�ية ال�نر ي عل المراكز التج كتر ، عن طريق التر
.لبلورة هذه النواة

 �� بن��اء  إن
 �� منظ��ور المنظم��ة، ل تنحص في

، في وليتاري��ا، ض��من س��ياق مهم��ة بن��اء الح��زب، ه �� ، أو"ن��واة عمالي��ة"مس��ألة بن��اء ن��واة التج
، كم��ا .فهم��ا مع��ا يش��كلن عملي��ة واح��دة تنته �� عن��د مج��رد بن��اء تل��ك الن��واة، ب��ل ه �� تش��مل مهم��ة بن��اء التح��الف العم��ال  ��� الفلج ��

وليتاري���ا، ب���ل أنه���ا  ��� س���ياق بن���اء ح���زب التج
 ��� تص���ليب الحرك���ة الماركس���ية ��� اللينيني���ة، وت���وفتر ك���ذلك ل تكتس ��� فق���ط أهمي���ة بالغ���ة في

في
وط الموض��وعية وليت��اري الس��ديد، الص��لبة إح��دى الشش��  �� ه��ذا لنه��ا لع��دم انزلقه��ا ع��ن الخ��ط التج

  يجعله��ا في
تكز إل الطبق��ة ال��نر س��تر

ي تكز أيض��ا إل أق��رب حلفائه��ا وأص��دقائها الث��وريير ، الطبق��ة الثوري��ة ح��نر النهاي��ة م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة ثاني��ة، س��تر واقعه��ا الموض��وع 
اكية) الفقراء الفلحون( وطهم الموضوعية للستر وفق الطريق الثوري نحو الشتر .الذين تؤهلهم سش

ة ق����امت المنظم����ة هن����ا بتعري����ة��  25 جوازي����ة الص����غتر جوازي الص����غتر التموق����ع وال����ذي يق����وم عل محاول����ة ،"الطاروي����ة" لمفه����وم الج����ذور الطبقي����ة التج المثق����ف ال����تج
ف فوق "مربج " ك   علم الثورة، الجماهتر واحتقاره لها، وكأن المحتر

.اللينينية أو كأنه وحده من يمتلك علم الماركسية �� الثوري حاصل عل دبلوم في
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ت ض�من ه��ذا اف الث�وري الط�ار، اعت��تج ، وفت��ح طري�ق الح��تر ي� وليتاري�ا م�ن العم�ال وم�ن الفلحير المنظم�ة أن مهم��ة تك�وين ك�وادر التج
 ��� عملي���ة البن���اء والتثقي���ف النظ���ري أم���امهم، وتعزي���ز دوره���م داخ���ل الحرك���ة الماركس���ية �� اللينيني���ة،

طا موض���وعيا ص���لبا في تش���كل سش���
وليتاري��ا، تل��ك، العم��ل عل بن��اء أط��ر دع��ت المنظم��ة إل كم��ا. ولقي��ادة الجم��اهتر ك��ذلك، ولبن��اء الخ��ط الث��وري الس��ديد بن��اء ن��واة التج

 �� حف��ظ 
، أط��ر مكافح��ة أول، ولي��س فق��ط مج��دة في وليتاري��ا م��ن الش��بيبة الثوري��ة المنح��درة م��ن أص��ل عم��ال  أو فلج �� ال��دروس"التج

  إل أن ،"النظرية
ف هذا المر يقتصي ف الثــوريير ة سائر المثقفير ي بم��ن فيه��م الش��بيبة، حي��ث ،بلتت يظل�ون، ب��الرغم م��ن ذل��ك، معرض��ير

 ����� المجتم�����ع،
جوازي�����ة الس�����ائدة في بنض�����الت الجم�����اهتر الكادح�����ة، الن�����دماج ع�����ن طري�����ق وذل�����ك لت�����أثتر الي�����ديولوجيات الرجعي�����ة والتج

وط الحركـــة الماركســـية ــــ اللينينيـــة .26والتش����بع بخ����ط الجم����اهتر وبالماركس����ية �� اللينيني����ة ــ ـــ شـر ي
يشـــكل ، كم����ا توض����ح المنظم����ة،ففف

ـــــ للطـــــر ، وبدرج������ة أول م������ن الش������بيبة المدرس������ية،المثقفـــــون الثوريـــــون الوســـــيلة الول ، وه������م يش������كلون مع������االمصـــــدر الساسي
وليتاري���ة مرحليــا  ��� عملي���ة بن���اء الطليع���ة التج
ع���ن ال���وع  الحس ��� للجم���اهتر الكادح���ة، وتش���كل أداة ه ��� مع���تج فالشــبيبة المدرســية .في

 ��� نشش��� الماركس���ية ��� اللينيني���ة، و
تهـــا الساســـيةمهم���ة في ف يـــ هـــذه المرحلـــة متر

ـــ أنه���ا ، ه ���فف ف تفـــرز ، وه ���تنحـــدر مـــن العمـــال والفلحير
فـــــ عضـــــويا بالجمـــــاهتر الكادحـــــة ف مرتبطير ـــــ ثـــــوريير ف ا دوره�����م، كم�����ا تق�����ول المنظم�����ة، وأن .مثقفير  ����� الظ�����روف الراهن�����ة، ل زال ك�����بتر

في
ي النخبوية والتحريفيـة لكنه

 �� عليه��مبغية عدم السقوط فف
ـي الممارسـة مـع الجمـاهتر الكادحـة والتعلـم منهـا ، ينبغي

،النخـراط فف

�� 
 �� مجتم��ع الس��تعمار الجدي��د، وينبغي

  يتلقونه��ا في
بي��ة ال��نر جوازي�ة، والتر إعادة م�ن أج��ل التخل��ص م�ن رواس��ب المعرف�ة الرجعي�ة والتج

ي سياق نضالهم
وليتاري��ة  ،مع الجماهتر الكادحـة تربيتهم فف  �� حاج��ة إل تربي��ة("م��ن أج��ل بل��ورة الطليع��ة التج

��� "المربج � ه��و نفس��ه في
ـــ والتلميـــذي، وبالســـتر عل هـــذا الطريـــق، تخـــدم عمليـــة بنـــاء الحـــزب، ويجـــب وضـــع ).م���اركس ي ف الطلنج ـــ القطـــاعير ي

فالمهـــام فف

بية إعادة" بمفهوم هذا ما أطلقت عليه المنظمة��  26 ".التر

         www.30aout.info                                                                                                             30

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

ـ ثــوري، كمــا أن قيــادة الحركــة الماركســية ـــ اللينينيــة لهــذه النضــالت ـي
ــ وطنف ــ أفــق ديمقراطي ي

ــ ،)الشــبيبية( نضــالتهما فف ي
، فف ـ هـي

وطها الراهنة، تخدم تكتيكيا مهمات توسيع النضال ضد النظام .27شر

 ��� منظم���ة
ي��� في ي �� اللينينيير ت المنظم���ة مهم���ة توحي���د ك���ل الماركس���يير وليتاري���ا، اعت���تج  ��� ه���ذا التج���اه نفس���ه، وم���ن أج���ل بن���اء ن���واة التج

في

�� 
مكافح�ة واح�دة تك��ون ن��واة ص�لبة للح�زب الث�وري، مهم��ة مركزي��ة وحاس��مة، وذل��ك ع�ن طري��ق إنج��از حلقته�ا المركزي��ة، المتمثل��ة في

توحي�����د الخ�����ط الي�����ديولوجج  والسياس ����� والتنظيم ����� لك�����ل الحرك�����ة الماركس�����ية �� اللينيني�����ة المغربي�����ة، بواس�����طة الصاع الي�����ديولوجج 
نام����ج متماس����ك، مرتب����ط بالممارس���ة الموح����دة م����ع تجن����ب الحلقي����ة فه����ذه .اليج����ابج  وال���ديمقراط  اله����ادف للوح����دة، والخاض����ع لتج

ي����ة المرتبط����ة به����ا، وبن����اء  ���� منظ����ور المنظم����ة، تتطل����ب العم����ل عل بن����اء التنظيم����ات ش����به الجماهتر
المهم����ة المركزي����ة والحاس����مة، في

  ترم  إل تنظيم أوسع الجم��اهتر
ية، العلنية والشية، النر م�ع تش�ديد المنظم�ة هن��ا، عل أن ه�ذه التنظيم�ات .المنظمات الجماهتر

  تش���كل قاع���دة الجبه���ة الثوري���ة الش���عبية ووس���يلتها
 ��� جوهره���ا ع���ن اللج���ان الثوري���ة ال���نر

ي���ة، تختل���ف في ي���ة وش���به الجماهتر الجماهتر
نامج الثوري   تطبيق التج

.الرئيسية في

ي طرحتها المنظمة لجل بناء الحزب الثوري والجبهة الثورية الشعبية :ملحق
:صورة عامة للتنظيمات النت

:المنظمة المركزية

وليتاري�ا" أو وليتاري�ة ":ن�واة التج   تتش��كل م��ن الط��ر التج
ي ال��نر ي الث��وريير فير ي��)عمالي�ة وفلحي��ة( وه �� منظم��ة المح��تر ، وم�ن فئ��ة المثقفير

ة ي المبلتر .الثوريير

ية مرحليا المقدمة" أطلقت عليها المنظمة ب��  27 ".التكتيكية للحركة الجماهتر
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ية :المنظمات الثورية شبه الجماهتر

ه، حي��ث  �� قي��ادة نض��ال الجم��اهتر وت��أطتر
ي�� ح��ول المنظم��ة، وتش��كل أداة حاس��مة في ي الملتفير ي المتق��دمير تنظيم��ات تض��م المناض��لير

،  ��� الجم���اهتر
ي���ة وبكاف���ة جم���اهتر تمث���ل أداة انغراس���ها في فه ��� تجس���د الرواب���ط المتماس���كة للمنظم���ة المركزي���ة بالمنظم���ات الجماهتر

ي ، وك��ذا تربي��ة مناض��لير �� 
وليتاري��ا الماركس ��� �� اللينيني  ��� عملي��ة بن��اء ح���زب التج

وليتاري��ا والجم���اهتر الكادح��ة، وه �� س��لحها الفع��ال في التج
ي ي والط����ر المتمرس����ة، ع����ن طري����ق تزوي����دها به����ؤلء المك����افحير ي الث����وريير فير ج����دد، ل����دعم المنظم����ة المركزي����ة المقتصة عل المح����تر

ي بالنضال الثوري داخل تلك التنظيمات الثورية .الجدد، المتمرسير

ية :التنظيمات الجماهتر

، وه ��� ترم ��� إل ي��� ي �� اللينينيير ي الماركس���يير   ترتب���ط به���ا المنظم���ة المركزي���ة، وتندم���ج فيه���ا م���ن خلل المناض���لير
وه ��� التنظيم���ات ال���نر

، ي�� المنظم��ة المركزي��ة والجم��اهتر تنظي��م أوس��ع الجم��اهتر ي��ة، القن��وات الرابط��ة بير حي��ث تش��كل بج��انب المنظم��ات الش��به الجماهتر
.الواسعة من مختلف النواع والشكال

:اللجان الثورية

نام������ج الث������وري، برنام������ج الث������ورة الوطني������ة الديمقراطي������ة تمث������ل قاع������دة الجبه������ة الش������عبية الثوري������ة، والوس������يلة الرئيس������ية لتط������بيق التج
ي��ة، وه �� الشعبية، ي��ة والش��به الجماهتر فه  منبثقة من الجماهتر ومتمفصلة مع المنظمة المركزية عن طريق تنظيماته��ا الجماهتر

 ���� مجم����وع الطبق����ات الوطني����ة
، وفي   تعم����ل عل تنظي����م أوس����ع الجم����اهتر

وليتاري����ا( ال����نر ي���� وش����به التج اللج����ان الثوري����ة للعم����ال والفلحير
ة جوازي����ة الص����غتر ي وجم�����اهتر التج  ���� المعام����ل والمن����اجم والق����رى و المعس����كرات و الحي����اء و)والش����باب الث����وري والجن����ود الث����وريير

، في
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أداة النض���ال م���ن أج���ل الجمهوري���ة الش���عبية و وس���يلة )لج���ان النض���ال الش���عنج ( تمث���ل ه���ذه اللج���ان الثوري���ة ... الم���دارس و الكلي���ات
 �� من��اطق الس��لطة الحم��راء

 �� القواع��د الحم��راء المتحرك��ة وفي
الحك��م الث��وري، حي��ث بواس��طتها س��تمارس الجم��اهتر س��لطتها الثوري��ة في

.الدائمة

:الجبهة الثورية الشعبية

ي���� الفق����راء والجن����ود ي���� العم����ال والفلحير ، جبه����ة طبقي����ة عريض����ة بير ���� 
ه ���� جبه����ة الجم����اهتر تح����ت قي����ادة الح����زب الماركس ���� �� اللينيني

ي������� الكب�������ار يالي�������ة، ولنظ�������ام الملكير ة وكاف�������ة الفئ�������ات الوطني�������ة المناهض�������ة للمتج جوازي�������ة الص�������غتر والش�������باب الث�������وري، وجم�������اهتر التج

  ل تمث��ل، ل سياس��يا ول تنظيمي��ا، ح��نر طبقاته��ا، فالجبه��ة ه ��
ي�� هيئ��ات سياس��ية ال��نر ادوري��ة، ولي��س تحالف��ا بير والوليغارش��يا الكمتج

وليتاريا بواسطة حزب��ها الثوري .الصياغة السياسية والتنظيمية للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية وتحت قيادة التج

  يجب أن تق�وم عليه�ا المنظم�ة الماركس�ية ��� اللينيني�ة الموح�دة، "إل المام" وضعت منظمة
مجموعة من المبادئ التنظيمية النر

وليتاريا الثوري :وه  ذاتها المبادئ التنظيمية لحزب التج

.القائمة عل جدلية الطليعة والجماهتر :���� المركزية الديمقراطية

  داخل المنظمة وأمام الجماهتر
.���� النقد والنقد الذابر

ب كافة أشكال تسلط الفرد والمبادرات الفردية اللمسؤولة :���� القيادة الجماعية .عتج صي

وليتاري الصارم والموحد عل كافة المستويات .���� النضباط التج
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ــ نقد الخط التنظيمي والنطلقة الجديدة 4

ورة نق�����د خ�����ط ، خلل ه�����ذه"إل الم�����ام" ، س����جلت منظم�����ة"القواع�����د الحم����راء" ، وت�����دقيق خ�����ط"النطلق�����ة الثوري�����ة" ض�����من س�����تر

جوازي الص��غتر ة التنظيم، لجل ح��ل معض��لة تركيب��ه ال��تج ورة، محطة تنظيمية أساسية، فيها عملت عل نقد ومحاكمة مستر الستر

 
وليت��اري، والقط��ع م��ع الرواس��ب العميق��ة للممارس��ات التحريفي��ة والص��لحية ال��نر ال��ذي يعرض��ها لخط��ر النزلق��ات ع��ن الخ��ط التج
، بهدف الستر بالمنظمة نحو تنظيم ثوري، نحو الحزب الثوري قائد الثورة  

ورة النفصال عن الحزب التحريقي .حملتها معها ستر

ي��� المركزي���ة ي��� تأسيس���ها س���يادة خ���ط تنظيم ��� مب���دأه اللمركزي���ة المفرط���ة وإغف���اله للعلق���ة الجدلي���ة بير هك���ذا، عرف���ت المنظم���ة حير
 ���� تحدي����د هيكل����ة التنظي����م وأش����كال علق����اته المختلف����ة 28والديمقراطي����ة، كم����ا عرف����ت س����يادة مفه����وم القي����ادة كتنس����يق

 ���� ظ����ل. في
فقي

 �� لقض��ايا الث��ورة العربي��ة
القطيعة مع التحريفية، ليس عل مستوى الخط السياس  فحسب، الذي طبعت��ه خيان�ة الح��زب التحريقي

لماني���ة اتيجية التج  ��� القط���ع م���ع اس���تر
اتيجج  في ، أو عل مس���توى الخ���ط الس���تر جوازي���ة الص���لحية والعزل���ة ع���ن الجم���اهتر والذيلي���ة للتج

وقراطي�ة ش�ديدة وخض�وع مطل�ق  �� مركزي�ة بتر
، حي�ث طبع�ت بني�ة الح�زب التحريقي جوازي�ة، ب�ل ك�ذلك عل المس�توى التنظيم � التج

  اس���تند إليه���ا مفه���وم  .لقي���ادة جام���دة ت���دع  امتلك المعرف���ة الثوري���ة
 ��� ظ���ل العفوي���ة ال���نر

لطروح���ة" النطلق���ة الثوري���ة"ك���ذلك، في
اتيجيتها الثوري�ة، م�ع س��يادة تص�ور ميك�انيك  لمراح�ل الث�ورة،  � بن�اء اس�تر

  بناء حزب��ها الثوري وفي
التأسيس، عفوية حركة الجماهتر في

ورة بن��اء" النطلقة الثورية"من  كمرحلة أول إل حرب التحرير الشعبية كمرحلة ثانية، تشكلت وس�ط المنظم�ة نظ�رة ل ت�رى صي�

.مركزية تمكنها من قيادة المنظمة هيئة تنسيقية دون صلحيات��  28
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اتيجيته الثوري����ة، لتك����ون تنظي����م مرك����زي ق����ائم عل أس����اس المركزي����ة الديمقراطي����ة، ويعم����ل عل بن����اء الح����زب الث����وري وإنج����از اس����تر
  الممارسة النضالية اليومية لعضائه

  ممارسة التنظيم وفي
ة لذلك ه  العفوية في .النتيجة المباسش

ي للمنظمة، أن فهمها لجدلية الحزب ، كان خاطئا، ذلك أنه�ا ����� هكذا تبير  � الجماهتر
، ك�ان"النطلق�ة الثوري�ة"مفه�وم  س��يادة ظ�ل في

، ي ي الث��وريير فير  �� حركته��ا العفوي��ة، وإهماله��ا لل��دور الطليغ �� للتنظي��م كمنظم��ة للمح��تر
ه��ا قائم��ا عل ط��رف واح��د ه��و الجم��اهتر في ي تركتر

سخ من خلل ترسخ التنظي�م، تج��ذره وان�دماجه بحرك��ة الجم��اهتر وعل رأس�ها الطبق�ة العامل�ة، وممارس��ته الدور الذي يتدعم ويتر
  مواقعها المتقدمة، وهو الدور الذي يتطلب تنظيما مركزيا متينا وقيادة صلبة

.لعمل سياس  وتنظيم  طويل النفس داخلها وفي

ورة تعمي��ق وبن��اء عل نق��دها ،29العميق لخطه��ا التنظيم �� نتيجة إذن لنقدها ي�� ط��ور تأسيس��ها، وض��من س��تر لخ��ط العفوي��ة ال��ذي متر
ورة ، عمل��ت المنظم��ة"القواعد الحمراء" وتدقيق خط لنطلقتهال الرئيس��ية مجموع��ة م�ن المح��اور عل وض��ع خلل ه��ذه الس��تر

:نحو منظمة ثورية التنظيمية الجديدة

ف �� ف الثــوريير فير ي ويش��كلونيكرســون حيــاتهم وعملهــم اليــومي للثــورة، الــذين مهيكلــة مــن المحــتت  ينبثق��ون م��ن النض��ال الجم��اهتر
.وعل هذا الساس، يتحدد أعضاؤها وتتحدد مقاييس استقطابهم طليعته،

  كل مرحلةتندمج بحركة الجماهتر ��
، وتعمل عل بلورة القوى المتقدمة من حركة الجماهتر في .تر

ي الخط والممارسة ��
وليتاريا فف  � مقدم�ة ك�ل المه�ام،تستند عل الدور الطليعي للتج

، وتض��ع مهم�ة التج�ذر داخ�ل الطبق�ة العامل�ة في
وليتارية .من أجل بناء الطليعة التج

ة" أنظر بهذا الصدد وثيقة��  29   عشش
ي 20ب “تقرير المعروفة(  ".أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذابر )نونتج
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وليتاريـــا �� ـــ تحليـــل الواقـــع الملمـــوس ـــ الماركســـية: تســـتعمل نظريـــة التج ي
لبلدن���ا، وخ���وض نض���ال ح���ازم ض���د مختل���ف اللينينيـــة فف

جوازية .اليديولوجيات التج

يــ ديناميتهــا الداخليــة ��
 �� جدلي��ة القي��ادة والخلي��ا، وتس��تمد حيويته��ا م��ن جدلي��ة المنظم��ةتســتند عل المركزيــة الديمقراطيــة فف

، في
، منظمة مبنية عل وحدة الرادة ووحدة الفكر والممارسة الجماعية، مركزية لبناء وحدة متين��ة سياس��ية وإيديولوجي��ة والجماهتر

، وديمقراطية تفتح مجال المبادرة والنتقاد داخل التنظيم ي التنظيم كبلورة للقوى الطليعية للجماهتر .وتنظيمية، وتركتر

 �� ك��ل بنــاء الخــط السياسيــ وضــمان تطــبيقه ، ق��ادرة علذات قيــادة صــلبة ومتينــة ��
ممارس��ة التنظي��م، وق��ادرة مرحل��ة، وتط��وير في

م أفراده���اضــمان الوحــدة السياســية واليديولوجيـــة والتنظيميــة، وعل نهــج المركزيـــة الديمقراطيـــة داخــل التنظيــم عل ي ، يل���تر
.بالنضباط الصارم عل كافة المستويات

ــ ســــديد �� ينب����ع م����ن الس����تيعاب ال����دائم لخص����ائص الوض����ع ببلدن����ا وتط����وراته، والق����درة عل اس����تعمال المنه����ج ،ذات خـــط سياسـي

 ��� تحدي���د ه���ذا الخ���ط-الماركس ���
 ��� في

ـــ خ���ط سياس ���. اللينيني ي
يســـتند عل تطـــوير حركـــة الجمـــاهتر الثوريـــة والســـتر عل رأســـها، وفف

، نحو آفــاق الفلحون مقدمتها وليتاريا وحزبــها الطليعي وليتاريا ومجموع قوى الشعب الثورية، بطليعة التج الفقراء وشبه التج
ة حركة الجماهتر نحو الحرب الشعبية الحرب الشعبية، .ودمج العنف الثوري بمستر

 
ف �� تساهم بصفة فعالة في ف اللينينيير .نحو بناء الحزب الثوري لينينية موحدة- من أجل منظمة ماركسية . …وحدة الماركسيير

وليت����اري، النق����د: وض����عت المنظم����ة مب����ادئ أساس����ية خمس����ة وه ����  كم����ا المركزي����ة الديمقراطي���ة، القي����ادة الجماعي����ة، النض����باط التج
ية،   وبناء التنظيمات الثورية شبه الجماهتر

ة الط��ر، والنقد الذابر وليتاري للمنظمة وبل��تر وط تعزيز الطابع التج ورة توفتر سش مع صي
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وتس���ديد التثقي���ف النظ���ري والتط���بيق المتواص���ل لخطه���ا م���ع انتق���اده وإنم���ائه، والعم���ل عل التطهتر��� المس���تمر للمنظم���ة م���ن كاف���ة
 �� الهيئ�ات المركزي��ة  العناص المنحرفة والمتفسخة والمرتدة وتجديد دمائه�ا باس��تمرار،

الم�ؤتمر: كم��ا ح�ددت هياكله��ا التنظيمي�ة في
  العام،

  العام، اللجنة المركزية، المكتب السياس  والمجلس الوطني
  المنظمات الفرعية والمحلية والقاعدية الوطني

.وفي

:ــ ما قبل التصدع التنظيمي والنزلق السياسي 5

ة بنق���د خ���ط ي��� ورة، المتمتر ، ومحاكم���ة الخ���ط"القواع���د الحم���راء" وتث���بيت خ���ط وت���دقيق "النطلق���ة الثوري���ة" لق���د تم���ت ه���ذه الس���تر
ي��ا" التنظيم �� ونق��ده تح��ت ش��عار ي وتعم��ل "م��ن أج��ل بن��اء منظم��ة طليعي��ة، ص��لبة وراس��خة جماهتر ي الث��وريير فير تتش��كل م��ن المح��تر

 ���� ظ����ل وض����ع سياس ���� مت����وتر ودقي����ق ج����دا، حي����ث ع����رف النظ����ام
، في وليتاري����ا المغربج ���� عل تحقي����ق وح����دة الحمل����م وبن����اء ح����زب التج

، وللم��رة الثاني��ة، بع��د س��نة عل المحاول��ة الول، محاول��ة انقلبي��ة عس��كرية ثاني��ة ادوري الملك �� أب��رزت )1972 غش��ت 16( الكم��تج
  قابله��ا النظ��ام بس��ن

ي��ة ال��نر ي المريكي��ة والفرنس��ية، وعل الخص��وص تص��اعد النض��الت الجماهتر ي��اليتير ي�� المتج ح��دة التناقض��ات بير
  لحكام قبضته عل الجماهتر الشعبية

.الطريق الفاشسنر

 ��� الم���ؤتمر الخ���امس عشش��� .)م.ط.و.أ( لقي���ادة المنظم���ة الطلبي���ة .ال���م .ال���ل .ال���م .ال���ح هك���ذا، فبع���د ص���عود
ال���ذي )1972 غش���ت( في

واعتق�����ال مناض�����ليها تزام�����ن م�����ع المحاول�����ة النقلبي�����ة العس�����كرية الثاني�����ة، س�����ارع النظ�����ام بع�����دها إل الهج�����وم عل الحرك�����ة الطلبي�����ة
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��� 
تأسس���ت رس���ميا( ، كم���ا ل���م تس���لم النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ1973 ين���اير 24 وقادته���ا، ليت���م ح���ل المنظم���ة الطلبي���ة بع���د ذل����ك في

 
 � م�ارس )1972 أبريل 22 في

ة، وع�رف .1973 م�ن هج�وم النظ�ام واعتق�ال ج�زء م�ن قيادته�ا وأطره��ا في الوض�ع السياس � له�ذه الف��تر
  قاد عملياتها ما يسم ب

  الث�وري وس�ط إ ، الجن�اح"تي�ار الرب�اط" عل الخصوص، المحاولة المسلحة النر
، أو م�ا.ش.ق.و.ال�وطني

  انتهت بتصفيتها عن طريق إعدام واعتقال العديد من مناضليها"مارس 3" يعرف ب حركة
.، والنر

  للنظ�ام، فق�د ش�كلت مس�توى عالي�ا م�ن تق�دم وتط�ور المنظم�ة، ل م�ن حي�ث خطه�ا 
ة م�ن هج�وم فاشس�نر ي� ه��ذه الف�تر ورغ�م م�ا متر

� 
، ول م�ن حي�ث توس�ع قاع�دتها النض�الية، وبش��هادة م�ن سيص�بح لحق�ا أح�د ق�ادة الخ�ط اليميني ، السياس  والتنظيم � اتيجج  الستر

، الطلبج �� والتلمي��ذي، وم��ن وس��ط ي م��ن الوس��ط الش��بينج  ة، حي��ث ض��مت المنظم��ة العدي��د م��ن المناض��لير وس��طها بع��د ه��ذه الف��تر
ي ي��� والحي���اء الش���عبية، وم���ن رج���ال التعلي���م والمهندس���ير اق مجموع���ة م���ن المواق���ع...العم���ال والفلحير ، واس���تطاعت المنظم���ة اخ���تر

العمالي�����������������ة الساس�����������������ية، كمعام�����������������ل الفح�����������������م بج�����������������رادة، والفوس�����������������فاط بخريبك�����������������ة، وعم�����������������ال النس�����������������يج والس�����������������كك الحديدي�����������������ة
 " والمكت����ب

ي���� "ال����وطني  ���� ملل مثل( للكهرب����اء… ك����ذلك العم����ل وس����ط الفلحير
 ���� منطق����ة الغ����رب ون����واج  بني

كم����ا اس����تطاعت )…في
 � أكت�وبر المنظمة

ة بل��ورة وص�ياغة أول نظ�ام داخل � له�ا، وذل��ك في   ه��ذه الف�تر
، بع�د أن انطل�ق بخصوص�ه النق�اش ال�داخل 1974 في

  خط المنظمة العام، حي�ث أك�د به�ذا الص�دد، إي�ديولوجيا،
منذ بدايات تلك السنة، والذي جاء ليؤكد عل كل القضايا المركزية في

  وإسهامات الرفيق ماو
اتيجيا عل خ��ط الث��ورة الوطني��ة)أو الماركسية �� اللينيني��ة خ��ط م��او( 30عل الخط الماركس  �� اللينيني ، واس��تر

، ما هو إل تأكيد منها عل الحضور الق��وي لفك��ر وإس��هامات الرفي��ق م��او��  30   نظامها الداخل 
وجب التذكتر هنا، أن حسم الخط اليديولوجج  للمنظمة وطرحه في

  خط المنظمة
  وثيقة . تس  تونغ في

ي " هكذا نجد مثل في
ة أشهر من كفاح التنظيم ــ نقد ونقد ذانت وليتارية العظم"أن عشر ى للثورة الثقافية التج الفكار الكتج

ف ــ الصــير ي
 اللينينيــة-إحيــاء وإغنــاء النظريــة الماركســية ق��د مكن��ت م��ن فف

  ك��انت التحريفي���ة العالمي��ة وعل رأس��ها، التح��اد الس��وفيابر
ي�� ق��د:  ال��نر بل��د أكت��وبر وبل��د لينير

وليتاريــا و رفــع رايــةلق��د . أس��دلت عليه��ا س��تارا كثيف��ا م��ن التحري��ف والتش��ويه وليتاريــة و لدكتاتوريــة التج أعــادت الثــورة الثقافيــة رفــع الرايــة المجيــدة للمميــة التج
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الديمقراطي����ة الش����عبية، م����ن أج����ل نظ����ام الجمهوري����ة الديمقراطي����ة الش����عبية، بس����لطة المج����الس العمالي����ة والش����عبية، وعل قض����ية
، والتحالف العمال  �� الفلج  والجبهة الوطنية المتح��دة، وعل طري��ق ح��رب التحري��ر الش��عبية وليتاري المغربج  الحزب الثوري التج

.الطويلة المد

ي  ��اللينينيون المغاربة لم يكن انفصالنا قطيعة مع التحريفية المحلية فقط بل و مع كل خط التحريفية العالميــة-و نحن الماركسيون الخط الجماهتر
، و في

ينفس الوقت    صنع الثورة و قيادتها، و استيعاب المساهمة العظيمة للثورة الثقافية و لخطها الجماهتر
استنادا، الذي يستند عل قدرة الجماهتر الخلقة في

ي كــانت تحجــب عل هــذه المســاهمة
يــ مختلــف جهــات العــالم إدراك خيانــات التحريفيــة، و إزالــة التشــويــهات و الغمــوض الــنت

اســتطاع المناضــلون الثوريــون فف
"بها المبادئ العظيمة للماركسية اللينينية
ادوري��ة"وقب��ل ه��ذا، فاس��تخدام المنظم��ة لمفه��وم  جوازي��ة الكمتج  �� البل��دان التابع��ة " التج

جوازي��ة في ، ه��و م��ن)المس��تعمرة والش��به المس��تعمرة(وال��ذي يح��دد طبيع��ة التج
  أغن��ت الماركس��ية �� اللينيني��ة

 �� المنظم��ة ل. إح��دى الس��هامات النظري��ة للرفي��ق م��او تس �� تون��غ ال��نر
اتيجج "و" خ��ط الجم��اهتر"وتبني الجبه��ة"، و"عل��م ال��دفاع الس��تر

  خط المنظمة") الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبية"أو (الثورية المتحدة 
.كلها تؤكد عل الحضور الفعل  والقوي لخط ماو في

 ���� المنظم����ة ل
  أك���دت عليه����ا" الح����رب الش����عبية الطويل����ة الم���د"ك���ذلك تبني

 ��� الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية، ال����نر
ي���� في من���ذ التأس����يس، وتحدي���د دور الفلحير

اتيجية للمنظم���ة، كوثيق���ة  وط تظه���ر: "حي���ث نق���رأ، "الوضــع الراهــن والمهــام العاجلــة للحركــة الماركســية ــ اللينينيــة"مجموع���ة م��ن الوث���ائق الس���تر إن ه���ذه الشش��
ي الفقراء المعتمدة عل وليتارية، وبناء جبهة العمال والفلحير   بلدنا، طريق بناء الطليعة التج

بشكل قاطع صحة طريق الحرب الشعبية، الطريق الوحيد للثورة في
 �� ش��كل القواع���د الحم���راء المتحرك���ة لتجن���ب

 �� الس��تيلء عل الرض وتص���فية المعمري���ن الج��دد، وتأس���يس الكت��ائب الول م��ن الجي���ش الحم���ر في
ي��� في نض��ال الفلحير

، ي��  � الم��دن، وص�ول إل بن��اء المن��اطق المح��ررة الول لجمهوري��ة مج��الس العم��ال والفلحير
سعة تدخل قوات العدو، وتوسيع وتعمي��ق نض��ال الجم��اهتر الش��عبية في

 
  الصحراء الغربية وكفاح الشعب الموريطابي

  في
  المنطقة إل معركة التحرر الوطني

."وتوسيع جبهة الكفاح في
  وثيقة 

ي"وفي وليتاريا المغرنج ي لحزب التج
":من أجل خط ماركسي ــ لينينف

  شكل حرب التحرير الشعبية، إن هذا الختيار السديد يفرضه التحليل الس��ديد"
ي في نا بوضوح إل أن الطريق الثوري ببلدنا هو العنف الثوري الجماهتر لقد أسش

 � وثيق��ة 
نا إل ه�ذا التحلي��ل بص�ورة م�وجزة في   والظ�روف الدولي��ة المحيط��ة ب��ه، وق�د أسش�

اتيجية الثوري�ة"لواقعنا ال��وطني  � ع�دد م�ن التحالي��ل" ح��ول الس��تر
وطورن��اه في
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ي� منظم�ة  ة ك�ذلك فص��ول متناقض�ة بخص�وص علق�ة التنس�يق السياس �� بير ،"م�ارس 23" ومنظم��ة "إل الم�ام" عرفت ه��ذه الف��تر
ة التنسيق الول،  �� أكت�وبر حيث بعد فتر

  توجت بلجنة للتوحيد في
وعل ،1973 دخل��ت المنظمت��ان ابت��داء م�ن م�ارس ،1972 النر

ة   عرفته��ا الف��تر
ي اس��تمر إل31أرضية مجموع الحداث السياسية المتوترة والمتس��ارعة ال��نر  �� صاع إي��ديولوجج  وسياس �� جم��اهتر

، في
 �� المهيم�ن "إل المام" ، حيث بلورت منظمة1974 حدود مارس

خللها، مجموع�ة م�ن الوث�ائق ردا عل أطروح�ات الخ�ط اليميني
بع��د ذل��ك، انطل��ق الطرف��ان م��ن جدي��د، خصوص��ا بع��د انبث��اق لجن��ة وطني��ة جدي��دة أغل��ب عناصها مم��ا ،32"م��ارس 23" عل قيادة

ته المنظمة ب   عملية التنسيق السياس  والنضال  الذي توج بداية ببي��ان"مارس 23" وسط منظمة "الخط اليجابج " اعتتج
" ، في

كة"، و ب1974" يونيو 22 ).1974 أكتوبر" (الخطة التكتيكية المشتر

"" .إل المام"الخرى وعل صفحات 
  خط المنظمة

.هذا الطريق الثوري الذي طرحته هنا المنظمة، بخصوص حرب التحرير الشعبية، يشهد عل الحضور القوي والمكثف لسهامات الرفيق ماو في
  إسهامات الرفيق ماو

ا صيحا عن تبني   نفس الوثيقة، تعبتر
:كما نجد في

، وتتسلح ليس فقط " ي ي الثوريير للماركســية، بل أن تستوعب الج��وهر الخلق "خط سياس  عام"و" بتكوين إيديولوجج  عام"هذه الطر تندمج بأصلب المثقفير
لنظريــة مــاركس وإنجلــز، وتس��توعب الخ��ط السياس �� المح��دد للث��ورة المغربي��ة، إن ه��ذا الس��تيعاب الج��دل  والج �� اللينينيــة، ولســهامات الرفيــق مــاو تسيــ تونــغ

ف وماو تسي تونغ   تحليل الواقع الملموسولينير
  تكوين هذه الطر، عل أساس إجادة استعمالها في

."، مسألة حاسمة في
 ��� المعمري���ن��  31

داد أراضي ة انطلق مسلس��ل اس���تر ي��� ه���ذه الف���تر  ��� للعي���ان، القاع���دة الجتماعي���ة الك���تر)1973 م���ارس 2( متر
، حي���ث ت��م تمري���ر ج���زء ك���بتر م��ن الراضي

ي���� بمختل����ف 64% إخلص����ا للنظ����ام ب����القرى والري����اف، علم����ا أن  ���� الق����رى والري����اف، وه ���� تتش����كل م����ن الفلحير
ة ك����انت تعي����ش في  ���� ه����ذه الف����تر

م����ن مجم����وع الس����كان في
 � لمل�ك الدول�ة

 � ال�وقت ذات��ه ال��ذي ك��انت ليت��م تمريره��ا بع�د ذل�ك لك�وادر النظ��ام وض�باطه وخ�دامه، ه�ذا )العم��وم ( أصنافهم، كما ت�م تمري��ر ج�زء م�ن ه��ذه الراضي
في

.أحزاب المعارضة الصلحية تطالب فيه بالصلح الزراع 
.2016 يناير / غشت 30 ، منشورات موقع" “إل المام" قضايا الخلف داخل الحملم �� وجهة نظر منظمة" انظر كتاب��  32
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ة تتص����در ش����يئا فش����يئا قض����ايا   ���� ه����ذه الف����تر
  للنظ����ام، خصوص����ا وأن قض����ية الص����حراء الغربي����ة أص����بحت في

إل أن الهج����وم الفاشس����نر
، وعل الخصوص بعد مرور سنة عل تأسيس ، وك��ذا"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي ال��ذهب" الصاع السياس 

 ��� أبري���ل
 ��� بإس���بانيا في

 " الساع ب 1974 ق���رار النظ���ام الفاسش
 ��� "اس���تفتاء الحك���م ال���ذابر

ادوري في تح���ت مظلت���ه، وإعلن النظ���ام الكم���تج
 ��� المغربي���ة" لم���ا أس���ماه ب 1975 بتخص���يص س���نة 1974 يولي���وز 8

، خط���اب1974 أواخ���ر( ، وإعلن���ه بع���د ذل���ك"تحري���ر الراضي
  اجتثاث الحملم وكل الحرك��ة الثوري�ة )أكادير

  .عن نيته في
ه�ذا الهج�وم المص�احب بجذب�ة غتر� مس�بوقة للح�زاب الص�لحية، ال�نر

 �� الص��حراء" التفت حول النظام بشعار
  المس��تعمرة في

جاع الراضي  �� أي��دي "م��ارس 23" ، أس��قط وبشعة ك��ل أط��ر وقي��ادة33"استر
في

ي م��ن جه��ة، ومعلن��ا دخ��ول منظم��ة ي�� المنظم��تير ة عص��يبة "إل الم��ام" الجه��زة القمعي��ة، واض��عا ب��ذلك ح��دا لعملي��ة التنس��يق بير ف��تر
.من وجودها السياس  والتنظيم  من جهة ثانية، خصوصا وأن العديد من أطرها وقادتها سيتعرضون هم كذلك للعتقال

ها عن استعدادها لمساندته ودعمه من أجل ما أسمته ب 1974  منذ ماي��  33 ي" عملت الحزاب الصلحية عل طمأنة النظام بتعبتر  
جاع الراضي هكذا .استر

 �������������� "عل �������������� يعت��������������ة" بع��������������ث مثل
ادوري يؤك��������������د فيه��������������ا دعم��������������ه للقص م��������������ن أج��������������ل1974 م��������������اي 24 في جاع الص��������������حراء" ، رس��������������الة إل رأس النظ��������������ام الكم��������������تج "اس��������������تر

) 
خيص باسم حزب "شيوعيو" يحصل 1974 غشت 27 في اكية" عل  يعتة عل التر ي")التقدم والشتر  �� دول أورب�ا "عل  يعت��ة" ، وتم تعيير

مبعوث�ا خاص��ا للدول��ة في
قية م���ن أج���ل تعزي���ز وجه���ة نظ���ر الدول���ة الس���تقلل  م���ن الك���ويت أنظم���ة ال���دول العربي���ة لمس���اندة النظ���ام، ف���انطلقت ك���ل الح���زاب "علل الفاس ���" كم���ا دع���ا .الشش���

ق وغ�رب البلد، به�ا تهيئ�ت الطري��ق نح��و تش��ييد 1974 يولي�وز 8 الص��لحية بع�د إعلن الحس��ن ل  � حمل��ة دعائي��ة غط�ت سش�
بينهم�ا، وعل "الوح�دة المقدس��ة" في

�� 
 �� س��وى "الس��تفتاء" عل أن 1974 غش��ت 20 الخص��وص بع��د إعلن الحس��ن في

بع��دها "البوليس��اريو" ، وج��اء رد جبه��ة"إع��ادة إدم��اج الص��حراء ب��المغرب" ل يعني

 
  في

ة من خلل مؤتمرها الثابي .، ليصبح الوضع عل أبواب الحرب"الستقلل الشامل للصحراء الغربية" ب 1974 غشت 30 �� 25 مباسش
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ي
اتيجية عــن الخطــط التكتيكيــة :الجــزء الثــانف ـ وفصــل المهــام الســتت ـي

ـ اليمينف ، النــزلق السياسـي ـ مــن( طــور التصــدع التنظيمـي
).1976 إل ربيع 1974 أواسط

ة 1 :ــ بعض الملمح الساسية للفتت

ة ك��ان النظ��ام يعم��ل عل تص��فية قض��ية الص��حراء الغربي��ة بمعي��ة نظ��ام موريتاني��ا، حي��ث عم��ل النظام��ان، بع��د قمتهم��ا   �� ه��ذه الف��تر
في

 � الص�حراء الغربي�ة، ض�من "الرب�اط" فيما س�م  بقم�ة )1974 نونتج( سنة قبل ذلك
  هيئ�ت الرض�ية ل�ذلك، عل اقتس�ام أراضي

ال�نر
 ��� حال���ة (1975 نون���تج 14 اتفاقي���ة مدري���د الثلثي���ة، بتاري����خ

 ��� فرانك���و يعي���ش آخ���ر أي���امه وه���و في
 ��� ه���ذا التاري����خ بالض���بط ك���ان الفاسش

في

�� 
  في

لم��ان الس��بابي   ص��ادق عليه��ا التج
ادوري ي��ده عل منطق��ة الس��اقية)34نون��تج 18 غيبوب��ة، وه �� التفاقي��ة ال��نر ، ليض��ع النظ��ام الكم��تج

الحم��راء الغني��ة بفوس��فاط ب��وكراع، ووض��ع نظ��ام موريتاني��ا الي��د عل وادي ال��ذهب، ث��م بع��دها يت��م اقتح��ام مدين��ة العي��ون، المدين��ة
ادوري لتنطل�ق أول )1975 دجن��تج 11 جن�دي، وذل�ك بتاري����خ 4000( الرئيسية للساقية الحمراء، من ط�رف جي�وش النظ�ام الكم��تج

����� 
 ����� "أمكال������ة" أش�����واط الح�����رب في

اير م�����ن نف�����س الس�����نة، لتعل�����ن الجبه�����ة الش�����عبية 15 وتس������تمر إل ح�����دود 1976 ين�����اير 27 في "ف������تج
  يوم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" عن تأسيس )البوليساريو(

 �� 27 في
اير، وتشكيل أول حكوم��ة له��ا في م��ارس 6 فتج

.1976 مارس 26 بالنسحاب كليا من الصحراء بتاري����خ "إعلن إسبانيا" من نفس السنة، ليصدر بعدها

  للح�����زاب الص�����لحية ح�����ول النظ�����ام، ال�����ذي انطل�����ق من�����ذ ب�����دايات
 ����� م�����ا س�����م 1974 وج�����ب الت�����ذكتر هن�����ا باللتف�����اف الش�����وفيني

، في
  المغربية بالصحراء" ب

جاع الراضي ، واستطاع النظام، مرة أخرى، جر تلك الحزاب إل لعبته السياسية الس��خيفة، حي��ث"استر

34  �� 
  في

  الذي توفي
.1975 نونتج 20 كانت تعيش إسبانيا عل وقع نهاية مرحلة نظام فرانكو الفاسش
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 �� أكت��وبر
 �� إط��ار م��ا س��م  ب1975 ألقر�� بطع��م المسلس��ل النتخ��ابج  اتجاهه��ا، وإعلن��ه إجرائه��ا في

النظ��ام اتج��اه الح��زاب "تفت��ح" ، في
ة "جن�������اح الرب�������اط" الص�������لحية، خصوص�������ا بع�������د تطوي����ع وتأس�������يس بوعبي�������د "النض�������ال ال�������ديمقراط  / الس�������لم" والتح�������اقه بحظتر�������

اك  للق��وات الش��عبية" لتح��اده  �� ين��اير "الش��تر
  ".المح��رر" ، وع��ودة إص��دار جري��دة1975 في

عل وق��ع ه��ذه الح��داث السياس��ية ال��نر
 " هيأ بها النظام ما أطلق عليه ب

  خريف "الجماع الوطني
"المسلسل الديمقراط "ب 1976 وبسط أرضية ما سيسم لحقا في

 ��� ه���ذه المسلس���ل 1976 نون����تج 12 انطل���ق ه���ذا المسلس���ل رس���ميا م���ع انتخاب���ات(
  ش���كلت فعل حج���ر الزاوي���ة في

، ل���م تتوق���ف)ال���نر
ي���ة، رغ��م تخل ��� الح��زاب الص���لحية عنه���ا، حي��ث اس��تمرت النض���الت العمالي��ة رغ��م من��اورات النظ��ام، بمعي��ة النض��الت الجماهتر

 � مقاوم�ة القم��ع الي�وم  للنظ�ام وأعي�انه ب�القرى والري�اف،."ش.م.إ" الباطرونا، وتخاذل قيادة نقابة
ي في ، واستمرار جماهتر الفلحير

ي الطلبي��ة والتلميذي��ة، حي��ث ل��م تتوق��ف عملي��ات تجري��دهم م��ن أراض��يهم، وك��ذلك، ورغ��م الحظ��ر والقم��ع المس��لط عل النق��ابتير
جاع  ��� النض���ال والمقاوم���ة، م���ن أج���ل اس���تر

عية القانوني���ة" اس���تمرت الجم���اهتر الش���بيبية في ، وم���ن أج���ل الحري���ات الديمقراطي���ة"الشش���
ابا عن الطعام بسجن النظام بالدارالبيضاء ، الذين كانوا حينها يخوضون إصي ي ي السياسيير .وإطلق ساح المعتقلير

بات نونتج 2 وانطلق مسلسل التصدع التنظيمي 1975 يناير  /1974 ــ ضف

بات مختلف��ة لش��ل حركته��ا، ع��ن طري��ق حملت1974 من��ذ تأسيس��ها وإل ح��دود منتص��ف س��نة "إل الم��ام" عرف��ت منظم��ة  ، صي��
بات  �� ك��ل م��رة ك��انت المنظم��ة تجت��از تل��ك الصي��

  مس��ت مجموع��ة م��ن مناض��ليها وأطره��ا، وفي
بص��مود واس��تمرارية، 35العتقالت ال��نر

، السياس ��� اتيجج   ��� بن���اء وت���دقيق خطه���ا الس���تر
ي���ة، أو في ي���ة وش���به الجماهتر  ��� بن���اء تنظيمه���ا المرك���زي، أو تنظيماته���ا الجماهتر

س���واء في

،"ومسلس����������ل العتق�����������الت " إل الم����������ام "النض����������ال الث����������وري للمنظم����������ة الماركس����������ية �� اللينيني����������ة المغربي����������ة" غش����������ت بعن����������وان 30 انظ����������ر مقال����������ة عل موق����������ع��  35
.، بقلم الرفيق فؤاد الهيلل ""1972 إل نونتج 1970 ومسلسل العتقالت من غشت "إل المام" منظمة :"محور
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ي"القواع������د الحم������راء المتحرك������ة وقواع������د الس������لطة الحم������راء الدائم������ة"والتنظيم ������ ال������ذي ت������وجته بالطروح������ة الثوري������ة ل ، كمرحل������تير
اتيجج  ث��ابت للمنظم��ة من��ذ التأس��يس ي م��ن تط��ور ح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د، كخي��ار اس��تر ي ومتك��املتير إل أن .مت��داخلتير

  بداية نونتج
سة في ورة هجوم النظام، وعل الخصوص حملته الشش   من خلله��ا ت��م الجتث��اث التنظيم �� لمنظم��ة1974 ستر

" ، النر
، "م��ارس 23 ي ي�� المنظم��تير  �� مج��رى التنس��يق السياس �� بير

بة "مقدم��ة" واعتق��ال ك��ل قيادته��ا وج��ل أطره��ا ومناض��ليها، ش��كل، في لصي��
ف����ة لمنظم����ة ة، عل أعم����دة الخ����ط الث����وري م����ن الط����ر المحتر  ���� تل����ك الف����تر

وقيادييه����ا، اعتق����ال القي����ادي "إل الم����ام" قوي����ة، أت����ت، في

�� 
 �� 1974 نون��تج 5 عب��داللطيف زروال في

 �� 14 واستش��هاده تح��ت التع��ذيب في
  في

، واعتق��ال أبراه��ام الشفابر نون��تج م��ن نف��س 9 نون��تج
 ��� المرك���زي للمنظم���ة م���ن ط���رف الجه���از البوليس ��� للنظ���ام، .36الس���نة

كم���ا تمك���ن ه���ذا الهج���وم، بع���د ذل���ك، م���ن احتلل المق���ر التقني
.37واكتشاف العديد من مقراتها، بما فيها وضع اليد عل وثائقها وأرشيفها

ي� أن ت�م الس�قوط ش�به فة للمنظمة، إل حير بات، بل تعمقت لتشمل العديد من الطر الثورية المحتر لم تنقطع سلسلة هذه الصي
 ���� م����ارس

 ���� أي����دي النظ����ام في
تع����رض المنظم����ة المركزي����ة للجتث����اث م����ع نج����اة العدي����د م����ن مناض����ل  التنظيم����ات ش����به(1976 الكل ���� في

ي���ة التابع���ة للمنظم���ة بات نون���تج)الجماهتر ي��� صي��� ي��� الس���قوط الكل ��� 75 ين���اير  /74 ، حي���ث ل���م يتبقر��� م���ن قي���ادة المنظم���ة م���ا بير وبير

 ���� نون����تج��  36
  تعرض����ت له����ا المنظم�����ة في

بة ال����نر   تعرض����ت له����ا منظم����ة74 إن أم����ر ه����ذه الصي�����
" ، باعتق�����ال الش����هيد عب�����داللطيف زروال خلل حمل����ة التمش�����يط ال����نر

ي��� منظم���ة "الط���رق" ، ي���دفع وبش���كل ط���بيغ  إل ط���رح تس���اؤل ح���ول مغ���زى اس���تمرار قي���ادة المنظم����ة وبنف���س"م���ارس 23  ��� عملي���ة التنس���يق السياس ��� بينه���ا وبير
" في

ة والمتس���مة بهج���وم غتر��� مس���بوق للنظ���ام عل الحمل���م، وعل الخص���وص الجتث���اث"م���ارس 23 ي��� العتب���ار التط���ورات الجدي���دة لتل���ك الف���تر ، م���ن دون أن تأخ���ذ بعير
  تعرضت له منظمة “

  بداية نون��تج "مارس 23الكل  النر
 � عملي��ة تنظي��م التنس��يق تل�ك ومجري��اته، ك�رد فع�ل .1974 في

ف��الطبيغ  ج�دا ه�و العم�ل عل وض�ع خط��ة في
، وليس الحفاظ عل روتينيته رغم مستجد الهجمة المسعورة للنظام .طبيغ 

ي بعن�����وان 30 للمزي�����د م�����ن الت�����دقيق ومعرف�����ة حملت النظ�����ام الهمجي�����ة، انظ�����ر عل موق�����ع��  37 ومسلس�����ل "إل الم�����ام" النض�����ال الث�����وري لمنظم�����ة:"غش�����ت مق�����التير
.، بقلم الرفيق فؤاد الهيلل "1976 إل أبريل 1975 من يناير" و "1974إل نونتج 1972 من نونتج" ،"العتقالت
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 ���� م����ارس
ي وه����م1976 للتنظي����م المرك����زي في   :، إل ثلث����ة أعض����اء قي����اديير

ي بلعب����اس، عب����دالفتاح الفاكه����ابي عض����وي الكتاب����ة( المش����تر
  حمادي )الوطنية

).عضو اللجنة الوطنية( والصافي

ي�� منظم��ة  ة، وقبله��ا بقلي��ل، وتحدي��دا خلل ع��ودة عم��ل التنس��يق السياس �� بير  �� ه��ذه الف��تر
 �� "م��ارس 23" ومنظم��ة "إل الم��ام" في

في
  مارس 1974 أواسط

  ك��انت "إل الم��ام" ، تمت استعادة بعض المف��اهيم السياس�ية م�ن جه�ة منظم�ة1973 بعد انفجاره في
وال�نر

 �� خطه��ا السياس ��
ك" ، لبل��ورة خ��ط38ثانوي��ة في  �� وس��ط "إل الم��ام" ، ه��دفت م��ن خلل��ه منظم��ة"سياس �� مش��تر

ع��زل الخ��ط اليميني
الخ��������ط" وبن��������اء الوح��������دة اليديولوجي��������ة والسياس��������ية ب��������أفق الوح��������دة التنظيمي��������ة م��������ع م��������ا أطل��������ق علي��������ه ب "م��������ارس 23" منظم��������ة

، بع��د أن تع��ززت خلل حملت الدعاي��ة السياس��ية ض��د"م��ن جدي��د" وعل الخص��وص، تم��ت اس��تعادة ه��ذه المف��اهيم ".اليج��ابج 
  م��ن س��نة

 �� النص��ف الث��ابي
ورة عملي��ة التنس��يق السياس �� في ة التص��دع1974 النظ��ام، وخلل س��تر  �� ف��تر

ز ملمحه��ا أك��تر ف��أكتر في ، لت��تج

بات نون�تج ، وتح�ت قي�ادة م�ن تبقر� م�ن الكتاب�ة الوطني�ة للمنظم�ة، وتش�كل بع�د ذل�ك، م�ا بع�د75 ين�اير  /74 التنظيم  لما بعد صي
 � وس�ط منظم��ة1976 ربيع

، حي�ث تبنين��ت بع�ض عناصها الرئيس�ية"إل الم�ام" ، الهيكل اليديولوجج  لنبثاق خط سياس  يميني

بات نونتج ك قبل صي ة العمل السياس  المشتر   فتر
، وحيث شكلت سابقا، في ة من التصدع التنظيم    هذه الفتر

، منظورا إليها74 في
اتيجج  الع����ام للمنظم����ة، انتهازي����ة سياس����ية، لتص����بح تح����ت قي����ادة م����ن تبقر���� م����ن أعض����اء الكتاب����ة م����ن زاوي����ة الخ����ط السياس ���� والس����تر
اتيجية عن خططها التكتيكية   خط المنظمة السياس  ومقدمة لفصل مهامها الستر

.الوطنية للمنظمة، انزلقا سياسيا يمينيا في

 �� ل "هف��وات مفاهيمي��ة" ق��د تك��ون��  38
ي�� تس��جيل الرض��ية السياس��ية للنفص��ال ع��ن الح��زب التحريقي  �� بداي��ة انطلق��ة المنظم��ة حير

، أو ه �� عناص"عل �� يعت��ة" في
 ��� ب���دايات

ورة تل���ك القطيع���ة السياس���ية والتنظيمي���ة، حي���ث ت���م اس���تعمالها، في  ��� التحري���ض والدعاي���ة اليديولوجي���ة والسياس���ية 1974ثانوي���ة اس���تمرت ض���من س���تر
في

.للمنظمة ضد النظام
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ي ــ من ازدواجية المفاهيم 3
مفاهيمه وطبيعته :السياسية إل النزلق السياسي اليمينف

:أولي توضيح

 ��" إن اس��تعمال مفه��وم
 �� ح��ق الخ��ط السياس �� "الن��زلق السياس �� اليميني

كيبي��ة في هن��ا، ه��و لي��س حكم��ا م��ن ط��رف ه��ذه المقال��ة التر
  فيه���ا عرف���ت منظم���ة "إل الم���ام" الع���ام لمنظم���ة

ة اللحق���ة عليه���ا، وال���نر  ��� الف���تر
ة، ب���ل ه���و مفه���وم ت���م اس���تعماله في إل" له���ذه الف���تر

 ��� تط���ورات "الم���ام
، حي���ث فيه���ا تم���ت الع���ودة، ض���من صاعاتها الداخلي���ة، إل النظ���ر في ورة م���ن النفج���ار التنظيم ��� والسياس ��� س���تر

ي����� مختل�����ف أطروحاته�����ا ف أح�����د قي�����ادب   المنظم�����ة، ال�����ذي س�����اهم وانتق�����ل بير  ����� ه�����ذا الص�����دد، فق�����د اع�����تر
خطه�����ا السياس ����� الع�����ام، وفي

 
 ��� نق���ده ال���ذابر

ة ع��رف39السياس���ية، في ، أن الخ���ط السياس ��� للمنظم���ة له���ذه الف���تر  
ق���ام ب��ه التنظي���م "انزلق���ا يميني���ا" ، أبراه���ام الشفابر

كة" ، والمقصود به هنا، هو إصدار وثيقة1974 سنة   فيه��ا ت�م اس�تعمال1974 لكت�وبر "الخطة التكتيكية المش��تر
مف��اهيم" ، ال��نر

الجبه��ة العريض���ة لع���زل" ، أو بمفه���وم وطبيع���ة)ط��بيعته ومض���مونه" (النظ���ام" ج���د مح��ددة، س���واء تعل��ق الم��ر بمفه��وم "سياس��ية
ي إصدار"النظام ي منظمة "1974 يونيو 22 بيان" ، وقبلها، بخصوص الموقف من قضية الصحراء الغربية، حير ك بير إل" المشتر
".مارس 23" ومنظمة "المام

ة، ه ��"المف��اهيم السياس��ية" إن   �� ه��ذه الف��تر
  ت��م الرتك��از إليه��ا في

،"إل الم��ام" عل الخ��ط السياس �� الع��ام لمنظم��ة "دخيل��ة" ، ال��نر

� 
ة ووسط المنظم�ة، هيكل�ه الساس � ول توجه�اته العام�ة، لكنه�ا ش�كلت، في   هذه الفتر

ز بعد، في وتعتتج عناصا لخط سياس  لم يتج

، "1979 حول بعض التأملت النقد الذاتية الولية لسنة"��  39  
.1980 مارس 17 ، أبراهام الشفابر
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  بلورته��ا المنظم��ة
ة بالضبط، من جهة، انزياحا عن بعض المفاهيم السياسية المركزية ال��نر ، وم��ن جه�ة ثاني��ة، تلم��س،40هذه الفتر

 �� وس��ط الحمل��م، وك��ذا م��ن ط��رف
 �� ش��كلها ومض��مونها، مجموع��ة م��ن المف��اهيم السياس��ية المس��تهلكة م��ن ط��رف التج��اه اليميني

في
ة .القوى السياسية الصلحية لهذه الفتر

 �� مق�دمتها، إط�ار عمله��ا وه�دفها 
  حددت سابقا، في

كيبية النر  � الج�زء( وللتأكيد مجددا، فإن هذه المقالة التر
أنظ��ر تق�ديم المقال��ة في

  ترب��ط ه��ذه المف��اهيم السياس��ية)الول
 �� تبي��ان العلق��ات ال��نر

إل" عل الخ��ط السياس �� الع��ام لمنظم��ة "الدخيل��ة" ، ل��ن تخ��وض في
ة وس���ط منظم���ة"الم���ام  ��� تل���ك الف���تر

  ك���انت مطروح���ة في
، أو"م���ارس 23" ، بأطروح���ات سياس���ية يميني���ة إص���لحية، س���واء تل���ك ال���نر

  ك��انت تش��كل مف��اهيم سياس��ية مركزي��ة لخ��ط سياس �� إص��لج  ع��رف بخ��ط
، وال��ذي"النض��ال ال��ديمقراط  " بش��كل ع��ام، تل��ك ال��نر

  ذيل الحزاب الصلحية،
ي الفقراء، وبشكل عام كل الفئات الجتماعية المستغلة و المضطهدة في يضع الطبقة العاملة والفلحير

ة والمتوس��طة، أو رب��ط ه��ذه المف��اهيم بم��ا آل��ت إلي��ه ه �� ذاته��ا بع��د ذل��ك، ض��من خ��ط سياس �� جوازي��ة الص��غتر الممثل��ة سياس��يا للتج
ة لحقة، بل ستعمل المقال�ة هن��ا فق�ط عل كش�ف ه�ذه المف��اهيم السياس�ية "إل المام" كشف عن يمينيته وسط منظمة   فتر

في
ة بروزها تلك   فتر

.41وتقديمها بما حملته من مضمون في

ة��  40 إل" قض����ايا الخلف داخ����ل الحمل����م، وجه����ة نظ����ر منظم����ة" ، وعل الخص����وص وث����ائق كراس����ة1974 �� 1970 أنظ����ر كراس����ة الوث����ائق الساس����ية للمنظم����ة لف����تر
".المام
 � دراس�ة��  41

، بقل��م الرفي��ق ف�ؤاد الهيلل �"إل الم�ام" مسلس�ل تص��فية المنظم��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة" بهذا الصدد، يمكن العودة إل التحلي��ل المق�دم في
.غشت 30 والمنشورة عل موقع

ت المنظم��ة   به�ا ع��تج
اتيجج  للمنظم��ة، بم�ا فيه�ا المف��اهيم ال��نر ات تحولت الخ�ط السياس �� والس��تر كيبية ل تتعامل مع فتر تجدر الشارة هنا، إل أن هذه المقالة التر

ة  � ف��تر
ات تت��داخل فيم��ا بينه�ا، وم�ا ك�ان ثانوي��ا أو هامش�يا في ات منفص�لة كلي�ا ع�ن بعض�ها البع��ض، ب�ل، وه�و الكي��د، أن تل�ك الف��تر عنهما، بشكل قطغ  يضع هذه الفتر

ة اللحقة عليها   الفتر
)جدلية التداخل والتحول( ما، قد يحتل الواجهة الرئيسية في
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ادوري" ــ من مفهوم 1 ــ 3 "العصابة" أو "كمشة الحكم" إل مفهوم "النظام الكمتج

ي���� تأسيس����ها، اس����تعملت منظم����ة  ادوريــــة" مفه����وم "إل الم����ام" حير ته����ا، آن����ذاك،"الوليغارشــــيا الكمتج ذمة مــــن" ، حي����ث اعتتج ــــ شر
ف" ، أو42"الفــــراد تم����ارس س����لطة سياس����ية مطلق����ة، وتس����يطر عل مختل����ف القطاع����ات القتص����ادية، م����ن 43"طغمــــة مــــن النــــاهبير

��� 
، كم���ا ح���ددت مهمته���ا في ادوريـــة" ص���ناعة وتج���ارة وفلح���ة بارتب���اط وثي���ق م���ع الرأس���مال الجن���نج  وبن���اء "عـــزل الوليغارشـــية الكمتج

ي الفقراء .السلطة الديكتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال والفلحير

ي� ، وبش�كل ع�ام م�ا بير � 
 � معمع�ان الصاع الطبقر

اتيجج  والتنظيم � في   سياق نقد وتعميق المنظمة لخطه�ا السياس � والس�تر
لكن، وفي

 
ادوري مندمــــــج بالرأســــــمالك ، اس�������تطاعت المنظم�������ة تحدي�������د طبيع�������ة النظ�������ام،1974 و ب�������دايات س�������نة 1972 س�������ننر نظــــــام كمــــــتج

يــالي ياليــة و " م��ن أج��ل للخــط الثــوري ، وك��ذا بناؤه��االمتج ادوريــة والمتج الطاحــة بســلطة الديكتاتوريــة الملكيــة والطبقــة الكمتج
ـــ تجس���دها "إرســـاء ديكتاتوريـــة شـــعبية ف ع���ن طري���ق الث���ورة الوطني���ة الديمقراطي���ة ،الســـلطة الثوريـــة لمجـــالس العمـــال والفلحير

ي������ والش������باب( الش������عبية كمرحل������ة أول، بقي������ادة الجبه������ة الثوري������ة الش������عبية، تش������كل فيه������ا اللج������ان الثوري������ة لج������ان العم������ال و� الفلحير
 ������ ممارس������ة الس������لطة الثوري������ة، عل طري������ق الث������ورة )والجن������ود

، وس������يلتها الرئيس������ية في ������ 
وليتاري������ا الماركس ������ �� اللينيني بقي������ادة ح������زب التج

ة وغتر منفصلة عن الول اكية، كمرحلة ثانية، مباسش .الشتر

.1972 يونيو "سقطت القنعة، فلنفتح الطريق الثوري: "انظر وثيقة الطروحة التأسيسية��  42
يالية" انظر وثيقة��  43   المرحلة التاريخية من تصفية المتج

  الغرب العربج  في
.1971-ماي 4" الثورة في
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ي��� منظم���ة ة بالض���بط ، وعل جه���ة التنس���يق السياس ��� بير  ��� ه���ذه الف���تر
، بع���د أن ع���ادت ال���روح"م���ارس 23" ومنظم���ة "إل الم���ام" في

ي44الثوري���ة الوحدوي���ة بينهم���ا  ��� م���ارس( ، حي���ث ك���انت ق���د عرف���ت قب���ل ذل���ك ط���ورا م���ن الصاع الجم���اهتر
ي)45  1973 في كتر ، ت���م ال���تر

 
ك" في ت عنه وثيقة "الخط السياس  المشتر كة" الذي عتج عزل النظــام" ، عل مفه��وم)1974 أكت��وبر" (الخط��ة التكتيكي��ة المش��تر

بات نون��تج46"النظــام الحــالي" ، أو اس��تعمال مفه��وم"القــائم ، وتح��ت قي��ادة م��ن تبقر�� م��ن1975 ين��اير  /1974 ، وبع��دها، بع��د صي��
 �� وثيق��ة

اير 12 الكتاب��ة الوطني��ة للمنظم��ة، في  العمي��ل، تعزي��ز الوح��دة النض��الية،الرجغ �� عــزل الحكــم م��ن أج��ل: "بعن��وان 1975 ف��تج

نام������ج ال������ديمقراط  ة، عناوين������ا متنوع������ة، لكن������ه ظ������ل يحم������ل47"تحقي������ق التج  ������ ه������ذه الف������تر
، وه������و المفه������وم ال������ذي اتخ������ذ، ظاهري������ا، في

".عزلها" ، والنضال لجل"الحسن �� عبدا �� الدليم  : الطغمة الثلثية" مضمون

ي��� المنظم��ة وفص��يل  الحرك��ة ال���م ة.ال���ل.لق��د تع��زز ه��ذا المفه��وم خلل عملي��ة التنس��يق بير  ��� ف���تر
ال���م، وأص��بح ه���و المفه��وم الس���ائد في

بات نونتج ة ما بعد صي   فتر
، أي في   صيغته المعتج عنه�ا ب75 يناير  /74 التصدع التنظيم 

الطغم��ة الثلثي�ة الحس�ن: " ، إل أنه، في

ي قيادة كل من منظمة 22 صدور البيان السياس  ل��  44 ك بير  �� ش��تنتج "طريقان لتحرير الص��حراء" ، وكراس"مارس 23" ومنظمة "إل المام" يونيو، وهو مشتر
في

1974.
اتيجج  للمنظمة��  45   تعتج عن الخط اليديولوجج  والسياس  والستر

  سيتم فيها بلورة مجموعة من الوثائق النر
الوض�ع الراه��ن والمه��ام العاجل��ة : "وه  السنة النر

ان الع���دو" ،"للحمل���م ي��� الح���زب الث���وري تح���ت نتر��� ي����ة" و "لنيج وط قي���ادة النض���ال ال���دفاع  للحرك���ة الجماهتر ئ��� سش��� ت منظم���ة"نح���و تهنر   م���ن خلله���ا ع���تج
إل" ، وال���نر

اجع الذي هيمن وسط منظمة "المام ".مارس 23" عن وجهة نظرها ضمن الصاع الذي خاضته ضد خط التر
  سنة��  46

  الذي قدمه أبراهام الشفابر
  الس��ياق المح��دد للطروح��ات، المنتس��بة "النظام الحال " ، هذا التعبتر1980 بهذا الخصوص، تقول وثيقة النقد الذابر

في
  أبدا أكتر من

ة، لم يكن يعني ى أمام تقدم ديمقراط  )الحسن �� عبدا �� الدليم ( بعناصها الثلثة "الطغمة الحاكمة" للفتر ض انها تمثل عقبة كتج ..."المفتر
  ل��م يتب��ق فيه��ا م��ن قي��ادة المنظم���ة إل عض��وي الكتاب��ة الوطني��ة��  47

ة ال��نر  �� الف��تر
، وعض��و واح��د :ص��درت ه��ذه الوثيق��ة في  

ي بلعب��اس و عب��دالفتاح الفاكه��ابي المش��تر
  حمادي :باللجنة الوطنية

.الصافي
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 �� افتتاحي��ة"النظ��ام" نفس��ها، حي��ث ج��اء التع��بتر ع��ن "إل الم��ام" ووس��ط منظم��ة 1974 ، يع��ود إل ب��دايات"�� عب��دا �� ال��دليم 
، في

ي���ة : "وتح���ت عن���وان 1974 ين���اير 19 ع���دد "إل الم���ام" جري���دة  ��� م���ن الص���حراء ومه���ام الحرك���ة الجماهتر
  الحقيقر

الموق���ف ال���وطني
،"حكــم عصــابة الحســن ــ عبــدا ــ الــدليمي" ، و"الحســن ــ عبــدا ــ الــدليمي كمشــة" ، بص��يغة"وقواه��ا الثوري��ة والديمقراطي��ة

�� 
ة، وه �� وثيق��ة يم��ن أج��ل خ��ط ماركس �� �� لينيني وه��و المفه��وم ال��ذي ل��م تس��لم من��ه إح��دى الوث��ائق الساس��ية للمنظم��ة له��ذه الف��تر

وليتاري�����������ا المغربج ����������� وس�����������ط الحمل�����������م، حي�����������ث فيه�����������ا "الخ�����������ط الث�����������الث" الموجه�����������ة للنق�����������اش م�����������ع )1974 م����������ارس8" (لح����������زب التج
ي مفهوم "المزاوجة" تمت ادورية" بير الطاحة بسلطتها وإرساء السلطة" والعمل عل "نظام الديكتاتورية الملكية والطبقة الكمتج

ي�� مفه��وم ه��ذا وق��د ت��م رب��ط ".عزل��ه" والنض��ال لج��ل "حك��م الحس��ن �� عب��دا �� ال��دليم  / طغم��ة / نظ��ام" الش��عبية الثوري��ةي، وبير
  تم����ت فيه���ا ه ��� الخ���رى"الجبه���ة" بمفه���وم وطبيع���ة "الطغم����ة الثلثي���ة" مفه���وم

ي��� مفه���وم "المزاوج����ة" ، ال����نر الجبه���ة الثوري���ة" بير
  الجزء الول له��ذه المقال�ة" (الشعبية

ي�� مفه�وم )أنظر طبيعة هذه الجبهة وأهدافها في ع��زل تل��ك" ، به�دف"الجبه�ة العريض�ة" وبير
 �� نف��س الوثيق��ة"الطغم��ة

  الواس��ع، : "، حي��ث تق��ول المنظم��ة به��ذا الص�دد وفي
ب��ل يج��ب أن نعم��ل عل م��د جس��ور التح�الف ال�وطني

  ك��ل مرحل�ة
اسة في  � المرحل�ة الراهن�ة طغم�ة الحس�ن( للستفادة حنر من تناقضات العدو، وعزل العدو الكتر سش

-عب�د ا-وه�و في
يالية ."تمهيدا للطاحة به )الدليم  والمتج

ة، صيغة    المنشور الموق��ع"الطغمة الثلثية" فهذه الصيغة الختر
  تمت استعادتها، وبشكل حصي هذه المرة، في

، ه  ذاتها النر
  س�ادت ولوح�دها48ح�ول الوض�اع المزري�ة بمدين�ة طنج�ة 1974 يولي�وز 29 بتاري����خ "إل المام" باسم منظمة

، وه � الص�يغة ال�نر

، حكم العطش والجوع والطرد والسيم  : "المقصود هنا، منشور بعنوان��  48 ".حكم الحسن �� عبدا �� الدليم 
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 ��� نون���تج
ي��� حمل���ة العتق���الت في ة التص���دع التنظيم ��� لم���ا بير  ��� خ���ط المنظم���ة لف���تر

واعتق���ال م���ا تبقر��� م���ن قي���ادة 1975 ين���اير/1974 في
  مارس

.1976 المنظمة في

ـ مرحلــة الــث "الجبهــة الثوريــة الشــعبية لرســاء ســلطة القواعــد الحمــراء الدائمــة" ــ مــن مفهــوم 2 ــ 3 ـي
، إل.الــش .الــد .الــو .فف

"الجبهة العريضة لعزل الطغمة الثلثية" مفهوم

 �� جزءه��ا الول، موض��وعة 
كيبي��ة، في ، "الجبه�ة الثوري��ة الش��عبية" س�بق وأن طرح��ت ه��ذه المقال�ة التر اتيجج   �� خ��ط المنظم��ة الس��تر

في
ي���� ــ اللجـــان الثوريــــة لكاف����ة الطبق����ات الوطني����ة، جبهـــة طبقيـــة وه ���� بك����ل تركتر ي���� والجن����ود والش����باب( قاعــــدتها هـي للعم����ال والفلحير

ة جوازي��ة الص��غتر ــوب )وجم��اهتر التج ي
ــ ــ اللينينف وليتاريــا عــن طريــق الحــزب الماركسي الصــياغة السياســية ، وتعت��تج الجبه��ةقيــادة التج

يـالو ــ( تحطيـم النظـام التبعـي به�دف )49.الـش.الــد.الجبهـة الـو( والتنظيمية للثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة الشـعبية البنيـة المتج
ادوريــــــــة اتيجية مرتبط���������ة "الجبه���������ة" طبيع���������ة ه���������ذه .وإقامــــــــة ســــــــلطة المجــــــــالس الثوريــــــــة )كمتج  ��������� خ���������ط المنظم���������ة، ه ��������� اس���������تر

في
وليتاري����ا، به����دف القض����اء عل الوج����ود "الجبه����ة الغربي����ة للث����ورة العربي����ة" بمفه����وم اتيجية أوس����ع بقي����ادة التج المندرج����ة ض����من اس����تر

وليتاري الثوري السديد أمميا   بالمنطقة العربية، وتعزيز الخط التج
يال  والصهيوبي .المتج

ة بنائه�ا "الجبهة الثورية الشعبية" كانت هذه الموضوعة حول  ة، ومس��تر اتيجج  الع�ام للمنظم�ة له�ذه الف��تر  �� الخ��ط الس��تر
مركزي��ة في

طا أساس�يا لقي�ام ه��ذه الجبه�ة، ع�ن طري��ق قي�ادته له�ا،  �� الث�وري، ال�ذي يعت��تج سش�
ة بن��اء الح�زب الماركس �� �� اللينيني ه � واح�دة ومس��تر

  حمله��ا مفه�وم��  49
 � الج��زء الول، ح��ول تع�دد الس��ماء ال��نر

 �� خ�ط المنظم��ة "الجبه��ة الثوري��ة الش��عبية" أنظ��ر ه��امش س��ابق في
عل أي ح��ال، ل يج��ب خل�ط ه��ذا .في
اته مثل ي��� تع���بتر اتيجج  للجبه���ة، م���ع مفه���وم آخ���ر س���بق وأن طرحت���ه المنظم���ة وال���ذي ك���ان م���ن بير ي" الط���رح الس���تر  ���"الجبه���ة الموح���دة للطلب���ة التق���دميير

، م���ا ع���رف في
ي" أدبيات الحركة الطلبية ب   " الجبهويير

ي تحت قيادة وتأطتر اليسار الثوري الماركس  اللينيني .وه  عبارة عن تنظيم شبه جماهتر
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ط بناء التحالف العمال  �� الفلج  وليتاري�ا( إل جانب سش ، الحلي�ف الموث�وق ب�ه بالنس��بة للتج ي ي� الفق�راء والمع�دمير ، إل أن��ه.)الفلحير
 ���� ب����دايات

ي���� فص����ائل الحمل����م وض����من منظ����ور بن����اء منظم����ة ثوري����ة ماركس����ية �� لينيني����ة1974 في ، خلل عملي����ة التنس����يق السياس ���� بير
  وثيقة

، تمت الشارة في  
وليتاري الماركس  �� اللينيني  �" واحدة، تكون نواة الحزب التج

أن ق��درة" ، إل"من أجل خط ماركس � �� لينيني

الحركة الماركسية �� اللينينية عل جر القوى الديمقراطية إليها، ودفعها إل النضال ضد الحكم المتعفن، وتوسيع عزلته، سيعط 

 ��� التعام���ل م���ع" ، وأن ه���ذه المهم���ة"مض���مونا واس���عا لنض���ال الجم���اهتر
ترتب���ط ج���دليا بمهم���ة انتق���اد ميولته���ا النتهازي���ة اليميني���ة في

جوازي���������������������ة عل الجم���������������������اهتر الكادح���������������������ة، وانتق���������������������اد ميولته���������������������ا اليس��������������������ارية الحك���������������������م، وتش���������������������طيب هيمن���������������������ة أي��������������������ديولوجيتها التج
ي( المتطرف�����ة / ، المدرج�����ة ثانوي�����ا..."ج�����ر الق�����وى الديمقراطي�����ة ودفعه�����ا إل النض�����ال ض�����د الحك�����م" لتنتق�����ل “فك�����رةي . 50)..”البصيير

اتيجج  "الجبه����ة الثوري����ة الش����عبية" بج����انب موض����وعة )تكتيكي����ا( ، التنظيم ���� والس����تر  ���� الخ����ط السياس ����
كجبه����ة طبقي����ة مركزي����ة في

وط الحقيقية لجبهة ثورية متحدة" للمنظمة، إل طرح بناء ء لقيام الشش .51"أوسع جبهة معارضة للحكم… عل أساس التهنر 

  الحقيقة، فوثيقة
وليتاريا المغربج �" في   لحزب التج

ل��م تط�رح بش��كل واض��ح ودقي�ق عملي�ة التمفص��ل "من أجل خط ماركس  � لينيني
ي������ مض������مون اتيجية الثوري������ة للمنظم������ة..."الجبه������ة العريض������ة" ، أو..."أوس������ع جبه������ة معارض������ة) "مفه������وم( بير ، والموض������وعة الس������تر

ة نق����د وتعمي����ق الخ����ط"الجبه����ة الثوري����ة الش����عبية" ح����ول  ���� ف����تر
اتيجية للمنظم����ة في   طرحته����ا قب����ل ذل����ك بع����ض الوث����ائق الس����تر

، ال����نر

اتيجج  والسياس  .الستر

 ��� س���ياق��  50
 ��� المرحل���ة الراهن���ة، ويدم���ج المص���لحة الوطني���ة لوس���ع" لق���د وض���ع ه���ذا “الط���رحي في

، يس���تجيب لط���ابع الث���ورة في  ��� �� ديمقراط ���
ورة نه���ج خ���ط وطني صي���

وليتاري���ا التج���اه" وأن "الث���ورة الوطني���ة الديمقراطي���ة الش���عبية" فالمرحل���ة كم���ا ح���ددتها المنظم���ة ه ��� مرحل���ة ".الطبق���ات والفئ���ات الوطني���ة باله���داف البعي���دة للتج
".الرئيس  هو الثورة

وليتاريا المغربج " أنظر وثيقة��  51   لحزب التج
.1974 مارس 8 ،"من أجل خط ماركس  �� لينيني
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ها عن مضمون عملي�ة ج�ر   تعبتر
إنن�ا ل نس�د ب�اب الجبه�ة: "، تق��ول المنظم�ة.."الفص�ائل الجذري�ة داخ��ل الح�زاب" فنجد مثل، في

 ����� وج�����ه جمي�����ع ه�����ذه الفص�����ائل والعناص الجذري�����ة داخ�����ل ه�����ذه الح�����زاب وخارجه�����ا
الجبه�����ة الثوري�����ة" ، والقص�����د هن�����ا ه�����و ب�����اب"في

ي أن تض��م ه��ذه الجبه��ة أوس��ع الطبق��ات" ، حي��ث تعل��ل المنظم��ة ذل��ك، ب"الش��عبية وليتاري��ا وحلفائه��ا الث��وريير أن م��ن مص��لحة التج
يالي��ة ولطغم��ة الحس��ن  �� ه��ذا-عب��د ا-والفئ��ات، والعناص الوطني��ة المعادي��ة للمتج

، ب��ل تق��وم إح��دى مهماته��ا الساس��ية في ال��دليم 
 ��� الجبه���ة الثوري���ة

التج���اه، إل دف���ع ه���ذه الجنح���ة والعناص الجذري���ة إل التع���بتر ع���ن نفس���ها بش���كل مس���تقل، ودفعه���ا للنخ���راط في
.".المتحدة

�� 
  يجب العمل عل نق�دها ودفعه�ا إل النخ�راط في

  هذا التجاه، حددت المنظمة هذه الفصائل السياسية النر
الجبه�ة الثوري�ة" في

 "الشعبية
:، في

 � ذات ال�وقت الواجه�ة السياس�ية :اتحاد بوعبي�د " �� 1
، وتش�كل في ة الص�لج  جوازي�ة الص��غتر وه � فئ�ة سياس�ية تع��تج ع�ن اتج�اه التج

لجن��اح البصي، وه �� مؤهل��ة لتأيي��د الجبه��ة الثوري��ة والنخ��راط فيه��ا، ويتطل��ب الم��ر نض��ال إي��ديولوجيا وسياس��يا عني��دا ض��د ميله��ا

."الصلج 

 � الس�تيلء :جناح البصي" �� 2
ة، واتجاهه�ا البلنك � في جوازي�ة الص��غتر   تع��تج ع�ن المي�ل ال�ديمقراط  الث�وري داخ�ل التج

هو الفئ�ة ال�نر
 �� الجبه��ة الثوري�ة، لك��ن ل

عل الس��لطة، وه �� أك��تر الق��وى السياس��ية اس��تعدادا م�ن الناحي��ة الموض�وعية، للنض��مام كط��رف فع��ال في
  أن نعتتج أن جناح البصي، زائد الحرك�ة الماركس�ية اللينيني�ة يش�كل الجبه�ة الثوري�ة المتح�دة، إن ه�ذا إنم�ا يقف�ز ع�ن طبق�ات

ينبغي
  الجبهة

. "وطنية وعناص مستقلة ل يمثلها هذا الجناح، ول الحركة الماركسية اللينينية، ستشكل أطرافا فعالة في
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 �� الجبه��ة" ه��ذا وق��د ربط��ت المنظم��ة هن��ا انخ��راط ه��ذا الجن��اح الختر��
 �� "كط��رف فع��ال في

وط تط��وره في اتج��اه ديمقراط ��" بت��وفر سش��
  جذري

جوازي الصغتر" و "وطني ".عل أنقاض اندحار خطه البلنك  التج

 ���... احتم���ال" وللش���ارة هن���ا، ل���م يف���ت المنظم���ة به���ذا الص���دد،
وط الموض���وعية للصاع الطبقر  ��� ظ���ل نم���و الشش���

تط���ور اتج���اه آخ���ر في
ي وليتاري���ة عل" ، حي���ث أن ب���روزه، تق���ول المنظم���ة،"داخ���ل الجي���ش، ه���و اتج���اه الض���باط ال���وطنيير ي��� بم���دى ق���درة الطليع���ة التج رهير

  إطار عمل سياس  منظم، ودفعها إل جانب الثورة الشعبية
  تنمو داخل الجيش، في

عة الوطنية النر ي ".التقاط التي

وع "انخراطه�����ا" و "الفص�����ائل الجذري�����ة" عل خلف م�����ا ق�����دمته هن�����ا المنظم�����ة، بخص�����وص عملي�����ة ج�����ر  ����� مشش�����
الجبه�����ة الثوري�����ة" في

  الجذري" ، ضمن تطوير"الشعبية
 � "التجاه الديمقراط  الوطني

 � ذات الوثيق�ة، ولول م�رة في
بشكل عام، تمت ك��ذلك الش�ارة، في

اتيجج  الع����ام  ���� الم����دى" ، لي����س"التج����اه ال����ديمقراط  الث����وري" ، أن تنمي����ة ه����ذا52خطه����ا السياس ���� والس����تر
م����ن أج����ل بن����اء جبه����ة في

وعل ...م�ن أج�ل بن�اء أوس�ع جبه�ة معارض�ة للحك�م" ، ب�ل، تق�ول المنظم�ة،"الجبه�ة الثوري�ة الش�عبية" ، والقصد هن�ا ه��و"القريب
وط الحقيقي��ة لجبه��ة ثوري��ة متح��دة مكافح��ة، م��ن أج��ل انتص��ار الث��و ء لقي��ام الشش�� ، كم��ا أنه��ا، تض��يف."ال��ش .ال��د .ال��و .أس��اس التهنر ��

 � اتج�اه تنمي�ة" المنظمة،
  الدور اليجابج  ذاته للقوى الديمقراطية الصلحية، لكن لي��س م�ن أج�ل جبه�ة متح�دة، ب�ل في

إننا ل نلغي
، التق�اط واس��تيعاب ي� ي اللينينيير ي الماركس�يير ، ذل�ك أن م�ن مهم�ة الث�وريير جميع مظاهر المعارضة لنظام الحسن �� عبدا �� الدليم 

 �� ب��أن ه���ذه الطروح���ات ل��م تتواج��د وس��ط المنظم���ة، ب��ل وج��ب التأكي���د عل أن المنظم���ة ك��انت تعي���ش عل وق��ع��  52
الم��ر يتعل���ق هن��ا ب��الخط الع��ام، وه��و ل يعني

  فيه���ا تت���م س���يادة،
اتيجية وس���طها، وأن الخ���ط الع���ام ل���م يك���ن س���وى حص���يلة تل���ك الصاعات الداخلي���ة ال���نر صاعات مجموع���ة م���ن الطروح���ات السياس���ية والس���تر

  عرفته���ا
 ��� تفاع���ل �� ت���داخل وصاع م���ع الطروح���ات الخ���رى به���ذا الص���دد، ولمعرف���ة صاع مجم���ل الطروح���ات ال���نر

وبش���كل ع���ام، ه���ذه الطروح���ة أو تل���ك، طبع���ا في
" ".إل المام" مسلسل تصفية المنظمة الماركسية �� اللينينية المغربية" المنظمة، انظر دراسة
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كاف������ة أش������كال وإمكاني������ات المعارض������ة والحتج������اج والتناقض������ات، لمص������لحة ع������زل النظ������ام الق������ائم لقص ح������د، وص������ياغة الخط������ط
."والشعارات السياسية والشكال التنظيمية لجل ذلك

 � ه�ذه اللحظ�ة، حلق�ة ..."بناء أوسع جبهة معارض�ة للحك�م" فرغم أن طرح
 � الخ�ط الع�ام للمنظم�ة، )تكتيكي�ة( ش�كل، في

جدي�دة في
 �� وثائقه��ا

 �� ذات الوثيق��ة وقبله��ا في
  س��طرتها المنظم��ة في

إل أن��ه، م��ن جه��ة، ك��ان ثانوي��ا إن ت��م وض��عه أم��ام مجم��وع المه��ام المركزي��ة ال��نر
اتيجية للمنظم��ة، أو خ��روج ع��ن الساس��ية، وم��ن جه��ة ثاني��ة، فه��ذه الحلق��ة الجدي��دة ل��م تش��كل حينه��ا أي قط��ع م��ع المه��ام الس��تر
 ���� تل����ك

  ح����ددتها المنظم����ة في
اتيجية ال����نر  ���� تمفص����لتهما، لخدم����ة الس����تر

إطاره����ا، ب����ل وض����عت، وإن ل����م يت����م التوض����يح والت����دقيق في
.).الش .الد .الو .مرحلة الث( المرحلة

 �� نف��س الوثيق��ة، مفه��وم
  أطلق��ت عليه��ا وفي

،"الش��كال الولي��ة للجبه��ة" إن ه��ذا الم��ر تؤك��ده فك��رة المنظم��ة ح��ول ه��ذه الحلق��ة ال��نر
  وض��عت له��ا المنظم���ة

ي��� " وال���نر ي اللينينيير ، خدم��ة الحلق��ة المركزي���ة م��ن مه��ام الماركس���يير وليت��اري :كه���دف مباسش��� بن��اء الح��زب التج
ة ، ثم هدف الجبهة المتحدة وعزل النظام القائم كأهداف غتر مباسش  

.".الماركس  اللينيني

  بدايات
  ب��رزت حينه��ا"الشكال الولية للجبهة" ، لهذه1974 لم يكن، لحظتها، في

بشكل ، ول لمجموع المفاهيم السياسية، ال��نر
اتيجج  العام لمنظمة ثانوي   الخط السياس  والستر

 � ه��ذا الخ�ط ، أم�ام الحض�ور"إل المام" في
ا كافي�ا يمك��ن نعت��ه ب��التحول في ، تأثتر

الش���كال" الثوري���ة، كم���ا أن المنظم���ة، م���ن خلل ط���رح ه���ذه "القواع���د الحم���راء" الق���وي والمكث���ف للمف���اهيم المركزي���ة، ولطروح���ة
م�ع الح�زاب السياس�ية الص�لحية، حي��ث ل�م تتوق�ف، حينه�ا، "تح�الف سياس �" ، لم تكن تدعو لي نوع م�ن أي"الولية للجبهة

اللج���ان" ض���من منظ���ور عم���ل "الفص���ائل الجذري���ة" ع���ن نق���دها وفض���حها م���ن جه���ة، وم���ن جه���ة ثاني���ة، فق���د ت���م ط���رح عم���ل ه���ذه
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  ال��ديمقراط  كتنظي��م قاع��دي للجبه��ة" عل "الثوري��ة
 �� النض��ال ال��وطني

 �� مجم��وع الطبق��ات، وتعبئته��ا في
تنظي��م أوس��ع الجم��اهتر وفي

".الثورية الشعبية

 ���� خ�����ط المنظم����ة لب����دايات )التك����تيك / ( الث����انوي "الط�����رح" إل أن ه�����ذا
 ����� محــــورا رئيســــيا ، سيص����بح1974 في

الخط����ة التكتيكي����ة" في
كة  �� إطاره�ا س�يتم القف�ز عل"م�ارس 23" ، ضمن عملي��ة التنس��يق السياس � للمنظم��ة م�ع منظم��ة1974 لكتوبر "المشتر

  في
، وال��نر

، إل الدعوة للتحالف مع هذه الحزاب السياسية الصلحية، لتشكيل م��ا.."جر القوى الديمقراطية للنضال ضد الحكم" عملية
بات نون����تج53"ع����زل النظ����ام" به����دف "الجبه����ة العريض����ة" س����م  ب   بع����دها صي����

،75 ين����اير /74 ، لت����أبر ة التص����دع التنظيم ���� ، أي ف����تر
كة، المح�ور الرئيس �� والوحي�د لخ�ط وتحت قيادة ما تبقر من الكتابة الوطنية للمنظمة، فتحتل هذه الطروح�ة التكتيكي�ة المش��تر

ة، ه��ذه المس��ألة، تؤك��دها وثيق��ة   وضعتها المنظمة قبل هذه الف��تر
اتيجية النر ، ومن دون أي ربط بالستر )بي��ان( المنظمة السياس 

اير 12 الداعي��������������ة للتح��������������الف م��������������ع الق��������������وى الص��������������لحية الملتف��������������ة لحظته��������������ا ح��������������ول النظ��������������ام، والمرك��������������زة سياس��������������يا 1975 ف��������������تج
، مع ما صاحب دعوة التحالف هذه، من وض��ع برنام��ج،"الحسن �� عبدا �� الدليم  : عزل الطغمة الثلثية" مفهوم )شعار( عل

 ��� المرحل���ة الراهن���ة" وباس���م المنظم���ة، ق���الت القي���ادة المتبقي���ة أن���ه
ت أن ه���ذه"يش���كل قاع���دة النض���ال ال���ديمقراط  في ، حي���ث اعت���تج

ة ه �� ول لمض��مونها، وم��ن دون تق��ديم أي تحلي��ل، "الديمقراطي��ة" م��ن دون أي تحدي��د لطبيع��ة ه��ذه "مرحل��ة ديمقراطي��ة" الختر��
ير الطبيع��ة له��ذه المرحل��ة، وك��ذا م��ا ص��احبها م��ن تجمي���د س��لح النق��د والفض���ح "الديمقراطي���ة" ق��د تس��تند علي��ه ه���ذه القي���ادة لت��تج

 �� منظ��ور القي��ادة المتبقي��ة، ق��وى
  أص��بحت في

ة "وطني��ة وديمقراطي��ة" اتج��اه ه��ذه الح��زاب الص��لحية، ال��نر رغ��م حمل��ة ه��ذه الختر��

ادورية"الحسن �� عبدا �� الدليم  :الطغمة الثلثية" طبيعة النظام هذه، لم تكن سوى��  53 يالو �� كمتج   بأي حال البنية المتج
.، ول تعني
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ض����د المنظم����ة بخص����وص موقفه����ا م����ن قض����ية الص����حراء الغربي����ة، ورغ����م تخل ���� ه����ذه الق����وى الص����لحية ع����ن نض����الت ومط����الب
، بسبب التحاقها بالنظام، و ب ".مسلسله الديمقراط " و بعد ذلك "وحدته الوطنية"الجماهتر

 ���� "تكتيكي����ة" كحلق����ة "بن���اء أوس���ع جبه���ة معارض���ة للحك����م" هك���ذا إذن، تح����ول ط���رح
 ���� الخ���ط الع���ام للمنظم���ة في

جدي����دة وثانوي���ة في
ة التصدع التنظيم 1974 بدايات   هذا الخط لفتر

بات( ، إل مهمة مركزية ووحيدة في ،)76 إل حدود مارس 75 / 74 ما بعد صي
اتيجية للمنظم�����ة، وعل الخص�����وص مه�����ام ة، مفص�����ول كلي�����ا ع�����ن المه�����ام الس�����تر  ����� ه�����ذه الف�����تر

وأص�����بح مع�����ه ه�����ذا الط�����رح الث�����انوي، في
الجبه��ة" ، لك��ون.ال��ش.ال��د.ال��و.وك��ل المه��ام المرتبط��ة به��ا، وه��و به��ذا ل يخ��دم ب��أي ح��ال مه��ام ال��ث "الجبه��ة الثوري��ة الش��عبية" بن��اء

إي��اه، ك��ان ق��د "التك��تيك " كم��ا ح��ددتها المنظم��ة، ه �� الص��يغة التنظيمي��ة والسياس��ية له��ذه الث��ورة، ب��ل إن الط��رح "الثوري��ة الش��عبية
.الذي دشنته القوى الصلحية "خط النضال الديمقراط " شكل لحظتها طرحا مركزيا لما سم  ب

"جماهتر الصحراء" إل مفهوم "الشعب الصحراوي "ــ من مفهوم 3 ــ 3

ي لق���د ك���ان أول ، ه���و الموق���ف ال���ذي أص���درهالموقـــف مـــن قضـــية الصـــحراء الغربيـــة بص���دد "إل الم���ام" لمنظم���ة إعلن جمـــاهتر
 ��� ص���يف .م. ط .و .الم���ؤتمر الخ���امس عشش��� للمنظم���ة الطلبي���ة أ

 ��� إح���دى توص���ياته1972 في
حـــق تقريـــر المصـــتر" ، وال���ذي تبني��� في

ــ الصــحراء ي
ـ فف ـي س��قطت: " انظ��ر الوثيق���ة التأسيس��ية( إل أن موقفه���ا به��ذا الص��دد، ق��د ت���م اتخ��اذه من��ذ انطلقته���ا ".للشــعب العرنج

، خلل ط�������ور تعمي�������ق خطه�������ا السياس �������"إل الم�������ام" ، لتعم�������ل منظم�������ة)1970 غش�������ت 30" القنع�������ة، فلنفت�������ح الطري�������ق الث�������وري
، عل تعمي����ق وت����دقيق اتيجج  ي والس����تر اتيجج يــــ موقفهــــا مــــن الصــــحراء الغربيــــة ضــــمن تصــــور اســــتت

ي فف
يدمــــج كفــــاح التحــــرر الــــوطنف

اتيجية واح���دة وجبه���ة واح���دةالصـــحراء الغربيـــة بـــالثورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية  ��� اس���تر
ـــ( ، في ي ـــ الغـــرب العرنج ي

،)الثـــورة فف
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وليت������اري الس������ديد عل وليتاري������ة، وتوطي�����د الخ������ط التج وليتاري������ا، وعل قاع������دة الممي�����ة التج ض������من س�����ياق الث������ورة العربي������ة بقي������ادة التج

 �� وثيق��ة .المس��توى الع��الم 
اتيجية الثوري��ة" هك��ذا نج��د موق��ف المنظم��ة المع��تج عن��ه في  �� "مس��ودة ح��ول الس��تر

1972 يوني��و 30 في
ي :الجبهة الواسعة لشعوب منطقة غرب البحر البيض المتوســط("...

، وبع��دها...")الشــعب الصــحراوي، الشــعب الموريتــانف
  وثيقة

  "تناقضات العدو والفق الثوري بالمغرب" في
.1972 شتنتج 10 في

 �� ب��دايات س��نة 
 ��1974 في

، وه��و م��ا دف��ع بالمنظم��ة، في ، أص��بحت قض��ية الص��حراء الغربي��ة تتص��در ت��دريجيا قض��ايا الصاع السياس ��
  وثيقة

  للنظام، إل إصدار موقفها مجددا في
  م��ن" ظل التحاق كل القوى الصلحية بالموقف الشوفيني

  الحقيقر
الموقف الوطني

ي������ة وقواه������ا الثوري������ة والديمقراطي������ة   فيه������ا ت������م ط������رح وبش������كل حصي)1974 ين������اير" (الص������حراء، ومه������ام الحرك������ة الجماهتر
، وال������نر

  والسياس ����� ".جم�����اهتر الص�����حراء" مفه�����وم
ة بالض�����بط، ع�����رف موق�����ف المنظم�����ة، عل مس�����توى المفه�����وم الت�����اريجي  ����� ه�����ذه الف�����تر

فقي
، لكن�������ه ل�������م يك�������ن لي�������ؤثر عل مفاهيمه�������ا المكون�������ة لخطه�������ا"جم�������اهتر الص�������حراء / الش�������عب الص�������حراوي" ل ي������� ي������� الثنير ، تأرجح�������ا بير

، ال��ذي ع��تج عن��ه مفه��وم اتيجج  ، وال��ذي أك��دت علي��ه بع��د ذل��ك الوثيق��ة "الجبه��ة الموح��دة للتحري��ر" الس��تر لمنطق��ة الغ��رب العربج ��
 ���" ، وه ��� وثيق���ة")لنخ���دم الش���عب" فص���يل( الموجه���ة للنق���اش م���ع الفص���يل الث���الث وس���ط الحمل���م

م���ن أج���ل خ���ط ماركس ��� �� لينيني

وليتاري��ا المغربج ��  �� "لح��زب التج
  اعتم��دت مفه��وم1974 م��ارس 8 في

 �� الص��حراء الغربي��ة" ، ال��نر
لك��ن، وم��ع ع��ودة ".الش��عب العربج �� في

ي��� منظم���ة  ��� أبري���ل"م���ارس 23" ومنظم���ة "إل الم���ام" روح العم���ل الوح���دوي بير
ة في   1974 ، بع���د الن���دوة الوطني���ة له���ذه الختر���

ال���نر
ته منظم��ة   تبن��ت موق��ف"الخ��ط اليج��ابج " ب "إل الم��ام" انبثق��ت عنه��ا لجن��ة وطني��ة أغلبيته��ا مم��ا اعت��تج

ح��ق" ، وه �� الن��دوة ال��نر
ي"تقري��ر المص��تر لجم��اهتر الص��حراء إل" تن��ازلت منظم��ة / ال��ذي في��ه تخل��ت "1974 يوني��و 22 بي��ان" ، أص��درت قي��ادة المنظم��تير
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به�دف انخ�راط "جم��اهتر ص�حراوية" ال�ذي تض�منه الن�ص الول � للبي�ان، لص�الح ص�يغة "الشعب الص�حراوي" عن مفهوم "المام
  توقيع البيان إياه "مارس 23" منظمة

.54في

  س��بقت حمل��ة النظ��ام لنون��تج 
ة ال��نر ي فيه��ا سياس��يا عل مفه��وم75 ين��اير  /74 لق��د ت��م خلل ه��ذه الف��تر كتر الطغم��ة الحاكم��ة" ، ال���تر

، وال���ذي)جبه���ة حزبي���ة سياس���ية" (الجبه���ة العريض���ة" ع���ن طري���ق "عزله���ا" به���دف "الحس���ن �� عب���دا �� ال���دليم  :بعناصها الثلث
ت عن����ه وثيق����ة كة" ع����تج الش����عب" ، كم����ا ت����م فيه����ا ك����ذلك التخل ���� ت����دريجيا ع����ن مفه����وم1974 لكت����وبر "الخط����ة التكتيكي����ة المش����تر

إل" ، ع�����������������������تج عن�����������������������ه المنش�����������������������ور الص�����������������������ادر باس�����������������������م منظم�����������������������ة"جم�����������������������اهتر الص�����������������������حراء" لص�����������������������الح مفه�����������������������وم "الص�����������������������حراوي
، حكم العطش والجوع والسيم  والط��رد" تحت عنوان 1974 يوليوز 29 بتاري����خ "المام ، ال��ذي"حكم الحسن �� عبدا �� الدليم 

ك ل   فيه��ا أص��بحت المنظم��ة تح��ت قي��ادة عض��وين ".1974 يوني��و 22" ج��اء بع��د البي��ان المش��تر
ليت��م بع��د حمل��ة النظ��ام تل��ك، ال��نر

 ( م��ن كتابته��ا الوطني��ة
ي بلعب��اس وعب��دالفتاح الفاكه��ابي   م��ن)المش��تر

، لي��س العم��ل عل تص��حيح وت��دقيق موق��ف المنظم��ة المب��دبئ
 �� سياس���ات 55قض��ية الص���حراء

اتيجية، خصوص��ا وأن ه���ذه القض��ية أص��بحت مح��ورا مركزي���ا في بن���اءا عل أطروحاته��ا ومهامه��ا الس���تر
  خط المنظمة حول

، بل ت��م العم�ل"الجبهة"و "النظام" النظام، ول العمل عل تصويب وتدقيق المفاهيم السياسية المركزية في

، اعت���تج س��لوكا سياس��يا انتهازب��ا م��ن"جم���اهتر الص��حراء" ال��ذي تض��منه الن���ص الول �� للبي��ان، لص��الح ص��يغة "الش��عب الص��حراوي" مس��ألة التن���ازل ع��ن مفه��وم��  54
 ����� "1974 م�����ارس 8 ، خصوص����ا وأن وثيق����ة"إل الم����ام" منظم����ة

 ���� خ����ط المنظم�����ة..."م����ن أج����ل خ����ط ماركس ���� �� لينيني
، ق����د حس����مت م����ع ه����ذا المفه����وم المرك�����زي في

ي مفهوم ، بعد أن تمت، قبل ذلك، المزاوجة بينه وبير اتيجج  ".جماهتر الصحراء" الستر
 ������ النق�������اش م������ع الفص������يل الث������الث "الش������عب الص������حراوي" هك������ذا، بم������وجب ط������رح مفه������وم

ك"لنخ������دم الش������عب" في  ������ البي������ان المش������تر
، والتن�������ازل عن������ه بع������د ذل������ك، في

اتيجج  للمنظمة"مارس 23 منظمة" مع   الخط الستر
.، اعتتج سلوكا سياسيا انتهازيا من المنظمة، تم به التخل  عن أحد المفاهيم الرئيسية في

  أكتوبر��  55
".هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟" الذي فيه صدرت وثيقة 1976  هذا المر لن يتم إل في
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  تؤك��دها وثيق��ة "الجدي��دة" عل تث��بيت ه��ذه الص��يغ المفاهيمي��ة
 �� خ��ط المنظم��ة وال��نر

اير 12 في م��ن أج��ل ع��زل الحك��م "1975 ف��تج

نامج الديمقراط  ، تعزيز الوحدة النضالية، تحقيق التج اء"الرجغ  ة الخصي ).1975 أكتوبر 19( ، وبيان المنظمة حول المستر

وقراطي 4 ــ 3 ، إل نهج بتر ــــ من خط تنظيمي مركزي ديمقراطي

ة   �� ف��تر
، وخلف��ا لم��ا أسس��ت ل��ه المنظم��ة قب��ل ذل��ك، وعل الخص��وص في   عمل��ت فيه��ا عل74 / 72 عل المس��توى التنظيم �

، ال��نر
، ل�م تعم�ل اتيجج  تقييم تجربتها التنظيمية، وتق�ديم النق�د اللزم لتطوري��ه�ا ض�من عملي�ة نق�دها وتعميقه�ا لخطه�ا السياس � والس�تر

ة التص���دع التنظيم ��� إل عل تق���ديم  ��� ف���تر
لهج���وم ..)مش���كلة المفاتي���ح، المواعي���د( 56"تقيي���م تقن���وي" القي���ادة المتبقي���ة للمنظم���ة في

النظ���ام وحمل���ة العتق���الت والتمش���يط ال���ذي تعرض���ت ل���ه المنظم���ة، خ���ال م���ن أي بع���د سياس ��� وإي���ديولوجج  ي���دفع بالمنظم���ة إل
بة هك����ذا أض����حت عملي����ة البن����اء السياس ���� والي����ديولوجج  .، ويفت����ح أمامه����ا الطري����ق نح����و إنج����از مهامه����ا الثوري����ة57تج����اوز تل����ك الصي����
ف���ة للمنظم���ة،)سياس��ة بن���اء الط��ر الثوري���ة( للك��وادر التنظيمي��ة   مس���ت الط���ر الثوري���ة المحتر

، ض���من س���ياق حمل���ة العتق���الت ال���نر

 
 " مجرد عمل داخل  تكويني

  تقييم، نق��د وبن��اء الخ��ط السياس �� "مثققي
تمحور حول وثائق المنظمة، وأصبحت القيادة ودورها في

ب كاف�ة أش�كال التس�لط الف�ردي والمب��ادرات الفردي�ة اللمس�ؤولة، حك�را عل م�ن تبقر� وعل أس�اس مب�دأ القي�ادة الجماعي�ة م�ع صي��

  ضيعت مهمة تجديد دماء المنظمة وكوادرها، وكذا تطوير خطها السياس  والتنظيم 
.من أعضاء الكتابة الوطنية النر

ة التص���دع التنظيم ��� ه���ذه، حي���ث ظ���ل العدي���د م���ن  ��� ف���تر
، أص���بح قائم���ا في وقراط ��� به���ذا فتح���ت ه���ذه القي���ادة الطري���ق أم���ام نه���ج بتر

ي�� مغازل��ة الق��وى السياس��ية الص��لحية لج��ل التح��الف معه��ا ، م��ن جه��ة، زاوج��ت بير  
ي مج��رد منف��ذين لخط��ة القي��ادة، ال��نر المناض��لير

  "التقنوي" لم يصدر هذا التقييم��  56
  75 / 74 الذي غط فقط سننر

.1975 صيف إل في
ة��  57 ة 72 �� 70 انظر بهذا الصدد تجربة فتر بات النظام74 �� 72 وفتر ، السياس  والتنظيم  لصي .، وكيف عملت المنظمة عل التجاوز اليديولوجج 
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نام���ج ال���ديمقراط " وف���ق م���ا أس���مته ب ي��� نق���دها له���ا، ال���ذي ج���اء بع���د ص���متها عنه���ا لم���دة س���نة تقريب���ا، وم���ن جه���ة ثاني���ة،"التج ، وبير
ادوري والق�����وى السياس�����ية الملتف�����ة ح�����وله، وعل  ����� معرك�����ة خاسة ض�����د النظ�����ام الكم������تج

  زج�����ت بالمنظم�����ة في
خطته�����ا الدعائي�����ة ال�����نر

 ���� ط����رح مج����رد لش����عار
 ���� صاعها السياس ���� وس����قوطها في

تقري����ر" الخص����وص تحوي����ل قض����ية الص����حراء إل نقط����ة مركزي����ة ووحي����دة في

وع ثوري، وبالتحديد خارج إطار"المصتر   الغربج  العربج " ، خارج أي إطار لي مشش
.الذي طرحته له المنظمة "الثورة في

ي
ف الول والثانف :خلصة مركزة للجزئير

 � الط�ور الول لتأس�يس المنظم�ة مفه�وم
ذمة م�ن الف�راد" ("تفكي�ك الجه�از الح�اكم" به�دف "النطلق�ة الثوري�ة" لقد ساد في ،")سش�

ورة اتيجية بناء السلطة الطبقية البديلة ضمن ستر ".تفكيك النظام" حيث غابت عن هذه الطروحة السياسية التأسيسية استر

اتيجية بن����اء  ���� ط����ور النق����د والتعمي����ق، وض����عت المنظم����ة اس����تر
العم����ال، ":اللج����ان الثوري����ة" س����لطة" (الس����لطة الثوري����ة الش����عبية" في

ة جوازية الصغتر ، الجنود، الشباب وجماهتر التج ي ورة )الفلحير ادوري��ة" البديلة للنظام ضمن س�تر ي�الو � كمتج ،"الطاح��ة بالبني�ة المتج
ي���� ع����ن طري����ق الح����زب الث����وري )جبهــــة الجمــــاهتر" (الجبه����ة الثوري����ة الش����عبية" وذل����ك بواس����طة وليتاري����ا والفلحير تح����ت قي����ادة التج

 
.الماركس  �� اللينيني

، تم��ت الع��ودة إل ح��د م��ا إل  �� ط��ور التص��دع التنظيم ��
 �� ط��ور التأس��يس، وه��و نفــس المنطــق في

ع��زل" ال��ذي حك��م خ��ط المنظم��ة في
ذمة م����������ن الف����������راد، الطغم����������ة الثلثي����������ة" (النظ����������ام الق����������ائم الن����������واة ..العص����������ابة الحاكم����������ة ..كمش����������ة الحك����������م ..تفكي����������ك النظ����������ام، سش����������

س�������ة  ������� ..)الشش
اتيجية بنـــــــاء الســـــــلطة الطبقيـــــــة البديلـــــــةغ في   "النطلق�������ة الثوري�������ة" وك�������أنه ت�������م تع�������ويض مفه�������وم .يـــــــاب اســـــــتت

ال�������نر
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  اعتم����دت الق����وى "الجبه����ة العريض����ة" ، بمفه����وم"تفكي����ك النظ����ام" مح����ورا أساس����يا له����ا م����ن أج����ل عفويـــة الجمـــاهتر اعتم����دت
ال����نر

".عزل النظام" محورا لها من أجل )تغييب الجماهتر( السياسية المعارضة

خطاطة

":النطلقة الثورية"

)النتفاضة الفاشلة( � عفوية الجماهتر

ذمة من الفراد تهيمن اقتصاديا وسياسيا( تفكيك النظام :� الهدف )سش

ورة تفكيك النظام اتيجية بناء السلطة الطبقية البديلة ضمن ستر � مع تسجيل غياب استر

":الجبهة الثورية الشعبية"

، الجماهتر ه  صانعة التاري����خ( � جبهة الجماهتر بقيادة الحزب الثوري )خط الجماهتر

ادورية :� الهدف يالو �� كمتج )شكلها السياس  هو الملكية( الطاحة بالنظام كبنية إمتج

اتيجية بناء السلطة الطبقية البديلة ي� :� مع تسجيل حضور استر بن�اء حك�م اللج�ان( السلطة الديمقراطية الثورية للعمال والفلحير
ورة الطاحة بالنظام )الثورية .ضمن ستر
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":الجبهة العريضة"

  النسياق وراء( مع تغييب الجماهتر )القوى المعارضة( � جبهة حزبية سياسية
")الجبهة العريضة" استغلل عفويتها في

سة( عزل النظام القائم :� الهدف ...)الطغمة الثلثية، كمشة الحكم، النواة الشش

ورة عملية العزل السياس  ل اتيجية بناء السلطة الطبقية البديلة ضمن ستر ".الطغمة الثلثية" � مع تسجيل غياب استر

الجبه����������ة" للتع����������بتر ع����������ن النظ����������ام، ومفه����������وم "الطغم����������ة الثلثي����������ة" مفه����������وم( لق����������د ش����������كلت مجم����������ل ه����������ذه المف����������اهيم السياس����������ية
ورة )كتحالف حزبج  سياس  "العريضة  � س�تر

، رك�ائزا في ة انطلق مسلس�ل النفج�ار السياس � والتنظيم � ة اللحق�ة، وه � ف�تر   الفتر
في

 ����� أه�����دافها، س�����وى
 ����� في

ته�����ا تل�����ك، أنه�����ا ل�����م تك�����ن تعني  ����� فتر
  أظه�����رت، في

 ����� وس�����ط المنظم�����ة، وال�����نر
تش�����كل وتط�����ور خ�����ط سياس ����� يميني

جوازي����ة "الطغم����ة الثلثي����ة"ل "الع����زل السياس ����" ع����ن طري����ق "ه����امش ديمقراط ����" فت����ح  ���� ظ����ل اس����تمرار الس����يطرة الطبقي����ة للتج
في
 �� ح��دودها القص��وى، س��وى خ��وض

ي الكب��ار، أو في ي�� العق��اريير وادوري��ة والملكير جوازي��ة" الكمتج تح��ت قي��ادة "طري��ق الديمقراطي��ة التج
جوازي�ة" سياسية برجوازية، وه�و م�ا س�م  ب أف�ق ديمقراط � برج�وازي» (رأس�مالية وطني�ة« لبن�اء "مرحل�ة الث��ورة الديمقراطي�ة التج

وط بن��اء حزب��ه��ا وليتاري��ا وي��وفر له��ا سش�� ، ت��م التخل �� ع��ن ك��ل .).يفت��ح بع��د ذل��ك الطري��ق أم��ام نم��و وتط��ور التج ي ي الح��التير  �� كلت��ا ه��اتير
فقي

وع   مشش
  حددتها في

  المرحلة النر
".الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية" المهام المركزية للمنظمة في

         www.30aout.info                                                                                                             63

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

الجزء الثالث: طور النفجار التنظيمي والسياسي داخل منظمة "إل المام"

الخط العام للمنظمة وتشكل الصلحية والتصفوية

)58  1980غشت  30ــ  1976ربيع (

:ــــ تقديم 1

ورة النفج��ار التنظيم �� والسياس �� وس��ط المنظم�ة، ك��ونه يمث��ل" بداي�ة"هن��ا ك 1976لق�د ت��م وض��ع تاري����خ ربي��ع  ة س��تر لنطلق ف��تر
بالض��بط، تاري����خ الجتث��اث الكل �� للتنظي��م المرك��زي للمنظم��ة، حي��ث أص��بح مع��ه ك��ل أعض��اء قي��ادة التنظي��م داخ��ل مراك��ز التع��ذيب

 �� 
ة التصدع التنظيم  والنزلق السياس �� اليميني ة السابقة عليها، فتر   الفتر

��� ين��اير 1974نون��تج (والسجون، بعدما كانت المنظمة في

، فه��ذه��  58 ي ي أو مرحل��تير تير ي�� ف��تر   أنها ترسم هنا حدودا فاصلة وقطعية بير
ة أو مرحلة عن أخرى، وه  ل تعني ي فتر إن هذه المقالة ل تعتمد هذه التواري����خ إل لتميتر

ة الس��ابقة عليه��ا، أو المرحل��ة ورة أخرى للفتر   سياق سيادة ستر
ة ما، أو مرحلة ما، يحدث في ورة فتر ات والمراحل ه  تتداخل فيما بينها، حيث أن انطلق ستر الفتر

.السابقة عليها
سة ل نونتج  ، قد انطلقت عناصها قبل الحملة الشش  

ة النزلق السياس  اليميني   ظل س��يادة خ��ط سياس ����1975 يناير  74فيمكن ملحظة مثل، أن فتر
، وذلك في

ة م�ا ، ف�تر ة التص�دع التنظيم ��  � ف�تر
اتيجج  للمنظم��ة، إل في ، وفصلها عن الخ�ط الس��تر ز هيكلها الساس  اتيجج  ثوري عل مستوى الخط العام للمنظمة، ولم يتج واستر

سة إل حدود ربيع   � . 1976بعد الحملة الشش
  ح�ددت نهايته�ا في

  ه � ه�ذه المقال��ة بص�ددها هن�ا، وال�نر
ة ال��نر ، ق�د عرف�ت ه � الخ��رى1980غش�ت  30كم�ا أن الف��تر

  س���جلت انطلق���ة مرحل���ة جدي���دة لخ���ط سياس ��� ل 
ة اللحق���ة عليه���ا ال���نر ة الس���ابقة عليه���ا، وم���ن جه���ة الف���تر اتيجج "ت���داخل م��ن جه���ة الف���تر إع���ادة"حم���ل اس��م " اس���تر

 �� ظ��ل "البن��اء
ة للتأس��يس آخ��ر تع��بتر عن��ه، ب��رزت" س��يادة"، حي��ث في اتيجج  ث��وري عل مس��توى الخ��ط الع��ام للمنظم��ة، ك��ان بي��ان ال��ذكرى العاسش�� خ��ط سياس �� واس��تر

،. خطوط سياسية وإيديولوجية تصفوية ويمينية تحريفية قبل إصدار البيان إياه  
ات والمراح��ل، بش��كل تحليل �� م�ادي ت��اريجي لمعرفة دقيقة بت��داخلت ه��ذه الف��تر

ات والمراح��ل، يستحس��ن الرج�وع إل دراس��ة    ش�كلت تل��ك الف��تر
ورات صاع التوجه��ات والطروح��ات ال��نر مسلس�ل تص��فية المنظم��ة الماركس��ية ��"وك�ذا لمعرف��ة س��تر

" ... "إل المام"اللينينية المغربية 
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ورة النفج��ار ه�ذه، م�ن) 1976ربيع  / 1975 تحت قيادة عضوين من الكتابة الوطنية وعض��و للجن�ة الوطني�ة، وك�ذلك، لن س�تر
ي��ة، إطاراته��ا ومناض��ليها وم��ن جه��ة ثاني��ة، أخرج��ت ه��ذه. جه��ة، ق��د ج��رت أح��داثها وس��ط الس��جون وبمع��زل ع��ن الحرك��ة الجماهتر

ورة م����ن النفج����ار التنظيم ���� والسياس ���� إل الس����طح، م����ا ك����ان يختم����ر ويعتم����ل م����ن تناقض����ات إيديولوجي����ة وسياس����ية وس����ط الس����تر
ي�� الخ��ط السياس �� والي��ديولوجج  ال��ذي المنظم��ة، وعل الخص��وص ص��عود التن��اقض ال��داخل  للمنظم��ة إل الواجه��ة، واش��تداده بير

ك لكت���وبر  ة النق���د والتعمي���ق، إل ح���دود البي���ان المش����تر وانطلق 1974غط الخ���ط الع���ام للمنظم���ة من���ذ انطلقته����ا، م���رورا بف����تر
ي��� غط الخ���ط الع���ام  ��� التش���كل حير

  ال���ذي ب���دأت عناصه الساس���ية في
حملت العتق���الت لنون���تج م���ن نف���س الس���نة، والخ���ط الث���ابي

  مارس 
ي الجتثاث الكل  للتنظيم المركزي في ، إل حير  

ة التصدع التنظيم  والنزلق السياس  اليميني   فتر
.1976للمنظمة في

  به���ا انته���ت" نهاي���ة"، تاري����خ 1980غش���ت  30كم���ا اخت���ارت ه���ذه المقال���ة تاري����خ 
، ال���نر ورة النفج���ار السياس ��� والتنظيم ��� ة س���تر ف���تر

وخطه�������ا الع�������ام، ودخوله�������ا مرحل�������ة جدي�������دة، إن عل مس�������توى الخ�������ط 59مرحل�������ة تنظيمي�������ة وسياس�������ية كامل�������ة م�������ن تاري����خ المنظم�������ة
اتيجج  مح��دد60"التنظيم ���"الي��ديولوجج  أو السياس ��� أو   ��� ه��ذا التاري����خ ت���م إص��دار آخ��ر بي��ان سياس ���. ، وم��ن دون أي خ���ط اس���تر

فقي
  خطه"الماركسية �� اللينينية المغربية" إل المام"منظمة "باسم 

ة لتأسيسها، وهو البيان الذي عكس في ، بمناسبة الذكرى العاسش
اتيجيتها، لص��الح أطروح��ات   عنه��ا بع��د ه��ذا التاري����خ، والقط��ع م��ع اس��تر

الع��ام الطروح��ات الساس��ية للمنظم��ة قب��ل التخل �� النه��ابئ
".إعادة البناء"سياسية وإيديولوجية يمينية وتحريفية حملت شعار 

اتيجج  والسياس ��  59 ، قبل أن تستعيد المنظمة خطها الستر  
ة من النزلق السياس  اليميني .انطلقت هذه المرحلة منذ بداية التأسيس، وعرفت فتر

، حي��ث ل��م يك��ن إل تجميع��ا تكتلي��ا سعان م��ا ت��م تهش��يمه"إع��ادة البن��اء"أو ب " النطلق��ة الجدي��دة"عل م��ا س��م  ب " التنظي��م"يص��عب هن��ا إطلق مفه��وم ��  60
  أول خروج سياس  له سنة 

بة يتلقاها في   أنهت وجوده بداخل البلد1985بأول صي
بة النر .، وه  الصي
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  حبل�ت
ه�ا غني� م�ن حي�ث الح�داث والمع�ارك ال�نر  � تاري����خ المنظم�ة، والكتر

ات الك��تر تعقي�دا وتش�ابكا في ة م�ن الف��تر تعتتج ه�ذه الف��تر
فإض���افة إل أن الس���جون ك���انت ه ��� س���احة ك���ل ه���ذه الح���داث. به���ا، وعل الخص���وص تس���ارع ه���ذه الح���داث وتح���ولت مجرياته���ا

امن��ة، ي والمع��ارك، ف��إن المنظم�ة، وتحدي��دا خطه��ا الث�وري، وج��دت نفس��ها، وبش�كل ع��ام، أم��ام ثلث��ة مح�اور م�ن الصاعات غتر�� المتر
 ���. والمختلف���ة م���ن حي���ث طبيع���ة ومواق���ع أطرافه���ا

 ��� الس���جون أو في
هك���ذا نج���د الصاع ال���ذي خاض���ته المنظم���ة ض���د النظ���ام س���واء في

  ل 
ة"مارس 23"المحاكم، والصاع الذي خيض ضمن الحملم ضد الخط النتهازي اليميني ، الذي استول عل قيادة هذه الختر��

ابي��ة"والتح��ق بجوق��ة   �� تاري����خ المنظم��ة، وال��ذي"النض��ال ال��ديمقراط "وخ��ط " الوح��دة التر
ي في ، وه��و المص��تر ، ث��م الصاع ال��داخل 

 �� النته��ازي م��ن جه��ة، وض��د الخ��ط الع��دم  التص��فوي م��ن جه��ة ثاني��ة
 �� الث��وري ض��د الخ��ط اليميني

.خاض��ه خطه��ا الماركس �� �� اللينيني
  امت��دت من��ذ التأس��يس، إل 

ة، وك��ل المرحل��ة ال��نر  �� نهاي��ة ه��ذه الف��تر
  أدت في

خ��ط إي��ديولوجج  وسياس ��" انبث��اق"وه �� الصاعات ال��نر
، لك�����ن بطلء لغ�����وي ينه�����ل م�����ن مجم�����وع ����� 

، إنبني����� أساس�����ا عل الرض�����ية اليديولوجي�����ة والسياس�����ية للخ�����ط النته�����ازي اليميني ي����� هجير
 � انتق�الت أعض�اء ه�ذا الخ�ط

  حملها الخط الع�ام للمنظم�ة، وال�ذي يج�د، أي ه�ذا الطلء، مص�دره في
المفاهيم والمصطلحات النر

، ال���ذي اس���تطاع التكت���ل والس���تفراد بقي���ادة التنظي���م وع���زل الن���واة الثوري���ة لخ���ط المنظم���ة"الجدي���د"أو ذاك إل موق���ع ه���ذا الخ���ط 
 ��� أول خ���روج " إع���ادة البن���اء"الث���وري، وإطلق عملي���ة م���ا أس���ماه ب

وادوري في بة للنظ���ام الكم���تج   انه���ارت أم���ام أول صي���
"سياس ���"ال���نر

.1985سنة " إل المام"باسم 
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ي: 1976نونتج  14ــ معركة  2
وز العملي للخط النتهازي اليمينف .هزيمة النظام، والتج

، وم���ا ص���احب ه���ذه العتق���الت م���ن ممارس���ات فاشس���تية،"إل الم���ام"بع���د أن ت���م اعتق���ال ك���ل أعض���اء التنظي���م المرك���زي لمنظم���ة 
ي�� إل الس��جون بع��د تق��ديمهم أم��ام محكم��ة الس��تئناف بال��دار  �� كه��وف النظ��ام الشية، ت��م نق��ل المعتقلير

وتع��ذيب بش��ع وهمجج �� في
 �� غش��ت . البيض��اء

مجموع��ة"،�� 1975ين��اير  / 1974وض��ع مجموع��ة مم��ن ش��ملتهم حمل��ة اعتق��الت نون��تج  1975هك��ذا س��يتم في
  بال���دار البيض���اء "79

 ��� ين���اير )س���جن غبيل���ة(، بالس���جن الم���دبي
ي��� أخري���ن مم���ن ش���ملتهم نف���س الحمل���ة، 1976، ث���م في يص���ل معتقلير

 �� ربي��ع تل��ك الس��نة س��يتم وض��ع "26مجموع��ة "
���� 75، وه��م مم��ن ش��ملتهم حمل��ة دجن���تج "66مجموع��ة "، إل نف��س الس��جن، وفي

ي�� برج��ة، لتلتح��ق به��م 76م��ارس   �� غش��ت م��ن نف��س الس��نة" 61مجموع��ة "، بس��جن عير
ك��انت ه��ذه المجموع��ات تض��م ك��ذلك. في

".لنخدم الشعب"، ومجموعة من الفصيل الثالث "مارس 23"أعضاء قادة وأطر منظمة 

 ���� نقاش����ات سياس����ية وإيديولوجي����ة تخ����ص الوض����ع السياس ����26انطلق����ت المجموع����ات المعتقل����ة، وعل الخص����وص مجموع����ة 
، في

ي� المنظم�ة والخ�ط الث�وري لمنظم�ة  اتيجية الثورية ومس�ألة الوح�دة بير بقي�ادة" م�ارس 23"وقضية الصحراء الغربية، قضايا الستر
ة، والذي عرف بتيار    وسط هذه الختر

  النتهازي الشوفيني
مغربية"الشهيد جبيهة رحال، وكذا مواجهة أطروحات الخط اليميني

الجمهوري����ة"، "ه����ل يش����كل س����كان الص����حراء الغربي����ة ش����عبا؟"وثيق����ة : هك����ذا بل����ورت المنظم����ة مجموع����ة م����ن الوث����ائق ". الص����حراء

  الغرب العربج 
ان من أه��م وث��ائق الخ��ط الث��وري للمنظم��ة"العربية الصحراوية، انطلقة الثورة في ي تعتتج ، وبعدهما تم بلورة وثيقتير

ة   هذه الفتر
تا بتحليل61"التناقض الساس  والتناقض الرئيس "، ووثيقة "المرحلوية أو المنشفية الجديدة"وثيقة : في ي ، حيث تمتر

.غشت 30، عل موقع  “��1980  1970: �� الخط الثوري" إل المام"الوثائق الساسية للمنظمة الماركسية �� اللينينية المغربية "أنظر كتاب ��  61
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  اس�تحوذت عل
  تبنته�ا القي�ادة ال��نر

  من مستوى ع�ال، وش�كلتا، م�ن جه�ة، ردا عميق��ا عل الطروح�ات اليميني�ة ال��نر
علم  وفلسقي

 ���) تحلي��ل سياس ��"- لنس��تعد" إض��افة إل وثيق��ة(، وم��ن جه��ة ثاني��ة، س���اهمت الوثيقت��ان 1974بع��د س��نة " م��ارس 23"منظم��ة 
في

ي�����  ي����� خ�����ط المنظم�����ة الث�����وري وبير ئ����� الرض�����ية"م�����ارس 23"وس�����ط منظم�����ة " الخ�����ط اليج�����ابج "توحي�����د المواق�����ف بير  ����� تهنر
، و ك�����ذا في

 �� محاكم��ة ين��اير 
  في

لق��د ش��كلت ه��ذه الوث��ائق. 1977اليديولوجي��ة والفكري��ة والسياس��ية الص��لبة لمواجه��ة النظ��ام وجه��ازه القض��ابئ
 �" إل الم�ام"بعد هذا، أرضية أساسية للخ�ط الث�وري داخ�ل منظم�ة ) خاصة الول والثانية(

 �� م�واجهته للخ�ط النته�ازي اليميني
في

.1978الذي كشف عن وجهه كامل سنة 

ي عل استش���هاد أح���د أب���رز الك���وادر الثوري���ة،1976نونـــتج  14 خلل ه���ذه الدينامي���ة السياس���ية والفكري����ة، س���تنطلق بتاري����خ  س���نتير
اب ال�ذي"المحاكمة أو إطلق الشاح"للمنظمة وقادتها، الشهيد عبداللطيف زروال، معركة باسم الشهيد من أجل  ، وهو الصي

  انوج���دت تح���ت ت���أثتر الخ���ط 61انخرط���ت في���ه ك���ل المجموع���ات المعتقل���ة باس���تثناء مجموع���ة 
ي��� برج���ة، وال���نر القابع���ة بس���جن عير

، حيث عملوا بداية عل فرض حالة م��ن الحص��ار عل  
ي بلعباس وعبدا المنصوري والفاكيهابي   بقيادة المشتر

النتهازي اليميني
ي برجة"رفاق المنظمة بسجن  ، ومنعوا عنهم أي اتصال أو إيص�ال للوث�ائق والمراس�لت، كم�ا منع�وهم م�ن اللتح�اق بمواق�ف"عير

  اتجاه المحاكمة ومواجه��ة62المنظمة
ر أن الظرف السياس  غتر ملئم، وأن الدفع في   المعركة بمتج

، و هكذا قرروا عدم الدخول في

�� 
النظ�ام، بط�رح، وال�دفاع ع�ن المواق��ف الثوري�ة للمنظم�ة خلله�ا، س�يؤدي إل ع��زل الحمل��م، وإل أن تك�ون أحك�ام النظ�ام قاس��ية في

اك "حال����ة التع����بتر عنه����ا، وه����و نف����س الموق����ف ال����ذي ع����تج عن����ه ح����زب  ال����ذي دع����ا إل ع����دم مواجه����ة النظ����ام خلل" التح����اد الش����تر
.المحاكمة و التخل  عن المواقف الثورية مقابل التخفيف عن الحكام

.استطاع رفاق المنظمة بعد ذلك إيصال مواقفهم، والبلغ بمعطيات حول العتقالت وممارسات تلك العناص اليمينية��  62
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  دام���ت 
اب ع���ن الطع���ام، أن تف���رض عل النظ���ام تحدي���د تاري����خ المحاكم���ة، 19لق���د اس���تطاعت ه���ذه المعرك���ة ال���نر يوم���ا م���ن الصي���

، حيث ل�م يتب�ق م�ن معتقل � مجموع�ة  105وإطلق ساح  ي ، وه � به�ذا، ش�كلت هزيم��ة سياس�ية 7إل  66من المناضلير ي مناض�لير

 
.واندحارا للخط النتهازي اليميني

 �� ه��ؤلء م��ع موق��ف ح��زب 
 �� الواق��ع، إن تلفر

اك "في  "التح��اد الش��تر
ي م��ع م��واقفهم السياس��ية الس��ابقة ال��نر ، ق��د ك��انوا في��ه منس��جمير

 ��� 
ة التص���دع التنظيم ��� والن���زلق السياس ��� اليميني  ��� ف���تر

/ 74خري���ف (بلوروه���ا في ، وعل الخص���وص أطروحته���م آن���ذاك،)76ربي���ع  
  أسموها ب "إل المام"باسم 

  التحالف مع القوى الملتفة حول النظام النر
".القوى الوطنية والديمقراطية"، في

  المشاركة فيها، قد تزامنت مع النطلق الرسم  لمسلس��ل
  رفض الخط النتهازي اليميني

للشارة، فإن انطلق هذه المعركة النر
 ��� "ديموقراطي���ا"النظ���ام ال���ذي أس���ماه 

  أعل���ن (1976نون���تج  12، ع���ن طري���ق إج���راءه للنتخاب���ات الجماعي���ة في
وه ��� النتخاب���ات ال���نر

 ���� يوني����و 
يعية 1977النظ����ام أنه����ا س����تتبع في ش����تنتج" (ميث����اق الجماع����ات المحلي����ة"، بع����د إص����داره لم����ا س����م  ب )بالنتخاب����ات التشش����

ي م��ا ع��رف ب سياس��ية )1976 ، اكتمل��ت"المسلس��ل ال��ديمقراط "به��ذا، وم��ع انطلق م��ا س��م  ب ". اللمركزي��ة الداري��ة"، وتدش��ير
ادوري بش����عارات " الوح���دة المقدس���ة" ي��� الح���زاب الص���لحية والنظ���ام الكم���تج  "بير

 ���"م���ن أج���ل " الجم���اع ال���وطني
جاع الراضي اس���تر

 � ب��دايات " بالصحراء
،"س�لم اجتم�اع "، وم�ا سيفرض�ه بع�د ذل�ك ه�ذا الجم�اع والمسلس�ل مع�ا م�ن 1974ال�ذي ع�رف انطلقت�ه في

  مواجهته والتصدي له الجماهتر الشعبية والحملم ثمنا غاليا
.دفعت في
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ي السجون 3
:تنظيم الصفوف، تطهتر التنظيم وإطلق المعارك: ــ فف

اير  14/ ين���اير 3بع���د ص���دور الحك���ام القاس���ية لمحاكم���ة   ��� خلل أطواره���ا،1977ف���تج
  رف���ض قي���اديو الخ���ط النته���ازي اليميني

، ال���نر
خلف��ا لم�ا بل�ورته المنظم�ة" الش�عب الص�حراوي"ومفه�وم " الصحراء الغربية"تماشيا مع مواقفهم اليمينية السابقة، طرح قضية 

 ��� خطه���ا الع���ام الث���وري م���ن مواق���ف به���ذا الص���دد، سيص���ل معتقل���و المنظم���ة والحمل���م إل الس���جن المرك���زي ب���القنيطرة، لتتش���كل
في

  الوض��اع" إل المام"حينها لجنة قيادية لمنظمة 
  ستعمل عل التداول في

ي والرفاق، والنر بالسجن، مدعمة من أغلبية المناضلير
الداخلي�����ة للتنظي�����م، والس�����تماع لتق�����ارير أط�����ر وقواع�����د المنظم�����ة، حي�����ث ستص�����در عل إثره�����ا، بن�����اء عل النظ�����ام ال�����داخل  ومب�����ادئ

هك��ذا س��يتم ط��رد بع��ض العناص، وتجمي��د عض��وية مجموع��ة م��ن". 77يوني��و "المنظم��ة، الق��رارات التنظيمي��ة المعروف��ة بق��رارات 
 (أط��ر ورف��اق المنظم��ة 

ي بلعب��اس، عب��دا المنص��وري، عب��دا زع��زاع، الفاكيه��ابي  �� ع��ن...) المش��تر
م��ع مط��البتهم بتق��ديم نق��د ذابر

���� 
ة العتق����ال الشي، حي����ث وافق����وا به����ذا الخص����وص عل تق����ديمه بخلف زعيم ���� الخ����ط النته����ازي اليميني ممارس����اتهم خلل ف����تر

ي بلعباس وعبدا المنصوري(   عن ممارساتهم رغم خطورتها) المشتر
.اللذان رفضا تلك القرارات ورفضا تقديم أي نقد ذابر

، حي�ث أع�ادت اللحم�ة والثق�ة لعض�اء المنظم�ة، ي   ك�ان له�ا وق�ع إيج�ابج  وس�ط المناض�لير
بعد صدور هذه القرارات التنظيمية، ال�نر

وم�ع انطلق نقاش�ات سياس�ية واس�عة داخله�ا، ت�م تحدي�د مهم�ة إطلق معرك�ة نض�الية م�ن داخ�ل الس�جون، وذل�ك ض�من برنام�ج
:وضعته قيادة المنظمة بالسجن، والذي يروم

.والحملم بشكل عام" إل المام"�� العمل عل إنجاز تقييم شامل لتجربة منظمة  1

ي المغاربة  2 ي �� اللينينيير ).وحدة الفصائل الثورية للحملم(�� العمل عل إنجاز وحدة الماركسيير
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).الوحدة الندماجية لفصائل الحملم الثورية(�� العمل عل إعادة بناء منظمة ماركسية �� لينينية موحدة  3

ي�� ي�� مجموع��ات المعتقلير ، والتنس��يق م��ع63هك��ذا عمل��ت اللجن��ة القيادي��ة للمنظم��ة بالس��جن المرك��زي عل تنس��يق الس��تعدادات بير
اب اللمح�دود ع�ن الطع�ام، ال�ذي ، كم��ا بل�ورت لئح�ة المط�الب، وتحدي�د تاري����خ معرك�ة الصي� ي ي�� السياس�يير لجنة ع��ائلت المعتقلير

، مع تشكيل لجنة للمفاوضات، وق�د استش�هدت المناض�لة الماركس�ية �� اللينيني�ة س�عيدة المنبه �1977نونتج  8 سينطلق بتاري����خ

�� 
، ت��م توقي��ف المعرك��ة 11 خلل ه��ذه المعرك��ة في ي�� ي�� أس��فرت المفاوض��ات ع��ن وع��ود بالس��تجابة لمط��الب المعتقلير ، وحير دجن��تج

اب عن الطعام 45 بعد .64يوما من الصي

، اتخ�ذ   خلصت إليه��ا معرك��ة استش��هاد س��عيدة المنبه ��
لكن بمجرد بروز بوادر تراجع النظام، وتملصه من التفاقات والوعود النر

اير " (م�ن أج��ل س�ن ق��انون المعتق��ل السياس ��"ق��رار إطلق معرك��ة أخ�رى بش��عار    ل��م تخض��ع لنق��اش)1978ف��تج
، وه � المعرك��ة ال��نر

 ���� الواق����ع ق����رارا 
د النظ����ام"إل الم����ام"لح����د قي����ادب   منظم����ة " انفرادي����ا"معم����ق داخ����ل المنظم����ة أو وس����ط أطره����ا، ب����ل ك����انت في ، لتر����

ي عل مجموع��ة م��ن المعتقلت وبم��دن مختلف��ة  ي�� السياس��يير ادوري بسياس��ة تش��تيت وتوزي����ع المعتقلير القنيط��رة، الش��اون،(الكم��تج
 �� عرقل��ة تط��بيق)ت��ازة، س��طات، الدارالبيض��اء، ف��اس

ي�� أك��تر تعقي��دا، وس��اهم في ي�� المعتقلير ، وه��و الم��ر ال��ذي جع��ل مهم��ة التواص��ل بير
  استشهدت فيها الرفيقة المناضلة سعيدة المنبه  

نامج الذي ضمن إطاره خيضت المعركة النر ).77نونتج  8معركة (التج

بالس��جن" م��ارس الثوري��ة 3حرك��ة "، إض��افة إل مناض��ل  1972وه��م م��ن مناض��ل  الحمل��م ال��ذين اعتقل��وا س��نة  44المقص��ود هن��ا ه��و التنس��يق م��ع مجموع��ة ��  63
  بسجن غبيلة: المركزي، ثم رفيقات المنظمة

ي برجة، وأبراهام الشفابر ، ربيعة لفتوح وفاطمة عكاشة بسجن عير .سعيدة المنبه 
ابه ع�ن الطع�ام خارق�ا ب��ذلك ق��رار المنظم��ة ومجري��ات المعرك��ة ،كم�ا ص�احب��  64   بعمل جد سلنج  وضد اتجاه المعرك��ة، حي�ث أوق�ف إصي��

لقد قام أبراهام الشفابر
لمانية" اب اللمح�دود ع�ن الطع��ام، وه�و به��ذا ق�د تموق�ع عملي��ا عك��س" اللجنة التج ي بغرض الضغط عليهم ليق��اف الصي�� بير   شكلها النظام للتفاوض مع المصي

النر
  تشكل هذه المعركة إحدى عناصها

.خطة المنظمة النر
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ي 4
تبلور الطروحة السياسية ومحاولة الستيلء عل التنظيم: ــ الخط النتهازي اليمينف

 �� ظ��ل ه��ذا الوض��ع م��ن التش��تت، انطلق��ت مجموع��ة م��ن المع��ارك بالس��جون، س��واء م��ن أج��ل مط��الب تخ��ص ه��ذه المجموع��ة أو
في

ي���(تل���ك، به���ذا الس���جن أو ذاك  ي بالس���جن)المع���ارك المحلي���ة الخاص���ة بس���جن معير ي��� السياس���يير ، أو مطل���ب إع���ادة تجمي���ع المعتقلير
 �� نس��ج تحالف�اته عل أرض��ية الهج�وم عل الن�واة. المرك��زي ب��القنيطرة

 �� في
 �� ه��ذه الظرفي�ة بالض�بط، انطل��ق الخ�ط النته��ازي اليميني

في
وقراطي���ة داخ���ل إل الم���ام"الثوري���ة للمنظم���ة وخطه���ا الث���وري، بش���عارات  ،"مواجه���ة دغمائي���ة المنظم���ة"و " مواجه���ة الهيمن���ة البتر

عم  ي ة تح�ت قي�ادة م�تر ي�� ك�انت ه��ذه الختر�  � ال�ذي عرف�ه الخ�ط الع�ام للمنظم�ة، حير
ومستغل بالخص�وص الن�زلق السياس � اليميني

 �� 
كة"ه��ذا الخ��ط، وه��و الن��زلق ال��ذي يج��د ج��ذوره السياس��ية في ،"م��ارس 23"، المبل��ورة بمعي��ة منظم��ة "الخط��ة التكتيكي��ة المش��تر

  
نامج الديمقراط "وكذلك في ة التصدع التنظيم  1975الذي صيغ سنة " التج .إبان فتر

ة، الطروح�ة السياس��ية للخ�ط النته��ازي  � ه��ذه الف��تر
 � إذن، تبل�ورت وبش�كل أك��تر جلء في

عل أرض�ية ه��ذا الن�زلق السياس �� اليميني
  وثيقة 

  المعتج عنها في
  صاغها زعيما هذا الخ��ط"موضوعات حول الوضع السياس "اليميني

ي بلعب��اس: ، وه  الوثيقة النر المش��تر
 ��". إس��قاط النظ��ام"م��ن أج��ل " وح��دة الق��وى الديمقراطي��ة والثوري��ة"وعب��دا المنص��وري، حي��ث ارتك��زا فيه��ا عل م��ا أس��موه ب 

في
اتيجية   � المنفص�ل ع�ن أي�ة اس�تر

ك � ل نق�ول(الواق�ع ل�م تك�ن ه��ذه الطروح�ة س�وى تط�ويرا تمدي�ديا لخ�ط الن�زلق السياس � اليميني
اتيجج  للمنظمة   " القوى الوطنية والديمقراطية"، والداع  إل التحالف مع ما اعتتج ب )الخط الستر

م�ن أج�ل" جبهة عريض�ة"في
ة وبراق���ة"، لك���ن ه���ذه الم���رة بش���عارات "ع���زل الطغم���ة الثلثي���ة" إس���قاط"م���ن أج���ل " وح���دة الق���وى الديمقراطي���ة والثوري���ة" ("م���ثتر

 � مختل�ف معتقلت النظ�ام") النظام
ي� في  � وض�ع تش�تت المعتقلير

  قواعد المنظمة والحمل�م، وعل الخص�وص في
قد تفعل فعلها في
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اير   ��  78ال��ذي س��ببته معرك��ة ف��تج
  س��بقتها في

  ت��م اتخ��اذ ق��رار خوض��ها دون تعبئ��ة داخلي��ة وإع��داد تنظيم �� ك��النر
، ه��ذا77نون��تج  8ال��نر

 ��. وس��ط المجم��دة عض��ويتهم، وب��الخص أط��ر المنظم��ة 77بالض��افة إل مخلف��ات ق��رارات يوني��و 
كم��ا بل��ورا زعيم �� ه��ذا الخ��ط، في

ة ك���ذلك، وثيق���ة   ��� الغ���رب العربج ���"ه���ذه الف���تر
ت" نق���د نظري���ة الث���ورة في اتيجج  للمنظم���ة، واعت���تج  ��� الخ���ط الس���تر

  أع���ادت النظ���ر في
ال���نر

تقري��ر"، متخلي�ة ح��نر ع�ن موق�ف "مناهضة الحرب"، حيث اكتفت الوثيقة بموقف "قضية خارجية" "الصحراء الغربية"قضية 

، وه���و الموق���ف المج���رد م���ن أي إط���ار" المص���تر ة التص���دع التنظيم ��� ال���ذي طرحت���ه ه ��� نفس���ها س���ابقا خلل قيادته���ا للمنظم���ة، ف���تر
يالي��ة والرجعي��ة  اتيجج  ث��وري يخل��ص المنطق��ة م��ن قبض��ة المتج جبه��ة تحري��ر"انظ��ر خ��ط المنظم��ة به��ذا الص��دد وطرحه��ا بن��اء (اس��تر

").الغرب العربج 

ي� م�ن  � تجاوب�ا وس�ط المعتقلير
  ظل هذه الظروف الداخلية للمنظمة إذن، لقيت الطروحات السياسية للخ�ط النته�ازي اليميني

في
  عم�ل عل إيج�اد ق��دم

  الوقت ال�ذي ك�ان في��ه ه�ذا الخ��ط ي�روج سا لطروح�اته السياس�ية اليميني�ة، ال��نر
قواعد المنظمة، بحيث في

 ��� خ���ط المنظم���ة 
كة("له���ا في  ��� ش���ن هج���ومه عل الخ���ط الث���وري للمنظم���ة، محمل إي���اه ه���ذه")الخط���ة التكتيكي���ة المش���تر

، اس���تمر في
  تلقاه�ا

  تعرضت له��ا المنظم��ة، وك�ذا الحك�ام القاس�ية ال��نر
بات النر   هجمة النظام وحملت العتقالت والصي

المرة، المسؤولية في
".النتهازية اليسارية"و " النحراف اليشاوي"مناضلوها، وناعتا خط المنظمة الثوري ب 

ة ال�������داخل   ������� وس�������ط مناض�������ل  المنظم�������ة، إض�������افة لوض�������ع ه�������ذه الختر�������
ومم�������ا زاد م�������ن انتع�������اش أطروح�������ة الخ�������ط النته�������ازي اليميني

ـي حينها،
يــة بتضـخيمه لــدور التجاهـات الصــلحية فف ايد لنضـالت الحركـة الجماهتر ف ي للنمو المتت

استغلل هذا التجاه اليمينف
اك ( قيادتها  �(، حيث توس�عت النض��الت العمالي�ة )خاصة تضخيم دور التحاد الشتر

دخ�ول قط�اع  الس�كك الحديدي�ة والنق�ل في
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ابات ل مح��دودة ، وتزاي��د التحرك��ات الفلحي��ة للتص��دي لسياس��ات النه��ب والقم��ع، كم��ا ع��رف قط��اع التعلي��م نض��الت هام��ة،)إصي��
 � خري�ف 65وقطاع الصحة

والبناك، وتصاعد النضالت الش�بيبية المدرس�ية والطلبي�ة، وتأس�يس الجن�اح النق�ابج  لتح�اد بوعبي�د في
.).ش.د.ك (1978

أك�����تر(ملي�����ار دولر  8,57 طبع�����ا تص�����اعدت ه�����ذه النض�����الت عل أرض�����ية أزم�����ة خانق�����ة للنظ�����ام، حي�����ث انتق�����ل ال�����دين الخ�����ارجج  إل
 ��� س���نة) بالمئ���ة م���ن النات���ج ال���داخل  الخ���ام 100 م���ن

 ��� ح���دود 1973 بع���د أن ك���ان س���نة 1978 في
بالمئ���ة م���ن 24(ملي���ار دولر  1,3 في

 ��� الفش���ل المطل���ق ل) النات���ج ال���داخل  الخ���ام
/ 73المخط���ط الخماس ��� " وه���و م���ا يعني  ��� ال��وقت ال���ذي ك���ان في��ه النظ���ام"77 

، ه���ذا في
فت حينه�ا م�ا ين�اهز " ديبلوماس�ية"و 66يتكبد هزائ�م عس�كرية  � حرب��ه عل الش�عب الص�حراوي، حي�ث اع��تر

دول�ة بالجمهوري�ة 35في
 �� 
بع��د اتفاقي��ة س��لم م��ع الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر الس��اقية 1978غش��ت  5الص��حراوية، وانس��حاب موريتاني��ا م��ن وادي ال��ذهب في

).1978يونيو  10(الحمراء ووادي الذهب 

، م��ن ي بت م��ن الس��نتير   بالس��جن المرك��زي بع��د عزل��ة اق��تر
 �� عن��د إلح��اق أبراه��ام الشفابر

ه��ذا، وق��د تع��زز ه��ذا الخ��ط النته��ازي اليميني
عميه)تاري����خ وص���وله إل الس���جن المرك���زي (1979إل ين���اير  1977م���ارس  ي ، حي���ث تبني��� أطروح���ات ه���ذا الخ���ط وش���كل بمعي���ة م���تر

  كانت قليلة العدد لكون أغلبيتها كانت ما تزال موزعة
  مواجهة نواة الخط الثوري المتبقية بالسجن المركزي، النر

تحالفا ثلثيا في

65  ��  
  لقطاع  الصحة والتعليم وعمال الغاز في

اب الوطني .1979أبريل  ��11  10نذكر هنا بالصي
66  ��  

بات جبه���ة البوليس���اريو س��ننر / 78لق���د ت��والت صي���  79 �� 
 �� ش���تنتج  28، حي���ث في

تمكن��ت جبه���ة 79ين���اير ش��نت جبه���ة البوليس���اريو هجوم���ا عل طانط���ان، وفي
 �� أكت��وبر . البوليس��اريو م��ن دخ��ول مين��اء العي��ون والتحك��م في��ه

 �� معرك��ة الس��مارة، حي��ث ك��انت الحص��يلة ثقيل��ة بالنس��بة1979ه��ذا، وق��د بلغ��ت الح��رب أوجه��ا في
، في

ي لج��ل إع��ادة ي�� وفرنس��يير ي وأمريكيير ي مصيير اء عس��كريير اتيجية حربي��ة جدي��دة، وذل��ك بجل��ب خ��تج  �� اس���تر
ادوري، ليق��رر بع��دها ه��ذا الختر�� ال��دخول في للنظ��ام الكم��تج

  نونتج 
يالية المريكية 79تنظيم جهازه العسكري، وإطلق عمليات عسكرية في .مدعومة سياسيا وعسكريا من طرف المتج
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  المعتقلت
  عل فرض هيكلة تنظيمية عل مقاس�ه داخ�ل الس�جن، واس�تطاع أن يف�رض م�ا أس��ماه ب. عل بافر

هكذا عمل الثلبر
نامج النتقال "  :الذي يضم" التج

 : تحليل الوضع السياسي ــ 1
  عل أسس الرضية السياسية للخط النتهازي اليميني

.وهو تحليل مبني

ب ق��رارات الط��رد والتجمي��د ل: داخل الســجن المركــزي 78ــ  77تقييم تجربة  ــ2 وال��ذي ل��م يك��ن اله��دف المرك��زي من��ه س��وى صي��
  تحم��ل77يوني��و 

 �� مراك��ز النظ��ام الشية، لتعزي��ز حملته��م الدعائي��ة الس��ابقة ال��نر
  لم��ا ق��اموا ب��ه في

، والتمل��ص م��ن تق��ديم النق��د ال��ذابر
 ��� هج���ومهم علي���ه ب 

، هك���ذا ك ���"النتهازي���ة اليس���ارية"مس���ؤولية م���ا م���س المنظم���ة وم���ا آل���ت إلي���ه لخطه���ا الث���وري، أو م���ا يس���مونه في
يتمك��ن ه��ؤلء م��ن الع��ودة إل م��واقعهم التنظيمي��ة القيادي��ة الس��ابقة والس��تيلء عل المنظم��ة، فيس��هل عليه��م وض��عها عل س��كة

  إطار " الوطنية والديمقراطية"الصلح، تحت وصاية ما يسمونه بالحزاب 
".الطغمة الثلثية"لعزل " الجبهة العريضة"في

اتيجج  : مهام المنظمـة ــ 3  �� الغ�رب العربج ��("وذل��ك لج��ل مراجع�ة مواق�ف وخ��ط المنظم��ة الس��تر
، لع��ادة بناءه��ا")نظري��ة الث��ورة في

 ��� ذي���ل أح���زاب الص���لح، وتتخل ع���ن ال���دور الطليغ ��� للطبق���ة العامل���ة وحزب��ه���ا
عل أس���س سياس���ية إص���لحية تموض���ع المنظم���ة في

.الثوري

 �� 
  الس��جون إل الس��جن المرك��زي في

،1979أبري��ل  27س��ينقلب ه��ذا الوض��ع ال��داخل  للمنظم��ة بمج��رد وص��ول مجم��وع معتقل �� ب��افر
  مارس 

  تشكلت سابقا بنفس السجن في
، ويتشكل معه تي��ار واس��ع1977حيث ستتعزز مواقع الخط الثوري ولجنته القيادية النر

  إل تجمي�د عض�ويته 
، ليلح�ق ب�ه الهزيم��ة، الم�ر ال�ذي دف�ع بأبراه�ام الشفابر  

)1979بداي�ة م�اي (مناهض للخط النتهازي اليميني
ام بمواقفه�ا و بخطه�ا الث�وري" (الت�وجيه والتس�يتر"مبل��ورا م�ا أس�ماه بنظري�ة  ي  � التج�اه ال�ذي يري�ده، وع�دم الل�تر

)ت�وجيه المنظم�ة في
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  جعل���ت اللجن���ة القيادي���ة بالس���جن، أس���بوعا بع���د تجمي���ده لعض���ويته، تق���وم بإص���دار ق���رار ت���وقيفه م���ن المنظم���ة بس���بب خرق���ه
ال���نر

  حقها
  قام بها في

.لمبادئ المنظمة و للعمال التخريبية النر

 � ه��ذه، عجل�ت بس�قوط 
 � الهيكل�ة التنظيمي�ة، والس�تعداد"برن�امجه النتق�ال "إن هزيم��ة الخ�ط النته�ازي اليميني

، وإع�ادة النظ�ر في
  شعار 

  عل أسس مواقف الخط الثوري، المركزة في
".التقييم الشامل للتجربة وإعادة البناء"لطلق برنامج جديد مبني

ــ بروز الخط العمالوي التصفوي وتعمق النفجار السياسي والتنظيمي 5

 ���� بهزيم����ة سياس����ية وتنظيمي����ة، وال����ذي لج����أ في����ه إل أس����لوب الدس����ائس
 ���� في����ه الخ����ط النته����ازي اليميني

 ���� خض����م الصاع ال����ذي مني
في

ب ش��عبيته وس��ط المنظم��ة وتش��تيت وح��دة مناض��ليه   �� ح��ق الخ��ط الث��وري، لصي��
ك��ان أوجه��ا م��ا ع��رف بأكذوب��ة سقة(والك��اذيب في

  وصلها هذا الخط 18
  عرت بالكامل قمة النحطاط والخسة النر

، خصوصا بع��د أن أوقف�ت الن�واة الثوري�ة للمنظم�ة)مليون، النر
، بزعام�����ة عب�����دا زع�����زاع وعب�����دالفتاح  ����� للتنظي�����م و أع�����ادته إل طريق�����ه الث�����وري، ب�����رز تي�����ار آخ�����ر، تص�����فوي وع�����دم 

الن�����زلق اليميني
ا ك�ل الحمل�م ، يدعو إل حل جميع المنظم�ات الماركس�ية �� اللينيني�ة المغربي�ة، واللتح�اق ف�رادى بالطبق�ة العامل�ة، معت�تج  

الفاكيهابي
ة، وأن ق��رارات التجمي��د ليوني��و    تعرض��ت له��ا المنظم��ة حس��ب 77حرك��ة برجوازي��ة ص��غتر

بة ال��نر ك��انت خط��أ، ك��ون مس��ؤولية الصي��

جوازي الصغتر هكذا بدأت تل�وح مع�الم معرك�ة أخ��رى سيخوض��ها الخ�ط الث�وري. هذا التيار التصفوي، ترجع إل طبيعة خطها التج
ي� ه�ذا التي�ار والخ�ط الث�وري للمنظم�ة، س�تتحالف  � خض�م تراك�م عناص المواجه�ة بير

للمنظمة ضد هذا التيار التص�فوي، لك�ن، وفي
 �� يوني��و 

بي��ان"س��م  ب  1979المجموع��ة النتهازي��ة اليميني��ة المنهزم��ة وه��ذه المجموع��ة التص��فوية الص��اعدة، ليص��درا مع��ا بيان��ا في
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  هذه الظرفية كذلك، كانت قد بدت بوادر صاع آخر، وهو داخل  هذه الم��رة. عضوا من المنظمة 52 ، والذي وقعه"التجميد
في

وز تيار  عمه كل من عبد الرحمان نوضة و أيت بناص" يشاوي"وسط الخط الثوري نفسه، وذلك بتج ي .يتر

 ����� إل قليل، حي�����ث سعان م�����ا ع�����رف انش�����طار
ي����� الخ�����ط التص�����فوي والخ�����ط النته�����ازي اليميني ل�����م يعم�����ر التح�����الف المه�����زوز إي�����اه، بير

، وأص�درت به��ذا الص�دد بيان��ا أس��مته ب  �� 
، ح��اولت م��ن خلل��ه"بي��ان تص��حيج "المجموع��ة التص��فوية ع�ن الخ��ط النته��ازي اليميني

 
 � العدي�د م�ن الس�موم ال�نر

ي� مع�ا في ي�� خطه�ا العم�الوي التص�فوي عن�ه، رغ�م التق�اء الخطير أخذ مس�افة ع�ن النتهازي�ة اليميني�ة، وتميتر
 �� ح��ق المنظم��ة وخطه��ا الث��وري 

ة(وجهوه��ا في جوازي��ة الص��غتر التقوق��ع داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية، النتهازي��ة اليس��ارية، الطبيع��ة التج
....).للمنظمة

 � ص�يف 
ورة هذه المعارك السياسية والتنظيمية، بكثافة وتسارع أحداثها، ظهرت في وبطريق�ة ترقيعي�ة، م�ا س�م  1979خلل ستر

ي���" القي����ادة الجدي���دة"ب    ق���ام بتش���كيلها ك���ل م���ن عب���د الحمي���د أمير
، الل���ذان عمل عل التف���اوض م���ع أبراه���ام68، و عل ��� فقتر���67ال���نر

 �� بداي��ة م��اي 
، وه��و ال��ذي ك��ان ق��د جم��د س��ابقا عض��ويته في  

 �� نف��س الش��هر، م��ن79الشفابر
، والموق��وف بق��رار م��ن اللجن��ة القيادي��ة في

ط عليه���م إع���ادة إدم���اج العض���اء المجم���دة عض���ويتهم إل المنظم���ة ع���ن"القي���ادي الجدي���د"أج���ل ض���مه إل فريقه���م  ، حي���ث اش���تر
قي����ة التنظيمي����ة"طري����ق م����ا س����م  ب  إل أن زعيم ���� التي����ارين. ك����انت خاطئ����ة 77، إل ح����د اعتب����ار أن ق����رارات التجمي����د ليوني����و "التر

اتيجج  والسياس ��1972اعتق��ل س��نة ��  67 ء ال��ذي جعل��ه بعي��دا ع��ن التجرب��ة الثوري��ة للمنظم��ة بنض��التها وخطه��ا الس��تر �� 
، وه��و عض��و الكتاب��ة الوطني��ة آن��ذاك، السش

.والتنظيم  لما بعد تاري����خ اعتقاله
 ��"نون��تج ت��م  20وف��ق تقري��ر   ��68

توقي��ف الرفي��ق عض��و اللجن��ة الوطني��ة ال��ذي س��لم نفس��ه للع��دو م��ن مس��ؤولياته داخ��ل اللجن��ة الوطني��ة، وذل��ك ح��نر كتاب��ة نق��د ذابر
ة الداخلية   هو الخر بعيدا عن تلك التجربة الثورية للمنظمة بعد ماي ". مكتوب ينشش عل صفحات النشش

.تاري����خ تسليمه نفسه لجهزة النظام 72وقد بقر

         www.30aout.info                                                                                                             77

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

ي��� ه���ذه   ��� المنظم���ة، أفش���ل تل���ك المفاوض���ات بير
، وهم���ا م���ن المجم���دة عض���ويتهما في ��� 

القي���ادة الثلثي���ة"التص���فوي والنته��ازي اليميني
وه��و الم��ر، ال��ذي. وم��وقغ  بي��ان التجمي��د، بس��بب س��عيهما إل الع��ودة إل مواقعهم��ا القيادي��ة الس��ابقة وس��ط المنظم��ة" الجدي��دة

  النهاية، بقبول قرارات طردهم من المنظمة وكل المجمدين بتاري����خ " القيادة الجديدة"دفع 
.1979نونتج  12في

  خاض����ها الخ����ط الث����وري ض����د النظ����ام ومح����اكمه وس����جونه، وض����د النتهازي����ة
لق����د ح����اولت المقال����ة هن����ا إب����راز مجم����وع المع����ارك ال����نر

عل س����كة التحريفي����ة، دفاع����ا من����ه ع����ن" إل الم����ام"اليميني����ة، وض����د العمالوي����ة التص����فوية، وض����د التج����اه ال����ذي سيض����ع منظم����ة 
المنظم�ة وع�ن مواقفه�ا، وع�ن إرثه�ا وتجربته�ا الثوري�ة، وع�ن خطه�ا الث�وري، خ�ط الث��ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية عل طري�ق

اكية .الثورة الشتر

":إل المام" ــ الخط الثوري لمنظمة 6

:تذكتر

  انطلق��ت بنق��د خ��ط
 �� جزئه��ا الول الطروح��ة الثوري��ة للمنظم��ة، وال��نر

كيبي��ة أن طرح��ت في النطلق��ة" لق��د س��بق له��ذه المقال��ة التر
وتعمي�����ق وت�����دقيق )72 نون�����تج 20 تقري�����ر( ، ث�����م محاكم�����ة الخ�����ط التنظيم ����� للمنظم�����ة"القواع�����د الحم�����راء" وتث�����بيت خ�����ط "الثوري�����ة
وع ال��ث "القواع��د الحم��راء" خ��ط اكية، وذل��ك إل ح��دود ب��دايات الن��زلق .ال��د .ال��و .ض��من مشش�� الش��عبية عل طري��ق الث��ورة الش��تر

ت عن��ه  �� ال��ذي ع��تج
كة" السياس �� اليميني   اعتم��دها)1974 أكت��وبر" (الخط��ة التكتيكي��ة المش��تر

  ش��كلت الرض��ية السياس��ية ال��نر
، ال��نر

 �� ط��ور التص��دع التنظيم ��
 �� في

 �� 75 ين��اير  /74 م��ن اعتق��الت نون��تج( الخ��ط النته��ازي اليميني
إل ح��دود اجتث��اث التنظي��م المرك��زي في

، وال���ذين بس���طوا خط���ا)1976 م���ارس ��� 
، حي���ث ك���انت فيه���ا المنظم���ة تح���ت قي���ادة م���ن سيص���بحون زعم���اء الخ���ط النته���ازي اليميني
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، كم��ا ت��م فيه��ا التن��ازل ع��ن"الطغم��ة الثلثي��ة" ، بتح��الف م��ع أح��زاب الص��لح لع��زل"جبه��ة عريض��ة" سياس��يا إص��لحيا اعتم��د بن��اء
 � معرك�ة"تقري�ر المص�تر" ض�من ط�رح مج�رد لمب�دأ "جم��اهتر الص�حراء" لص�الح مفه�وم "الشعب الص�حراوي" مفهوم

، وال�دخول في
 � ال�وقت ال�ذي ك�انت في�ه ك�ل الح�زاب الص�لحية ملتف�ة"الصحراء الغربي�ة" خاسة مع النظام، تمحورت كلها حول قضية

، ه�ذا في
 " حول النظام فيما سم  ب

  "الجماع الوطني
.للنظام "المسلسل الديمقراط " وتهييئها السياس  للدخول في

 ��� ين���اير
ي في ي��� السياس���يير ي��� كان���ا زعيم ��� 26 مجموع���ة" (غبيل���ة" إل س���جن 1977 إل أن���ه وبمج���رد وص���ول المعتقلير  ��� حير

ب���الخص، في
ي���� برج����ة، مجموع����ة  ���� بس����جن عير

، م����رورا بمراك����ز العتق����ال والتع����ذيب الشي للنظ����ام، ت����م العم����ل عل)61 الخ����ط النته���ازي اليميني
إطلق مجموع�������ة م�������ن النقاش�������ات السياس�������ية واليديولوجي�������ة، اس�������تعدادا لخ�������وض المع�������ارك ض�������د النظ�������ام م�������ن جه�������ة، والتص�������دي

 �� ظ�ل التط�ورات السياس�ية، وبن�اء عل خ�ط المنظم�ة .م�ن جه�ة ثاني�ة "م�ارس 23" للطروحات اليمينية لقيادة منظمة
هك�ذا، وفي

اتيجج  الث�وري، ال�ذي ك��ان س�ائدا من�ذ انطلق عملي�ة نق��د خ��ط الخط�ة التكتيكي��ة" إل ح��دود "النطلق��ة الثوري��ة" السياس �� والس��تر
كة  �� الغ�رب العربج �" ، عمل الخط الثوري للمنظمة عل تطوير وتعمي��ق"المشتر

 "نظري�ة الث�ورة في
، وعل التأس��يس الم�ادي الت�اريجي

  التصدي للطروحات اليمينية وسط الحملم"الشعب الصحراوي" لمفهوم
.، كما بلور إحدى أهم الوثائق النظرية والعلمية في

ي لمفهـــوم ":إل المـــام" ــ الخـــط الثـــوري لمنظمـــة 1 ــ 6
يـــ "الشـــعب الصـــحراوي" التأصـــيل التـــاريجف

يـــ ارتبـــاط بـــالفق الثـــوري فف
فف

ي )1976 خريف. (الغرب العرنج

 �� اس��تعمال مفه��وم 
كيبي��ة س��ابقا إل الزدواجي��ة في  �� مواق��ف وخ��ط "جم��اهتر / الش��عب" لق��د س��بق وأن أش��ارت ه��ذه المقال��ة التر

في
اتيجج  فيم��ا يخ��ص قض��ية اتيجج  للمنظم��ة، ،"الص��حراء الغربي��ة" المنظم��ة السياس �� والس��تر ي�� ت��م ت��دقيق وتث��بيت الخ��ط الس��تر وحير
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عل طري��ق الح��رب الش��عبية الطويل��ة الم��د،، كطري��ق للث��ورة المغربي��ة بواس��طة الجبه��ة الثوري��ة الش��عبية "القواع��د الحم��راء" خ��ط
، بواس�������طة الجبه�������ة الموح��������دة للتحري��������ر، ت�������م النتص�������ار  �������� الغ�������رب العربج �������

وليتاري�������ا وحزب��ه��������ا الث�������وري، وللث�������ورة في تح�������ت قي��������ادة التج
 ��� الص���حراء الغربي���ة" لمفه���وم

ك م���ع منظم���ة ).1974 م���ارس" (الش���عب العربج ��� في " إل أن���ه بع���ودة عم���ل المنظم���ة السياس ��� المش���تر
ك ل" (جماهتر الصحراء" ، تمت العودة من جديد لمفهوم74 ، خصوصا بعد أبريل"مارس 23 ،)1974 يوني�و 22 البي�ان المش��تر

 ��������������� ط���������������ور التص���������������دع التنظيم ��������������� والن���������������زلق السياس ���������������
 ��������������� مواق���������������ف المنظم���������������ة في

لتص���������������بح ه���������������ذه الص���������������يغة ه ��������������� الس���������������ائدة في

 
).76 ربيع /74 أواسط( اليميني

 �� ه���ذا الط��ور
  له��ذا المفه��وم، والحس��م في���ه ارتباط���ا بتعمي��ق )1980 غش���ت  /76 ربي��ع( في

عمل��ت المنظم���ة عل التحدي��د الت��اريجي
ته��ا الرئيس�ية انطلق الح�رب ي   ك��انت متر

، وال��نر  �� منطق��ة الغربج � العربج �
ات الصاع في ، عل ض��وء متغتر�� اتيجج  والسياس �� خطه��ا الس��تر

ادوري و ي النظام الكمتج   الصحراء الغربية بير
".الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"العسكرية في

 ������ وثيق������ة
  أك������دت عليه������ا س������ابقا في

 ������ المس������ألة ال������نر
"طريق������ان لتحري������ر الص������حراء" هك������ذا عمل������ت المنظم������ة عل تعمي������ق التحلي������ل في

ي�� المغ��رب والص��حراء الغربي��ة ح��نر نهاي��ة الق��رن" والمتعلق��ة بمس��ألة ،)1974 ش��تنتج(   "الوح��دة" ،"19 الوح��دة الوطني��ة م��ا بير
ال��نر

، وأدى جم��ود الدول��ة المغربي��ة إل إض��عاف أسس��ها، اقتص��اديا واجتماعي��ا وسياس��يا، ول��م ي�� الث��امن والراب��ع عشش�� ي�� القرنير ترس��خت بير

���� 
 ���� المقاب����ل، عرف����ت القبائ����ل الص����حراوية تقوي����ة حياته����ا المس����تقلة وتجمع����ت في

، في  
يتبقر���� منه����ا س����وى الراب����ط الي����ديولوجج  �� ال����ديني

ة .كونفدراليات كبتر
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يال  أدى إل تطور مختلف لبلدان الغرب العربج   �� عل ح��دى، حي��ث69إل أن التغلغل المتج
، وإل بروز خصوصيات كل كيان وطني

���� 
  في

 ���� منج تكوينه����ا ال����وطني
ادوري����ة ب����المغرب وموريتاني����ا، تبل����ورت وح����دة القبائ����ل الص����حراوية في  ���� مقاب����ل تش����كل الطبق����ات الكمتج

في
جوازي����ة،   بقي����ت مجهول����ة م����ن ط����رف الحرك����ة الوطني����ة المغربي����ة بقي����ادة التج

ة نظم����ت منطق����ة الص����حراء الغربي����ة، ال����نر فه����ذه الختر����
  ك��انت ه �� موج��ودة فيه��ا، منطق��ة الحماي��ة الفرنس��ية ومنطق��ة الش��مال تح��ت الحماي��ة الس��بانية، وترك��ت

 �� المن��اطق ال��نر
النض��ال في

ي����������� يالي�����������ة وعملئه�����������ا المحليير / 56 اتفاقي�����������ة( بص�����������فة مطلق�����������ة الص�����������حراء الغربي�����������ة وس�����������كانها للمتج  58 
، والهج�����������وم الع�����������دوابي

اير  �� ه��ذا الخص��وص، وه��و م��ا جع��ل مس��ألة)58 م��ارس/ لف��تج
، ، ب��ل وتواط��أت معه��ا في  �� الغ��رب العربج ��

إع��ادة بن��اء الوح��دة الوطني��ة في
ي المغربي��ة والموريتاني��ة تح��ت  �� مقاب��ل تش��كل ال��دولتير

جوازي��ة الوطني��ة مس��تحيلة تمام��ا، حينه��ا، وفي تح��ت قي��ادة ه��ذه الطبق��ات التج
  أعل مستوياتها الحركة الوطني�ة الص�حراوية ابت�داء م�ن

ادورية فيها، تشكلت، وفي ، ولتك��ون العناص1967 سيادة الطبقات الكمتج
ه �� م��ن ق��ادت أك��تج المظ��اهرات فيه��ا ابت��داء م��ن ،"الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر الس��اقية الحم��راء ووادي ال��ذهب"المؤسس��ة لحق��ا ل

  الصحراوي1970 سنة
ي الكيان الوطني   عملت عل تركتر

.، والنر

  حدود جذورها التاريخية
 ( لم يقف تعميق تحليل المنظمة عل وضع المسألة الوطنية في

 �� ال��وطني
نظرة ستاتيكية مثالية للماضي

ك لبل��دان الغ��رب العربج �� ورة رب��ط ه��ذه الج��ذور بمآله��ا ومس��تقبلها)المش��تر ال��ذي يج��ب أن )نظ��رة ديناميكي��ة( ، ب��ل أك��دت عل صي��
وليتاري��ة، ، يح��دد ض��من منظ��ور الث��ورة التج  �� منطق��ة الغ��رب العربج ��

ورة الث��ورة في له��ذا وج��ب إذن وض��ع المس��ألة الوطني��ة ض��من س��تر

ه��ا كمنطق��ة غ��رب��  69 ي  �� مرحل��ة المتجم��ع ش��به القط��اع  وش��به الجم��اع  ال��ذي متر
وه �� المغ��رب، الص��حراء الغربي��ة وموريتاين��ا، حي��ث تك��ونت أسس��ها التاريخي��ة في

.عربج 
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 ���� الغ���رب العربج ��� عل أس���س وطني���ة
  يس���تحيل عليه����ا إع����ادة بن���اء الوح����دة الوطني���ة في

جوازي���ة، ال����نر ط تج���اوز القي���ادة التج وه ��� تش����تر
وليتاريا ورة قيادة هذه الثورة من طرف التج .كقوة جوهرية لها، حيث يكون الفلحون قوتها الساسية 70ديمقراطية، وصي

  الغرب العربج  إطارا للثورة المغربية، وجزءا ل يتج�زأ م�ن الث�ورة العربي��ة،
ي� عل هذا الساس تصبح الثورة في ف�الروابط التاريخي�ة بير

  تمك��ن
وليتاري��ا، ال��نر ورة ثوري��ة واح��دة تح��ت قي��ادة التج  �� س��تر

، في  �� الغ��رب العربج ��
المغ��رب والص��حراء الغربي��ة، تف��رض وح��دة الث��ورة في

  الغرب العربج  ومن إعادة البناء
يالية في .من القضاء عل السيطرة المتج

 ���� إط����ار تعمي����ق المنظم����ة هن����ا لتحليله����ا
ورة ه����ذه الث����ورة، الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية تح����ت قي����ادة ق����د تس����تطيع، في س����تر

، إل أنه�ا ل�ن تص�ل إل نهايته�ا إل  � الغ�رب العربج �
يالية الضعيفة في   حلقة من الحلقات المتج

وليتاريا، تحقيق انتصارات جزئية في التج

 � ك�ل الغ�رب العربج �
ي�ال  في   والش�امل عل الوج�ود المتج

ي القضاء النهابئ  � .حير
وه � ب�دورها، الث��ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية في

اكية، ل�ن تص�ل ه � الخ�رى إل نهايته�ا إل كل الغرب العربج  وليتارية من أج�ل بن�اء الش��تر   مراحل الثورة التج
ة غتر منقطعة في كمستر

، وليتاري��ا لبن�اء ال�وطن العربج � ورة الثوري�ة تح�ت قي�ادة التج وليت��اري الث�وري ض�من الس��تر لتخل�ص المنظم�ة، انطلق��ا م�ن منظوره�ا التج

 
  المغربج ����� والكي�����ان ال�����وطني

 ����� ص�����حراوي، مثل�����ه مث�����ل الكي�����ان ال�����وطني
للمس�����ألة الوطني�����ة وأفقه�����ا الث�����وري، إل أن هن�����اك كي�����ان وطني

،  � الغ�رب العربج �
ورة الث�ورة في   ه � س�تر

ورة الثوري�ة، ال��نر   نفس الستر
، يشكل مجموعة واحدة مبنية تاريخيا وموضوعة في  

الموريتابي
 �� "الجماهتر" فعل هذا الساس وجب تحديد المفهوم الصحيح، لن مفهوم

  الص�حراوي، في
ل يعك��س وج��ود ه��ذا الكي��ان ال�وطني

رد المنظمة فكان يسمح بوجود بروليتاريا، الواقع الجتماع  بالصحراء الغربية ل بأن "مارس 23 منظمة" المجموعة اليمينية ل ادعت حول هذه المسألة،��  70
  العيون وبوكراع المجموعة اليمينية تقفز عل وجود طبقة حول هذه النقطة، هو أن تلك

.عاملة في
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ي�� يبقر�� مفه��وم  �� الغ��رب العربج �� كج��زء ل "الش��عب الص��حراوي" حير
ط أن يوض��ع ض��من ديناميكي��ة الث��ورة في ه��و الك��تر ملئم��ة، بشش��

.يتجزأ من الثورة العربية

  لمفه��������وم
، ح��������ددت"الش��������عب الص��������حراوي" بع��������د ه��������ذا التأص��������يل الت��������اريجي  �������� الغربج �������� العربج ��������

ورة الث��������ورة في ، ض��������من س��������ياق س��������تر
، وأك������دت عل أن انتص������ار"الص������حراء الغربي������ة" المنظم������ة  ������ الغ������رب العربج ������

يالي������ة في  ������ سلس������لة الس������يطرة المتج
، كحلق������ة أض������عف في

، بقي������ادة الجبه������ة الش������عبية لتحري������ر الس������اقية الحم������راء ووادي ال������ذهب، لقام������ة "الش������عب الص������حراوي" نض������ال  
التح������رري ال������وطني

 �� المرحل��ة، ل�ذا وج��ب عل
  الغ��رب العربج � في

الجمهورية العربية الشعبية الصحراوية، أمر ممكن، ويشكل الهدف المركزي للثورة في
  المغرب وموريتانيا تقديم الدعم الحازم ومن دون تحفظ، م�ن أج�ل تحقي�ق ه�ذا اله�دف المرك��زي، وه�و واج�ب،

القوى الثورية في
 � الغ�رب العربج � الس�تجابة ل�ه

ي� في ي �� اللينينيير  � الص�حراء .تقول المنظم�ة، عل ك�ل الماركس�يير
هن�ا، إل أن دع�م الجمهوري�ة العربي�ة في

 ������� الغ�������رب
وليتاري��������ا في ورة الث�������ورة الوطني�������ة الديمقراطي�������ة الش��������عبية تح�������ت قي�������ادة التج  ������� س�������تر

ل يمك�������ن تحقيق��������ه إل إذا ان�������دمجت في
، ، أن له���ذا العربج ��� تب���ذل ك���ل مجهوداته���ا لض���مان ه���ذا الن���دماج وج���ب عل المنظم���ات الماركس���ية �� اللينيني���ة لبل���دان الغ���رب العربج ���

  كل منها
ورة واحدة، مع اعتبار خصوصية النضال الثوري في   ستر

.للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في

ي الثوري ":إل المام" ــ الخط الثوري لمنظمة 2 ــ 6 اتيجج )1976 خريف( تعميق وتدقيق الخط السياسي والستت

:تذكتر

اتيجج  للمنظم��ة، بع��د نق��د خ��ط  �� جزئه��ا الول، أطروح��ة الخ��ط السياس �� والس��تر
كيبي��ة، في لق��د س��بق وأن وض��عت ه��ذه المقال��ة التر

قواع�د الس�لطة الحم�راء"و "القواع�د الحم�راء المتحرك�ة" ، وط�رح وتعمي�ق خ�ط"النطلق�ة الثوري�ة" العفوية ال�ذي جس�ده مفه�وم
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ي لح�����رب التحري�����ر الش�����عبية الطويل�����ة الم�����د، ع�����ن طري�����ق الجبه�����ة الثوري�����ة الش�����عبية بقي�����ادة ح�����زب "الدائم�����ة ي مت�����داخلتير كمرحل�����تير
وليتاري���ا، حي���ث تش���كل اللج���ان الثوري���ة قاع���دة ه���ذه الجبه���ة وأداة النض���ال م���ن أج���ل )العمالي���ة والفلحي���ة والش���بيبية والجن���ود( التج

نام���ج الث���وري، برنام���ج  ��� تط���بيق التج
الجمهوري���ة الش���عبية، وأس���س حك���م الس���لطة الثوري���ة مح���ل جه���از الدول���ة، والوس���يلة الرئيس���ية في

كيبي�������ة، ط�������رح الخ�������ط الث�������وري لمنظم�������ة .الث������ورة الوطني������ة الديمقراطي�������ة الش�������عبية إل" كم�������ا س������بق وأن وض�������عت ه�������ذه المقال�������ة التر
ء العسكري من قبل الحزب الثوري للحرب "المام ورة عدم إهمال عامل التهنر  لجدلية العمل السياس  والعمل العسكري، وصي

 ���� إط����ار مدرس����ة عس����كرية، تعم����ل عل تط����وير خ����ط
ورة إع����داد الط����ر العس����كرية القيادي����ة في الش����عبية، حي����ث ت����م التأكي����د عل صي����

 ��� غم���ار العم���ل
عس���كري للث���ورة المغربي���ة، كج���زء م���ن الخ���ط السياس ��� الع���ام، لن العم����ل المس���لح ل يمكن���ه أن يتبل���ور وينم���و إل في

ي، كم���ا ل يمك��ن للجي���ش المس��لح أن يتهيك��ل إل عل أس��اس الجي��ش السياس �� للث��ورة م��ن أج��ل ه��ذا، ش��ددت .السياس �� الجم��اهتر
ورة الع�داد العس��كري واعتب��اره مهم�ة ل تقب�ل التأجي�ل، وه � مهم�ة مرتبط�ة ببن�اء المنظم��ة الماركس�ية �� اللينيني�ة المنظمة عل صي
وط السياس����ية  ���� الشش���

ه في ه وتط����وير أش����كاله، وتفجتر���� وط العن����ف الث����وري، ت����أطتر ء سش���   يج����ب عليه����ا تهنر ����
الواح����دة والطليعي����ة، ال����نر

  مهمة كسب
".مواقع الصدام الول" المناسبة وفي

ة 1 ــ 2 ــ 6 وط السياسية لهذه الفتت ــ الشر

ة، وبعد اتفاقية تقسيم   هذه الفتر
ي بالمغرب وموريتانيا، ستعرف "الصحراء الغربية" من المعلوم أنه في ادوريير ي الكمتج ي النظامير بير

�� 
، بع��د مناوش��ات عس��كرية عرفته��ا71"أمكال��ة" المنطق��ة تط��ورات نوعي��ة ل��م تعرفه��ا م��ن قب��ل، حي��ث عرف��ت مواجه��ات عس��كرية في

71  �� 
ي ودامت تقريبا ثلثة أسابيع، ،1976 يناير أواخر انطلقت في اير حيث تم القصف بالنابالم لمخيم اللجئير   أواسط فتج

.في
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الجبه�����ة الش�����عبية لتحري�����ر الس�����اقية الحم�����راء ووادي ال�����ذهب ع�����ن ، وعل الخص�����وص بع�����د إعلن)1975 دجن�����تج( منطق�����ة العي�����ون
  م����ن"الجمهوري����ة العربي����ة الص����حراوية الديمقراطي����ة" تأس����يس

  للس����تعمار الس����بابي
الص����حراء" ، والعلن ع����ن النس����حاب النه����ابئ

ي ب��المغرب والجزائ��ر"الغربي��ة ي�� النظ��امير  �� إط��ار ه��ذا التص��عيد السياس �� والعس��كري ال��ذي ).1976 م��ارس( ، وتوق��ف العلق��ات بير
في

 ����� منطق�����ة العي�����ون وب�����وكراع
 �����)1976 م�����اي( تعرف�����ه المنطق�����ة، س�����تخوض جبه�����ة البوليس�����اريو هجوم�����ا مزدوج�����ا، الول في

  في
، والث�����ابي

 ��� )1976 يوني���و( نواكش���وط
يالي���ة الفرنس���ية الممرك���زة في  ��� نف���س ال���وقت ك���ان"دك���ار" ال���ذي ع���رف ت���دخل الس���لح الج���وي للمتج

، وفي
ء ادوري ب���المغرب يعم���ل عل تهنر ��� بع���د أن ل���ف ح���وله الح���زاب الص���لحية ض���من حملت���ه "مسلس���له ال���ديمقراط " النظ���ام الكم���تج

 ���� بالص����حراء" الش����وفينية، تح����ت ش����عار
جاع الراضي 197( نون����تج 12 ، حي����ث أرس حج����ر زاوي����ة ه����ذا المسلس����ل بانتخاب����ات"اس����تر

  ل��م يس��جل إلغاؤه��ا أي رد فع��ل ي��ذكر للح��زاب الص��لحية المس��ماة 1975 بع��د أن س��بق ل��ه أن ألغي�� انتخاب��ات أكت��وبر 72)6
، وال��نر

.معارضة

 ��� ه����ذا ال���وقت ك���ذلك، ك����ان مخط���ط النظ���ام الخماس ����
/ 1973( في اتيجيات الدول���ة" ال���ذي ج����اء بجعجع���ة )1977  تص���حيح اس���تر

 "و "ومعالجة الوضاع العامة للبلد
ول وانخف�اض"مغربة القتصاد ال�وطني  � أس�عار الب��تر

بات الزي��ادة في ، ق��د ب�دأ يتص�دع تح�ت صي�
ال�ذي ش�ن الح�رب عل الش�عب الص�حراوي ،"ال�دليم " الطلب عل الفوس�فاط، وارتف�اع تكلف�ة الجه�از العس�كري بقي�ادة ال�دموي

ادوري عل وق�ع ه��ذا ".بتعمتر�� المن�اطق الص�حراوية" وق��وات جبه�ة البوليس�اريو، إض�افة ك�ذلك إل سياس�ة م�ا أس��ماه النظ�ام الكم��تج

ي�������������� من��������������ح ،% 6,54 منح���������������ه النظ���������������ام نس���������������بة حي���������������ث للمزي���������������د م��������������ن النحن���������������اء، بوعبي���������������د نتائ���������������ج ه���������������ذه النتخاب���������������ات قس���������������مت ظه���������������ر اتح���������������اد��  72  ��������������� حير
في

أم������������ا أعي������������ان النظ������������ام، أو ماس������������م  ،% 7,82 وحرك������������ة أحرض������������ان ،% 16,34الس������������تقلل" و ح������������زب ،% 0,19 نس������������بة يعت������������ة عل "الملك ������������ الش������������يوع " لح������������زب
 " النظام التجمع وعناية وهم من سيشكلون لحقا بأمر ،% 64 حصلوا عل فقد "المستقلون" ب

".للحرار الوطني
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الختن�����اق القتص�����ادي ال�����ذي ت�����ؤدي ثمن�����ه جم�����اهتر الش�����عب، اس�����تمرت النض�����الت العمالي�����ة ض�����د تجمي�����د الج�����ور وموج�����ة الغلء
ي�"أرب�اب العم�ل" والمعاملت الرهيبة لمصاض  دماء العمال م�ن ، وم�ن أج�ل الحري�ات النقابي�ة، كم�ا ش�هد الوض�ع تص�عيد الفلحير

ي الكبار وضد قمع النظام، كما استمرت النضالت التلميذية والطلبية من أجل مطالبه�ا، وم�ن لنضالتهم ضد تعسفات الملكير
 � أدبي�ات الحرك�ة الطلبي�ة ب

، وم�ن...)ف�رض تعاض�ديات إداري�ة (1975 لس�نة "الص�لح الج�امغ " أجل إسقاط م�ا أطل�ق علي�ه في
جاع ي�� .منظمتها الطلبية "قانونية" أجل استر ية النضالية، انخرط�ت فئ�ات التج�ار الص�غار والمعلمير   ظل هذه الحركة الجماهتر

في
ي�� قه��ر وقم��ع النظ��ام له��ا، ادوري، حي��ث وج��دت حرك��ة الجم��اهتر نفس��ها بير   نهجه��ا النظ��ام الكم��تج

ض��د سياس��ة القم��ع والتجوي����ع ال��نر
  تخلت عنها والتحقت بالنظام

ي مناورات الحزاب الصلحية النر   والمسلسل الديمقراط (" وبير
").الجماع الوطني

ي الثوري ":المام" ــ الخط الثوري لمنظمة 2 ــ 2 ــ 6 اتيجج تدقيق الخط الستت

أ ــ جدلية العمل السياسي والعمل المسلح

ي� ش�كل العم�ل  � حير
، في كانت المنظمة سابقا قد ركزت ضمن جدلية العمل السياس  والعمل المسلح، عل طرف العمل السياس �

، إل أنه مع دخول وضع المنطقة  
  الممارسة العملية للمنظمة طرفا ثانويا سيخوضه الحزب الثوري الماركس  �� اللينيني

المسلح في
كس���ب مواق���ع" ط���ورا جدي���دا م���ن الصاع، و تش���كل الظ���روف السياس���ية الموض���وعية الملئم���ة لم���ا أطلق���ت علي���ه المنظم���ة بمهم���ة

ي عل ط�رف العم�ل المس�لح"الصدام الول كتر ورة ثوري�ة واح�دة، س�يتم ال��تر  � الغ�رب العربج � كس��تر
، ض�من منظ�ور المنظم�ة للث�ورة في

�� 
 �� عملي��ة البن��اء السياس �� والتنظيم �� للح��زب الماركس �� �� اللينيني

لك��ن ه��ذه الم��رة، بخ��ط عس��كري يش��كل ج��زءا م��ن .وإعط��ائه دورا في
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وط السياس��ية له��ذه ، وعلي��ه، فق��د أص��بحت مهم��ة تك��وين الط��ر السياس��ية �� العس��كرية مهم��ة عاجل��ة تمليه��ا الشش�� خطه��ا السياس ��
ة .الفتر

ب ـ مواقع الصدام الول

 ��� ط��ور نق��دها لخ��ط
ت المنظم���ة س��ابقا، في اتيجج  الث��وري، خ��ط"النطلق���ة الثوري���ة" لق��د اعت���تج القواع��د" ، وتعميقه��ا لخطه��ا الس���تر

منطق������������ة س������������وس( ، أن منطق������������ة الجن������������وب الغربج ������������ �� المغربج ������������"قواع������������د الس������������لطة الحم������������راء الدائم������������ة"و "الحم������������راء المتحرك������������ة
اتيجية خاص��ة )وامت��داداتها اتيجية الثوري��ة" انظ��ر وثيق��ة( منطق��ة ذات طبيع��ة اس��تر الوض��ع الراه��ن" ووثيق��ة "مس��ودة ح��ول الس��تر

ة، فق��د أص��بحت")والمه��ام العاجل��ة للحرك��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة  �� ه��ذه الف��تر
  تعرفه��ا المنطق��ة في

، وبحك��م الظ��روف السياس��ية ال��نر
اتيجيا جدي��دا، لكونه��ا محاذي��ة للص��حراء الغربي��ة، أي أنه��ا تت��وفر عل خلفي��ة ثوري��ة، منطق��ة س��وس وامت��داداتها، تأخ��ذ طابع��ا اس��تر
  تجم��ع س��كانها بالش��عب

ي بالكفاح المسلح لشعب الصحراء الغربية بقيادة جبهة البوليساريو، وكذلك للروابط التاريخي��ة ال��نر تتمتر
وط لطلق الكفاح المسلح، وكسبها كموقع ص��دام   مقاومة الستعمار، وه  بهذا، قد أصبحت تتوفر فيها كل الشش

الصحراوي في
.للجان الثورية "السلطة الحمراء الدائمة" عل طريق تشييد

التأصيل النظري العلمي للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشـعبية عل طريــق الثـورة ":إل المام" ــ الخط الثوري لمنظمة 3 ــ 6
اكية الشتت

  اس�تولت عل منظم�ة
  وسط الحملم، والذي كانت تمثله لحظتها، القيادة ال�نر

  صاعها ضد الخط اليميني
، بل�ور" م�ارس 23"  في

 ��� بن���اء، عل مظهري���ن "إل الم���ام" الخ���ط الث���وري لمنظم���ة
الرض���ية النظري���ة العلمي���ة، لتحدي���د الس���س النقدي���ة له���ذا الخ���ط اليميني
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ي ل�����ه، وهم�����ا  ����� "النخبوي�����ة"و "المرحلوي�����ة" أساس�����يير
ك، يتمث�����ل في الل�����ذان يقوم�����ان، وف�����ق منظ�����ور الخ�����ط الث�����وري، عل أس�����اس مش�����تر

وليتاري للمعرفة   الممارسة الفعلية، التصور التج
جوازي للمعرفة، من أجل دمج، في .73استحالة تجاوز التصور التج

، بما فيها موقفه من الصحراء  
74هكذا، وانطلقا من مواقف الخط اليميني

� 
، وضح الخط الثوري للمنظمة أطروحة الخ�ط اليميني

  تق�����ول ب�����أن
ه ����� مرحل�����ة بورجوازي�����ة تقوده�����ا 75الحالي�����ة م����ن الث����ورة الديموقراطي����ة المغربي�����ة المرحل�����ة" للث����ورة المغربي�����ة، وه ����� ال�����نر

وليتاري���ا، و يمك���ن م��ن ب��التطور الرأس���مال  للبلد، وبالت���ال  المرحل��ة، ه���و ال��ذي سيس���مح ووح���ده نج���اح ه���ذه البورجوازي��ة، تط��ور التج
وليتارية المرحلة العليا الدخول إل ورة أخذ موقعها التبغ  ، ومن.من الثورة التج هنا يلزم بالنسبة للحركة الماركسية �� اللينينية، صي

".الحزاب البورجوازية حنر بالنسبة للصحراء تجاه

  أدت ")المرحلوي���ة(" ذك���رت المنظم���ة هن���ا، عل أن ه���ذه الطروح���ة
، ه ��� ال���نر  

  الفلس���طيني
ورة التح���رر ال���وطني والمطبق���ة عل س���تر

ي"ب  �� "الجبه��ة الديمقراطي��ة الش��عبية لتحري��ر فلس��طير
، له��ذا، وم��ن أج��ل تجن��ب الس��قوط في إل الفلس الي��ديولوجج  و السياس ��

  وسطها
ورة أن تقود الحملم صاعا حازما ل هوادة فيه ضد الفكر اليميني .76نفس هذا الفلس، شددت المنظمة عل صي

  طورها ماو تس  تونغ الطروحة الثالثة لماركس حول فويرباخ إل الصدد بهذا تشتر المنظمة هنا��  73
  كراسة والنر

 " في
".الممارسة في

وه �� تتض��من تل��ك القي��ادة إل س��جن غبيل��ة بالبيض��اء، أرس��لتها ،"باريس��ية ح��ول الص��حراء ملحظ��ات": "م��ارس 23 " يتعل��ق بوثيق��ة للقي��ادة اليميني��ة ل الم��ر��  74
.الغربية مواقف يمينية من قضية الصحراء

ه��  75  �� تع��بتر
 �� وس��ط الحمل��م في

ي�� الط��رح اليميني ي�� ،"الوطني��ة الديمقراطي��ة الث��ورة " أو "الديمقراطي��ة الث��ورة " ع��ن الث��ورة المغربي��ة باس��تعمال مفه��وم تمتر ي�� تمتر  �� حير
في

".الوطنية الديمقراطية الشعبية الثورة" :مفهوم الخط الثوري للحملم باستخدام
ي������  76  ���� الث����ورة الديمقراطي����ة ح����ول ذك����رت المنظم����ة هن����ا بتع����اليم لينير

وليتاري����ة في  ���� كت����ابه القي����ادة التج
جوازي����ة، كم����ا ج����اء في  ���� خطت����ا: "التج

اكية الديمقراطي����ة في الش����تر
 �� الث��ورة الديمقراطي��ة ح��ول القي��ادة وتع��اليم م��او تس �� تون��غ ،" الروس��ية الث��ورة

وليتاري��ة في  �� التج
 �� ظ��روف بل��د ش��به مس��تعمر في

يالي��ة، وتع��اليم الش��عبية، في ة المتج الف��تر
  كتابه الوطنية الديمقراطية الفيتنامية، كما الثورة

".خط كارل ماركس عل" تم تعميمها عل يد تريونغ شينه، في
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، ودفاع���ا ع���ن تص���ورها له���ا، كث���ورة اتيجج  ي��� ه���ذه، ح���ول طبيع���ة الث���ورة المغربي���ة وبنائه���ا التنظيم ��� والس���تر ول���دحض أطروح���ة اليمير
وليتاري����ا بواس����طة حزب��ه����ا، ذهب����ت المنظم����ة وطني����ة ديمقراطي����ة ش����عبية تتأس����س عل التح����الف العم����ال  �� الفلج ���� تح����ت قي����ادة التج
 � ذل��ك عل المادي�ة

ة والكامن�ة فيه�ا، معتم�دة في ورة الق�وى الحاصي��   تحليلها لهذه الث�ورة، م�ن حي�ث مراحله�ا، طبيع�ة وص�تر
عميقا في

ياء الحديثة ي .77الديالكتيكية وعل طبيعة التناقضات، ومسنودة بخلصات الموضوعات العلمية لعلوم الحياء والفتر

��� 
  توض���ح الق���وى الكامن���ة والمض���مرة في

ورته ه���ذه ه ��� ال���نر ورته، لن ص���تر  ��� ص���تر
ء في ��� 

ورة وض���ع السش هك���ذا أك���دت المنظم���ة عل صي���
ه ء( ، وه���و.حاصي��� ��� 

 ��� مس���تقبله )حاصي��� السش
ورته( يتض���ح في ي معرف���ة الحاصي��� وتص���ور المس���تقبل، هن���اك رب���ط ج���دل  ).أي ص���تر ف���بير
اكسيس(" يتحقق بالممارسة الجتماعية الثورية ورة القوى الكامن�ة والمض��مرة في�ه، كم��ا")التج   صتر

، من أجل تغيتر هذا الحاصي في
ورة بارتباطه بهذه إل والفعل فيه )الحاصي( يمكن فهم الواقع الحال  ل .الصتر

، ي����دفع الخ����ط وليتاري����ا وحزب��ه����ا، وغي����اب التح����الف العم����ال  �� الفلج ���� ة الحالي����ة م����ن ط����رف التج  ���� الف����تر
إن غي����اب قي����ادة النض����الت في

 ��� المرحل���ة الحالي���ة، إل اعتباره���ا ث���ورة برجوازي���ة، وأن مح���رك ه���ذه المرحل���ة ه���و
 ��� نظرت���ه الميكانيكي���ة للث���ورة المغربي���ة في

 ��� في
اليميني

جوازي�ة الدول�ة، م�ن جه�ة، ، أو لتج � 
ة اللت�ان تطمح�ان إل مجتم��ع رأس�مال  وطني جوازي�ة المتوس�طة والص�غتر ي الطبقة التج التناقض بير

ادوري��ة م��ن جه��ة أخ��رى، ي�� الطبق��ة الكمتج يالي��ة، وأن برجوازي��ة وبير  �� عص المتج
 �� مس��تحيل في

ي�� أن بن��اء مجتم��ع رأس��مال  وطني  �� حير
في

ي مع�ا، ليس��ت لهم�ا ل الق�درة القتص�ادية، ول الجتماعي�ة الدولة عل الشاكلة الناصية قد انتهت إل الفلس، جوازي�تير كما أن التج

".او المنشفية الجديدة المرحلوية" يستحسن هنا العودة إل وثيقة��  77
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ول السياس����ية لقي����ادة النض����الت ح����نر تص���ل ل���ذاك اله����دف، فهم����ا تميلن بطبيعتهم����ا إل التس����ويات الص����لحية، والتوافق����ات م����ع
ادورية كلما تنامت نضالت الجماهتر الشعبية .الطبقة الكمتج

 �� ج��وهر الش��ياء، يكم��ن ب��المغرب، والتن��اقض ال��ذي إن الحيوي��ة العميق��ة للوض��عية الحالي��ة
 �� يص��نع ه��ذه الحيوي��ة، أي التن��اقض في

في
ي الطبقة العاملة ي من جهة، والبنية التناقض الساس  بير ادورية من جهة أخرى وطبقة الفلحير يالو– كمتج .المتج

، فالمرحل�����������ة الحالي�����������ة للث�����������ورة الوطني�����������ة  ����������� المغ�����������رب، تحت�����������وي وللتوض�����������يح أك�����������تر
الث�����������ورة ب�����������ذور عل الديمقراطي�����������ة الش�����������عبية في

وليتاري��ة  �� ج��وهر الش��ياء( التج
وليتاري��ة، أي أن)التن��اقض في ورة الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية ه �� ب��ذرة الث��ورة التج ، وأن ص��تر

، فه��ذا ه��و المخ��رج الوحي��د وليتاريا بواسطة حزب��ها الثوري، وعل التحالف العمال  �� الفلج  الثورة المغربية تتأسس عل قيادة التج
ة وجذبهما موضوعيا إل طريق الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية جوازية المتوسطة والصغتر .والممكن لتذبذبات التج

 ��� تحدي���دها لطبيع���ة ال���ث
وليتاري���ا له���ا بواس���طة حزب��ه���ا وعل التح���الف العم���ال  �� ال���ش،.ال���د.ال���و.في   تتحق���ق عل أس���اس قي���ادة التج

ال���نر
ة، ي الساس  والرئيس  والمحددين بدورهما لمفهوم  المرحلة والفتر ، عملت المنظمة عل تحديد التناقضير هك��ذا أب��رزت الفلج 

ة مح���ددة تن���اقض رئيس ��� مح���دد، وأن ه���ذا التن���اقض ة إل أخ���رى م���ن )الرئيس ���( المنظم���ة عل أن���ه إذا ك���ان لك���ل ف���تر  ��� تغتر��� م���ن ف���تر
في

ات المرحل���ة، فه���ذا ل يع���دم أن يس���يطر نف���س التن���اقض الرئيس ��� عل ك���ل مرحل���ة ال���ث ح���نر انتص���ارها السياس ��� ال���ش .ال���د .ال���و .ف���تر
ي�الو �� ي مجموع الطبقات الوطني�ة م�ن جه�ة، والبني�ة المتج كديكتاتورية ديمقراطية شعبية، وهذا التناقض الرئيس  هو التناقض بير

ادورية من جهة أخرى .كمتج
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وليتاري����ا والفلح����ون، مرتبط����ان وليتاري����ا، وقوته����ا الرئيس����ية ه����م الفلح����ون، وهم����ا مع����ا، التج إن الق����وة الساس����ية له����ذه الث����ورة ه ���� التج
وليتاري����ا وليتاري����ا وحزب��ه����ا، وح����ول ه����ذه الوح����دة الجدلي����ة للتج  ���� تحالفهم����ا تح����ت قي����ادة التج

 ���� وح����دة جدلي����ة تتحق����ق في
موض����وعيا وفي

  الطبق�������ات الوطني�������ة
، تتمقط�������ب موض�������وعيا ب�������افر ي������� ة( والفلحير جوازي�������ة المتوس�������طة والص�������غتر المعارض�������ة موض�������وعيا للطبق�������ة )التج

يالية ادورية والمتج .الكمتج

وليتاري����ا إذن، ه�����و الق�����وة المح����ددة للجبه����ة المش����كلة م����ن مجم����وع ه�����ذه ه����ذا التح����الف العم����ال  �� الفلج ���� تح�����ت قي�����ادة ح����زب التج
ي�الو الطبقات الوطنية، وهو محركها، ي مجموع الطبقات الوطنية والبنية المتج ، أي التناقض بير ومع ذلك، فهذا التناقض الرئيس 

ادوري�ة، لي��س ه�و  � ج�وهر الش�ياء" �� كمتج
ي�"التن�اقض في ، لن�ه يس�تبطن تناقض�ا أعم�ق يحرك�ه ه��و بنفس�ه ويح�دده، وه�و التن�اقض بير

ادوري���ة م���ن جه���ة أخ���رى ي���الو �� كمتج ي��� ج���دليا م���ن جه���ة، والبني���ة المتج ي��� المرتبطير فه���ذا التن���اقض ال���ذي ه���و مح���رك .العم���ال �� الفلحير
  جوهر الشياء" التناقض الرئيس  ومحدده، هو

.، هو التناقض الساس "التناقض في

 ����� مرحل�����ة الث�����ورة الوطني�����ة الديمقراطي�����ة الش�����عبية، ح�����نر انتص�����ارها السياس �����
ي الساس ����� والرئيس ����� في ه�����ذا فيم�����ا يخ�����ص التناقض�����ير

وليتاري��ا، فق��د ق��دم الخ�ط  �� ديكتاتوري�ة التج
 �� المرحل��ة الثاني��ة، أي تحوله��ا إل مس��توى أعل في

كديكتاتوري��ة ديمقراطي��ة ش�عبية، أم��ا في
 ������ ال������وقت ال������ذي يج������ري في������ه النض������ال لج������ل تش������ييد ديكتاتوري������ة

الث������وري للمنظم������ة توض������يحا عميق������ا له������ذا التح������ول، حي������ث أن������ه في
اجع اكية، بحي��ث ي��تر ة ه��ذه المرحل��ة كمرحل��ة انتقالي��ة نح��و الش��تر ي��   ه �� متر

اكية، ال��نر الديمقراطي��ة الش��عبية، تنم��و ب��ذور بن��اء الش��تر
، وأش��كال الرأس��مالية الوطني��ة، اك  نم��ط النت��اج الرأس��مال  التبغ �� ح��نر انمح��ائه، أم��ام نم��ط إنت��اج يتض��من ب��ذور نم��ط النت��اج الش��تر

وليتاريا اكية للمجتمع بقيادة التج ورة الشتر   استقلل عن الستر
  يجب أن ل تتطور في

.النر
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، أي مح��رك اك  اكية، ل��م تط��ور ديكتاتوري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية إن مح��رك تط��ور ب��ذور البن��اء الش��تر كمرحل��ة انتقالي��ة نح��و الش��تر
ي�� ، حي��ث أن الفئ��ات العلي��ا للفلحير ي��  �� تح��الف العم��ال �� الفلحير

ي( يع��د كامن��ا في  �� تن��اقض موض��وع )الغني��اء والمتوس��طير
، س��تكون في

جوازي�ة المتوس�طة اكية، مثله��ا مث�ل ك��ل م�ن التج  �� الق�وى المحرك��ة لبن��اء الش��تر
، وه �� به�ذا، ل�ن تس��تمر عنصا في اك  م�ع اله�دف الش��تر

ة، إل أن ه���������ذه التناقض���������ات تح���������ل كتناقض���������ات وس���������ط الش���������عب، ولي���������س كتناقض���������ات جوازي���������ة الص���������غتر والفئ���������ات العلي���������ا م���������ن التج
).تناحرية( عدائية

، م�ن جه�ة، ي�  � المرحل�ة الثاني�ة، يص�بح التن�اقض الساس � بير
 � ص�فوف التح�الف العم�ال  �� الفلج � في

انطلقا إذن من هذا التحول في
ي���� يس����تمر  ���� حير

يالي����ة والص����هيونية، في ادوري����ة والمتج ي����الو �� كمتج ي���� الفق����راء والص����غار، وم����ن جه����ة ثاني����ة، البني����ة المتج العم����ال �� الفلحير
 ���� ديكتاتوري����ة الديمقراطي����ة الش����عبية م����ن جه����ة، والبني����ة

ي���� مجم����وع الطبق����ات الوطني����ة المنظم����ة في التن����اقض الرئيس ���� كتن����اقض بير

  مجموع الوطن العربج 
  في

يال  �� الصهيوبي ادورية والوجود المتج يالو � الكمتج .المتج

وكخلص�����ة لعملي�����ة تعمي�����ق التحلي�����ل ح�����ول طبيع�����ة التناقض�����ات، وطبيع�����ة الث�����ورة المغربي�����ة كث�����ورة متواص�����لة ع�����تج مراح�����ل، أك�����دت
ن" المنظم���ة عل أن َمِكـــ

، الـــذي يهـــم كـــل المرحلـــة، يم ، الساسيـــ والرئيسيـــ ف ـــ التناقضـــير ف فـــ بير ف مـــن النتهازيـــة التميتر مـــن التحصـــير
، غافلــــة اليســــارية، ــ ي ل تــــرى إل التنــــاقض الساسـي

، وكـــذا مـــن النتهازيــــة الـــنت ــ ي تغفــــل التنــــاقض التنـــاقض الرئيسـي
اليمينيــــة الـــنت

"..الساسي ول ترى إل التناقض الرئيسي
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ي وسط منظمة 7
ي الردة "إل المام" ــ الخط النتهازي اليمينف

والسقوط فف

 �� معرك��ة حمل��ت اس��م معرك��ة
 �� م��ع خ��ط عم��الوي تص��فوي، ص��اعد)1979" (أبري��ل" بع��د انهزام��ه في

، وبع��د تح��الفه النته��ازي الظرفي
، وبع�����د مح�����اولت فاش�����لة للنق�����اش قاده�����ا م�����ن سينص�����بون)1979 يوني�����و( لحظته�����ا، ص�����در عل إث�����ره بي�����ان التجمي�����د م�����ن المنظم�����ة

 ��� ح���ق "قي���ادة جدي���دة" أنفس���هم
للمنظم���ة، لع���ادة ه���ؤلء المجم���دين للتنظي���م، رغ���م خط���ورة ممارس���اتهم وحملته���م التخريبي���ة في

، القاض������ية بط������رد ك������ل تل������ك العناص الص������لحية1979 نون������تج 12 العض������اء والتنظي������م، حي������ث س������يتم بع������د ذل������ك إص������دار ق������رارات
، سيص����در زعم����اء ه����ذا الخ����ط   ل����م يع����د يربطه����ا أي راب����ط بمب����ادئ المنظم����ة، ول بخطه����ا السياس ���� والي����ديولوجج 

والتص����فوية ال����نر

���� 
 ���� بيان����ا سياس����يا في

اير 22 النته����ازي اليميني بي����ان م����ن داخ����ل الس����جن المرك����زي ب����القنيطرة إل الش����باب: "، تح����ت عن����وان1980 ف����تج

ة الن��زلق السياس ��"المغربج �� وال��رأي الع��ام ال��ديمقراط   �� ف��تر
  ك��انت ق��د عرف��ت بداي��ة تش��كلها في

، يرك��ز في��ه أطروح��اته الساس��ية ال��نر
ي كانوا ، حير  

  من تبقر من قي�ادة المنظم�ة بع�د حمل�ة العتق�الت لنون��تج )زعماء هذا الخط( اليميني
، لتتط�ور تل��ك75 ين�اير  /74 في

 
 ��� أوج المع���ارك السياس���ية واليديولوجي���ة والتنظيمي���ة لس���ننر

/ 78 الطروح���ات اليميني���ة، وتنكش���ف بوض���وح أك���تر في ، إل أنه���ا79 
ي��   �� صاع داخل �� وس��ط التنظي��م، ول��م تنتق��ل بع��د إل مواق��ع الق��وى المعادي��ة للمنظم��ة وللحمل��م، إل حير

لحظته��ا ك��انت م��ا ت��زال في
 � أدبي�ات المنظم�ة اس�م

، بع�د ص�دور ق�رارات الط�رد م�ن المنظم�ة، وه�و البي�ان ال�ذي يحم�ل في بي�ان" إصدارها لذاك البيان السياس 
.78"الردة

غشت 30 وثيقة البيان هذه منشورة عل موقع��  78
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ي بعض مواقف بيان الردة من منظمة إل
"المام" فف

كيبي��ة هن��ا، انس��جاما  �� تق��ديمها الول �� م��ن أه��داف، س��وى تق��ديم أه��م ل تس��تهدف ه��ذه المقال��ة التر
م��ع م��ا ح��ددته س��ابقا لنفس��ها في

، م�ع م�ا يس�توجب ه��ذا م�ن   حق المنظمة، تاريخها وخطه�ا السياس �� والتنظيم ��
  أصدرها بيان الردة في

م�ا "الحف�اظ" المواقف النر
، وذل�ك م�ن دون ال�رد علي�ه أو نق�ده "مفاهيمه ومصطلحاته" أمكن عل   ه  ج�زء عض�وي لبني�ة خط�ه الي�ديولوجج  والسياس �

النر
اءاته .79وتعرية تشوهاته النظرية والسياسية أو فضح أكاذيبه وافتر

ه��ا   اعتتج
  هج�ومه إذن عل المنظم�ة، ال�نر

 � البلد" في
، كم�ا ك�ان ينعته�ا س�ابقا إب�ان صاعه ض�د"نموذج�ا للفك�ر النته�ازي اليس�اري في

( ، ق��دم البي��ان ه��ذه الم��رة، عك��س م��ا ج��اءت ب��ه الطروح��ة التأسيس��ية نفس��ها للمنظم��ة"إل الم��ام" الخ��ط الث��وري وس��ط منظم��ة
، قراءت���������ه المش���������وهة لتاري����خ نش���������وء )1970 ��������� 

  عل أساس���������ها ت���������م النفص���������ال السياس ��������� والتنظيم ��������� ع���������ن الح���������زب التحريقي
وال���������نر

ي ثوري تحرري أممي�ا وعربي�ا، ومحلي�ا عل أس�اس .المنظمة تن�ام  وتص�اعد الطاق�ات" هكذا لم يعد التأسيس مرتبطا بمد جماهتر
 ���� لبل����ورة ه����ذه

ي البي جوازي����ة، وأن واج����ب الث����وريير ، وتجاوزه����ا للخ����ط النته����ازي الص����لج  للق����وى السياس����ية التج الثوري����ة للجم����اهتر
 � منظ�ور زعم�اء ال�ردة ب"الطاق�ات، ه��و بن�اء الح�زب الث�وري

مجموع�ة م�ن الطلب�ة بل�ورت أراء ح�ول بع�ض المش�اكل" ، ب�ل يتعل�ق في
  عل أرضية هذه المشاكل و"النقابية والسياسية

  برزت داخل الحركة الطلبية"، والنر
طرحت عل نفسها بناء" ،"الخلفات النر

قي�ادة الطبق�ات والفئ�ات الش�عبية".. "قي�ادة الش�عب" .. "بتشكيل بديل ثوري مزعوم للقوى الوطنية التقدمي�ة"، و"حزب ثوري
 ���� المجتم����ع، وليس����ت له����ا علق����ات" فحس����ب البي����ان، ه����ذه ".نح����و الث����ورة

المجموع����ة ك����انت ومن����ذ ظهوره����ا مجموع����ة معزول����ة في

إل" مسلس�������ل تص��������فية المنظم��������ة الماركس��������ية �� اللينيني��������ة المغربج ��������" غش��������ت بعن��������وان 30 به��������ذا الص��������دد يمك��������ن الرج��������وع إل الدراس��������ة المنش��������ورة عل موق��������ع��  79
.بقلم الرفيق فؤاد الهيلل  "..."المام
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 �� إط�ار المجتم��ع كك��ل، أو داخ��ل طبق�اته وفئ��اته الساس��ية، وم��ن" ، وأنه��ا"اجتماعي��ة وسياس��ية، إل بالطلب��ة
ز كتع��بتر ش�امل في ل��م ت��تج

 ��� تش��كيل ب��ديل للق��وى الوطني��ة التقدمي��ة، ط��رح مغل��وط م��ن الس���اس
اخت���ارت لنفس���ها طري��ق العزل��ة" ، وأنه��ا"ت��م، ف���إن طرحه��ا في

".والتهميش باتخاذها لموقف النفصال عن هذه الحزاب

لم��ا "ب��ديل" ول ح��نر "ل تش��كل ب��ديل ثوري��ا" كخلص��ة هن��ا، ف��إن المنظم��ة، والحمل��م بش��كل ع��ام، ه �� بالنس��بة لزعم��اء بي��ان ال��ردة،
 �� إط��ار "الق��وى الوطني��ة التقدمي��ة" يس��ميه ه��ذا الخ��ط ب

 �� ذيله��ا في
  ك��ان س��ابقا ي��دعو إل التح��الف معه��ا والتموق��ع في

الجبه��ة" ال��نر
".العريضة

  عل أرضها نشأت منظمة
وط التاريخية النر به وتشوي��هه للشش ، والحملم بشكل عام، وبعد اعتب��اره النفص��ال"إل المام" بعد صي

  والحزاب الصلحية خطأ و
، ونزع الطابع الثوري عن الحملم، قدم بيان الردة"طرحا مغلوطا من الساس"عن الحزب التحريقي

ات  ���� ثلث ف����تر
ات تط����ور المنظم����ة، حي����ث ح����ددها في  ���� تأس����يس :قراءت����ه الخاص����ة لف����تر

  ركزه����ا في
ة التأس����يس ال����نر المجموع����ات" ف����تر

  الجامعة
  عرفت"اليسارية في

، وح��دد نهايته��ا"انتشارا للفكر اليساري المتطرف والمغامر وسط شباب المدارس والكليات" ، والنر
 ��� نهاي���ة

  س���تعرف فيه���ا المنظم���ة .1972 في
ة الثاني���ة وال���نر ،"المواق���ف المتطرف���ة" بس���بب "التقهق���ر والعزل���ة والتهمي���ش" لتب���دأ الف���تر

ي���د ي  ��� وض���ع مش���لول وعج���ز ت���ام ع���ن التح���رك السياس ���" حي���ث "العتق���الت م���ن تعمي���ق وض���عية العزل���ة" لتر
،"أدخل���ت المنظم���ة في

تعمقت وضعية التهميش، مع تعم�ق النه��ج النته�ازي اليس�اري، ال�ذي ت�دعم بالتعام�ل الخ�اطئ م�ع ... بروز قضية الصحراء" ومع
  اس��تمرت إل س��نة "لتغي��ب المنظم��ة ع��ن الس��احة الوطني��ة "مس��ألة الص��حراء

بات النظ��ام، ال��نر ة الثالث��ة،1977 بع��د صي�� ، ث��م الف��تر
".التشتت التنظيم  : صاعات سياسية قوية، أدت بها إل نهايتها الطبيعية "إل المام"" ، حيث عرفت1977 ابتداء من
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، أو ط�رح أس�س  � والسياس �
عل العموم، لقد تهجم بيان الردة عل كل مواقف المنظمة من دون تقديم أي تحليل للوض�ع الطبقر

وه�و م�ا يمك�ن م�ن الق�ول، أن ذل�ك البي�ان ق�د ص�در فكرية وسياسية، قد يس�تند عليه�ا هج�ومه وأحك�امه وم�واقفه اتج�اه المنظم�ة،
وعها الث��وري، وم��ن أج��ل أ ب��ه أص��حابه م��ن المنظم��ة وم��ن مواقفه��ا وم��ن مشش�� وإجم��ال .أم��ام النظ��ام "ت��بييض س��جلهم الع��دل " ليت��تج

مركزي���ة متداخل���ة فيم���ا بينه���ا، وه ��� تش���كل )خطاي���ا أص���لية( يمك���ن رد ك���ل أفك���ار هج���وم بي���ان ال���ردة عل المنظم���ة، إل ثلث مح���اور
 ����� تحقي�����ق أه�����دافها، وأص�����ل أزمته�����ا البنيوي�����ة" بالنس�����بة لص�����حابه، م�����ن دون تق�����ديمهم لي تحلي�����ل ي�����ذكر،

منب�����ع فش�����ل المنظم�����ة في
وعها ".المرتبطة بنشأتها وبمشش

، وه�����و بالنس����بة"ع����ن الح�����زاب الوطني�����ة التقدمي�����ة انفص�����ال مجموع�����ات طلبي����ة مت�����أثرة ب�����الفكر اليس����اري المتط����رف" أول، هن�����اك
وع تحويل نفسها" ثم، الخطيئة الثانية،  خطأ من الساسي" لصحاب البيان إل حزب )الطلبية( حمل هذه المجموعات لمشش

 �� والسياس �� والي��ديولوجج  للطبق��ة العامل��ة
ث��وري، والنتق��ال م��ن التع��بتر الفك��ري والسياس �� ع��ن فئ��ات طلبي��ة، إل التمثي��ل الطبقر

ي��  ��"والفلحير
موق��ف المنظم��ة م�ن الح��زاب الص��لحية، الموق��ف م��ن" (مواق��ف متطرف��ة ومغ��امرة وإرادوي��ة" ، وثالث��ة الخطاي��ا، تبني

، الديمقراطي��ة �� 
، الموق��ف م��ن العم��ل العلني لماني��ة وم��ن النض��ال الص��لج  قض��ية الص��حراء الغربي��ة، الموق��ف م��ن الديمقراطي��ة التج

ات )...)المركزية الديمقراطية( الداخلية للتنظيم ي   يقول البيان أنها كلها من متر
عة النتهازي�ة اليس�ارية" والنر ي  � نه�ايته"التي

، ليص�ل في
، عل نظري�����ة  ���� الغ����رب العربج ����" إل إص����دار حكم����ه، وم����ن دون تق����ديم أي ط����رح نق����دي إي����ديولوجج  وسياس ����

  يق����ول "الث����ورة في
ال����نر

.قمة ما وصل إليه الفكر النتهازي اليساري للمجموعات اليساريةي" أنها
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  أس�����موها بداي�����ة
تج�����در الش�����ارة هن�����ا، إل أن أص�����حاب بي�����ان ال�����ردة، ال�����ذين دع�����وا س�����ابقا إل التح�����الف م�����ع الق�����وى الص�����لحية، ال�����نر

ين ،"الحزاب الوطنية التقدمية" ، ثم لحقا ب"الحزاب الوطنية والديمقراطية" ب البتعاد عنه��ا ه��و ابتع��اد ع��ن المواق��ع" معتتج

، ق��د تلش��وا فيم��ا بع��د، من��ذ إص��دار بي��انهم، فمنه��م م��ن التح��ق بالنظ��ام، ومنه��م م��ن التح��ق ب��الحزاب أو التي��ارات"الفعلي��ة للتغيتر��
.الصلحية الملتفة بهذا القدر أو ذاك حوله

)1980 ــ 1970 المرحلة الول( خاتمة

ي��� م���ن تبقر��� م���ن الخ���ط الث���وري للمنظم���ة، ال���ذين طرح���وا ودافع���وا ع���ن ش���عار ة صاعا بير التقيي���م" عل العم���وم، عرف���ت ه���ذه الف���تر
ي��� م���ن نص���بوا أنفس���هم"الش���امل وإع���ادة البن���اء ح���د أدبي��� تنظيم ���" ، بن���اء يت���م عل"إع���ادة البن���اء" للمنظم���ة، وطرح���وا "قي���ادة" ، وبير

 ���")قي���ادة إع���ادة البن���اء" وف���ق( يرتك���ز عل تص���ور أول ��� للمه���ام، وس���يتم اللج���وء
"، كلم���ا طرح���ت عملي���ة بن���اء جزئي���ة، إل تقيي���م جزبئ

 ��)إع��ادة البن��اء بالتقس��يط التجري��نج (
 �� ان البن��اء التنظيم �� الجزبئ

يمث��ل المهم��ة الرئيس��ية، عل أن )توحي��د الف��روع…( ، وه��و م��ا يعني
  التنظي�م، معلق�ا

، ال�ذي عل أرض�ه س�ينبني ة" ل�م يع�د الخ�ط السياس � هن�ا كم�ا تق�ول وثيق�ة ).ثانوي�ا( يبقر بناء الخط السياس  عشش�

 
، ال�ذي يحمل�ه، باعتب�ار": "أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذابر أن التنظيم يس�تمد بنيت�ه وأش�كال علق�اته م�ن الخ�ط السياس �

ي� النظري�ة والممارس�ة، وت�أليف ي��ة، أو حلق�ة الوص�ل بير   ممارس�ة الحرك�ة الجماهتر
أن التنظيم هو التجسيد الج  للخط السياس  في

 ��� ج���دليتهما المتواص���لة
ه، في ي��� النظري���ة وحرك���ة الواق���ع الم���راد تغيتر���  ��� ممارس���ته ه ��� " ، وأن"دين���اميك  وخلق بير

محاكم���ة التنظي���م في

".محاكمة تستمد مقاييسها النقدية من خطنا السياس 
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 ��� الواق���ع، ك���ان ه���ذا الخلف ح���ول مس���ألة
،"إع���ادة بن���اء منظم���ة إل الم���ام" في ي��� ي��� خطير ، ه���و خلف أول ��� لخلف عمي���ق، وصاع بير

اتيجية، سياسية وإيديولوجية وتنظيمية .يتمحور حول قضايا استر

 ������ إطلق م������ا أس������مته"إع������ادة البن������اء" عل ف������رض مواقفه������ا ونظرته������ا لعملي������ة "القي������ادة الجدي������دة" لق������د عمل������ت
عت عملي������ا في ، وسش������

، مم�ا"القي��ادة الجدي�دة" الذي فرض�ته "المسلسل" ، ولم تعد هناك أي إمكانية للنقاش والصاع خارج"مسلسل إعادة البناء" ب
 ��� )1980 يوني���و 9" (بي���ان إل عم���وم الرف���اق" اض���طر معه���ا الخ���ط الث���وري إل إص���دار

ي المس���ؤولية في لتن���بيه وتحمي���ل ك���ل المناض���لير

��� 
عية( مواجه���ة النح���راف اليميني اف بشش��� ليتلقر��� ".القي���ادة الجدي���دة" ال���ذي دش���نته ")القي���ادة الجدي���دة" رف���ض ف���رع بلجيك���ا الع���تر

، فيص���در عل إثره���ا الخ���ط ��� 
  قاده���ا س���ابقا الخ���ط النته���ازي اليميني

الخ���ط الث���وري حمل���ة م���ن الش���اعات والته���م أك���تر م���ن تل���ك ال���نر
ة" الث���وري ي���1980 ش���تنتج 19 بتاري����خ "بي���ان توض���يج  ح���ول الش���اعات الختر��� ، وه���و البي���ان ال���ذي يش���كل عملي���ا الح���د الفاص���ل بير
ي�����  ����� "مسلس�����ل إع����ادة البن�����اء" انته ه�����ذا الصاع إذن بانتص�����ار خ�����ط .الخطير

ي����� أن تحط�����م "التحريقي  ����� أول خ�����روج "بن�����اءه" إل حير
في

.1985 سياس  له سنة

كيبية هنا، وض�ع ص�ورة عام�ة، مرك�زة وم�وجزة لمجم�ل صاع الخط�وط وس�ط منظم�ة ،80"إل الم�ام" لقد حاولت هذه المقالة التر

���� 
رف����ض( م����ن دون ط����رح ل تفاص����يلها ول بس����ط مجم����ل أطروحاته����ا، وذل����ك من����ذ لحظ����ة الخ����روج العمل ���� للخ����ط النته����ازي اليميني

ي���)1976 نون���تج 14 معرك���ة ي��� انفج���ار المنظم���ة السياس ��� والتنظيم ��� واس���تيلء حفن���ة م���ن التحريفيير ، وهزيمت���ه بع���د ذل���ك، إل حير
،"قيادته��ا" عل ��� 

ورة تط��ور الخ��ط النته���ازي اليميني  ��� س��تر
، كم���ا ح��اولت المقال��ة ك���ذلك تتب��ع مجموع��ة م��ن المحط��ات الساس��ية في

ا الرج��وع إل دراس��ة��  80 مسلس��ل تص��فية المنظم��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة إل" لتك��وين نظ��رة ش��املة ومعرف��ة دق��ائق مجري��ات ه��ذا الصاع، يستحس��ن ك��ثتر
.غشت 30 الهيلل  والمنشورة عل موقع .، بقلم الرفيق ف"المام
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وذل��ك لتلم��س واس��تيعاب عملي��ة انتق��ال ه��ذا الخ��ط إل ط��ور آخ��ر أك��تر خط��ورة مم��ا ك��ان علي��ه، وه��و ط��ور القط��ع وال��ردة ع��ن خ��ط

����� 
اير 22 المنظم�����ة، ال�����ذي دش�����نه بيانه�����ا في وع السياس �����" ، وعل الخص�����وص هن�����ا، لس�����تيعاب1980 ف�����تج ال�����ذي عل أرض�����ه "المشش�����

 
  ل "مسلسل إعادة البناء" سينبني

".إل المام" التحريقي

ي " إعادة البناء"من النفجار السياسي والتنظيمي و: المرحلة الثانية
إل"إل الحل العمليــ لمنظمــة   1980 / 1979التحريفف

1994سنة " المام

ــ تقديم 1

ورة النفج������ار السياس ������ والتنظيم ������ لمنظم������ة " مسلس������ل إع������ادة البن������اء"انطلق������ت أول لبن������ات   ������ خلل س������تر
،"إل الم������ام"التحريقي

  عرفتها المنظمة سنة 
ة الصاعات السياسية واليديولوجية والتنظيمية النر   فتر

   1979وتحديدا في
  أفضت في

نون��تج م��ن 12والنر
، وعل الخص����وص ط����رد العناص   ابتع�����دت ع����ن خ����ط المنظم����ة السياس ���� والي����ديولوجج 

نف����س الس�����نة، إل ط����رد ك�����ل العناص ال�����نر
  قادت عملية التخريب الداخل  للمنظمة

. الصلحية والتصفوية النر

ورة المتسارعة والمركبة من حيث تقاطع أحداثها وتعدد أطرافها وتداخلها أحيانا م�ن جه��ة، وم��ن جه�ة ثاني��ة م�ن خلل هذه الستر
اتيجية81الولي����ة" التنظيمي����ة"حي����ث عواقبه����ا  ، ب����رز م����ا ك����ان يختم����ر م����ن قب����ل إل الس����طح، وعل أرض����ية خلف����ات سياس����ية واس����تر

ي��� خ���ط ث���وري داف���ع ع���ن خ���ط المنظم���ة وتجربته���ا الثوري���ة، وق���اد بانتص���ار،، عميق���ة ز إح���دى معالمه���ا الساس���ية، صاع بير ب���دأت ت���تج

"...".إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية �� اللينينية المغربية "انظر بهذا الصدد دراسة   ��81
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 �� والعم��الوي التص��فوي، وه��و الخ��ط ال��ذي ط��رح 
ي�� النته��ازي اليميني التقيي��م"مع��ارك سياس��ية وإيديولوجي��ة وتنظيمي��ة ض��د الخطير

ي�� خ��ط ب�دأ يس�تغل ت��دريجيا الوض��ع الع��ام ال�داخل  لم��ا بع�د" الش�امل ورة إع��ادة بن��اء المنظم��ة، وبير  �� س��تر
للتجرب��ة كحلق��ة أساس��ية في

  معركة أبريل 
، حيث نصب هذا الخط  12إل حدود صدور قرارات الطرد ل  79انتصار الخط الثوري في ، بداي��ة،"الجديد"نونتج

 ��� من���اورة سياس���ية وتنظيمي���ة تلع���ب به���ا دور الوس���يط وتس���تعيد به���ا مواقعه���ا الس���ابقة داخ���ل 82"قي���ادة جدي���دة"نفس���ه ك
ت���روم، في

  م��ن المنظم��ة المركزي��ة المحلي��ة، وت��وقيفه"التنظي��م"
، إع��ادة ترتي��ب الوض��ع ال��داخل  للمنظم��ة، خصوص��ا بع��د انس��حاب الشفابر

 �� 
،"الت��وجيه والتس��يتر"بع��د ذل��ك م��ن ط��رف لجنته��ا القيادي��ة المحلي��ة، والتح��اقه بداي��ة بموق��ع المجم��دين تح��ت ذريع��ة نظريت��ه في

 �� ال��ذين ش��كل معه��م س��ابقا، ابت��داء م��ن ين��اير 
تاري����خ ترحيل��ه إل الس��جن (1979وتحدي��دا التح��اقه بزعم��اء الخ��ط النته��ازي اليميني

.83، حلفا ثلثيا ضد الخط الثوري)المركزي

 ��� 
 ��� ه���ذه" قي���ادي جدي���د"تش���كل إذن، وم���رة أخ���رى، حل���ف ثلبر

  عل رفيقي���ه الق���دام في
  أمله���ا الشفابر

وط ال���نر عل أرض���ية الشش���
 ��� التنظي���م، إن ه���ذه العملي���ة ل تخ���رق فق���ط النظ���ام"القي���ادة الجدي���دة"

، وه ��� التف���اوض م���ع المجم���دين لج���ل إع���ادة إدم���اجهم في
  مارس�تها وقادته��ا تل��ك العناص

الداخل  للمنظمة، وتتنكر لمبادئه�ا وقراراته�ا، ب��ل ه � تقف��ز كلي��ا عل مجم�ل العم�ال التخريبي��ة ال�نر
 � 
ف، في   نفسه الذي اعتر

، ب�أدواره التخريبي��ة"ت�أملته النق�د الذاتي�ة"منذ استئصال النظام للتنظيم المركزي، وعل رأسهم الشفابر

ي ، فالول كما هو معلوم وفق تقرير ��  82 و عبد الحميد أمير  � اللجن��ة الوطني��ة للمنظم��ة بع�د 20لعب هذا الدور كل من عل  فقتر
نونتر ، ق��د ت�م تجمي��د عض��ويته في

  ماي 
 � 1972تسليمه نفسه للنظام في

  فقد جعل��ه العتق��ال في
  بعيدا منذ ذلك التاري����خ عن المنظمة، أما الثابي

بعي�دا ه��و الخ��ر ع�ن المنظم��ة 1972م�اي  19، وبقر
.وتجربتها

  تأملته النقد الذاتية لسنة �� ا 83
افاته في   مارس 1979نظر بهذا الصدد اعتر

  أصدرها في
 .1980، والنر
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  استش��هدت خلله��ا
  ق��ام به��ا من��ذ ترحيل��ه إل الس��جن المرك��زي، وقب��ل ذل��ك، مح��اولته تلغي��م وتق��ويض المعرك��ة ال��نر

المتع��ددة، ال��نر

.سعيدة المنبه 

ه��ذه المن�اورة، قب�ول ق��رارات" قي�ادب  "انتهت محاولة استعادة المجمدين للتنظي�م إل الفش�ل، وفرض�ت عل م�ن نص�بوا أنفس�هم 
". 1979نونتج  12قرارات "طرد هؤلء المجمدين، وه  المعروفة ب 

 � تنص�يب نفس�ه
 � في

 � جم��ع م�ا ل يجم�ع، اس�تمرار ه�ذا الثلبر
  فش�لت مهمته�ا في

لقد أعقبت هذه المناورة السياسية والتنظيمية ال�نر
 �� بل��ورة تص��وره لم��ا أس��ماه ب "تنظي��م إل الم��ام"ل " قي��ادة جدي��دة"

،"مسلس��ل إع��ادة البن��اء"، ح��د الس��تفراد ب��ه، حي��ث انطل��ق في
 �� كلم��ا طرح��ت... ح��د أدبي�� تنظيم �� مرتك��ز عل تص��ور أول �� للمه��ام"ال��ذي يق��وم وف��ق طرح��ه عل 

يت��م في��ه اللج��وء إل تقيي��م جزبئ
 �� ش��عار "عملي��ة بن��اء جزئي��ة

 �� ال��وقت ال��ذي ك��ان في��ه مناض��لو الخ��ط الث��وري يطرح��ون تص��ورهم المرك��ز في
التقيي��م الش��امل"، ه��ذا في

ورة التع���اط  اليج���ابج  م���ع طروحاته���ا" القي���ادة الجدي���دة"، وال���ذي ووجه���ت تص���وراته بالقص���اء، بس���بب ف���رض "وإع���ادة البن���اء صي���
وع  ع��ن طري��ق تطوي����ع، خدم��ة لتص��ورها وطرحه��ا، بع��ض" إع��ادة البن��اء"وتص��وراتها، ف��احتكرت به��ذا الص��دد ولنفس��ها وح��دها مشش��

ي��   � ممارس�تها وتص�ورها التنظيميير
  أسس�ت له��ا المنظم�ة س�ابقا في

، وعل الخص�وص)نون�تج 20انظ��ر تقري��ر (المف�اهيم المركزي��ة ال�نر
 ���� عملي����ة البن����اء التنظيم ����"دور 

 ���� بمك����ر اتج����اه ض����غط مجموع����ة م����ن". وح����دة المنظم����ة"، وك����ذا "القي����ادة في
لق����د تعام����ل ه����ذا الثلبر

 ���� ال����وقت ال����ذي اض����طرت في����ه ه����ذه"القي����ادة الجدي����دة"مناض����ل  الخ����ط الث����وري، وصاعهم ض����د المس����ار ال����ذي اتخ����ذته 
، حي����ث في

وع  ة إل فت��ح النق��اش ح��ول مشش� ال��ذي اس��تفردت ب�ه، ع��تج تش��كيل لج��ان به�ذا الص�دد، ك��انت ه �� ق��د انطلق��ت" إع��ادة البن�اء"الختر��
  إنجازه دون مناقشة لرضياته وطروحاته

.عمليا في
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وقراطي��ة، بزعام��ة م��ن نص��بوا أنفس��هم " إل الم��ام"هك��ذا دخ��ل إذن تنظي��م  ل��ه،" قي��ادة جدي��دة"مرحل��ة جدي��دة م��ن الممارس��ة البتر
ء باسم   

ي ما تم بس��ببها، النفص��ال" المركزية"تحتكر كل سش   تم من بير
يا، عن تلك النر   لم تختلف هنا، ممارسة ومنهجا تفكتر

النر
 �� ل

 ��" وح��دة المنظم��ة"، وباس��م "عل �� يعت��ة"ع��ن الح��زب التحريقي
 �� هن��ا س��وى وح��دة فوقي��ة، ترك��ز ك��ل التنظي��م في

  ل��م تك��ن تعني
ال��نر

، وم����ا عل تنظيم����ات المنظم����ة إل التنفي����ذ، خصوص����ا وأن العدي����د م����ن مناض����ل  الجي����ل الول، خلل84نفس����ها" القي����ادة الجدي����دة"
، وأن جيل ثاني��ا م��ن ، ل��م يع��د يربطه��م بالمنظم��ة أي راب��ط سياس �� أو إي��ديولوجج  أو تنظيم �� ورة النفج��ار السياس �� والتنظيم �� س��تر

ي��ة، ال��ذي ل��م يك��ن عل معرف��ة ورات الوض��ع ال��داخل  للمنظم��ة، وج��وهر صاعات أطرافه��ا تنظيم��ات المنظم��ة ش��به الجماهتر بس��تر
ل شحنه وتش��كيل منظ�وره لتجرب��ة المنظم�ة السياس��ية والتنظيمي��ة، وه�وع 1978وأطروحاتها الساسية، كان قد بدأ العمل منذ 

"إع���ادة البن���اء"، القاع���دة التنظيمي���ة الوفي���ة ل قي���ادة خ���ط "إل الم���ام"الجي���ل ال���ذي سيش���كل عل ط���ول ه���ذه المرحل���ة الثاني���ة ل 

 
.التحريقي

وع   ��� إطلق مشش���
، أص���در مجموع���ة م���ن مناض���ل  الخ���ط الث���وري وثيق���ة"إع���ادة البن���اء"أم���ام ه���ذا النح���راف السياس ��� والتنظيم ��� في

 �� ح�ق" إع�ادة البن�اء"، والذي تلته حملة مسعورة من الشاعات م�ن ط�رف خ��ط 1980يونيو  9بتاري����خ " بيان إل عموم الرفاق"
في

  ومناض�ل  الخ�ط الث�وري، ال�ذين اض�طروا معه�ا، م�رة أخ�رى، إل إص�دار 
ة"متعاطقي بتاري����خ" بي�ان توض�يج  ح�ول الش�اعات الختر��

ي وسط ما تبقر من تنظيم 1980شتنتج  19 ي الخطير ".إل المام"، وهو البيان الذي يشكل عمليا الحد الفاصل بير

 ��� ح���ديثها ع���ن م���ا س���م  ب “القي���ادة الوطني���ةي، حي���ث تق���ول��  84
  خص���تها “القي���ادة الجدي���دةي لنفس���ها في

ب هن���ا مث���ال بإح���دى الفق���رات ال���نر  لب���د للقي���ادة: "نصي���
  م��ن التفك��ك السياس �� و التنظيم �� .. الوطني��ة أن تتحم��ل مس��ؤوليتها التاريخي��ة، …

  تع��ابي
 �� مختل��ف الف��روع ال��نر

،" و تعم��ل عل مس��ايرة و ت��وجيه عم��ل المنظم��ة في
، لجع���ل " التس���يتر والت���وجيه"يب���دو أنن���ا هن���ا لس���نا بعي���دين ع���ن نظري���ة   

ف���وق التنظي���م وخ���ارج أي محاس���بة تنظيمي���ة" القي���ادة الجدي���دة"لص���احبها ابراه���ام الشفابر
.وسياسية
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"إعادة البناء"و" القيادة الجديدة"ــ  2

كيبي���ة تق���ديم مجموع���ة م���ن الفك���ار المركزي���ة لتص���ور  مسلس���ل"لم���ا أس���مته ب " القي���ادة الجدي���دة"س���تحاول هن���ا ه���ذه المقال���ة التر
 "التقيي��م"ارتباط��ا بعملي��ة " إع��ادة البن��اء

 �� أول الوث��ائق، ال��نر
، حي��ث ل��ن يت��م العتم��اد هن��ا عل تسلس��ل ه��ذه الفك��ار كم��ا ج���اءت في

تمت بلورتها بهذا الصدد، بقدر ما سيتم العتماد عل المنطق الذي يربط هذه الفكار بعضها ببعض من جهة، ومن جهة ثانية،
". التقييم"ل" القيادة"ما يربطها بتصور هذه 

 ��� 
والموق���ع) 1979غش���ت " (البي���ان السياس ��� ال���داخل  بمناس���بة ال���ذكرى التاس���عة لتأس���يس المنظم���ة"بداي���ة لق���د تم���ت الش���ارة في

  لمنظمتن���ا ولمهامه���ا"، عل أن "اللجن���ة الوطني���ة"باس���م 
ئ��� أرض���ية تتع���رض للوض���ع ال���ذابر القي���ادة الوطني���ة س���تعمل لحق���ا عل تهنر

 ��� نهاي���ة  ،85"العاجل���ة، وخصوص���ا منه���ا م���ا يتعل���ق بإع���ادة البن���اء
  ستص���در في

وضـــعية المنظمـــة"، بعن���وان 1979وه ��� الوثيق���ة ال���نر
  تع���رض فيه���ا أص���حابها إل م���ا اص���طلحوا علي���ه ب"والمتطلبـــات العاجلـــة لعـــادة البنـــاء

مهمـــة المنظمـــةأزم���ة المنظم���ة و"، وال���نر
يــ 
ي تكمــن فف

ــ المــؤتمر"، وح��ددوا "إعــادة البنــاء"الرئيســية الــنت برنامــج للعمــل يســتهدف إنجــازه إعــادة بنــاء الخــط السياسيــ وتهنر 
ي��ة "، و "الول ة المركزي��ة الجماهتر ورة إصدار النشش ة المركزي��ة الداخلي�ة" إل الم��ام"صي ، والنشش�� كداعي�ة ومح�رض ومنظ�م جم��اع 

 ".كأداة أساسية لتنظيم الصاع الديمقراط  وسط المنظمة" الشيوع "

 �� م��ن جه��ة بن��اء منظمتن��ا مهمــة مزدوجــة… ه �� إعــادة البنــاءمس��ألة "تق��ول الوثيق��ة إذن، ب��أن 
، وم��ن جه��ة ثاني��ة بن��اءتنظيميــا، تعني

، تح��دد الوثيق��ة الزاوي��ة أو الطريق��ة"بن��اء التنظي��م وبن��اء الخ��ط السياس ��"م��ن " المهم��ة المزدوج��ة"ولج��ل ه��ذه ". السياسـيخطه��ا 
 �� كت��اب��  85

��30 عل موق��ع ".” إل الم��ام"الوث��ائق الساس��ية للمنظم��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة " انظ��ر بي��ان ال��ذكرى التاس��عة لتأس��يس المنظم��ة المنش��ور في
.غشت
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  به����ا يج����ب النظ����ر إل 
، وف����ق الوثيق����ة ،86ه����ذه" المزدوج����ة" "مس����ألة إع����ادة البن����اء"ال����نر :النظ����ر إل إع����ادة البن����اء كمسلس����ل: "وه ����

". ، البناء التنظيم  والسياس ")المسلسل"أي هذا " (والذي يتم خلله" "مسلسل البناء التنظيم  والبناء السياس  للمنظمة

 �� ه��ذه الحال��ة، وه��ذا م��ا يمك��ن عل الق��ل فهم��ه هن��ا، يص��بح 
الع��ام أو الش��امل، إن) التنظيم �� والسياس ��" (مسلس��ل إع��ادة البن��اء"في

، هو مجموع لحلقات متتالي�ة   � الرياض��يات(صح هذا التعبتر
 " البن�اءات التنظيمي�ة والسياس�ية"م�ن ) كالمتتالي�ات الحس�ابية في

ال��نر
  " مسلسل"تكون 

. ككل" إعادة البناء"هؤلء في

وينطلــــق مــــن حــــد أدنفــــ مــــن البنــــاء: “كالت����ال " المسلس����ل"ه����ذا ) انطلق����ة(حلق����ة بداي����ة " القي����ادة الجدي����دة"لق����د ح����ددت وثيق����ة 

ورة : عل أســاس تصــور أوليــ لمهــام المنظمــة( التنظيميــ ، وه��ذا...)للتجــذر داخــل الطبقــة العاملــة الولوي��ة توحيــد الفــروع،صي��
ـــ ـــ المنظم�����ة، م�����ن جه�����ة، يمكـــــن"، الحــــد الدنـف  ����� الس�����احة النض�����الية، ومــــن ممارســــة نشــــاطها الفعلـي

ــــ في ي
يمكـــــن جميــــع فروعهــــا فف

ي بناء الخط السياسي
..."المساهمة الفعلية فف

�� 
، كانطلقة أول لمسلسل إعادة البناء، حددته الوثيقة في   الحد الدبي التنظيم 

فالتصور الول  للمهام، الذي عل أساسه سينبني
ورة توحي��د الف��روع  �� أولوي��ة" بن��اء تنظيم ��"وه �� هن��ا عملي��ة : صي��

، تت��م عل أساس��ه عملي��ة التوحي��د، وفي م��ن دون أي خ��ط سياس ��

 ��� توض���يح وجه���ة النظ���ر ه���ذه، وتق���ديمها للق���ارئ، عل أن الوثيق���ة ل��م تح���دد هن���ا بع���د الط���رف ال���ذي س���توليه��  86
وري إث���ارة النتب���اه هن���ا قب���ل الس���تمرار في م��ن الصي���

 �� إطلقه��ا لم��ا ستس��ميه بع��د ه��ذا ب 
كز علي��ه أك��تر م��ن الخ��ر، وال��ذي س��تعتمده أساس��ا وتس��تند إلي��ه في ، أي الط��رف ال��ذي س��تر مسلس��ل"الولوي��ة، الط��رف الرئيس ��

 �� انطلق���ة عملي���ة ، "إع���ادة البن���اء
امن��ان في ي  �� ه��ذه. ، وق��د يظلن هك��ذا إل أن يق���رر أص��حابها انه���اء عملي���ة بنائهم���ا"إع���ادة البن���اء"وإل لكان��ا الطرف���ان متس���اويان ومتر

وفي

ورة علق��ات السياس �� والتنظيم �� ي ال��ذين. الحال��ة، فه �� نظ��رة مثالي��ة مطلق��ة لس�تر وم��ع ذل��ك، يمك�ن مس��بقا، بن��اءا عل النطب��اع ال��ذي ي�وج  ب��ه ترتي��ب المص��طلحير
 � ط�رح 

، الق��ول ب��أنه إش��ارة ض��منية عل أن الولوي�ة،"البن��اء التنظيم �� والبن��اء السياس ��"، والقص�د هن��ا ترتي�ب مص�طلج  "مس��ألة إع��ادة البن��اء"اعتمدتهما الوثيقة في
  وجهة نظر الوثيقة، ه  للبناء التنظيم  واستبعاد أولوية الخط السياس  

.في
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 �� الس��احة النض��الية " القي��ادة"وه��و عنص أول��وي بالنس��بة له��ذه : التج��ذر داخ��ل الطبق��ة العامل��ة 
الحرك��ة، بش��كل آخ��ر/ للتح��رك في

، تنطل��ق بداي��ة م��ن توحي��د الف��روع،/ يمك��ن الق��ول، أن الحلق��ة  ال��دائرة الول م��ن مسلس��ل إع��ادة البن��اء التنظيم �� والبن��اء السياس ��
 �� الس��احة)الف��روع+ القي��ادة =المنظم��ة (وتح��ت م��ن نص��ب نفس��ه قي��ادة جدي��دة له��ا 

، الم��ر ال��ذي س��يمكنها م��ن ممارس��ة نش��اطها في
الحرك����ة س����تتمكن المنظم����ة/ ، ث����م ع����ن طري����ق ه����ذا النش����اط )أولوي����ة ه����ذا النش����اط ه����و التج����ذر داخ����ل الطبق����ة العامل����ة(النض����الية 

.من بناء خطها السياس  )بالنسبة للفروع المساهمة فقط(

،"البن�اء التنظيم � والبن�اء السياس �"فمن ثنائية أول، طرفاها  ، إل ثنائي�ة ثاني�ة، ض�من أولوي�ة البن�اء التنظيم � عل البن�اء السياس �
  أول حلقات انطلقة هذا 

ــ: ، هما"المسلسل"طرفاها في ــ طرف الحد الدنف توحي��د الف��روع، م��ن دون نس��يان أن هن��اك( التنظيمي
،87)م����ع أولوي����ة التج����ذر داخ����ل الطبق����ة العامل����ة( الحركــــة طــــرف، و )الف����روع/ ���� يلزمه����ا وج����ود قواع����د" مركزي����ة"���� " قي����ادة جدي����دة"

 ��� الس���احة النض���الية(" الحركـــة هـــو وف���ق الوثيق���ة والهـــدف
ي��� المنظم���ة م���ن ممارس���ة نش���اطها الفعل ��� في ي��� ذاك الح���د")تمكير ، وتمكير

ـــــ بنـــــاء الخـــــطالفعلي������ة ) المس������اهمة فق������ط( المســـــاهمةم������ن ) قي������ادة جدي������دة"فروع������ه موح������دة وعل رأس������ها ( الدبي������ التنظيم ������  ي
فف

 88"السياسي

ي��� ه���ذا الط���رح والط���رح العم���الوي التص���فوي ال���ذي دع���ا إل ح���ل المنظم���ات الماركس���ية �� اللينيني���ة وال���ذهاب إل: ويح���ق هن���ا وض���ع التس���اؤل الت���ال ��  87 م���ا الف���رق بير
ــ أســاسعل أي : ، وه��و الس��ؤال ال��ذي يس��تتبعه آخ��ر "المسلس��ل"أص��حاب ه��ذا " قي��ادة"تح��ت " توحي��د الف��روع"الطبق��ة العامل��ة، غتر��  ي سياسي  إذنوإيــديولوجج

 ��� تج���ذرها داخ���ل الطبق���ة العامل���ة؟
 ��� غي���اب أي: وبش���كل آخ���ر. س���تتوحد ه���ذه الف���روع؟ وال���ذي عل طريق���ه س���تنطلق في

لج���ل م���اذا التج���ذر داخ���ل الطبق���ة العامل���ة في
، إل النقابوية العمالوي��ة، وتجري��د   يغيب فيها الخط السياس 

  اختارها هؤلء، والنر
؟ أل تؤدي هذه الطريق النر  

منظور سياس  وإيديولوجج  لقضايا الصاع الطبقر
اتيجج  محدد؟ الطبقة العاملة من سلح النضال السياس  عل أساس خط سياس  واستر

 �� ه��ذه الفق��رة ��  88
ي وس��ط الفق��رة ه � م�ن عن��دنا، وك��أن أص��حاب الوثيق��ة يلمح��ون ض��منيا هن��ا في ي�� قوس��ير ي�� الف��روع م�ن المس��اهمة(الكلم��ة بير م��ن دون إث��ارة،...)تمكير

 �� 
ة وصيحة، عل أن الف��روع في ــ لــم تكــن المنظمــة ســابقا تجربــةمباسش�� يــ بنــاء الخــط السياسي

 �� إط��ار "القي��ادة الجدي��دة"أم��ا الن، ف. لهــا مســاهمة فف
مسلس��ل"، في
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.بناء الخط السياس : 2الهدف  ) الساحة النضالية( التمكن من الحركة : 1الهدف  بناء حد أدبي تنظيم  : النطلقة الول 

 ������ حرك������ة دائري������ة 
 ������ الحقيق������ة هن������ا حرك������ة دائري������ة م�����ن التك�����رار، وليس������ت حرك������ة(ه������ذا الم������ر كحلق�����ة اول، عليه�����ا أن تتط�����ور في

ه ������ في
 �� ح�دا أدبي�� سياس��يا، ي��وازي ويتمسش�� م�ع الح��د الدبي��)ديالكتيكي��ة

 �� خط��ا سياس��يا، أو لنق��ل ليبني
، م��ن ح�د أدبي�� تنظيم �� يتح�رك ليبني

، وعل ه���ذه العملي���ة أن تتك���رر باس���تمرار، ح���نر  ��� اتج���اه الخ���ط السياس ���
، ث���م يع���ود إل الح���د الدبي��� التنظيم ��� للتح���رك في التنظيم ���

المؤتمر كحدث بارز يسجل خلصات النجازات السياسية والتنظيميــة الحاصــلة) " تقول الوثيقة(يكتمل هذا المسلسل ب 
".وللدفع بالمسلسل لنجاز حلقات جديدة

هن��ا، م��ن وجه��ة النظ��ر ه��ذه، وقب��ل اس��تيلء ه��ؤلء عليه��ا، ل��م يك��ن ل��ديها" إل الم��ام"وك��أن المنظم��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة 
 �� تجربته��ا أي تج��ذر داخ��ل

  معمعان الصاعات الطبقية، وكأنه لم يكن في
خط سياس  تأسست عل أرضيته، وتم نقده وتطويره في

الطبق��ة العامل��ة، وال��ذي ت��م طرح��ه أك��تر م��ن م��رة كمهم��ة مركزي��ة له��ا، وك��أنه ل��م يك��ن هن��اك خ��ط تنظيم �� تم��ت مح��اكمته وتط��ويره،
، يس���تمد ش���كله" القي���ادة الجدي���دة"وه���و، عك���س م���ا تق���دمه ه���ذه   ��� ربطه���ا لبن���اء خطه���ا السياس ��� ببنائه���ا لح���دها الدبي��� التنظيم ���

في
ك���ل ه���ذا عل الق���ل، يف���رض العم���ل عل تقيي���م تجرب���ة عشش���). نون���تج 20انظ���ر تقري���ر (ومض���مونه م���ن الخ���ط السياس ��� للمنظم���ة 

".النطلق من جديد"سنوات منه ل

  ك�انت س��ابقا مقتصة فق�ط عل القي��ادة المركزي��ة"إع��ادة البن��اء
القي��ادة"وم�ا يؤك�د مض�مون ه�ذه الفك�رة ه�و م�ا ج��اءت ب��ه ه��ذه . ، س�تمكنها م�ن ه��ذه المس��اهمة ال��نر

  حديثها حول " الجديدة
ي السلبيات الهام��ة لتجرب��ة منظمتن��ا، ض��عف المس��اهمة الفعال��ة لجمي��ع أعض��ائها أط�را":،حيث تقول)وحدة المنظمة ("الوحدة"في من بير

 ����� بل�����ورة خطه�����ا الديول������وجج  و السياس ������ و التنظيم ������
ي في لق�����د ك�����ان الصاع ال������ديموقراط  المنظ������م ش�����به منع�����دم داخله�����ا، مم�����ا أدى إل وح�����دة س������طحية. و مناض�����لير

.."للمنظمة
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ي تصور " إعادة البناء"ــ علقة  3
":القيادة الجديدة"بالتقييم فف

 ��� تص���ور “القي���ادة الجدي���دةي ل
، ه����و"إل الم���ام"لمنظم���ة " مس���ألة إع���ادة البن���اء التنظيم ��� والسياس ���"إن المنط���ق ال���ذي تحك���م في

  تصورها لمسألة 
فإذا كان هذا الختر�� س�يتم بالتقس��يط، انطلق��ا م��ن، "البناء"ارتباطا بهذا " التقييم"المنطق نفسه الذي تحكم في

، ف��إن حلق��ة الح��د الدبي�� ه��ذه،/ بن��اء ح��د أدبي�� تنظيم �� ي��ؤدي ع��ن طري��ق الحرك��ة  الممارس��ة إل بن��اء ح��د أدبي�� م��ن الخ��ط السياس ��
 �� مس��ألة 

، كلم��ا طرح��ت علين��ا عملي��ة بن��اء"): تق��ول الوثيق��ة(هك��ذا ، و"التقيي��م"تحكم��ت ه �� الخ��رى في �� 
أن نلج��أ إل التقيي��م الجزبئ

.89"جزئية، و لكن يكتمل مسلسل التقييم باكتمال مسلسل البناء

ه �� علق��ة مسلس��ل بمسلس�ل آخ��ر، علق�ة خارجي�ة، حي�ث س�يتم اللج��وء، وم�ن خ�ارج" التقيي�م"هن��ا ب " إع��ادة البن�اء"إن علق�ة 
 ���"، وكلم���ا طرح���ت عملي���ة بن���اء جزئي���ة، إل "مسلس���ل إع���ادة البن���اء"

ه���ذه العلق���ة هن���ا ه ��� علق���ة ت���وازي وليس���ت". التقيي���م الجزبئ
  فيه�ا يك�ون التقيي�م عنصا داخلي�ا لعملي�ة 

 � تص�ور "إع�ادة البن�اء"تداخلية النر
، ع�امل"القي��ادة الجدي�دة"، ولي�س، كم�ا ه�و الح�ال في

 "خارجيا يتم المناداة عل أحد أجزائه، أو اللجوء إليه كلما طرحت حلقة من حلقات 
".البناء الجزبئ

ه � علق�ة خارجي��ة، حي�ث يت��م" الحد الدبي من البناء السياس ��"ب " الحد الدبي من البناء التنظيم "فالملحظ إذن، أن علقة 
، وك�أن لك�ل/ النطلق م�ن أول حلق��ات الول عل أس�اس تص�ور أول � لمه�ام م�ا، وع�ن طري�ق الحرك�ة   

الممارس�ة، لبن�اء حلق�ة الث�ابي
ئ�� ك �� يت�م��  89 ، فعل أي أس�اس س�يتم التجزب  �� 

بمعني أن ما سيتم تقييم��ه وج�ب بداي��ة تجزيئ��ه، لك�ن، ح��نر وإن اعتق��د أص��حاب ه�ذه النظ��رة بص��حة التقيي��م الجزبئ
ورة   تعدم كليا مفهوم الستر

؟ أليست هذه بالنظرة النتقائية النر  
.ذاك التقييم الجزبئ

ات تجربته��ا ف�رض عليه�م نظرته�م التجزيئي��ة له�ا، وله�ذا وج�ب، ة من فتر ئ هذه مرتبطة بتجربة هؤلء وسط المنظمة، أي أن بعدهم عن فتر أليست عملية التجزب 
 �� منظ��ورهم لتجرب��ة المنظم��ة، أن يتناس��ب حج��م تقييمه��م م��ع زم��ن وحج��م تجربته��م فيه��ا، ول��ن يك��ون ه��ذا التقيي��م للتجرب���ة إل جزئي��ا م��ن جزئي��ة تجربته��م فيه��ا

في
  الحاصي عن مواقعم التنظيمية السابقة فيها

.ودفاعا في
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ت ع�ن ذل�ك وثيق�ة  ي ج�وهره الخ�اص ب��ه، ولي��س أن التنظي�م، كم��ا ع��تج ة أش��هر م�ن كف��اح التنظي�م �� نق�د ونق�د"واح�د م�ن البن�ائير عشش��

�� 
ي�� النظري��ة والممارس��ة"، ه��و "ذابر ي��ة، أو حلق��ة الوص��ل بير  �� ممارس��ة الحرك��ة الجماهتر

، وه ��..."التجس��يد الج �� للخ��ط السياس �� في
 ��� منظ���ور ه���ذه الوثيق���ة النقدي���ة، تش���كل فيه���ا ك���ل ه���ذه العناص 

كل مادي���ا) النظري���ة والتنظي���م والممارس���ة(هن���ا علق���ات داخلي���ة في
ة أشهر"تضيف وثيقة (واحدا، وأن  ...".التنظيم يستمد بنيته وأشكال علقاته من الخط السياس ..."): "عشش

 � تص�ور 
 � انطلق أول عملي�ات "القي��ادة الجدي�دة"إن غي�اب الخ�ط السياس � في

إع�ادة البن�اء"، وغي�اب نظري�ة الث�ورة بش�كل ع�ام، في

 ��� عم���ل "الح���د الدبي��� التنظيم ���"، والمع���تج عنه���ا ب "التنظيم ���
 ��� س���وى النطلق في

ي، ل يعني تجمي���ع م���ا تبقر��� م���ن" مح���وره تجريـــنج
 ��� أجل ص���ورها السياس���ية، والعفويـــة، إنه���ا "التنظي���م م���ن أج���ل الحرك���ة

  أري���د به���ا خدم���ة المواق���ع التنظيمي���ةالنظـــرة الذاتيـــة في
 ال���نر

.لصحابها وطموحاتهم الطبقية ��� السياسية

  ربط��ت به��ا 
  ربط��ت به��ا"البن��اء السياس ��"ب " البن��اء التنظيم ��"عملي��ة " القي��ادة الجدي��دة"إن ه��ذه العلق��ة ال���نر

، ه �� نفس��ها ال��نر
مج�ردا م�ن أي خ�ط سياس � ونظ�ري يحك�م بنيت�ه ويض�بط" البن�اء التنظيم �"، فكان أن أصبح "التقييم"ب" مسلسل إعادة البناء"

 ��� ف���روع تح���ت"ه���و نتيج���ة تجريبي���ة ذاتي���ة لتح���رك مجموع���ة م���ن " بن���اء الخ���ط السياس ���"حركت���ه، وأن أص���بح 
ي��� في العض���اء منظمير

 �� المنظم��ة، ولي��س"وص��اية مجموع��ة أخ��رى متنظم��ة كقي��ادة لتل��ك الف��روع
 �� لتجربته��م الجزئي��ة في

، وأص��بح التقيي��م ه��و تقيي��م جزبئ
 �� المنطق��ة وأممي��ا، ول يقف��ز

، ي��درج في��ه التج��ارب الثوري��ة في تقييم��ا لعشش�� س��نوات م��ن النض��ال السياس �� والي��ديولوجج  والتنظيم ��
جوازي بمختلف منوعاته   صاعه ضد الفكر التج

وليتاري للعالم في .عل المنجزات الفكرية والعلمية لتدعيم المنظور التج
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":مسلسل إعادة البناء : "1خطاطة

ي  المنطلق:
بناء تنظيمي جزن 

(بناء حد أدبي تنظيم  عل أساس تصور أول  لمهام ما)

ي الساحة النضالية
 النشاط فف

 الحركة)(

ي
 تقييم جزن 

(  
(خاص بالتنظيم  كلما طرحت عملية بناء تنظيم  جزبئ

ي
)بناء سياسي جزن    (بناء حد أدبي سياس 

ي
 تقييم جزن 

) خاص بالسياس  كلما طرحت (  
عملية بناء سياس  جزبئ
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ثنائي���ة البن���اء وجزئيت���ه وثنائي���ة التقيي���م(والتجزيئي���ة  90ال���ذي تحكم���ت في���ه النظ���رة الثنائي���ة "مسلســـل إعـــادة البنـــاء"مركـــز يب���دو أن 
  ساحات النضالالحركة  هو، )وجزئيته

.لضمان موقع في

": مهامها العاجلة"و " القيادة الجديدة"ــ  4

  اصطلحت عليها 
  عل أساس��ها س�يتم إطلق "العاجلة"ب " القيادة الجديدة"إن هذه المهام النر

مسلس�ل"، ه  تلك المهام النر

  س����تؤطر م����ا أس����مته ب "إع����ادة بن����اء الح����د الدبي���� التنظيم ���� والح����د الدبي���� م����ن البن����اء السياس ����
 ���� الس����احة"، وه ���� ال����نر

النش����اط في
 �� ه��ذا " النض��الية

، ب��ل عل" المه��ام العاجل��ة"، فه��ذه "المسلس��ل"كحلق��ة مركزي��ة في اتيجج  ل تن��درج هن��ا ض��من خ��ط سياس �� واس��تر
تقيي����م تنظيم ����"بن����اء عل " إع����ادة بن����اء ح����د أدبي���� تنظيم ����"، وانطلق����ا م����ن "المه����ام الولي����ة"العك����س م����ن ه����ذا، فع����ن طري����ق ه����ذه 

��� 
 ���"، ه���و الخ���ر كس���ابقه، بن���اء عل "إع���ادة بن���اء ح���د أدبي��� سياس ���"، س���يتم "جزبئ

طرح���ت عملي���ة بن���اء"كلم���ا " تقيي���م سياس ��� جزبئ
".جزئية

ي تصور ": التقييم"ــ " إعادة البناء"ــ " المهام العاجلة" أ ــ
":القيادة الجديدة"علقاتها فف

ل يمكن بنـاء منظمــةوأن��ه ... ب��دون التج��ذر وس��ط الجم��اهتر"يستحيل إنجازه " إعادة بناء المنظمة"أن " القيادة الجديدة"تقول 
ي الثورة

وب��هذا الص��دد،. 91"ماركسية لينينية صلبة بدون التجذر وسط الطبقة العاملة والجماهتر ذات المصلحة الساسية فف

  تصور La dualité métaphysique: �� القصد هنا بهذه النظرة ه  الثنائية المثالية 90
  تحكمت في

، حيث لك�ل ط�رف م�ن ه��ذه الثنائي��ة"القيادة الجديدة" النر
ي�� خارجي��ة وعلق��ة تماث��ل ي�� الطرفير  �� عرض��ه . ج��وهره الخ���اص، لتص��بح العلق��ة بير

ي�� في ح��ول"وه �� تختل��ف كلي��ا ع��ن النظ��رة المادي���ة الديالكتيكي��ة كم��ا ع��تج عنه��ا لينير
  التناقض"، وعتج عنها ماو تس  تونغ )le dédoublement de l’un.." ( ازدواج الواحد": "الديالكتيك

).la scission de l’un.." (انقسام الواحد": "في
 .غشت 30، منشورة عل موقع "المهام العاجلة لمنظمتنا"انظر وثيقة ��  91
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ي تحويل شعار التجذر وسط الطبقة العاملة إل واقــع ملمــوس"أن " القيادة الجديدة"تقول 
، وه��و الش��عار"المنظمة فشلت فف

، وتس��اءلت هن��ا ع��ن س��بب رف��ع المنظم��ة لش��عار)72بداي��ة  / 71نهاي��ة (ال��ذي ت��م ت��دقيقه، حس��بها، خلل الن��دوة الوطني��ة الول 
؟"التجذر وسط الشبيبة المثقفة"

 ���� تحوي����ل ش����عار التج����ذر إل واق����ع ملم����وس"وتحدي����د أس����باب " القي����ادة الجدي����دة"وللج����واب عل تس����اؤل 
، تق����ول ه����ذه"الفش����ل في

ـي نفــس الــوقت مــنوه��و ال��ذي يمكنن��ا ... أن تقييما نقديا ضيحا لتجربة المنظمة هو الذي سيمكننا من الجــواب": "القيادة"
فف

ي ســقطت
ة الــنت جوازيــة الصــغتر لقــات والممارســات التج ف يــ الوهــام والمتف

اســتخلص دروس ثمينــة تجنبــا مــن الســقوط مجــددا فف
". فيها منظمتنا

 ���� اس����تمرار م����ن ه����ذه 
 ���� إب����راز دور " القي����ادة"كم����ا أن����ه، في

 ���� عملي����ة " التقيي����م النق����دي"في
التج����ذر وس����ط"و" إع����ادة البن����اء"للتجرب����ة في

جوازي الص��غتر للحمل��م( هــذا التقييــم كفيــل بفــرز الســباب الموضــوعية:"،..."الجم��اهتر  �� ال��تج
كيب الطبقر وط... ال��تر وانع��دام سش��

النغلق وس��ط الش��بيبة المدرس��ية والتنظتر�� ل��ه( والســباب الذاتيــة...) التح��ام عف��وي لحرك��ة الش��بيبة المثقف��ة بالحرك��ة العمالي��ة
أن للمنظم��ة"هنا الشارة إل " القيادة"ولم يفت هذه "...)..". الشبيبة المدرسية تشكل الطليعة التكتيكية للجماهتر"بأطروحة 

ي��� ـــ هـــذا"، لك���ن "تجرب���ة متواض���عة وس���ط الطبق���ة العامل���ة وح���نر م���ع الفلحير ي
ز فشـــلنا فف التقييـــم النقـــدي للتجربـــة هـــو الـــذي يـــتج

ــ العمــل مــع الطبقــة العاملــة ســيمكنناأ"عل " القي��ادة"، وتؤك��د ه��ذه "المجــال ي
ن التقييــم النقــدي لتجربــة منظمتنــا والحملــم فف

ي عملهم المباشر معها
ف فف ".من استخراج دروس ثمينة ستساعد المناضلير
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  أقامته��ا 
كيبي��ة تح��اول تس��ليط الض��وء عل طبيع��ة العلق��ات ال��نر ي�� " القي��ادة الجدي��دة"إل ح��دود هن��ا، فه��ذه المقال��ة التر مهامه��ا"بير

ي�� " العاجل��ة  �� فق��رة لحق��ة إل مواقفه��ا، وه �� ليس��ت م��ن" التقيي��م"و" إع��ادة البن��اء"م��ن جه��ة، وبير
م��ن جه��ة ثاني��ة، عل أن نع��ود في

اتيجج  للمنظم����ة، حي����ث ق����امت، دون تحلي����ل ي����ذكر،  ���� ح����ق الخ����ط السياس ���� والتنظيم ���� والس����تر
  أطلقته����ا في

ء، ال����نر ���� 
 ���� سش

التقيي����م في
ي عرضها لمهامها ارتباطا ب .والتقييم" إعادة البناء"بتمريرها هنا حير

  أوردناها أعله، أنه حنر تلك " القيادة الجديدة"الملحظ إذن، وفق ما تقوله 
  الفقرات النر

التج�ذر"، وأوله�ا "المه�ام العاجل�ة"في
، س�يتم ل محال�ة "وسط الطبقة العامل�ة إع��ادة الس�قوط"، أص��بحت ه �� الخ�رى رهين�ة بعملي�ة التقيي�م، وأن��ه م�ن دون ه��ذا الختر��

لقات والممارسات… ي   نفس المتي
: ، لتصبح المعادلة الجديدة ه  كالتال ..."الفشل . في

)وسط الجماهتر بشكل عام( ه  رهينة بالتجذر وسط الطبقة العاملة بالساس إعادة البناء��  1

ورة الجواب عل سؤال الفشل 2   التجذر وصي
�� فشل التجربة السابقة في

ــــ بــــالتقييم النقــــدي�� ه����ذا الج����واب ه����و  3 ف  ���� نف����س الفش����ل ول رهير
اس����تخراج دروس ثمين����ة" له����ذه التجرب����ة لتجن����ب الس����قوط في

ي   تدعو إليها " ستساعد المناضلير
".القيادة الجديدة"خلل عملية التجذر النر
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":إعادة البناء"الطريق إل : 2خطاطة

السابقة التجذر تجربة فشل 

التجذر وسط الطبقة العاملة
  عل أساسها ستتم (

 ")إعادة البناء"أول المهام النر

 التقييم النقدي للتجربة

 إعادة البناء)لتجنب تكرار الفشل(

 

 �� " التقيي��م النق��دي للتجرب��ة"إذا ك��ان 
ع��ن طري��ق التج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة،" مسلس��ل إع��ادة البن��اء"هن��ا، ه��و حلق��ة مركزي��ة في

  الس�احة النض�الية ح��نر يتس�ني ل�ه ه��و"بناء حد أدبي تنظيم " فلما تجزيء هذا التقييم وطرح 
ي هذا الختر من النشاط في ، لتمكير

إذن، والذي طرح�ه الخ�ط الث�وري للمنظم�ة، كعنص مح�وري" التقييم الشامل"؟ لماذا رفض "إعادة بناء حد أدبي سياس "الخر 
  إعادة البناء، إن كان كل هذا الدور ل 

التقييم الشــامل"حد أدنف من موقف ؟ ألسنا هنا أمام موقف "التقييم النقدي للتجربة"في
".حد أدبي من التقييم وحد أدبي من البناء التنظيم  والبناء السياس "الذي دافع عنه الخط الثوري، أي موقف  "وإعادة البناء
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ي�� س��نعرض مجموع��ة م��ن كيبي��ة الت��وفر عل ج��واب ش��اف له��ذا الس��ؤال، إل أن م��ا يمك��ن النتب��اه إلي��ه، حير ل ت��دع  ه��ذه المقال��ة التر
اتيجج  للمنظم��ة، ه���و أنه���ا " القي��ادة الجدي��دة"مواق��ف   ��� ح��ق الخ��ط السياس �� والتنظيم �� والس���تر

انتهج��ت") القي���ادة الجدي��دة("في
وعها ال����ذي أرادت ب����ه طريق����ة اقتن����اص المواق����ف م����ن ه����ذا الط����رف أو ذاك م����ن الط����راف المتص����ارعة وس����ط المنظم����ة، لط����رح مشش����

  وإل حد ما بعض مواقف الخط العمالوي التصفوي"مسلسل إعادة البناء"إطلق 
.، وبالساس مواقف الخط النتهازي اليميني

":مهامها العاجلة"من خلل " القيادة الجديدة"ب ــ مواقف 

  هن���ا، رغ���م ادع���اء ه���ذه 
 ���"بمس���ألة " القي���ادة الجدي���دة"لق���د وض���عنا مص���طلح مواق���ف ولي���س تقيي���م، لن م���ا س���يأبر

"التقيي���م الجزبئ
ورة  ، فه��و ل يختل��ف ع��ن نف��س النه��ج الهج��وم  والتخري��نج "التقيي��م النق��دي للتجرب��ة"لتجرب��ة المنظم��ة، وحين��ا آخ��ر ادعائه��ا بصي��

 ��� م���واقفه مع���ه،
 ��� تع��اطيه م���ع تجرب���ة المنظم���ة وخطه���ا، ول���م يختل���ف في

 ��� في
ال��ذي انتهج��ه عل الخص��وص، الخ���ط النته���ازي اليميني

 �� إط��ار 
ة في جوازي��ة الص��غتر ،"الجبه��ة العريض��ة"بف��ارق يك��اد يك��ون الوحي��د م��ع ه��ذا الخ��ط، ه��و مس��ألة الذيلي��ة للق��وى السياس��ية التج

 ���� ه�����ذه الحال����ة، إل س����د ه����ذه الثغ����رة باقتن����اص موق����ف الخ����ط العم����الوي" القي�����ادة الجدي����دة"وب��ه����ذا الص����دد انتقل����ت هن����ا ه����ذه 
في

.التصفوي، مع تغليفه بلغة إيديولوجية وسياسية تنهل من الخط اليديولوجج  و السياس  للحملم بشكل عام 

ي خط  1ب ــ 
"القيادة الجديدة"ــ المواقف النتهازية اليمينية والتصفوية فف

ت القي����ادة الجدي����دة أن   ���� والتص����فوي، اعت����تج
ي���� النته����ازي اليميني ا عل نه����ج الخطير ة الرئيســــية لهــــذا"س����تر ــــ أحــــد الســــباب المباشر

ـي عملنــا وســط الطبقـة العاملــة والجمـاهتر المنتجـة بصــفة
ي مارسـناها فف

جوازي الصــغتر الـنت ي أساليب العمل التج
الفشل يكمن فف

ـــ  ي والتنظيمـي ــــ العمــــل الجمــــاهتر ي
ــــ الخــــاط  للمنظمــــة فف ف عل(عامــــة، وبالضــــافة لــــذلك، وبالرتبــــاط بــــالخط السياسي كتر الــــتت
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  تعرضها لمفهوم ) ...". الشبيبة المدرسية كطليعة تكتيكية
ي"وفي ي الثوريير فير ع��ن" القيادة الجديدة"، لم تختلف نظرة "المحتر

اخت���ارت ممارس��ة ط��ابع الش��بكية"المنظم��ة "، حي���ث نج��د هن���ا أن "الش��بكية والرهابي��ة"نظ��رة س��ابقيها ال��ذين نعت��وا المنظم��ة ب 

". والنعزال عن الجماهتر

  بالنس���بة للحرك���ة الطلبي���ة أم���ا 
اير " القي���ادة"فيه���ا ه���ذه تق���ول ال���نر ، ق���امت بتقيي���م أول ��� لتجرب���ة1979أن هن���اك أرض���ية تع���ود لف���تج

 ���نفالمنظم���ة وس���ط الحرك���ة الطلبي���ة، 
ل���م يختل���ف ه���و الخ���ر ع���ن موق���ف الخ���ط 15ح���ق الم���ؤتمر  ج���د أن موق���ف ه���ذه القي���ادة في

ت أن��ه  ، حي��ث اعت��تج �� 
لقــات"النته��ازي اليميني ف التعام��ل م��ع الح��زاب، التعام��ل م��ع قض��ية الص��حراء الغربي��ة، ط��رح( تضــمن عــدة متف

وليت����اري  ���� ...) مس����ألة العن����ف الث����وري، ط����رح مس����ألة الس����لطة، ط����رح بن����اء الح����زب التج
ه����ا إجم����ال في ي فــــ العمــــليمك����ن تركتر الخلــــط بير

ي الذي هو اختصاص التنظيمات الثورية السياسية السياسي الثوري ي��ة ديمقراطي��ةوالعمل النقانج  �� إط��ار اوط��م كمنظم��ة جماهتر
 في

يــة والديمقراطيــة داخــل اوطــمتقدمي��ة مس��تقلة، وق��د أدى ه��ذا الخل��ط م��ن جه��ة إل  ب مبــدأ الجماهتر ، وم��ن جه��ة أخ��رى إلضفــ
ي القـــوى الديمقراطيـــة

 ��� البلد،عزلهـــا عـــن بـــافت
 ��� ين���اير ( ممـــا ســـهل قمعـــه    في

، اعتق���ال ج���ل أعض���اء قي���ادته والعدي���د م���ن73المن���ع في
 .". عن���دما أص���بح الظ���رف م���وات بالنس���بة للحك���م) مناض���ليه

بات ال���نر  ��� ك���ل الصي���
الواض���ح هن���ا أنه���م يحمل���ون الحمل���م المس���ؤولية في

سة للنظام ة، وأنه لول مواقفها السياسية، لما جاءت تلك الهجمة الشش   تلك الفتر
.تعرضت لها الحركة الطلبية في

  الرضية المذكورة كان ناقصا، حي��ث أن��ه "، أن "القيادة الجديدة"وتضيف 
لم يتعـرض لمســألة اســتيلء الحملــمالتقييم الوارد في

ف عل الجهاز  لهذه المسألة، وإنما لفتليس الهدف هنا هو القيام بتقييم شامل. بواسطة الجبهة الموحدة للطلبة التقدميير
خطـأ فادحـا بالنسـبة للحملــمك��ان ) خلف��ا لم��ا يروج��ه خص�وم الحمل��م( الستيلء الذي تـم بأسـاليب ديمقراطيـةالنتب��اه إل ه��ذا 
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ي أصبحت لها مسؤوليات إزاء الحركة الطلبية حرفتها عن مهمتها 
  الحملم(النت

الساسية وهي التجذر وسط الجماهتر) يعني
ته " القي����ادة الجدي����دة"وتعل����ل  ...".العماليـــة والفلحيـــة بالســـاس ، أي قي����ادة أوط����م، إل"خط����أ الس����تيلء عل الجه����از"م����ا اعت����تج

ـي أزمــة لـن يخــرج منهـا، وأن الصـلحية"
التوجه الذي سارت عليـه الحملـم عنــد نشــأتها حيـث كـانت الحملـم تــرى أن الحكـم فف

إل م�داها) الطلب��ة والتلمي�ذ(، وأن��ه يج��ب بالت��ال  ال�دفع بنض��الت الش��بيبة المدرس��ية قد أفلست نهائيا، وأن الثورة عل البواب
  صفوف الحكم إن ل��م تعص��ف

ية الخرى لتصعيد نضالها، فتفجر التناقضات في القص من أجل التأثتر عل القطاعات الجماهتر
 �� ق��د"لتخلص إل أن ". به نهائيا

 �� الصاع الطبقر
جوازي في هذا الفهم لدور الشبيبة المدرسية الغريب عن الماركس��ية اللينيني�ة وال��تج

 �� الحقيق��ة إل تحري��ف الحمل��م ع��ن مهمته��ا الساس��ية
العم��ل عل انص��هار الماركس��ية اللينيني��ة بالحرك��ة العمالي��ة م��ن أج��ل: أدى في

وليتاريا المغربج  ...".بناء حزب التج

  مواقف 
، يشي كذلك عل الحركة التلميذية ودور الحمل�م فيه�ا، وهك�ذا ت�م"القيادة الجديدة"ما يشي عل الحركة الطلبية في

ا ذو خلفية برجوازيةكنقابة سية، "اعتبار إنشاء النقابة الوطنية للتلميذ  لقا خطتر ف   العمق، ورفض الوداديات ه��و س��قوطمتف
 في

 �� 
 ��.". "النتهازيــة اليســارية"في

وليتاري��ا، يعت��تج إنش��اء نقاب��ة سية للتلمي��ذ مج��رد حل��م برج��وازي"كم��ا أن��ه في ظ��روف غي��اب ح��زب التج

".صغتر

 �� ح��ق تجرب��ة المنظم��ة، وال��ذي ل يختل��ف عم��ا أص��دره الخ��ط" القي��ادة الجدي��دة"إن م��ا ت��م تق��ديمه هن��ا م��ن مواق��ف ص��ادرة ع��ن 
في

 �� خلل هج��ومه عل خ��ط المنظم��ة وتاريخه��ا، ت��م اعتب��اره 
القي��ادة"تأم��ل م��ن خلل��ه ه��ذه " تقييمــا أوليــا وشيعا"النته��ازي اليميني

" للتجربةمن أجل القيام بتقييم معمق للنقاش منطلقا"أن يكون " الجديدة
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"التقييم الولي للقيادة الجديدة حول فشل التجربة"خلصة 

جوازي الصغتر وسط الطبقة العاملة ���� أساليب العمل التج

���� تنظيم شبك 

ي العمل السياس  الثوري والعمل النقابج  ���� الخلط بير

���� استيلء الحملم عل الجهاز النقابج  الطلبج  كان خطأ، وحرف الحملم عن مهمتها الساسية

���� هذا الخطأ مصدره هو الخط السياس  الذي اعتمد الشبيبة المدرسية كطليعة تكتيكية

  الشية حلم برجوازي صغتر وانتهازية يسارية
���� بناء النقابة الوطنية للتلميذ في

ي توصلت إليها 
: هنا، هي أن" القيادة الجديدة"النتيجة النت

ي والتنظيمي خاط " ي العمل الجماهتر
."الخط السياسي للمنظمة فف

 ���� الخ����ط السياس ���� الخ����اطئ ال����ذي اعتم����دته"للقي����ادة الجدي����دة" "التقيي����م الول ����"يتجس����د فش����ل التجرب����ة إذن، بن����اء عل ه����ذا 
، في

مم��را للتج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة، وه���و بالنس���بة) المدرس��ية(المنظم��ة من��ذ انطلقته��ا، حي��ث ت���م اعتب��ار فئ���ة الش��بيبة المثقف��ة 
ي�� دع�ا إل تش�كيل جبه�ة عريض�ة ذيلي�ة"القيادة الجديدة"لهذه  ، حير � 

 � ج�وهره ع�ن م�ا ق�دمه الخ�ط النته�ازي اليميني
، ل يختل�ف في

اك   لف��ك العزل��ة ع��ن المنظم��ة وتمكينه��ا م��ن") جبه��ة الق��وى الديمقراطي��ة والثوري��ة"أو م��ا اص��طلح علي��ه ب (لح��زب التح��اد الش��تر
ي بالنس��بة  ي الح��التير  �� كلت��ا ه��اتير

ة للم��رور"للقي��ادة الجدي��دة"التج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة، فقي جوازي��ة الص��غتر ، ت��م الس��تناد إل التج
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  طبعته��ا
ة ال��نر جوازي��ة الص��غتر تها النض��الية، التخل��ص م��ن تش��كيلتها التج إل الطبق��ة العامل��ة، ول��م تس��تطع المنظم��ة خلل ك��ل مس��تر

.منذ التأسيس

  تق���دمها هن���ا 
 ��� مواقفه���ا اتج���اه المنظم���ة وخطه���ا، تش���كل ص���ورة " القي���ادة الجدي���دة"إن ه���ذه الص���ورة ال���نر

لحــد أدنفـــ مـــن مواقـــففي
، يــ
، وه��و بالمناس��بة الط��رح ال��ذي انتق��دته تل��ك"الجبه��ة العريض��ة" إن نزعن��ا ع��ن ه��ذا الختر�� ط��رح وتصــور الخــط النتهــازي اليمينف

". القيادة"

تهم����ا " فش����ل وأزم����ة المنظم����ة"جوابه����ا عل م����ا أس����مته ب" القي����ادة الجدي����دة"بش����كل ع����ام، ح����ددت   ���� عنصين اعتتج
الخلص����ة "في

  بها التقييم الول  لتجربة منظمتنا
  يأبر

": الثمينة الول النر

 ��� مواق���ع النت���اج"��  1
  تتواج���د فيه���ا، أي في

 ��� المواق���ع ال���نر
أن���ه ل يوج���د طري���ق آخ���ر للتج���ذر وس���ط الجم���اهتر خ���ارج اللتح���ام به���ا في

ي- بالخص�����وص  ����� معام�����ل كعم�����ال أو-فطري�����ق الماركس�����يير
 ����� الطبق�����ة العامل�����ة، ه�����و عمله�����م المباسش����� في

ي����� الرئيس ����� للتج�����ذر في اللينينيير
ي   الحياء الشعبية، لكن الطريق الرئيس  يظل هو الطريق- مستخدمير

  مقر النقابات، أو في
هناك طرق أخرى مثل العمل معهم في

92".الول

ي بالساس"��  2 ".التخلص من رحم الشبيبة المثقفة لتصبح القاعدة الجتماعية للمنظمة مشكلة من العمال والفلحير

ورة ربط���ه ب" التج���ذر وس���ط الطبق���ة العامل���ة"س���ابقا ح���ول " القي���ادة الجدي���دة"وج���ب أن ل يفوتن���ا هن���ا الت���ذكتر بم���ا ق���الته ه���ذه ��  92 التقيي���م النق���دي له���ذه"وصي���
  نفس الفشل"...و...” التجربة… من أجل استخراج دروس ثمينة

  ق�الت ب�ذلك، بن��اء عل ...”لتجنب السقوط في
تقيي��م أول ��"، وليس كما قامت به ه  نفسها النر

م��ن دون بن���اء" المسلس��ل"انطل��ق قط��ار )التقيي���م الول �� والشي����ع(، وال��ذي عل أساس��ه "وسي����ع… يك��ون منطلق��ا للنق���اش م��ن أج��ل القي���ام بتقيي��م معم���ق للتجرب���ة
.سكته ول معرفة اتجاهه
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ت  ، تخ��دم بالس��اس مهم��ة التج��ذر"للمنظم��ة توجهــا جديــدا ومرحلــة تأسيســيةخلص��اتها هن��ا، "" القي��ادة الجدي��دة"هك��ذا اعت��تج
ي������ للعم������ل المباسش������ كعم������ال وس������ط الطبق������ة العامل������ة، حي������ث دع������ت للعم������ل عل نق������ل أج������ود عناصها م�����ن طلب�����ة وتلمي������ذ ومثقفير

 �� المعام��ل والمن��اجم والض��يعات الفلحي��ة، وه��و م��ا وظف��ت ل��ه مفه��وم 
ي في  ��"وكمس��تخدمير

ت هن��ا أن ه��ذا". النتح��ار الطبقر واعت��تج
.السلوب هو الرئيس  للتجذر وسط الطبقة العاملة

كيبية نحو التحليل والنقد، ففكرة الذهاب المباسش إل الطبقة العاملة، حقيقة وللشارة فقط، من دون الذهاب بهذه المقالة التر
ه خط��ا برجوازي��ا  �� هج��ومه عل المنظم��ة وخطه��ا، حي��ث اعت��تج

  ق��دمها الخ��ط العم��الوي التص��فوي في
ك��انت ه �� الفك��رة المركزي��ة ال��نر

ة من��ذ نش��أتها، م��ع ف��ارق، أن ه��ذا الخ��ط دع��ا إل ح��ل ك��ل المنظم��ات ا، وأن ك��ل الحمل��م عب��ارة ع��ن منظم��ات برجوازي��ة ص��غتر ص��غتر
  الفردي"الماركسية �� اللينينية و

ي دعا خط "النتحار الطبقر   حير
، الذي اقتنص فكرة الهجوم هذه، إل بناء"القيادة الجديدة"، في

 �� إط��ار العفوي��ة والعمالوي��ة والتجريبي��ة، بس��بب غي��اب الخ��ط
ي��ع عنه��ا ط��ابع الفوض��وية، لكنه��ا بقي��ت في الح��د الدبي�� التنظيم �� ك �� يتي

، ال����ذي عل أساس����ه س����تتم عملي����ة تنظي����م  اتيجج  والتنظيم ���� ارتباط����ا بالفئ����ات" التج����ذر وس����ط الطبق����ة العامل����ة"السياس ���� والس����تر
اتيجية (الطبقية الجتماعية المشكلة للجبهة الثورية الشعبية  ة " القواعد الحمراء"انظر بهذا الخصوص استر   ف�تر

72للمنظمة في
ي والشباب والجنود 74/  ).وبناء، مثل، اللجان الثورية للعمال والفلحير

ف": "القيادة الجديدة"ج ــ  "التجذر وسط الطبقة العاملة والعمل وسط الفلحير

 ����� مواق�����ع العم�����ل والنت�����اج"ه�����دفها م�����ن عملي�����ة " القي�����ادة الجدي�����دة"لق�����د ح�����ددت 
 �����" النتق�����ال المباسش����� نح�����و الطبق�����ة العامل�����ة في

في
 ��� بن���اء المســـاهمة"

وليتـــاري في ت ه���ذا الختر��� "الحـــزب التج والمنظمـــة للطبقـــة... الطليعـــة المناضـــلة الواعيـــةه���و "، حي���ث اعت���تج
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وليتاريـــــة"مفه������وم " القي������ادة الجدي�����دة"، وب��ه�����ذا الص������دد اعتم������دت "العاملـــــة ، " المنظمـــــة التج  
م�����ن دون التحامه�����ا ب�����الطلئع"ال������نر

، ل يمك��ن الح��ديث ع��ن  ، كم��ا"ح��زب بروليت��اري"المتقدم��ة للطبق��ة العامل��ة س��واء م��ن حي��ث النض��ال أو م��ن حي��ث ال��وع  السياس ��
م�����ن دون الهيمن�����ة السياس�����ية واليديولوجي�����ة لطلئ�����ع الطبق�����ة العامل�����ة داخ�����ل" منظم�����ة بروليتاري�����ة"ل يمك�����ن الح�����ديث ع�����ن "أن�����ه 

كيب الجتماع  لقيادتها بالخصوص   التر
.93"المنظمة، وفي

وليتاري��ة"ولتحدي��د ه��ذه  وليتاري��ة"، حس��ب طرحه��ا، "القي��ادة الجدي��دة"، اعتم��دت "الطليع��ة التج  �� للطليع��ة التج
،"المفه��وم اللينيني

ة: "حي��ث تق��ول أنه��ا تتك��ون ي�� ى تش��كل الركتر   تفش ك��ون عم��ال المن��اجم والمؤسس��ات الص��ناعية الك��تج
وط الموض��وعية ال��نر  �� الشش��

في
وليتاري��ة ترف��ع مس��توى المعرف��ة الحس��ية لعم��ال ه��ذه... النض��الية للطبق��ة العامل��ة المغربي��ة وأن مكاس��ب نض��ال ه��ذه القلع��ات التج

وليت���اري وز ال���وع  التج وليتاري���ا"، كم����ا أن "المؤسس����ات وتش����كل قاع����دة مادي���ة ل����تج ي���� لمواق����ف التج ي المتبنير ي���� الث����وريير انص����هار المثقفير
  إطار نضال منظماتهم م 

وليتاري. والذين تصلبوا في ي هو الذي يشكل أرضية بناء الحزب التج ".ل مع هؤلء العمال الطليعيير

وليتارية"الملحظ هنا، هو تماه  ��  93 وليتاريا"مع " المنظمة التج : ، ونلخص هذه الفكرة كالتال "حزب التج
وليتاريا .�� التحام المنظمة بطلئع الطبقة العاملة يمكن من الحديث عن حزب التج

 �� قيادته��ا يمك��ن م��ن الح��ديث ع��ن منظم��ة بروليتاري��ة،
يوك �� هيمن��ة الطلئ��ع داخ��ل المنظم��ة وفي  �� مك��انير

أنن��ا نق��ف، ض��دا عل ال��ديالكتيك الم��ادي وق��وانينه العلمي��ة، في
  نفس ماء النهر

ي في   نفس الوقت، أي اننا نستحم مرتير
.وفي
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، ع��ن جم��اهتر الطبق��ة العامل��ة نفس��ها،" ح��زب عم��الوي"ألس��نا هن��ا أم��ام ص��ورة م��ن  منفص��ل أول، عل مس��توى التنظي��م السياس ��
ادوري��ة   بلد ومنطقة تسيطر فيها كتل��ة طبقي�ة اجتماعي�ة مش�كلة م�ن طبق�ة كمتج

ومنفصل ثانيا عن الجماهتر غتر العمالية، وهذا في
ي بمختلف أشكالهم ؟ ي والمزارعير 94وطبقة الملك الكبار، وأغلبية فئاتها الجتماعية مشكلة من الفلحير

ى"ه ��� بالس���اس " قي���ادة ه���ذا الح���زب العم���الوي"كم���ا أن  ي"ول " للفئ���ات العمالي���ة بالمؤسس���ات الص��ناعية الك���تج ي��� الث��وريير المثقفير
وليتارية بطليعة الطبق�ة العامل�ة   هذه القلعات التج

ي في ي�"، ك�ون ه�ؤلء "الملتحمير ي�"ل�م يع�ودوا ك�ذلك، أي " المثقفير ، بع�د"مثقفير
ي���� ك����انوا "المنظم����ة"أن عمل����ت  ي"، حير ي���� ث����وريير أو( ، عل إرس����الهم س����ابقا إل ه����ذه القلع����ات لج����ل الغتس����ال م����ن خطيئ����ة "مثقفير

الي��ة، ألس��نا هن��ا أم��ام ) للتطه��ر م��ن نجاس��ة ة وثقافته��ا اللتج جوازي��ة الص��غتر ي نســجها الخــط العمــالويالتج
ــ مــن الصــورة الــنت حــد أدنف

ي هجومه عل خط المنظمة وتاريخها النضال  التصفوي، .  حير

 ��� مقاب���ل ك���ل ه���ذا ال���ذي ق���دمته 
ت " القي���ادة الجدي���دة"في بنـــاءهن���ا، نض���ع ص���ورة م���وجزة لتص���ور المنظم���ة س���ابقا، وال���ذي في���ه اعت���تج

وليتاريــاتك��ون المنظمــة الماركســية ــ اللينينيــة  ةهيــ نــواة حــزب التج ، ومس��تر ، وأن ه��ذا الختر�� ه��و قائ��د التح��الف العم��ال  �� الفلج ��
ة الساس���ية للجبه���ة الثوري���ة الش���عبية ي��� ة واح���دة، حي���ث يش���كل ه���ذا التح���الف الث���وري، الركتر بن���اء ه���ذا الح���زب والتح���الف ه ��� مس���تر

  فيه��ا تتنظ��م ك��ل)الجبه��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية المش��كلة م��ن ك��ل الطبق��ات الوطني��ة(
، وحي��ث تش��كل اللج��ان الثوري��ة ال��نر

.الطبقات الوطنية، قاعدة هذه الجبهة ووسيلة حكمها

  ت��رى" الطبق��ة العامل��ة المغربي��ة"يمن��ح انطباع��ا قوي��ا، ب��أن أص��حاب ه��ذه النظ��رة، ي��رون هن��ا، " القي��ادة الجدي��دة"م��ن جه��ة أخ��رى، فط��رح ��  94
م��ن زاوي��ة النظ��ر ال��نر

، وليس�ت طبق��ة عامل��ة  � ه��ذه البل��دان الرأس��مال الم��ال 
ي� ل�م يهيم��ن بع�د في  � بل�دان النظم��ة الرأس��مالية، وعل الخص�وص حير

ى في هذه الطبقة كطبقة المص��انع الك��تج

يال  ادوري تبغ  ومندمج بالرأسمال المتج   بلد يهيمن فيه رأسمال كمتج
.في
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 �� 
ورة"ب " القي�ادة الجدي�دة"، ال�ذي ق�الت في��ه ه��ذه "التج�ذر وس�ط الطبق�ة العامل�ة"ولتوض�يح تص�ورها لمهمته�ا الساس�ية في صي��

ي والتنظيم  للعمل وسط الطبقة العاملة   العمل الجماهتر
ورة إخضاع التوجه السياس � الع�ام للمنظم��ة... إعطاء الولوية في وصي

ي المس�تعدين للعم�ل وس�ط الطبق�ة العامل�ة(ضآلة إمكانياتنا الذاتي�ة "، اكتشفت القيادة 95..."لخدمة هذا الهدف )"قل�ة المناض��لير
ورة اللتح���ام ب���الطلئع العمالي���ة "أم���ام  اتيجية بالنس���بة للقتص���اد"وأم���ام ..." صي���  ��� القطاع���ات الص���ناعية الس���تر

ورة التمرك���ز في صي���

 
ي����"، وف���وق ه���ذا، "ال���وطني وط اللزم���ة للعم���ل وس���ط الفلحير ورة خل���ق الشش��� وط إذن، ارت���أت . 96"صي���  ��� ظ���ل ه���ذه الشش���

القي���ادة"في
 � ال�دار البيض�اء والمحمدي�ة، عل قط�اع": "الجدي�دة

وليتاري�ة في ي�� قوان��ا المخصص�ة للطبق�ة العامل��ة بالس�اس عل القلع�ات التج تركتر
 ���) خريبك���ة، ج����رادة(الس���كك الحديدي���ة، عل قط���اع المن���اجم 

ة باحت���داد الصاع الطبقر ي���  ��� المن���اطق المتمتر
ي��� في عل العم���ال الزراعيير

  ملل، الملوية السفل (
...)".سوس ماسة، الغرب، بني

  تصور 
ء الجديد هنا حنر هذه اللحظة في  

ي��"، هو فكرة "القيادة الجديدة"إن السش وط اللزم��ة للعم��ل وس��ط الفلحير ،"خلق الشش
:أنه" القيادة"وب��هذا الصدد تقول هذه 

ل نعلم ما هو هذا التوجه السياس  العام للمنظمة، إن ك��انت ه�ذه القي��ادة نفس��ها تق��ول م�ن جه��ة بخط��إ الخ�ط السياس �� ال�ذي اعتم��دته المنظم��ة، وم�ن جه��ة��  95
ة  ��� ه���ذا الع���ودة إل ال���وراء، إل ف���تر

  ه���ذه القي���ادة ب���التوجه السياس ��� الع���ام؟؟ وه���ل يعني
؟ فم���ن أي���ن س���تأبر ثاني���ة، بأولي���ة إع���ادة البن���اء التنظيم ��� عل البن���اء السياس ���

  مواقف سياسية عامة تحكم فيها خط 
  تبني

".العفوي"، والقفز عل كل التجربة السياسية والتنظيمية لما بعد نقد ذاك الخط "العفوية"التأسيس؟ يعني
ها الملم����وس، ك����ان عل ه����ذه ب����المنطق البس����يط، ��  96 ي���� واق����ع حاصي���� وع وبير ي���� م����ا خطت����ه م����ن مشش���� القي����ام بتقيي����م التجرب����ة "القي����ادة"ولتجن����ب ه����ذا الص����طدام بير

وعهاول انطلقوالوقوف عل حاصي المنظمة، بل  وعها من واقعها الملموس ذاك، بناء عل تقييم شامل لتجربتها، لعادة بناء المنظمة وتطوير مشش . مشش
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إذا كانت الطبقة العاملة ه  الطبقة الوحيدة القادرة عل القيادة المظفرة لكافة الطبقات والفئات الوطنية والش�عبية، م�ن أج�ل"
ي��� الفق���راء يش���كلون ي��� وخاص���ة الفلحير اكية، ف���إن الفلحير تحقي���ق الث���ورة الوطني���ة الديمقراطي���ة الش���عبية، عل طري���ق الث���ورة الش���تر

".ش . د . القوة الرئيسية للثورة و

الجزئي���ة" مسلس���ل إع���ادة البن���اء"ح���ول " القي���ادة الجدي���دة"إن م���ا يمك���ن تس���جيله هن���ا، ه���و أن���ه لول م���رة، بع���د ك���ل ال���ذي طرحت���ه 
 ��"و

ي عل بع��ض القطاع��ات الساس��ية، نج��د ح��ديثا" التقيي��م الجزبئ كتر لتجرب��ة المنظم��ة، والتج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة، م��ع ال��تر
فــ الفقــراء فيه��ا، وع��ن الدور القيادي للطبقة العاملــة وعن الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبيةعن   ��الــدور الرئيسيــ للفلحير

 في
اتيجيةأي : "أن " القي���ادة الجدي���دة"ه���ذه الث���ورة، وتض���يف  ي��� أو تهم���ش، أو اســـتت ل تـــولي الهميـــة للث���ورة المغربي���ة تغف���ل الفلحير

ـ الــث ـي
ـ فف ـف ، تــؤدي إل انتصــارها  ل ش،. د. و. القصــوى لــدور الفلحير اك  فل ثــورة بــدون تحــالفوإل فت���ح الطري���ق للبن��اء الش���تر

ــــ الــــذي يشــــكل ي بــــدون التحــــالف العمــــالي الفلجي يــــ إطــــار الجبهــــة الوطنيــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية، ول تحــــالف شــــعنج
ي فف شــــعنج

ــ مــن ف ه لكفــاح الفلحير فــ وتــأطتر ــ بــدون تجــذر حــزب الطبقــة العاملــة وســط الفلحير العمــود الفقــري، ول تحــالف عمــالي فلجي
الفلحــون يشــكلون حليفــا موضــوعيا ومخلصــا للطبقــة، وإذا ك��ان أجــل الثــودش بصــفة عامــة، والثــورة الزراعيــة بصــفة خاصــة

  الكفاح م��ن أج��ل الث��ورة، ف��إن العاملة
اتيجيا للطبقـة العاملــة في ف الفقراء يشــكلون حليفـا اسـتت  �� كفاحه��ا م��ن أج��ل البن��اءالفلحير

 في

اك  ".الشتر
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  الح��ديث ع��ن 
اتيجية الث��ورة المغربي���ة"م��رة أخ��رى، ولول م��رة، ي��أبر اتيجية وأي" القي���ادة"، م��ع أن��ه ل��م تح��دد ه���ذه "اس��تر أي��ة اس���تر

 � 
انظ�ر المرحل�ة الول(ك��ل م�ا هن�اك، لي�س إل اس��تعادة لط�رح س�ابق للمنظم�ة ". إع�ادة البن�اء"خ�ط سياس � وتنظيم � لمسلس�لها في

كيبية :97"القيادة"، ومع ذلك نسجل ما يل  وفق ما خطته هذه )لهذه المقالة التر

اكيةالثورة المغربية هي ثورة وطنية ديمقراطية شعبية-   عل طريق الثورة الشتر

ـ الــث-  ـي
اكية  الــش،.الــد.الـــو.للطبقــة العاملــة دور قيــادي فف وليتاري���ا كقائ���د(عل طري���ق الث���ورة الش���تر ل ح���ديث هن���ا ع���ن ح���زب التج

، بل الطبقة العاملة بشكل عام ). سياس  وإيديولوجج  وتنظيم 

.حليف موضوعي ومخلص للطبقة العاملةهم ) بشكل عام( الفلحون

ـي الثــورة الـو
، ب��ل يج��ري الح��ديث ع��ن(الشــعبية .الــد.الفلحــون الفقـراء هـم القــوة الرئيســية فف ي�� ل ح��ديث هن��ا ع��ن تنظي��م الفلحير

ة غتر منظمة ي الفقراء هكذا، أي جماهتر فلحية فقتر ). الفلحير

ي للطبقة العاملة اتيجج ، ب�ل حليف��ا ح��نر.ال�ش.ال�د.ال��و.أي لي��س فق�ط حليف��ا خلل مرحل�ة ال��ث( الفلحون الفقراء هم حليف استت

اك  ) .البناء الشتر

:كما أن

ي إطار الجبهة الوطنية الديمقراطية الشعبيةالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية لن تكون بدون 
ي فف .تحالف شعنج

  ال��ذي�� م��ن المرج��ح 97
ي�� فيه��ا، ه �� م��ن لمس��ات الشفابر  هن��ا أن تك��ون ه��ذه الفق��رات ح��ول الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية ودور الطبق��ة العامل��ة والفلحير

  القياديي القديم"التحق ب
  إطلق هذ ا المسلسل/الثنابئ

.الجديد الذي هيمنت أفكاره في
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، أي للجبهة الوالعمود الفقري( التحالف العمالي الفلجيل تحالف شعنج  بدون  .).الش.الد. للتحالف الشعنج 

فل تحالف عمال  فلج  بدون  ي من أجل الثورة( تجذر حزب الطبقة العاملة وسط الفلحير ه لكفاح الفلحير ...).وتأطتر

ت به���ذا الص���دد أن ، حي���ث اعت���تج وليتاري���ا وبن���اء التح���الف العم���ال  الفلج ��� بخلف م���ا ق���دمته المنظم���ة س���ابقا ح���ول بن���اء ح���زب التج
ة بنائهم��ا ه �� واح��دة، نج��د هن��ا أن  ، بتج��ذر ح��زب الطبق��ة العامل��ة" القي��ادة الجدي��دة"مس��تر رهن��ت بن��اء التح��الف العم��ال  الفلج ��

وط بتج��ذر الح��زب ، وه��و م��ا يس��مح ب��القول أن بن��اء الح��زب ه���و س��ابق عل بن��اء التح��الف، وه��ذا الختر��� ه���و مشش�� ي�� وس��ط الفلحير
، كم��ا أن ه��ذا  ي�� هن��ا، نج��د في��ه ش��كل تنظيمي��ا واح��دا ه��و ح��زب" القي��ادة الجدي��دة"ال��ذي تق��دمه " التح��الف الش��عنج "وس��ط الفلحير

  أط�راف ه�ذا 
ي يظهر، وكأن ب�افر   حير

ة"ه � " التح�الف الش�عنج "الطبقة العاملة، في غتر�� منظم�ة، يتق�دمهم الفلح�ون" جم��اهتر غفتر��

 
الفقراء وراء هذا الح�زب، وه�ذا عك�س م�ا ق�دمته المنظم�ة س�ابقا ح�ول الجبه�ة الثوري�ة الش�عبية والتنظيم��ات واللج�ان الثوري�ة ال�نر

كيبي�ة(تشكلها  كم�ا أن�ه ل ح�ديث هن�ا، ع�ن إمكاني�ة وج�ود أط�راف طبقي�ة أخ�رى مش�كلة). أنظر المرحلة الول م�ن ه�ذه المقال�ة التر
، ونقصد هنا الفئات الطبقية الوطنية الخرى" التحالف الشعنج "لهذا  ي !من غتر الطبقة العاملة والفلحير

، تق�ول ه�ذه  ي�   تأكي�د منه�ا ل�دور الفلحير
ة عل الطبق�ة العامل�ة، فإنن�ا " : "القي��ادة"في  � ه�ذه الف�تر

 � عملن�ا القط�اع  نرك�ز في
لإذا كن�ا في

فــ ورة القصــوى للعمــل وســط الفلحير ي��"إل ذل��ك، ه��و أول، " القي��ادة"، وأن طري��ق "نغفــل الضفــ "التج��ذر وس��ط العم��ال الزراعيير
)�� 

ة باحت��داد الصاع الطبقر ي��  �� المن��اطق المتمتر
ى المتواج��دة في  ��"، مم��ا )عم��ال الض��يعات الك��تج

س��يفتح الطري��ق إل العم��ل المباسش�� في
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ي ي لخلق تجارب يقع عليها الرتكاز لحقا"، وثانيا، إطلق "صفوف جماهتر الفلحير   أقرب الجال عمل مباسش وسط الفلحير
"في

ي"عل " القيادة"حيث ستعمل  .98"نقل قواها الرئيسية وسط الفلحير

ي"وعن هذا    " القيادة"، تحدده "التجذر وسط العمال الزراعيير
ي"في م�ن أج�ل ال�دفاع ع�ن حق�وق... إنشاء نقابات العمال الزراعيير

 ��"، يك��ون ه��دفها ه��و "خل��ق أنوي��ة نقابي��ة سية أو ش��به سية"، وذل��ك ع��ن طري��ق "العم��ال المادي��ة والمعنوي��ة
النض��ال النق��ابج  العلني

ي ك ي النقابيتير   إطار المركزيتير
99. "ش.م.و إ. ش.د.والمكشوف وفي

ة عل الطبق��ة العامل��ة فإنن��ا ": الفقرة كاملة��  98   ه��ذه الف��تر
  عملنا القطاع  نركز في

، لإذا كنا في فــ ورة القصــوى للعمـل وسـط الفلحير  وله��ذا أولين��ا فيم��انغفل الضف
ي مجهوداتنا عل الطبقة العاملة    إطار تركتر

ي تفتح إمكانيات أهميةورد أعله، وفي
ة للقطاعات النت ــ كبتر ف ة للعمل مــع جمــاهتر الفلحير العم��ال الزراعي��ون،: مباشر

ة عملنــــاإن . المن����اجم، العم�����ال المه����اجرون ــــ الفــــتت ي
ــــ الباديــــة يجــــب أن ينصــــب فف ي

ــــ فف ــــ الساسي ف ــــ الراهنــــة عل التجــــذر وســــط العمــــال الزراعيير ي
الــــذين يعملــــون فف

يــ
ى فف ــ الضــيعات الكــتج ي

ة باحتــداد الضاع الطبفت فــ  �� من��اطق س��وس ماس��ة – الغ��رب) من��اطق الص��دام( المنــاطق المتمتر
هــذا وأنالملوي��ة الس��فل، - تادل��ة- وأساس��ا في

ــ التجــذر ســيفتح لنــا الطريــق للعمــل ف يــ صــفوف جمــاهتر الفلحير
ــ علينــالك��ن . المباشرــ فف ف يــ أقــرب الجــال بعمــل مباشرــ وســط الفلحير

وذلــك لخلــق تجــارب وفف
ف عليها فيما بعد عندما يتم نقل قوانا نموذجية يقع الرتكاز ."الرئيسية وسط الفلحير

ي��� ع���ن طري���ق" القي���ادة"م���ا نس���تغرب ل���ه فعل هن���ا، ه���و أن ه���ذه للمزي���د م���ن توض���يح ه���ذه الفك���رة، وه���و ��  99 طرح���ت فك���رة الم���رور للعم���ل وس���ط جم���اهتر الفلحير
ي���" ي"طريقه���ا عن���د ، وأوقف���ت "التج���ذر وس���ط العم���ال الزراعيير  ��� إط���ار النق���ابتير

 ��� والمكش���وف وفي
م��ن "أج���ل ال���دفاع ع���ن المص���الح المادي���ة والمعنوي���ة" النض���ال العلني

ي ؟ ثاني��ا، إن الم�رور إل "للعمال الزراعيير ي�� ي"، فأين ه  جماهتر الفلحير  � إط��ار النق��ابتير
 �� والمكش�وف في

علي��ه ان ينطل��ق م�ن إنش�اء أنوي��ة نقابي��ة سية" النض��ال العلني
  أواخر سنة 

 � س��نوات أك��تر1979أو شبه سية؟، وهذ كله في
 � الشية، في

ت إنش�اء النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ في   نفس الوثيق��ة، اعت��تج
ي نفس هذه القيادة، وفي   حير

، في
تها 1974 / 1973 / 1972، ونقصد سنوات 1979جمرا وفاشية مما ه  عليه سنة  احلم��"و" انتهازية يس��ارية"، اعتتج ، م�ع أن ه�ذا الم�ر، وم�ن"ا برجوازي�ا ص�غتر

  منه���ا تنظ���ر 
، أم���ا النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ فك���انت إل ج���انب النقاب���ة "العم���ل النق���ابج "، ه���و يتعل���ق ب "القي���ادة الجدي���دة"الزاوي���ة ال���نر ي ي ق���انونيتير  ��� إط���ار نق���ابتير

وفي
 ���� ظ����ل الحظ����ر ... الطلبي����ة تعي����ش الحظ����ر والختطاف����ات والعتق����الت

 ���� للنظ����ام يعت����تج إنش����اء أنوي����ة سية فقي
ا"والهج����وم الفاسش انتهازي����ة"و " حلم����ا برجوازي����ا ص����غتر

، يعت��تج إنش��اء انوي��ة سية أو ش��به سية أم��را مج��ازا ومرغوب��ا في��ه، وللمهزل��ة هن��ا، به��دف النتق��ال بع��د ذل��ك إل النض��ال، "يس��ارية  
 �� ظ��ل العم��ل النق��ابج  الق��انوبي

أم��ا في
  والمكشوف

وليتاري��ا، نض�يف هن�ا،"القي��ادة الجدي��دة"وه�ل يمك�ن الق��ول، بتع��بتر هل هناك لخبطة أكتر من ه�ذه؟ . النقابج  العلني  � ظ�روف غي��اب ح��زب التج
، أن��ه في

، أل يعتتج إنشاء أنوية نقابية سية  ي ي قانونيتير   ظروف وجود نقابتير
؟وفي   والمكشوف، مجرد هلوسة برجوازي صغتر

بهدف العمل النقابج  العلني
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، أي م���ا اص���طلحت علي���ه  ي��� ي وس���ط الفلحير بخل���ق تج���ارب يق���ع عليه���ا الرتك���از" القي���ادة الجدي���دة"وبخص���وص العم���ل الجم���اهتر
ي"أنه " القيادة"لحقا، فتقول هذه  ة للفلحير ه عل الدفاع عن المصالح المباسش ي ".يجب تركتر

اتيجية  المنفصــل هنــا عـــن أيـــةولتعزي���ز منظوره���ا ، وجه���ت اســتت ، م���ن جدي���د،"القي���ادة الجدي���دة"، ثوري���ة ك���انت أم إص���لحية ح���نر
، حي��ث تق��ول  ي�� التقييم الخــاط  الـذي سـاد لمـدةوتج��در الش��ارة هن��ا إل : “سمومها نحو منظور المنظمة سابقا لمس��ألة الفلحير

  ل��م تك��ن تتص��ور س��وى طويلــة داخــل المنظمــة
ــ ال��نر ف كف��اح"(الكفــاح المســلح مــن أجــل الرض  أي شــكل واحــد لنضــال الفلحير
فــ الفقـراءوإذا كان ") الفلح ل يكون إل بالسلح  منه��م بالخص��وص، وأنمشكل الرض هــو المشــكل الجــوهري بالنســبة للفلحير

فــ وحــرب التحريــر الشــعبيةه��ذا المش��كل   �� وج��ود مش��اكللــن يحــل فعل إل عــن طريــق العنــف الثــوري للفلحير
، ف��إن ه��ذا ل ينقي

  منه�������ا الفلح�������ون وتس�������توجب النض�������ال م�������ن أج�������ل حله�������ا 
ة يع�������ابي ف�������الفلحون يع�������انون م�������ن تس�������لط الجه�������زة القتص�������ادية: مباسش�������

ة الراهنــة.... إض��افة إل م��ا يع��انيه الفلح��ون م��ن قه��ر عل ي��د الس��لطات المحلي��ة، ...للدول��ة ــ الفــتت ي
وإذا كــان مــن الســابق لوانــه فف

ــ ف مــن الممكــن، ف��إنه بمــا فيــه النضــال الثــوري مــن أجــل الرض، تشــكيل التحــادات الفلحيــة تــؤطر النضــال الشــمولي للفلحير
اع مكاسب محددة ف ي عمليات ملموسة تهدف إل انتت

ي محدود فف ..."القيام بعمل جماهتر

، س����واء ع����ن طري����ق "القي����ادة الجدي����دة"م����ا نستخلص����ه هن����ا، ه����و أن  ي���� التج����ذر وس����ط العم����ال"، بخص����وص العم����ل وس����ط الفلحير
ى  ��� الض���يعات الك���تج

ي��� في ، ح���ددت الف���ق النض���ال  له���ذا العم���ل، وال���ذي ل���ن يتج���اوز"عم���ل مباسش��� وس���طها"، أو ع���ن طري���ق "الزراعيير
ي  اع مكاسب محددة، ومن جهة أخرى، فإن أي حديث عن اتحادات الفلحير ي وه�ذه أول م�رة يس�مع فيه�ا الح�ديث ع�ن(هدف انتر
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ي اع الرض فهو مؤجل، وسابق لوانه، وهو هنا بالضافة إل أنه س��ابق لوان��ه،)شكل تنظيم  للفلحير ي ، وعن النضال من اجل انتر
اع تلك المكاسب" القيادة"منفصل كليا، ول رابط له بما حددته هذه  ي .من نضال لجل انتر

  تعرض��ت
، ك��ل الك��وارث ال��نر �� 

ا عل نه��ج الخ��ط النته��ازي اليميني   ك��الت له��ا ه��ذه القي��ادة، س��تر
أم��ا بخص��وص الش��بيبة المدرس��ية ال��نر

ي��� ة ذل���ك تقييم���ا أولي���ا وسيعا ح���ول تجربته���ا، وآمل���ة أن يك���ون منطلق���ا للنق���اش، فتق���ول فيه���ا ه���ذه القي���ادة، حير له���ا الحمل���م، ومعت���تج
إنن���ا نجه���ل الوض���عية الحالي���ة داخ���ل الثانوي���ات كم���ا نجه���ل مختل���ف"أرادت أن تط���رح منظوره���ا للعم���ل وس���ط الحرك���ة التلميذي���ة، 

، فإن ك�ان الجه�ل بالتجرب�ة ه��و واق�ع، فعل أي أس�اس ت�م التقيي�م الول � والشي����ع لتجرب�ة المنظم�ة100"72تجارب الوداديات منذ 
  الحرك�ة التلميذي�ة؟ علم�ا أن منظم�ة 

اتيجج 72لم�ا بع�د " إل الم�ام"في ، عرف�ت نق�دا وتعميق�ا لخطه�ا السياس � والتنظيم � والس��تر
).انظر المرحلة الول(

بم���ا تبقر��� م���ن التنظي���م، أن" القي���ادة الجدي���دة"الملح���ظ إذن، أن��ه بع���د مسلس���ل النفج��ار السياس ��� والتنظيم ��� للمنظم���ة، وانف��راد 
ي محــددهناك  اتيجج ، ال��ذي عل أساس��ه ح��ددت المنظم��ة س��ابقا مهامه��ا المركزي��ة،تحول نوعي مــن خـط سياسـي وتنظيميــ واسـتت

يســـتند هـــذه المـــرة، وعكـــس مـــا قـــامت بـــه المنظمـــة ســـابقا، عل مـــا أســـمته هـــذه) وليـــس بعـــد خطـــا(إل بنـــاء تصـــور  والنتقـــال
  عل أرضها سيتم إطلق بالمهام العاجلة" القيادة"

". مسلسل إعادة البناء" والنر

 �� عملي��ة التج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة " القي��ادة الجدي��دة"تبقر�� الش��ارة هن��ا، أن 
يه��دف إل"جعل��ت م��ن الدعاي��ة نقط��ة ارتكازه��ا في

، وذل��ك" ، عل حس��اب التحري��ض، وتجن��ب ه��ذا الختر�� "مس��اعدتها عل بل��ورة وع �� ش��يوع  س��واء بواس��طة الخط��ب أو المناش��تر
 ����72نعتق����د أن جهله����م هن����ا، ل يشي فق����ط عل التجرب����ة التلميذي����ة، ب���ل وعل تجرب����ة المنظم����ة كك����ل، وذل����ك من����ذ ��  100

  القي����ادي" في
، أي تاري����خ وج����ود "الثن����ابئ

السجن، بعيدا عن المنظمة وتجربتها الكفاحية قبل الجتثاث الكل  لتنظيمها المركزي.
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ب��هم  ��� صي���
ي وح���نر ل تس��هل حمل���ة جه��از القم���ع في  ��� اعتق���ال المناض���لير

 �� الح��د الدبي�� م��ن العم��ل السياس ���" لتلفي
 ��� تبني

، وه���و م��ا يعني

  البناء الداخل 
.وبسط الطريق إل النزواء في

":التقييم وإعادة البناء"تشكل تصور القيادة الجديدة لمسألة  : 1خلصة 

 � ال�وقت ال�ذي ط�رح في�ه الخ�ط الث�وري" القيادة الجديدة"يظهر مما سبق، أن تصور 
 � تش�كله، خليط�ا لثلث توجه��ات، فقي

ج�اء في
 ��: "تتبني�� ح��د أدبي�� م��ن التقيي��م" القي���ادة الجدي��دة"، نج��د "التقيي��م الش��امل"مس��ألة 

 �� ال��وقت ال��ذي ش��ن في��ه"التقيي��م الجزبئ
، وفي

 �� هج��ومه ض��د خ��ط المنظم��ة، نج��د 
تتبني�� ح��د أدبي�� م��ن أفك��ار ه��ذا الخ��ط ، أي م��ا ع��دا" القي��ادة الجدي��دة"الخ��ط النته��ازي اليميني

 �� ال��وقت ال��ذي ط��رح في��ه الخ��ط" الجبه��ة العريض��ة"حلق��ة 
، وملئه��ا بحلق��ة ال��ذهاب إل الطبق��ة العامل��ة، وفي اك  وراء التح��اد الش��تر

"القي���ادة الجدي���دة"العم���الوي التص���فوي ح���ل جمي���ع المنظم���ات الماركس���ية اللينيني���ة وال���ذهاب ف���رادى إل الطبق���ة العامل���ة، نج���د 
.101تتبني الحد الدبي من الفكرة، ما عدا الحل والذهاب الفردي، الذي ملته بحلقة الحد الدبي من التنظيم

":القيادة الجديدة"المحاور العامة لتصور : 2خلصة 

: مسلسل بناء التنظيم

  كل مرة تطرح عملية بناء جزئية
  في

.بناء حد أدبي تنظيم  مع التقييم الجزبئ

  ص�درت أواخ��ر س�نة "القي��ادة الجدي��دة"ل " المه��ام العاجل��ة"نعتق��د أن وثيق�ة ��  101
 � العم��ق من�اورة سياس��ية، عل نه�ج المن��اورة السياس��ية1979، وال��نر

، ك�انت في
 �� والخ��ط العم��الوي التص��فوي

 �� تجمي��ع م��ا ل يجم��ع بع��د بي��ان التجمي��د به��دف ج��ر قواع��د التي��ارات الثلث، الخ��ط الث��وري، الخ��ط النته��ازي اليميني
  س��بقتها في

ال��نر
.ودفعهم إل العتقاد بأرضية يجد فيها الكل طروحاته وتصوراته
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  نصبت نفسها بالضافة إل الفروع : الحلقة الول من مسلسل بناء التنظيم ه  هنا
ورة توحيدها(القيادة النر ).صي

  الساحة النضالية
:   النشاط في

ي ) الرس��ال(ع��ن طري��ق النتق��ال ) القطاع��ات الساس��ية(أولوي�ة التج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة  إل) المس��تعدين(المباسش�� للمناض��لير
وليتارية .القلعات التج

مسلسل بناء الخط السياس 

 
  كل مرة تطرح عملية بناء سياس  جزبئ

  في
.التقييم السياس  الجزبئ

، إل" القي��ادة"الحلقة الول من هذا المسلسل، ه  التقييم الول  له�ذه  وال�ذي خل�ص إل أن خ�ط المنظم�ة السياس � ه��و خ�اطئ
ة  جوازية الصغتر ).الشبيبة المدرسية تحديدا(الطبيعة الشبكية للتنظيم، وانحصاره وسط التج

 الهدف

، ي   س��تتم به��ا عملي��ة البن��ائير
وليتاري��ا وبن��اء منظم��ة بروليتاري��ة، م��ن دون تحدي��د العلق��ة بينهم��ا، ول الكيفي��ة ال��نر ه��و بن��اء ح��زب التج

 �� قي��ادة المنظم��ة،
وليتاري��ة داخ��ل، وفي وليتاري��ة م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة ثاني��ة، دم��ج الطلئ��ع التج ي للقلع��ات التج الله��م، إرس��ال المناض��لير

اتيجنر    غياب خط سياس  وتنظيم  واستر
.كل هذا في

ي  )   بعد بنائه  (  تجذر حزب الطبقة العاملة   وسط الفلحير
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  م�ن ذات��ه(م�ن أج��ل الم��رور إل التح��الف العم��ال  الفلج �� 
ي��) وك�أن ه��ذا التح��الف س��ينبني بك��ل فئ��اتهم الجتماعي�ة ت��م اعتب�ار الفلحير

.هم حليف موضوع  مخلص للطبقة العاملة

اتيجج  للطبقة العاملة .الفلحون الفقراء هم حليف استر

ي   :  التجذر وسط العمال الزراعيير

  ك
 �� إط��ار نق��ابنر

 �� والمكش��وف، في
ش، م��ن أج��ل ال��دفاع.م.و إ. ش.د.بن��اء أنوي��ة نقابي��ة سية أو ش��به سية ب��أفق العم��ل النق��ابج  العلني

، ي  (خط نضال إصلج  ( عن المصالح المادية والمعنوية للعمال الزراعيير
من دون أي ربط جدل  بخ�ط ث�وري، لغي�اب ه�ذا) جزبئ

اتيجيا ).الختر إن سياسيا أو تنظيميا أو استر

ي :العمل وسط جماهتر الفلحير

ي�� وع��ن اتحاداته��ا اع مكاس��ب مح��ددة، والح��ديث ع��ن القض��ية الجوهري��ة للفلحير ي  �� عملي��ات ملموس��ة م��ن أج��ل ان��تر
عم��ل مح��دود في
ي�� وربط�ه بالعم�ل(، هو سابق لوانه  � ص�فوف الفلحير

اتيجج  بخص�وص العم�ل في ، نظ�را لغي�اب أي ط�رح اس�تر   �� إص�لج 
نضال جزبئ

).وسط الطبقة العاملة

 :  التحالف الشعنج 

  إطار الجبهة الوطنية الديمقراطي�ة الش�عبية، عموده�ا الفق�ري ه�و التح�الف العم�ال  الفلج � 
ل توج�د أش�كال تنظيمي�ة فلحي�ة(في

  هذا التحالف، ما عدا وجود حزب 
).وجماهتر فلحية، كما أن الحزب يبدو كأنه حزب للعمال وفقط" عمال "في
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اتيجج   اك (الفلحون الفقراء حليف استر   الثورة الو) البناء الشتر
.الش.الد.وهم القوة الرئيسية في

اكية .الثورة الوطنية الدمقراطية الشعبية بقيادة الطبقة العاملة عل طريق الثورة الشتر

ي وطبيعة الثورة": "القيادة الجديدة"ــ  5
"التحليل الطبفت

ي "القي���ادة الجدي��دة"عمل���ت لق��د  التناقض���ات الطبقي��ة"م���ا أس���مته ب  رح، عل ط���"مسلس���ل إع���ادة البن���اء"م��ن إطلق ، بع��د س���نتير
ي�� الطبق��ات الش��عبية وأس��لوب حس��م الس��لطة  �� المرحل��ة التاريخي��ة الراهن��ة، وقيادته��ا الطبقي��ة، والتحالف��ات بير

،"وطبيع��ة الث��ورة في
ي الثورة المغربية

اتيجية فف .كقضايا استت

ف 1 ــ 5 :ــ العداء الطبقيير

 � الكب��ار كق��وى طبقي��ة س�ائدة،" "القي��ادة الجدي��دة"بالنس��بة للتناقض��ات الطبقي�ة، ح��ددت 
ادوري��ة وملك �� الراضي جوازي�ة الكمتج التج

ي للجماهتر الشعبية المغربية يالية مجمل العداء الطبقيير .102"وهم يشكلون مع المتج

يالي���ة، فق���د ح��ددتها ��  102 يالي���ة الفرنس���ية " القي���ادة الجدي���دة"فبالنس���بة للمتج  �� المتج
ي���ال (والمريكي���ة ) المس���تعمر الق���ديم(في ي) زعيم���ة المعس���كر المتج ي���اليتير كإمتج

 ��� المغ���رب
اتيجية في ي م���ن حي���ث المص���الح القتص���ادية والسياس���ية والس���تر التواج���د الس���تعماري بش���كله"ب " القي���ادة الجدي���دة"أم���ا بالنس���بة لم���ا أس���مته . أساس���يتير

 "فق���د " الق���ديم
أن النض���ال"إل " القي���ادة"وخلص��ت ه���ذه ". أص���بح يقتص عل س���بتة ومليلي���ة والج���زر المغربي���ة الش���مالية المحتل���ة م��ن ط��رف الس���تعمار الس���بابي

 
ي الفرنسية والمريكية وضد الستعمار السبابي ياليتير   لشعبنا سيظل موجها بالساس ضد المتج

."الوطني
ادوري��ة، فه � تتش�كل بالنس��بة وبالنس��بة ل جوازي�ة الكمتج   تندم�ج مص�الحها القتص��ادية بص��فة وطي�دة"، "للقي��ادة الجدي��دة"لتج

جوازي��ة الرأس��مالية ال��نر م�ن الفئ��ات التج
  نفس الوقت

يالية في   ل يمكنها خدمة مصالحها الخاصة إل بخدمة مصالح المتج
يالية، والنر :، ومع ذلك يمكن ط��رح س��ؤال."وبمختلف الشكال بالمصالح المتج

ادورية بالمغرب؟ ما تم وضعه هنا من طرف  جوازية الكمتج .هو تعريف عام لهذه الطبقة، وليس تحديدا فعليا وملموسا لها" القيادة الجديدة"من ه  هذه التج
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ت   ��� الكب���ار أن "واعت���تج
ادوري���ة وملك ��� الراضي جوازي���ة الكمتج   تخ���دم... التج

يالي���ة، ال���نر يش���كلون القاع���دة الجتماعي���ة المحلي���ة للمتج

� 
ي وملك � الراضي ادوريير   تجس�د ديكتاتوري�ة الكم�تج

  يسيطرون عليها، وهذه الدولة النر
مصالحها بواسطتهم، وبواسطة الدولة النر

، أم�ا النظ�ام الملك �� الس��تبدادي فه��و ي ي��اليير ي لمص�الحهم ولمص�الح أس�يادهم المتج الكبار عل الجماهتر الشعبية، ه  الخادم المير
  الكبار

ادور وملك  الراضي ".ليس سوى الشكل الحال  لدولة الكمتج

يالي���ة"م���ا يعي���ب ه���ذا التحدي���د، ه���و اعتب���ار   ��� وح���دة داخلي���امنفص���لة " القاع���دة الجتماعي���ة المحلي���ة للمتج
فيم���ا بينه���ا، وليس���ت في

 �� الكب��ار 
ادوري��ة وملك الراضي جوازي��ة الكمتج طبقي��ة ، كتل��ة"القي���ادة الجدي��دة"ل يش��كلون بالنس��بة له��ذه طبقي��ة س��ائدة، أي أن التج

ادوري���ة احتكاري��ة، داخله���ا س��ائدة تهيم���ن  ، وتس���تخدم ه���ذه الس���لطة)الملكي���ة(عل جه���از الس���لطة السياس���ية  ه ��� القابض���ةفئ���ة كمتج
 ��� س���واء  السياس���ية

 ��� الكتل���ة الطبقي���ةالمتقاطع���ة مص���الحها م���ع مص���الحهم تناقض���اتها غتر��� العدائي���ة ض���د حلفائه���ا، و/ صاعاتها في
في

 �� تناقض��اتهاس��واء أو عليه��م، وبالت��ال  ض��مان الس��يطرة عل الطبق��ات الجتماعي��ة الخ��رى، الس��ائدة، لض��مان وتأبي��د الهيمن��ة فيه��ا 
في

ي�� "  �� الكب��ار فه��م ال��ذين يملك��ون مس��احات واس��عة م��ن الرض ل يش��تغلون فيه��ا ويعيش��ون م��ن اس��تغللهم للفلحير
وللعم��ال) الفق��راء بالخص��وص(أم��ا ملك �� الراضي

ي ي ال��ذين. الزراعيير  � الكب�ار ش�به القط��اعيير
، المعمري��ن الج�دد، وملك � الراضي ي  �� الكب�ار الرأس��ماليير

ي� ملك �� الراضي  � الكب��ار بير
ي داخل طبقة ملك  الراضي يقع التميتر

  إطار العلقات شبه القطاعية
."ما يزالون يستغلون أراضيهم كليا أو جزئيا في

ت  ادوري���ة... المعمري���ن الج���دد "أن " القي���ادة الجدي���دة"ه���ذا وق���د اعت���تج يالي���ة وه ��� بالت���ال  فئ���ة كمتج م���ا يع���وز ه���ذه.". يش���كلون الفئ���ة الك���تر ارتباط���ا وان���دماجا بالمتج
 � أزي�د م�ن عشش�� س��نوات عل تأس��يس المنظم��ة، عل الق�ل أل تعي��د نس�ج نف��س الجم��ل والمف��اهيم،" القديم��ة/ القيادة الجدي��دة "

هن�ا، وعل الخص�وص بع�د مصي
  تحديدها ل 

ي��"وتضع بهذا الصدد أقل مما قدمته المنظمة في وعل الق�ل، بع��د ك�ل تل�ك الم��دة، وبع�د ك�ل تل�ك الهجوم�ات عل خ�ط المنظم��ة،". الع��داء الطبقيير
يالي���ة  فه���ذه التبعي���ة للرأس���مال.... أن يت���م التحدي���د والتحلي���ل الملم���وس له���ذه الطبق���ات الرجعي���ة، وأن يت���م تحدي���د من���اطق تمركزه���ا القتص���ادي وارتباطاته���ا بالمتج

  سماء المفاهيم والمصطلحات
يال  ه  مادية، واندماجها فيه هو واقع مادي ملموس، وجب تحليله وعدم تركه عائما في  .المتج
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  ه ���� خ����ارج 
وليتاري����ا،تل����ك وصاعاتها ض����د الطبق����ات الجتماعي����ة ال����نر الكتل����ة الطبقي����ة الس����ائدة، او م����ا نس����ميها م����ن زاوي����ة نظ����ر التج

  توحدها التناقضات وسط الشعب 
).التناقضات غتر العدائية وسط الشعب(بالطبقات النر

":الطبقات الوطنية والشعبية"ــ  2 ــ 5

ي���"، بع���د تحدي���دها ل "القي���ادة الجدي���دة"ق���امت إذن  ، حس���بها" الطبق���ات الوطني���ة والش���عبية"، بتحدي���د "الع���داء الطبقيير  
:وال���نر

ي" وليتارية والفلحير ة والطبقة العاملة والجماهتر شبه التج جوازية الصغتر جوازية الوطنية والتج ".تتشكل من التج

جوازيــــة الوطنيــــة"بخص����وص  ، بالنســـبة ل"التج ــ جوازيــــة المســــتغلةتتش����كل م����ن الفئ����ات ": "القيــــادة الجديــــدة"، فهـي   التج
ل ال����نر

ياليـــة ـــ بمصـــالح المتج   ت���رى تط���ور مص���الحها القتص���ادية محج���وزا وطموحاته���ا السياس���يةترتبـــط مصـــالحها بشـــكل مباشر
، وال���نر

ي������ يالي������ة والس������يادة القتص������ادية والسياس������ية لحلفائه������ا المحليير تتشــــــكل أساســــــا مــــــن" :، وه ������ ."معرقل������ة، بس������بب الس������يطرة المتج
جوازيـــة المتوســـطة مصـــالحها القتصـــادية والسياســية تتنـــاقض إلفم���ن جه���ة أول أن : ذات طبيعــة مزدوجـــة ، إنه���ا طبق���ة التج

ياليــة ياليــةوم��ن جه��ة ثاني��ة فإنه��ا ...  تطمــح إل بنــاء دولــة وطنيــة مســتقلة، وه �� حــد مــا مــع مصــالح المتج ترتبــط جزئيــا بالمتج
ـ ـف جوازي��ة الوطني���ة غالب��ا م��ا .... طبقــة مســتغلة، كم���ا أنه���ا ه �� ك��ذلك وبحلفائهــا المحليير تعــتج عــنإن ه��ذه الطبيع��ة المزدوج��ة للتج

ف ـــ جنـــاحير ف يـــ التناقضـــات بير
 ��� م���عنفســـها فف

جوازي���ة الوطني���ة م���ن سياس���ة تلتقر  ��� انتق���ال التج
، أو في ، أح���دهما مح���افظ، والخ���ر تق���دم 

."مصالح الجماهتر الشعبية إل التعامل مع أعداء الشعب

         www.30aout.info                                                                                                             134

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

ة"أما  جوازية الصغتر ائح: "فه " التج جوازي�ة: تض�م ثلث�ة سش�  � بع�ض مص�الحها م�ع التج
 �� في

يحة ميس�ورة، تلتقر يحة العلي�ا ه � سش� الشش�
يحة ال�����دنيا اللت�����ان، غالب�����ا م�����ا تعيش�����ان وض�����عية الب�����ؤس والقه�����ر، وتظلن معرض�����تان للتبل�����تر يحة المتوس�����طة والشش����� الوطني�����ة، الشش�����

  العديد من مصالحهما مع الطبقة العاملة
د، وتلتقيان في ."والتشش

ة النف���س، له���ذا ف���إن م���ن مص���لحة الطبق���ة" ة ثوري���ة لكنه���ا غتر��� منس���جمة، ومتذبذب���ة وقص���تر جوازي���ة الص���غتر ى للتج إن الغلبي���ة الك���تج
، مع الحرص عل أن تكون الطبقة العاملة ه  الطبقة القائدة لهذا التحالف ."العاملة أن تعمل عل كسبهما للتحالف الشعنج 

ي: "، فه ��"الطبقــة العاملــة"وبالنس��بة ل  ي أساس��يتير  �� بلدن��ا م��ن فئ��تير
ــ: تتش��كل في ف العمــالإن ... عمــال الصــناعة والعمــال الزراعيير

ـــ الثـــورة الشـــعبية، ي
ـــ ببلدنـــا وفف ـــ بنـــاء التحـــالف العمـــالي الفلجي ي

ـــ ســـيلعبون بـــدون شـــك دورا حاســـما فف ف  كم���ا أن العم���الالزراعيير
 �� البل�دان الرأس��مالية

وليتاري��ا، وقواه��ا الثوري��ة في ي�� الث�ورة المغربي��ة والتج  �� الرب��ط بير
المغارب��ة المه��اجرين س��يلعبون دورا ب��الغ الهمي��ة في

..."الوربية

ي يســود فيهــا نمــط النتــاج الرأســمالي تشــكل الطبقــة الثوريــة حــنت"
يــ جميــع المجتمعــات الــنت

يــ بلدنــا كمــا فف
إن الطبقــة العاملــة فف

اكية والقضـــاء عل الســـتغلل ي لهـــا مـــؤهلت قيـــادة كفـــاح الجمـــاهتر الشـــعبية مـــن أجـــل الشـــتت
النهايـــة، الطبقـــة الوحيـــدة الـــنت

."والضطهاد

وليتارية"ثم  ي�� ه��ؤلء"، "الجماهتر شبه التج ه�و الض�عف الك�بتر لم�داخيلهم وبؤس�هم الش�ديد وك�ذا القه�ر والس��تغلل... إن ما يمتر
. "المكثف الذي يعانون منه
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وليتاري����ة، ف����إن " هــــذه الجمـــاهتر مؤهلــــة لتلعــــب دورانظ����را له����ذه الخص����ائص، ونظ����را للحج����م الع����ددي الك����بتر للجم����اهتر ش����به التج
يــ الثــورة الشــعبية

اكية، حاســما فف يــ مرحلتهــا الشــتت
يــ مرحلــة الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية، أو فف

عليحت��م ... .ســواء فف
ة مـــن توظيـــف طاقاتهـــا الثوريـــة الهائلـــة وليتاريـــة لتتمكـــن هـــذه الخترـــ الطبقـــة العاملـــة أن تعمـــل عل قيـــادة الجمـــاهتر شـــبه التج

 ."لصالح الثورة

دة وليتاريا المتشر ـي: "إن التج
ـي إدماجهــا فف

ـي الثـورة، إذا تمكنــت الطبقـة العاملــة والقــوى الثوريــة فف
يمكن لها أن تلعب دورا مهما فف

..."مسلسل الثورة

ف "ل تشكل طبقة اجتماعية أو فئة طبقية، إنما مجموعة من الفئات تنتمي كل واحدة منها لطبقة مختلفة": إن الفلحير

ف الغنياء*  ، إنهـم يشــكلون إذن فئـة...  إن الفلحير ي من عملهم، ولكن من استغلل الغتر
الجزء الرئيسي من مداخيلهم ل يأنت

ي الكبار، هــو امتلكهــم لمســاحات مــن
هم عن ملكي الراضف

ف جوازية المتوسطة، وإن ما يمتر مستغلة يمكن تصنيفها ضمن التج

ي العمل الفلجي
.الرض تقل بكثتر عن مساحة ممتلكات هؤلء، وكذا مشاركتهم الفعلية فف

ة*  جوازيـــة الصـــغتر ـ... أمـــا الفلحـــون المتوســـطون والـــذين يشـــكلون جــزءا مـــن التج ـف ائح داخـــل الفلحير ـ يمكـــن تحديـــد ثلث شـر
ف ــــــ: المتوســــــطير ف يحة الــــــدنيا أو الفلحير ــــــ يحة الوســــــط، والشر ــــــ ف الميســــــورين، الشر ـــــ المتوســــــطير ـف يحة العليــــــا أو الفلحير ــــــ الشر

ف الفقراء .المتوسطير

وليتاريــا الفلحيــة* ـ الفقــراء أو شــبه التج ـف ف... إن الفلحير ـ الفقــراء المــالكير ـف ـ الفلحير ـف ـ الفقــراء بير ـف ـ داخــل الفلحير ـف يمكــن التميتر
ـــ مســـاحة مـــن الرض ف الـــذين ل يملكـــون أدنف ـــ المعـــدمير ف ـــ الفلحير ف ة، وبير ـــ الفقـــراء يشـــكلون، .لقطعـــة أرض صـــغتر ف إن الفلحير
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ـف الفقـراء والعمـال(نظرا لمـا يعيشــونه مــن اسـتغلل وقهـر، ونظــرا لــوزنهم العــددي  حـوالي نصــف سـكان البلد هـم مـن الفلحير
ف ي الثورة) الزراعيير

”.القوة الرئيسية فف

، والواضح أن أصحابها لم"القيادة الجديدة"لقد حاولنا هنا، وعن قصد، عرض هذا النوع من تصنيف الطبقات وتقسيمها لدى 
ورة تشكل هذه الطبقات وتطورها، بل كل م��ا هنال��ك أن  القي��ادة"ينطلقوا من الواقع الملموس للطبقات بالمغرب، من خلل ستر

  وكذلك التقسيم الذي وضعه م��او تس �� تون��غ للطبق��ات"أعادت كتابة فقرات من " الجديدة
  المجتمع الصيني

تحليل الطبقات في
 ���� الري����ف

  لتش����كل وتط����ور" القي����ادة"، م����ن دون أن تس����لك ه����ذه "في
طري����ق التحقيق����ات، وم����ن دون أن تق����وم بتحلي����ل م����ادي ت����اريجي

، ل يع���دو أن يك���ون إل نس���خا"القي���ادة الجدي���دة"التش���كيلة الطبقي���ة ب���المغرب، وتحلي���ل واقعه���ا الملم���وس، فم���ا ق���دمته هن���ا ه���ذه 
، وهو بالمناسبة جد متأخر حنر عما قدمته المنظمة سابقا م��ن تحالي��ل"إعادة كتابتها"لجمل ومفاهيم ل تتطلب سوى مجهود 

، طبع���ا س��يكون ه���ذا التعمي���ق والتط���وير متعارض���ا وغتر��� متس���اوق م���ع   تتطل���ب التعمي��ق والتط��وير، والنق���د ح���نر
به��ذا الص���دد، وال���نر

التقيي���م"، ب���ل الكي���د أن���ه ل���ن يك���ون إل ض���من منظ���ور ج���ذري عم���اده "الح���د الدبي��� م���ن التقيي���م والح���د الدبي��� م���ن البن���اء"منظ���ور 
ت تل��ك ". الش��امل وإع��ادة البن��اء ،"مرحل��ة تأسيس��ية وتوجه��ا جدي��دا للمنظم��ة"أن م��ا تق��وم ب��ه ه��و " القي��ادة الجدي��دة"ل��ذلك اعت��تج

اتيجيا، لقراب���ة عشش��� وه ��� به���ذا تك���ون ق���د أطلق���ت مسلس���ل التخل���ص م���ن ك���ل الرث الث���وري، سياس���يا �� إي���ديولوجيا �� تنظيمي���ا واس���تر
.سنوات من النضال والكفاح الثوري
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":طبيعة الثورة"و" القيادة الجديدة"ــ  3 ــ 5

ي والطبقات الوطنية والشعبية"تحديد (أن ما تقديمه أعله " إعادة البناء"تقول قيادة   �� ج�د"هو ") العداء الطبقيير
تحلي�ل طبقر

اته��ا السياس��ية، وه��ذا م��ا"، وأنه��ا كم��ا تق��ول "مرك��ز للمجتم��ع المغربج �� ل��م نتع��رض ل للتط��ورات التاريخي��ة له��ذه الطبق��ات، ول لتعبتر
 � أش�مل

أنه�ا تع�رض فق�ط" القي��ادة"، تق�ول في�ه "ح�د أدبي� م�ن التحلي�ل"، وكأنن�ا، م�رة أخ�رى، أم�ام "يجب أن يق�وم ب�ه تحلي�ل طبقر
 �� البلد"

التن��اقض"، وأن ه��ذا "وج��ود معس��كرين لهم��ا مص��الح متناقض��ة ومتن��احرة"، و تخل��ص إل "الق��وى الطبقي��ة المتص��ارعة في
ي��� المعس���كرين  ��� " ال���ذي ح���ددته ه���ذه القي���ادة" التن���اقض الساس ���"ه���و " التن���احري بير

،"في ي��� المعس���كر الرجغ ��� التن���اقض الق���ائم بير

  تض��م الطبق�ة العامل�ة والجم��اهتر
  الكبار، والجماهتر الش��عبية ال��نر

ادورية وملك  الراضي جوازية الكمتج يالية والتج المشكل من المتج
ة جوازي��ة الص��غتر وليتاري��ة والتج  �� ه��ذا التن��اقض، ال��ذي أطلق��ت علي��ه ه��ذه.". الفلحي��ة والجم��اهتر ش��به التج

ي�� طرفي أم��ا م��ا تبقر�� هن��ا بير
جوازي�ة الوطني��ة"، ه �� طبق��ة "التن��اقض الساس ��"القي��ادة ب    قي��ل س��ابقا أنه��ا تتش��كل أساس��ا م��ن "التج

،"الطبق��ة المتوس��طة"، ال��نر
 ��"حس��ب ه��ذه القي��ادة " موقعه��ا"ف 

وط الملموس��ة للصاع الطبقر ل لن��ا ه��ذه القي��ادة"ه���و معق��د ويتغتر��� حس��ب الشش�� ي ، وك �� تخ���تر
جوازي���ة الوطني���ة، يمك���ن أن يلتح���ق رغ���م تذب���ذباته" ، تق���ول لن���ا "موق���ع ه���ذه الطبق���ة المعق���د والمتغتر���"  ��� التج

أن الجن���اح التق���دم  في

م الحياد أو يتم اجتذابه من طرف المعسكر الرجغ  ي ".بمصاف الجماهتر الشعبية، بينما الجناح المحافظ يمكن أن يلتر

:ملحظات

 � بل�ورة نق�د منطلق�ات 
كيبي�ة الخ�وض في ، وح��نر تتجن�ب ه��ذه المقال�ة التر ، ل غتر� القي��ادة"نقدم هنا ملحظات لجل التوض�يح أك��تر

  رسمتها لنفسها منذ البداية" الجديدة
  الحدود النر

  تحديد طبيعة الثورة بالبلد، وحنر تبقر كذلك في
.في
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: أ ــــ حول التناقض الساسي

، وه��و الم��ر ال��ذي يجعلن��ا نعتق��د أنه��م،" القي��ادة الجدي��دة"تق��ول  ي�� م��ن وض��عتهم كمعس��كرين، ه��و تن��اقض أساس �� أن التن��اقض بير
  الجدي����د "وعل الخص����وص 

 " ل����م يكون����ا عل عل����م"، "الق����ديم/ الثن����ابئ
بتحدي����د التناقض����ات، م����ن حي����ث طبيعته����ا وأطرافه����ا، وال����نر

 �� أواخ��ر 
وك �� ل نعي��د ك��ل م��ا قي��ل به��ذا الص��دد، ن��ذكر فق��ط أن المنظم��ة. بالس��جن المرك��زي ببلورته��ا 1976ق��امت المنظم��ة س��ابقا في

ادوريــة مــن جهـة ثانيـة، هــو تنــاقضطرحت  يــالو ــ كمتج فــ البنيـة المتج ف مجموع الطبقات الوطنية مـن جهــة، وبير أن التناقض بير
فــ العمــال ــ ي جوهر الشياء، لنــه يســتبطن تناقضــا أعمــق يحركـه ويحــدده، وهــو التنــاقض بير

، وهو ليس بعد التناقض فف رئيسي
ادوريـــة مـــن جهـــة ثانيـــة يـــالو ــــ كمتج ـــ جـــدليا مـــن جهـــة، والبنيـــة المتج ف ـــ المرتبطير ف ، هـــو التنـــاقض. الفلحير ـــ هـــذا التنـــاقض الختر

، محرك ومحدد التناقض الول، الرئيسي .الساسي

 � التن�اقض الرئيس � عل" القي�ادة الجدي�دة"الملحظ إذن، بناء عل هذا التحديد الذي وضعته المنظم�ة س�ابقا، أن 
طرح�ت طرفي

، فغاب بهذا، الطرفان الحقيقيان للتناقض الساس    �� ج�وهر الش��ياء)الفعل (أن بينهما تناقض أساس 
، وغاب معهم��ا التن��اقض في

 � ه�ذا ل�ن نج�د أفض�ل)التناقض الساس (
، وفي   غفل�ة كلي�ة ع�ن التن�اقض الساس � الفعل �

ي كليا عل التناقض الرئيس  في كتر ، فتم التر
ي�� التن��اقض الساس �� والتن��اقض الرئيس �� حي��ث أن ي�� بير ي : "مم�ا ص�اغته المنظم�ة س�ابقا ح��ول التميتر ي�� التناقض��ير ي�� بير مـن يمكنالتميتر

ف ، غافل��ة من النتهازي�ة اليس��ارية، التحصير   ل ت��رى إل التن��اقض الساس �
، وك��ذا  ال��نر ي من النتهازيـةالتن��اقض الرئيس ��

اليمينيـة الـنت

".تغفل التناقض الساسي ول ترى إل التناقض الرئيسي
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، وه ����" القي����ادة الجدي����دة"وكخلص����ة هن����ا، ف ي ، غافل����ة كلي����ا التن����اقض الساس ���� وطرفي����ه الساس����يير ل ت����رى إل التن����اقض الرئيس ����
.تندرج ضمن خط النتهازية اليمينية هذابطرحها 

جوازية الوطنية"ــ حول  ب ي الضاع " التج
التناقضات/ وموقعها فف

 �� التن��اقض الرئيس ��" القيادة الجديدة"قبل أن نضع هنا ما قالته 
ي�� وض��عت ه��ذه القي��ادة طرفي حول هذه الطبقة، نشتر إل أن�ه حير

جوازية الوطني�ة"، لم تدرج ضمنه طبقة )ما أخذته عل أنه تناقض أساس ( ، وبقي��ت ه�ذه الطبق�ة خ��ارج ه�ذا التن�اقض ال�ذي"التج
، لكونه��ا حس��ب ه��ذه  وط الملموس��ة للصاع"، ه �� طبق��ة متذبذب��ة و"القي��ادة"حصي�� في��ه الك��ل إل ه �� موقعه��ا يتغتر�� حس��ب الشش��

���� 
ي ، "الطبقر ي���� ق����امت بتقس����يم الطبق����ات إل قس����مير  ���� نف����س ال����وقت، وحير

ي/ في ي����ا: “كتل����تير الطبق����ات الوطني����ة"و" لع����داء الطبقيير
ي�����"والش�����عبية ة، م�����ع أن ل موق�����ع له�����ا فيم�����ا ح�����ددته س�����ابقا م�����ن تن�����اقض بير ، ق�����امت ب�����إدراج ه�����ذه الطبق�����ة ض�����من كتل�����ة ه�����ذه الختر�����

.المعسكرين

جوازية"حول طبيعة هذه " القيادة"فماذا تقول إذن هذه    الصاع " الطبقة التج
التناقضات؟/ وأين تموقعها في

جوازيــــة المســــتغلة"   تتشــــكل مــــن الفئــــات التج
ـــ ال�����نر ياليــــة بمص�����الح ل ترتبــــط مصــــالحها بشــــكل مباشـر   ت�����رى تط�����ورالمتج

، وال�����نر
يالي����ة والس����يادة القتص����ادية والسياس����ية مص����الحها القتص����ادية محج����وزا وطموحاته����ا السياس����ية معرقل����ة، بس����بب الس����يطرة المتج

ي . لحلفائها المحليير

جوازية الوطنية  جوازيــة المتوســطةإن التج  أول أن مص��الحهافمــن جهـة: إنه��ا طبق��ة ذات طبيع��ة مزدوج��ة. تتشكل أساسا من التج
ياليــةالقتص��ادية والسياس��ية   وحماي��ة الس��وقتطمــح إل بنــاء دولــة وطنيــة مســتقلة، وه �� تتنــاقض إل حــد مــا مــع مصــالح المتج
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، وه����ذا م����ا يقرب��ه����ا م����ن الجم����اهتر ي���� يالي����ة وحلفائه����ا المحليير الداخلي����ة وتوس����يعها، وإل الس����تحواذ عل المواق����ع القتص����ادية للمتج
ـو. الش��عبية ـف ياليــة وبحلفائهــا المحليير ـ كــذلك طبقــة مســتغلة،كم���ا أنه��ا . مــن جهــة ثانيــة فإنهــا ترتبــط جزئيــا بالمتج  ك���ل ه���ذاهـي

يــ التناقضــاتإن . يقرب��ه��ا م��ن الق��وى الطبقي��ة الرجعي��ة
جوازيــة الوطنيــة غالبــا مــا تعــتج عــن نفســها فف هــذه الطبيعــة المزدوجــة للتج

ف ف جناحير  � م�ع مص�الح الجم��اهتر الش�عبيةتقدمي، والخر محافظ، أحدهما بير
جوازية الوطنية م�ن سياس�ة تلتقر   انتقال التج

، أو في
."إل التعامل مع أعداء الشعب

ل يح����دد بالض����بط كي����ف ه ���� علق����ة ارتب����اط ه����ذه الطبق����ة ببالض����افة إل أن����ه ع����ام ومج����رد، فه����و ملت����وي ومش����كلة ه����ذا الط����رح، 
ي" يالية وحلفائها المحليير ". المتج

  يع�تج عنه�ا بفهل يتعلق المر بجزء أو 
، وه � الفئ�ة ال�نر ي� يالي�ة وحلفائه�ا المحليير الجن�اح"بفئة من هذه الطبقة، لها ارتباط بالمتج

يالي���ة"، مقاب���ل فئ���ة أخ���رى وس���ط ه���ذه الطبق���ة "المح���افظ تطم���ح إل بن���اء دول���ة وطني���ة"و" تتن���اقض مص���الحها م���ع مص���الح المتج
  يعتج عنها " مستقلة

يالي�ة"الجناح التقدم "بوه  النر ي م�ن داخ�ل ه�ذه الطبق�ة، الواح�دة منه�ا مرتبط�ة بالمتج ؟ أي أننا أمام فئتير
  هنا، إدراج الفئ�ة الول ض��من 

، والمنطقر ، ألم يكن من الطبيغ  ي��"وحلفائها، والخرى مستقلة عنهما، وبالتال  ،"الع�داء الطبقيير
 � التن�اقض الرئيس � " الطبق�ات الوطني�ة والش�عبية"والفئ�ة الثاني�ة ض�من 

ي� ط�رح طرفي ولي�س م�ا أس�مته ه��ذه القي�ادة بالتن�اقض(حير

.هذا التناقضخارج  اجتماعيةهذا ك  ل تبقر أي طبقة او فئة ). الساس 

 �����  الطبق�����ةأم أن الم�����ر يتعل�����ق برأس�����مال ه�����ذه 
ي����� الرتب�����اط بالرأس�����مال"وح�����دة تناقض�����ية"ونش�����اطها القتص�����ادي ال�����ذي يوج�����د في ، بير

ي��� الس���تقلل عن���ه؟ أي أن له���ذه الطبق���ة، كك���ل، نش���اط اقتص���ادي  ي���ال  وحلف���ائه، وبير ي���ال ) رأس���مال(المتج مرتب���ط بالرأس���مال المتج
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ي�  � نف�س ال�وقت آخ�ر مس�تقل ع�ن ) رأس�مال(، ونش�اط "وحلف�ائه المحليير
 �الول وفي

 � وح�دة رأس��مال ه�ذه الطبق�ة، وفي
مرتب�ط ب�ه في

ي��ال  داخ��ل رأس��مال ه��ذه الطبق��ة، ح��نر وإن ك��انت نس��بة حض��وره قليل��ة، ألي��س حض��وره ه��ذه الحال��ة، ألي��س حض��ور الرأس��مال المتج
ادوري���ة وم��ن موق���ع الض���عيف داخله���ا ي��الو �� كمتج موض��وعيابالت��ال  ، وتن��درج هن��ا يجع��ل م��ن ه���ذه الطبق��ة عنصا داخلي��ا للبني��ة المتج

ي���"ض���من  يالي���ة  أولي���س، أص���ل، أن تعامله���ا، "الع���داء الطبقيير ، م���ع المتج ي��� ي���"وحلفائه���ا المحليير يض���عها بش���كل، "الع���داء الطبقيير
؟"أصدقاء الشعب"خارج طبيغ  

ة هن�ا عل الجاب�ة، لنه�ا تعم��ل فق�ط عل المزي��د م�ن توض�يح ط�رح  كيبي��ة مج�تج ، ونؤك��د"القي��ادة الجدي�دة"ليست هذه المقال�ة التر
.عل أن ل سبيل لذلك من غتر طريق التحقيقات، والتحليل الملموس للواقع الملموس

ي جوهر ج ــ 
جوازية الوطنية"فف "القيادة الجديدة"الذي تقدمه لنا " التج

جوازي���ة المس���تغلة"أن " القي���ادة"تق���ول ه���ذه  جوازي���ة الوطني���ة تتش���كل م���ن الفئ���ات التج  ��� س���وى" (التج
جوازي ل يعني الس���تغلل ال���تج

ف)امتص����اص دم العم����ال واس����تعبادهم ي   م����ع م����ن تس����تغلهم وتس����تتي
 ���� تن����اقض ع����دابئ

 ���� أن ه����ذه الطبق����ة توج����د في
، فه����ل ه����ذا ل يعني

ي  ؟ ح����نر وإن ك���انت نس���بة المس���تغلير ي����  ��� موق����ع الع���داء الطبقيير
ي����(ق���واهم؟ أل يجعله����ا ه���ذا الس���تغلل في ض����ئيلة ج���دا) بفت����ح الغير

ي��"مقارن��ة بم��ن يت��م اس��تغللهم م��ن ط��رف  ي��ال  وحلف��ائه المحليير فالس��تغلل واح��د، ونه��ب ف��ائض القيم��ة لي��س". الرأس��مال المتج
ي  ي(فيه فرق عل أساس عدد المستغلير ).بفتح الغير

، دف�ع  ي كلي�ا عل التن�اقض الرئيس �� كتر  � ج�وهر الش�ياء، وال��تر
، التن�اقض في إل إغف�ال" القي�ادة الجدي�دة"إن إغفال التن�اقض الساس �

، لكونه���ا فق���ط ليس���ت طرف���ا داخلي���ا للكتل���ة الطبقي���ة الس���ائدة، ب���ل ي��� جوازي���ة م���ع الطبق���ة العامل���ة والفلحير تن���اقض ه���ذه الطبق���ة التج
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 � علق�ات)جناح تقدم  وجناح محافظ(ودفعها إل موقعتها بناء عل تصنيف سياس  وايديولوجج  
، ولي�س عل أس�اس موقعه�ا في

ي الطبقات والفئات الجتماعية وصاعاتها؟ ة تتحدد العلقات بير   هذه الختر
النتاج، أوليس في

، وه�و م�ا   جوهر الشياء، جعل هذه الطبقة تظهر وكأنها خارج أط�راف التن�اقض الرئيس �
، التناقض في إن إغفال التناقض الساس 

ادوري��ة": ب" القي��ادة الجدي��دة"يع��تج عن��ه ق��ول  جوازي��ة الكمتج يالي��ة والتج ، المش��كل م��ن المتج ي�� المعس��كر الرجغ �� التن��اقض الق��ائم بير
جوازي�ة وليتاري��ة والتج   تضم الطبقة العامل�ة والجم��اهتر الفلحي�ة وجم��اهتر ش�به التج

  الكبار، والجماهتر الشعبية النر
وملك  الراضي

ة ي أح��دهما تق��دم  والخ��ر مح��افظ"القي��ادة الجدي��دة"بالنس��بة ل(وأن ق��رار وج��ود ه��ذه الطبق��ة  ."الص��غتر )، يتعل��ق الم��ر بجن��احير
 �� دخ��ول، وه �� آتي��ة إلي��ه م��ن خ��ارجه، إل ه��ذا التن��اقض

ي�� بإرادته��ا كطبق��ة في  �� م��ع ه��ذا المعس��كر أو م��ع الخ��ر، ه��و رهير
كط��رف طبقر

جوازي���ة الوطني���ة، الجنـــاح التقـــدمي"هك���ذا، ف. الرئيس ���  ��� التج
..."الجمـــاهتر الشـــعبية رغ���م تذب���ذباته بمص���اف يمكـــن أن يلتحــق في

 �� ه�ذه الحال�ة، يظه�ر أن ه�ذا ")القيادة الجدي�دة"تقول (
 �) وه�و توص�يف سياس � وإي�ديولوجج " (الجن�اح التق�دم "، فقي

س�يلتحق في
، علم��ا أن ه��ذا  �� 

ي الصاع الطبقر جوازي��ة الوطني��ة"ه��و فئ��ة اجتماعي��ة ض��من " الجن��اح"عملي��ة اختياري��ة وح��رة خ��ارج ق��وانير  " التج
ال��نر

جوازي����ة المس����تغلة"أنه����ا " القي����ادة"تق����ول ه����ذه  جوازي����ة المس����تغلة "تتش����كل م����ن الفئ����ات التج ي����(، فكي����ف للتج أن تلتح����ق) بكش الغير
ي  ي�(بالعم�ال المس��تغلير ي ) بفت��ح الغير ي�(ض�د المس��تغلير  �"ل�م نس��مع م�ن قب�ل ب ) (بكش الغير

لطبق�ة أو فئ�ة اجتماعي�ة" انتح�ار طبقر
).بكاملها

 ��� الحال���ة الثاني���ة، حال���ة 
م الحي���اد"، "القي���ادة الجدي���دة"، تق���ول )توص���يف إي���ديولوجج  آخ���ر" (الجن���اح المح���افظ"وفي ي يمك���ن أن يل���تر
 ���وك���أنه بي���ده(

 ��� الصاع الطبقر
 م���ن ط���رف المعس���كراجتـــذابه يتـــمأو ) ، وك���أن هن���اك منطق���ة حي���اد أو منطق���ة عازل���ة، ول���و ظرفي���ة، في
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ة، فه�����ذا الجن�����اح ه�����و مض�����طر ". الرجغ �����  ����� ه�����ذه الحال�����ة الختر�����
المعس�����كر"ومف�����روض علي�����ه أن يتموق�����ع جه�����ة ) يت�����م اجت�����ذابه(فقي

.103"الرجغ 

 ���� إذن فم����ن 
 ���� منظ���ور " الجنح����ة"م���ن ه����ذه بقر

، في   ه ����
 "القي����ادة الجدي����دة"ال����نر

ي���� المعس����كرين، وال����نر ، خ����ارج التن����اقض الرئيس ���� بير
وط الصاعات الطبقي���ة، اللتح���اق ي النج���ذاب إل ه���ذا الط���رف أو ذاك، واخت���ارت بمح���ض إرادته���ا وخ���ارج سش��� انفلت���ت م���ن ق���وانير

جوازي��ة الوطني��ة"م��ن " الجن��اح التق��دم "بالجم��اهتر الش��عبية، إن��ه  ، أي وه��م دول��ة"دول��ة وطني��ة مس��تقلة"حل��م ببن��اء ي ال��ذي، "التج
جوازية الوطنية" .104"التج

أن يت���م"، وكلم���ة "للجن���اح التق���دم " بالنس���بة .."يمك���ن أن يلتح���ق"لكلم���ة " القي���ادة الجدي���دة"إن م���ا جعلن���ا نق���ف عن���د ه���ذه الملحظ���ة، ه���و اس���تعمال : أول��  103
ي� مع�ا، أو لس�تعملوا الكلم��ة". للجناح المحافظ"بالنسبة ..” اجتذابه ونعتقد أن الفرق واضح جدا بينهم��ا، حي�ث ل�و ش�اء أص��حابها لس�تعملوا نف��س الكلم��ة للطرفير

  والعكس كذلك
. الول لجهة الطرف الثابي

ح��ول تمقط��ب الطبق��ات الوطني��ة ح��ول التح��الف العم��ال  �� الفلج ��والتن��اقض الساس � والتن��اقض الرئيس �� ح��ول قارن هذا الكلم بما صاغته المنظمة س�ابقا : ثانيا
وليتاري��ا وتح�الف العم��ال ي� ببن��اء قي��ادة التج وليتاريا وحزب��ها، وأن ه�ذا التمقط��ب، أي ج�ذب الطبق��ات الوطني��ة لص�فوف الجم��اهتر الش��عبية، ه�و رهير تحت قيادة التج

  نضالت هذه الجماهتر
ي في .والفلحير

ي�� " القي��ادة الجدي��دة"م��ا ه �� خلفي��ة منظ��ور   ��104 ، وطم��س التن��اقض بير   جعلته��ا تغف��ل التن��اقض الساس ��
جوازي��ة الوطني��ة"ال��نر   ق��الت "التج

أنه��ا"، "القي��ادة"، ال��نر
ي��� يالي���ة وعملئه���ا المحليير جوازي���ة المس���تغلة وترتب���ط جزئي���ا بالمتج ي���"تتش���كل م��ن التج ي��� العم���ال والفلحير  ��� س���وى حض��ور الرأس���مال. ، وبير

ألي���س ذاك الرتب���اط ل يعني
ي   تناقض أساس  مع الطبقة العاملة والفلحير

  رأسمالها، والذي قلنا إنه في
ادوري في يالو �� كمتج .المتج

، هو نتيجة لتغييب التناقض الساس  وفصله إن عدم   التناقض الرئيس 
  طرفي

جوازية في ي�� إدراج هذه التج ، وكأن ل رابط بير ، وك�أن عن التناقض الرئيس  ي التناقض��ير
جوازية الوطنية"، مرحلة )المرحلوية(تاريخية خاصة به  لكل واحد منهما مرحلة وليتاريا"الجناح التقدم  للتج .، ثم مرحلة التج

  اعتمدتها 
كيبية هنا لتقديم أجوبة بقدر ما ه  تعمل عل توضيح النظرة النر  �� إطلق " القي��ادة الجدي��دة"ليست هذه المقالة التر

، وعل"مسلس�ل إع��ادة البن��اء"في
ي بهذا الصدد. الخصوص أن عدم التحديد السديد للتناقضات يؤدي حتما إل طريق خاطئ وإل الفشل :ونسجل هنا، للمزيد من التوضيح، ملحظتير
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ي منظور " الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية"ح ــ 
"القيادة الجديدة"فف

ــإن " ي لحســــم التنـــاقض الساسـي
 ���� مجتمعن����االثــــورة الوطنيــــة الديموقراطيــــة الشـــعبية تشــــكل الحــــل التــــاريجف

للطبيعــــةنظ����را ،  في

ـــ ـــ الجمـــاهتر الشـــعبية والمعســـكر الرجعي ف   ع���تج التع���ايشالتناحريـــة للتنـــاقض بير
، ف���إن ه���ذا التن���اقض ل يمك���ن حل���ه بش���كل نه���ابئ

 ���� إلح����اق الهزيم����ة بمعس����كر أع����داء الش����عب، والقض����اء عل س����لطتهم
  يكم����ن في

الس����لم  أو الحل����ول الص����لحية، ب����ل إن حل����ه النه����ابئ
 ��� نهاي���ة الم���ر القض���اء عليه���م كطبق���ات رجعي���ة

إن الث���ورة وح���دها. السياس���ية ومص���الحهم القتص���ادية وهيمنته���م الديولوجي���ة، وفي
 ��� الكب���ار، واس���تبدال س���يطرتهم

ادوري���ة وملك ��� الراضي جوازي���ة الكمتج يالي���ة ببلدن���ا، وعل التج ق���ادرة عل القض���اء عل الس���يطرة المتج
ى لحقا  ."ثورة شعبية مسلحةبسيطرة القوى الشعبية، وهذه الثورة كما ستي

���� ، ، ول يرب��ط إن ه��ذا المنظ��ور ال��ذي يغف��ل التن��اقض الساس ��  �� خ��وض الصاع ه��ذا) إدراج( ه��و يعم��ل عل تأجي��ل بينهم��ا، ويرك��ز عل التن��اقض الرئيس ��
التن��اقض في

 ��� ض���د
ي��� الع����داء" الطبقر  ��� س���وى النض���ال م���ن أج���ل. ليفس���ح المج����ال بع���د ذل���ك لنم���وه وتط���وره ،"الطبقيير

جوازي����ة" تحري����ر إن ه���ذا الم���ر ل يعني أول،" الوطني���ة التج
ادوري ادوري لن��ه تبغ �� ومندم��ج ه��و( تحريره��ا م��ن قبض��ة الرأس��مال الكم��تج ي��ال  رأس��مال كم��تج وليتاري��ا ك �� ث��م ثاني��ا، فس��ح المج���ال لنم��و وتط��ور ،)بالرأس���مال المتج التج

  الرأسمال"تخوض نضالها من أجل التحرر من 
". الوطني

جوازي��ة    أقص الحالت، حنر وإن كان رأسمال هذه الطبق��ة التج
، وثاني�ا فق�د نش�أ"خالص�ا"، "وطني��ا"��� في ي��   م�ع الطبق��ة العامل��ة والفلحير

 � تن��اقض ع��دابئ
، فه�و أول في

ي���ال  ادوري التبغ ��� المندم���ج بالرأس���مال المتج  ��� ظ���ل هيمن���ة الرأس���مال الكم���تج
ورة تش���كل . وتط���ور في جوازي���ة الوطني���ة"فس���تر جوازي���ة" التج  ��� ظ���ل س���يطرة التج

ق���د ج���رت في
ادورية، لذلك يكون  جوازية الوطنية"الكمتج وع التج   بناء " مشش

جوازي��ة" (الدولة الوطنية المستقلة"في يالي��ة،) دولة التج  � زم�ن الهيمن��ة المتج
ه��و غتر�� قاب��ل للتحقي��ق في

وع ويدافع عنه، يزرع الوهم والفشل وسط الجماهتر  .ويكون من يطرح هذا المشش
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 "يظه��ر جلي��ا، كم��ا تق��ول القي��ادة، أن 
ي�� الجم��اهتر الش��عبية والمعس��كر الرجغ ��"ل " الح��ل الت��اريجي أن ه��ذا"( "التن��اقض التن��احري بير

 
الث��ورة فق��ط يمك��ن ح��ل التن��اقض"، فبه��ذه "الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية) "إل ب" التن��اقض ل يمك��ن حل��ه بش��كل نه��ابئ

اكية، "الساس  اكية، وليس بثورة وطنية ديمقراطية شعبية تشكل مقدمة للثورة الشتر .وكأننا هنا بصدد الثورة الشتر

ه��ا، وتحدي��د أطرافه��ا، جع��ل منظ��ور ه��ذه  ي  �� تحدي��د التناقض��ات وتميتر
 �� خط��أ" القي��ادة"عل العم��وم، إن الخط��أ في

يس��قط طبيعي��ا في
.حل هذه التناقضات

  طبيعة هذه الثورة، وبلورة برنامجها للمرحلة 
:بعد هذا، قامت القيادة بالتفصيل في

ادوري���ة"���   ��� الكب���ار والنظ���ام الملك ��� الس���تبدادي، وتحطي���م جه���از الدول���ة الكمتج
ادوري���ة وملك ��� الراضي جوازي���ة الكمتج القض���اء عل التج

)" .سلطة المجالس الشعبية(وبناء الدولة الديموقراطية الشعبية المجسدة للسلطة الشعبية 

القض��اء عل الوج��ود الس��تعماري ببلدن��ا وذل��ك بتحري��ر س��بتة ومليلي��ة والج��زر الش��مالية المغربي��ة، والقض��اء عل جمي��ع أش��كال"��� 
يالية ببلدنا " .التواجد السياس  والعسكري للمتج

ي�� الفق��راء بالخص��وص، وللعم��ال"���   �� الكب��ار بالس��اس، لتعطيه��ا للفلحير
يع الرض م��ن ملك �� الراضي   تن��تر

إنج��از الث��ورة الزراعي��ة وال��نر
ي طبقا لشعار  ي حاس��ما،". الرض لمن يحرثها: "الزراعيير ي وللعمال الزراعيير ية للفلحير وسيكون دور التنظيمات الثورية الجماهتر
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 ��� إنج��از ه���ذه العملي��ة، 
 �� الكب���ار كطبق���ة، وك���ذا عل علق���ات النت���اج. ...في

إن الث��ورة الزراعي��ة ته��دف إل القض��اء عل ملك ��� الراضي
  البادية

.105"شبه القطاعية في

ادوري����ة عل اقتص����اد بلدن����ا، بت����أميم كاف����ة مص����الحهم، بتكس����تر جمي����ع علق����ات التبعي����ة يالي����ة والكمتج ��� القض����اء عل الس����يطرة المتج
، والق��ادر عل الس��تجابة للحاجي��ات الساس��ية ي��ال   �� مس��تقل ع��ن القتص��اد المتج

يالي��ة، وبن��اء اقتص��اد وطني القتص��ادية إزاء المتج
..."لشعبنا

ي الوض��اع المعاش��ية ��� ض��مان الش��غل للجمي��ع وض��مان الح��د الدبي�� للج��ور ي��وفر حي��اة إنس��انية كريم��ة لكاف��ة الم��أجورين، وتحس��ير
وط العم����ل ي سش���� ، تحس����ير ي القتص����ادية والجتماعي����ة لكاف����ة الجم����اهتر الش����عبية، وض����ع ق����انون للش����غل يه����دف إل حماي����ة الك����ادحير

ي أوقات العمل ي أوقات العمل، تقنير .106وتعيير

 � فق��رة س��ابقة، ق�د طرح�ت بوض�وح أن��ه "القيادة الجديدة" يبدو أن ��  105
  المرحل��ة الراهن��ة، ق�د نس�يت أنه�ا في

م�ن الس��ابق لوان��ه تش�كيل"، وه  تضع برنامجها في
، بما فيه النضال الثوري من أجل الرض ي   نفس الوقت تطرح ...”. التحادت الفلحية تؤطر النضال الشمول  للفلحير

التنظيم��ات الثوري��ة"القيادة هن��ا مس��ألة "في
ي ي وللعمال الزراعيير ية للفلحير ي بأفق "الجماهتر   ك"، مع أنها قد طرحت سابقا العمل وسط الفلحير

 �� إط��ار نق��ابنر
و. ش.د.بناء أجهزة نقابية علنية ومكش��وفة، في

ي��.ش. م. إ ي�� والعم��ال الزراعيير ،...”، للدفاع ع�ن المص��الح المادي��ة والمعنوي��ة للفلحير ي��  � العم�ل وس�ط الفلحير
وعها في ، ول�م تتح��دث ول�و م�رة واح��دة بخص�وص مشش�

ء اس��مه  �� 
ي��"ع��ن سش ي�� والعم��ال الزراعيير ي��ة للفلحير  �� ه��ذه التنظيم��ات، ودور" القي��ادة"وف��وق ه��ذا، ل��م تح��دد ه��ذه ". التنظيم��ات الثوري��ة الجماهتر

كي��ف له��ا أن تبني
  الثورة الوطنية الد

ة في   . الش. هذه الختر
"…. التحالف الشعنج "وموقعها في

ي"ل نفه���م هن���ا مغ���زى ��  106  ��� ظ���ل انتص���ار الث���و". حماي���ة الك���ادحير
نام���ج ب . ال���ش. ال���د. ال���و. م���ن ه���م ه���ؤلء في  ��� ظ���ل م���ا يس���ميه ه���ذا التج

الدول���ة الديموقراطي���ة"وفي
).سلطة المجالس الشعبية(الشعبية المجسدة للسلطة الشعبية 
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� 
ي دورا حاس��ما في ي��ة للطبق�ة العامل�ة ولكاف��ة الك�ادحير ورة أن تلع��ب التنظيم��ات الجماهتر إن ترس�يخ ه��ذه المكتس��بات يتطل��ب بالصي�

.107تعبئة الجماهتر وبلورة إرادتها الجماعية

."بناء ثقافة وطنية ديموقراطية شعبية وعلمية، مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات شعبنا"��� 

  تفرض��ها عليه��ا العلق��ات الجتماعي��ة العتيق��ة، وتحقي��ق مس��اواتها"��� 
تحري��ر الم��رأة المغربي��ة م��ن العبودي��ة والض��طهاد والقي��ود ال��نر

  جميع المجالت مع الرجل، مع ضمان حقوقها كأم
" .في

، وح����دة"���   ���� تقري����ر المص����تر والس����تقلل، والنض����ال م����ن أج����ل وح����دة بل����دان المغ����رب العربج ����
مس����اندة كف����اح الش����عب الص����حراوي في

ها الشعبية .108"ديموقراطية نابعة من إرادة جماهتر

  وإقام��ة دولت�ه الديموقراطي�ة ف��وق كام��ل ترابه��ا"��� 
ي م�ن الحتلل الص�هيوبي   من أج�ل تحري��ر فلس��طير

دعم كفاح الشعب الفلسطيني
، والديموقراطي���ة  

يالي���ة والص���هيونية والرجعي���ة العربي���ة م���ن أج���ل التح���رر ال���وطني ، دع���م كف���اح الش���عوب العربي���ة ض���د المتج  
ال���وطني

ك مع كافة الشعوب العربية من أجل وحدة المة العربية من المحيط إل الخليج اكية، الكفاح المشتر ."والشتر

اكية عتج العالم"���    وقوى التقدم والشتر
،"الدعم والتضامن مع جميع حركات التحرر الوطني

ية للطبقة العاملة"��  107 ية"، لم يسبق لهذه القيادة ان أثارت شيئا حول ما ه  هذه ...”التنظيمات الجماهتر  "التنظيمات الجماهتر
، ومن يعمل عل بنائها، وفي

 ...أي إطار تندرج عملية بنائها
،كما أن طرح " الصحراء الغربية"لم تعد هنا قضية ��  108 وع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية بالغرب العربج  به�ذا" تقرير المص��تر والس��تقلل"مرتبطة بمشش

وليتاريا   للتج
وع التاريجي اتيجج  يخدم المشش يالية والرجعية ومصالحهما بالمنطقة، الشكل هو مجرد من أي إطار استر   تركه بيد القوى المتج

.وهو ما يعني
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يمك����ن أن يش���كل برنام����ج الح���د الدبي��� للتنظيم����ات الماركس����ية – اللينيني����ة المغربي����ة، والح����زب"ه����ذا، تق����ول أن���ه " القي����ادة"برنام����ج 
  بنائهي

، الذي نناضل من أجل المساهمة في .الشيوع 

 ��� أدبي���ات منظم���ة 
 ��� مرحلته���ا الثوري���ة " إل الم���ام"في

/ 1970(في وليت���اري المغربج ���"، ت���م اس���تعمال مفه���وم )1979  أو" الح���زب التج

 
وليتاريا"الحزب الماركس  �� اللينيني ،"الحزب الثوري"، للشارة إل "الحزب الشيوع "، ولم نجد استعمال مفهوم "، أو حزب التج

  تطلق عل نفسها اسم 
ة، كانت أغلبية الحزاب النر   هذه الفتر

  وحل التحريفية، وأنه قبل"الحزب الشيوع "كما أنه في
، غارقة في

  قطعت م�ع خ��ط التحريفي��ة والص�لحية، غالب�ا م�ا تتخ�ذ اس�م 
ة بقليل، كانت غالبية المنظمات الثورية النر المنظم��ات"هذه الفتر

 �� التخل �� ع�ن إب�راز الخ�ط الي�ديولوجج  للمنظم��ة واللتح��اق بزم�رة". الماركسية �� اللينينية
  سوى انطلق القيادة في

هذا المر ل يعني
".شيوعية خروتشوف"

م���اه  الطبق���ة: " للح���ديث ع���ن الطبق���ة المؤهل���ة للقي���ادة، حي���ث طرح���ت التس���اؤل الت���ال  " القي���ادة الجدي���دة"بع���د ه���ذا، انتقل���ت 
ــــــ الثـــــــورة الوطنيـــــــة الديموقراطيـــــــة الشـــــــعبيةالمؤهل��������ة لقي��������ادة  ـي

وك��������أن هن��������اك"  ؟الثـــــــورة الوطنيـــــــة الديموقراطيـــــــة الشـــــــعبية فف
  إطار ثورة أخرى وعل الطبقة العاملة قيادتها.د.و.ث

 �� ال��ث. الد. الو. أو أن هناك ثورة أخرى، غتر الث. شعبية في
.ال��و. الشعبية في

.. الش. الد

وع" اللخبط����ة"، ه ���� عن����وان التع����اط  ل م����ع التناقض����ات فحس����ب، ولك����ن تشي "اللخبط����ة"عل العم����وم ، يب����دو أن  عل ك����ل مشش���
مع الحفاظ النسنج  عل بعض المواقف العامة، وذل��ك ابت��داء، "القيادة"الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، الذي قدمته هذه 
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  س�ادت عملي�ة انطلق " اللخبط�ة"من 
ة"مسلس�ل إع�ادة البن��اء"ال��نر  �� ف��تر

، وترقي�ع، بانتقائي��ة، م�ا ج�اءت ب�ه التي��ارات المتص�ارعة في
.النفجار السياس  والتنظيم  

  بلورته���ا المنظم���ة به���ذا الص���دد، نج���د مس���ألة قي���ادة
ي��� ه���ذه المواق���ف العام���ة هن���ا، رغ���م تجنبه���ا أحيان���ا لبع���ض المف���اهيم ال���نر م���ن بير

اكية"، "مواص�لة مسلس�ل الث�ورة"و. ال�ش.ال�د.الطبقة العاملة للثورة ال��و ورة بن�اء "إنج��از مه�ام الث�ورة الش��تر "تح�الف ش�عنج "، وصي��
".الطبقات والفئات الشعبية"لكافة 

اكية، يتطل���ب بش���كل حتم ���... أن الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية"... إنج���از كاف���ة مهامه���ا وفت���ح الطري���ق أم���ام الث���ورة الش���تر
 � الث�ورة

ي المغارب�ة" ، وه�ذا ."قيادة الطبق�ة العامل�ة لكاف�ة الطبق�ات والفئ�ات الش�عبية ذات المص�لحة في يحت�م عل كاف�ة الش�يوعيير
وري لتمكنه��ا فعل م�ن قي�ادة الجم��اهتر الش��عبية ط صي� أن يناضلوا بدون كلل من أجل بناء الحزب المس�تقل للطبق�ة العامل�ة، كشش�

ة الثورة الشعبية اكية، خلل مستر ".الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية والثورة الشتر

اكية. ال����ش.ال����د.الث����ورة ال����و" ة ..." ليس����ت ه ���� الث����ورة الش����تر وليتاري����ا"فه����ذه الختر���� أم����ا..." ته����دف إل إقام����ة س����لطة ديكتاتوري����ة التج
وأن..." فه ��� تس��غ إل إقام��ة نظ��ام الديمقراطي��ة الش��عبية، ال��ذي تجس��ده الجمهوري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية. ال��ش.ال��د.ال��و.ال��ث"
 ��، المضمون الجوهري لنظام الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية هو الديكتاتورية ضد اعداء الش�عب والديمقراطي�ة للش�عب"

فقي
ة، ( الطبقــــات والفئــــات الشــــعبيةه����ذا النظ����ام إن  جوازي����ة الص����غتر وليتاري����ا، التج ، أش����باه التج ي���� جوازيــــةالطبق����ة العامل����ة والفلحير التج

...."وقواها الوطنية الديمقراطية المنظمة) الوطنية التقدمية
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  عرضها للمواقف العامة بخصوص الثورة الو" القيادة الجديدة"كما نرى هنا، فقد انتبهت 
ودور الطبق��ة العامل��ة. ال��ش.الد.هنا في

ي��� فيه���ا، إل م���ا أس���مته س���ابقا ب جوازي���ة الوطني���ة، وال���ذي ق���الت س���ابقا أن���ه " الجن���اح التق���دم "والفلحير س���يلتحق بالجم����اهتر"للتج
جوازي��ة الوطني��ة التقدمي��ة"، فمنحت��ه ه��ذه الم��رة مفه��وم "الش��عبية ، وه��و مفه��وم يج��ب تحدي��د اختلف أرض��يته الطبقي��ة ع��ن"التج

جوازية" الجناح المحافظ"ب " القيادة"ما أسمته تلك  .لهذه التج

، وال��ذي منحت��ه مف��اهيم متنوع��ة، فأحيان��ا ه��و"الح��زب الش��يوع "انتقل��ت القي��ادة بع��د ه��ذا، للح��ديث ع��ن م��ا اص��طلحت علي��ه ب
وليت�����اري"، أو "الح�����زب الث�����وري المس�����تقل"، أو "الح�����زب المس�����تقل للطبق�����ة العامل�����ة" ، كم�����ا تح�����دثت ع�����ن"...الح�����زب الث�����وري التج

  يج���ب أن"التش���كيلة الجتماعى���ة له���ذا الح���زب ال���ذي 
وليتاري���ة الطليعي���ة، ال���نر  ��� ص���فوفه إل ج���انب الفص���ائل التج

يج���ب أن يض���م في

����� 
اتيجية داخ�����ل الح�����زب، الفص�����ائل والعناص الطليعي�����ة م�����ن الطبق�����ات والفئ�����ات الك�����تر ثوري�����ة في تحت�����ل المواق�����ع القيادي�����ة والس�����تر

ع��ة العمالوي��ة للح��زب"المجتم��ع ي  �� مهامه��ا س��ابقا ح��ول" القي��ادة"ه��ذا الح��ديث يتن��اقض وم��ا س��طرته ه��ذه ، و، وه��ذا لتجن��ب التي
في

".التجذر وسط الطبقة العاملة"

ي منظور 
"القيادة الجديدة"د ــ التحالفات فف

ـي الثــورةإن ": "القيادة الجديدة"تقول 
ورية لنتصــار الثــورة مس��ألة مشاركة كافة الطبقـات والفئــات الجتماعيــة الشــعبية فف ضفــ

ي المغارب���ة لي���س فق���ط تحدي���د الع���دو بدق���ة، ولك���ن ك���ذلك الوطنيـــة الديموقراطيـــة الشـــعبية تحديـــد، له���ذا يط���رح عل الش���يوعيير
ات ة مـن فـتت ي كل فـتت

ي كل مرحلة وفف
اتيجيون للطبقـة العاملـة، ه��ذه المرحل��ة، القوى الثورية فف وتحديــد مــن هـم الحلفــاء السـتت

ي يجب الكتفاء بتحييدها
، ومن هي القوى النت ف ."ومن هم حلفاؤها المؤقتير
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ييج��ب بن��اء وهيكل��ة : "كم��ا أن��ه  �� إط��ار م��ا يمك��ن نعت��ه حالي��ا التحــالف الشــعنج
 ... بالجبهــة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية في

وال��نر
ة عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية : تضم كافة القوى المعتج

جوازي��ة الوطني��ة ة، الجن��اح التق��دم  م��ن التج جوازي��ة الص��غتر ولتاري��ا، التج الجبهــة"، وأن ه��ذه ."الطبق��ة العامل��ة، الفلح��ون، أش��باه التج
وليتــــاري اتشــــكل إل جــــانبالوطني����ة الديموقراطي����ة الش����عبية  ي ولحــــزب التج الدوات الثلث الرئيســــية، إح����دى الجيــــش الشــــعنج

اكيةلنتصـــار الثـــورة فب���دون ه���ذه الجبه���ة.  الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية واس���تكمال مهامه���ا وفت���ح الطري���ق أم���ام الث���ورة الش���تر

 
ة ويصعب عليها النتصار عل العدو الطبقر ."ستظل القوى الثورية مبعتر

 �� ع��رض وجه��ة نظ��ر 
الدوات الثلث الرئيس��ية"ح��ول التحالف��ات، ه��و وض��ع " القي��ادة الجدي��دة"م��ا يلح��ظ هن��ا، قب��ل الس��تمرار في

ورة لوح��دها،" لنتص��ار الث��ورة ء لوح��ده، أي س��تر �� 
بش��كل مت��واز، ول يظه��ر هن��ا أي تراب��ط داخل �� بينه��ا، وك��أن مهم��ة بن��اء الح��زب سش

ة م�ا، وق�س عل ذل�ك   � ف��تر
ورة أخرى، قد تربطها علقة ب�الحزب، علق�ة خارجي�ة، في ال�ذي" الجي�ش الش�عنج "وأن بناء الجبهة ستر

  طرح 
، ومن طرف من، وبأي مهام؟"القيادة الجديدة"نسجل حضوره لول مرة في ، والذي ل نعرف حنر اللحظة كيف سيبني

قيــــادة الطبقــــة العاملــــة وحزبــهــــا الشــــيوعي للجبهــــة الوطنيــــة الديموقراطيــــةإن "به�����ذا الص�����دد، " القي�����ادة الجدي�����دة"تق�����ول إذن 
ورية مس��ألة الشــعبية مــن الخــاط  رهــن قيــام هــذه الجبهــةلكن��ه ...  الش��امل للث��ورة الديموقراطي��ة الش��عبيةالنتصــار لضــمان ضفــ

ف لمشــــــاركة الحــــــزب الشــــــيوعي. والمشــــــاركة فيهــــــا بالقــــــدرة الفعليــــــة للطبقــــــة عل قيادتهــــــا ف الساســــــيير طير ــــــ أو الق������وى( إن الشر

ـي هــذه الجبهـة) الماركس��ية اللينيني��ة قب��ل إنش��اء الح�زب الش��يوع 
، وثاني��ا،أن تخـدم الجبهـة مصــلحة الثــورة الشـعبية هم��ا أول، فف

ـ الجبهــةاســتقلليتهأن يحــافظ الحــزب عل  ـي
إن.  الديولوجيـــة والسياســية والتنظيميــة بالنســبة للقـــوى الخــرى المشــاركة فف
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ي
الســـــتقللية تســـــمح للحـــــزب الشـــــيوعي مـــــن مواصـــــلة كفـــــاحه الخـــــاص عل أســـــاس برنـــــامجه، إل جـــــانب المســـــاهمة بتفـــــانف
ــــ النضــــال الوحــــدوي داخــــل الجبهــــة الوطنيــــة الديموقراطيــــة الشــــعبية، وهــــذا مــــا يــــوفر تــــدريجيا للطبقــــة العاملــــة ي

وإخلص فف
وط قيادتها للجبهة ."وحزبــها الشيوعي شر

  ت��ثتر التس��اؤل، وتتطل��ب التوض��يح، ه �� م�ن س�يطلق عملي��ة بن�اء ه��ذه الجبه�ة؟ ف��إن ك��ان
الخـاط  من" إن الفك��رة المركزي��ة هن��ا ال��نر

وقيادته��ا 109فم��ن س��يعمل عل قيامه��ا" عل قيادتهــا") حزب��ه��ا الش��يوع "الطبق��ة العامل��ة و( بالقــدرة الفعليــة للطبقـة رهـن قيامهــا
 �� س��وى أن تش��كل ه��ذه 

 �� غي��اب الطبق��ة العامل��ة وحزب��ه��ا فيه��ا؟ ه��ذا ل يعني
، وأن"الح��زب الش��يوع "ق��د يس��بق تش��كل " الجبه��ة"في

  هذه الجبهة"هذا الختر سيعمل لحقا بعد بنائه عل 
.ال�و. والمقص�ود هن��ا ال�ث" (تخ�دم الث�ورة الش�عبية"إن كانت " المشاركة في

ها. الد   سوى التموقع ذيليا وسط هذه الجبهة، أما إذا ل��م يك�ن بن��اؤه ق��د ت��م والجبه��ة)الشعبية ل غتر
، وهذه المشاركة هنا ل تعني

ق��د تش��كلت، فمس��ألة المش��اركة هن��ا تلقر�� عل ع��اتق الق��وى الماركس��ية اللينيني��ة، وه �� الخ��رى ل��ن تك��ون إل ذيلي��ة داخ��ل الجبه��ة،
ط ، أي    الجبهة، أن تخدم هذه الجبهة مصلحة الث��ورة الش��عبيةوذلك بشش

ط المشاركة والذيلية في فكي��ف إذن له��ذه الجبه��ة(. سش
  خلفي�ة ه�ذه ه

  غياب القوى الثورية من عل قيادتها، أم أن المقصود، وهو غتر منطوق، في
» القي�ادة أن تخدم الثورة الشعبية في

جوازية الوطنية التقدمية هو ما تسميه ب ه ») التج

الص��يغة السياس��ية والتنظيمي��ة للث�ورة)الجبه��ة الثوري��ة الش��عبية(انظر وجهة نظ�ر المنظم��ة س�ابقا به�ذا الص�دد ح��ول الجبه��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية ��  109
.الوطنية الديمقراطية الشعبية
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، وأن وج���ود"الح���زب الش���يوع "، رغ���م غي���اب "القي���ادة الجدي���دة"إن إمكاني���ة أن تخ���ذم ه���ذه الجبه���ة الث���ورة الش���عبية واردة ل���دى 

 � ه�ذه الجبه�ة ل غتر�
 � أول، وأي. القوى الماركسية اللينينية فيها ليس س�وى م�ن موق�ع المش�اركة والذيلي�ة في

فعل أي أس�اس طبقر
  غياب القوى الطبقية الثورية الحقيقية؟ 111مصلحة الثورة 110خط سياس  ثانيا، يمكن أن تخدم هذه الجبهة

في

 ���� نف����س التج����اه، تق����ول ه����ذه 
أن يح����افظ عل اس����تقلليته اليديولوجي����ة والسياس����ية والتنظيمي����ة"أن����ه عل الح����زب، " القي����ادة"في

  الجبهة
ة ه �..."بالنسبة للقوى الخرى المشاركة في   الق�وى، وه�ذه الختر��

، عل الحزب إذن أن يش�ارك وه��و مس��تقل كلي��ا ع�ن ب�افر
ك����ذلك مش����اركة، فلم����ن قي����ادة الجبه����ة إذن؟ أم ه ���� م����ن دون قي����ادة؟ ثاني����ا، م����ن ه ���� ه����ذه الق����وى الخ����رى المش����اركة، لن ح����ديث

سابقا حول مكونات هذه الجبهة، كان حول طبقات وفئات اجتماعية، ولم تتر أي حديث ع�ن ق��وى سياس�ية مح�ددة،" القيادة"
ي��� أث���ارت ه���ذه   ��� حال��ة واح���دة حير

 ��� خن���دق واح���د كاف���ة الطبق���ات والفئ���ات"مس���ألة " القي���ادة"إل في
التح���الف الش��عنج  ال��ذي يجم���ع في

 ��� ظرفي���ة تاريخي���ة ح���ددتها تل���ك " الش���عبية، وقواه���ا الوطني���ة الديموقراطي���ة
 ��� " القي���ادة"في

تح���ول الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة"في

  تطل��ق عليه��ا هن��ا ، "الجبه��ة المقص��وردة هن��ا، ه �� جبه��ة "الطبق��ات والفئ��ات الش��عبية��  110
الجبه��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة"مفه��وم " القي��ادة الجدي��دة"وه �� ال��نر

ها، ف"الشعبية .ليس هناك أي حديث عن أي جبهة أخرى غتر
، م��ا ه��و إل تأس��يس...سنس��تبق الح��ديث هن��ا، للش��ارة فق��ط إل أن ه��ذا الح��ديث ب��أكمله ح��ول ه��ذه الجبه��ة، تش��كلها وغي��اب القي��ادة الطبقي��ة الثوري��ة فيه��ا��  111

 �� يعتق��د بإمكاني��ة ان تق��وم م��ا تس��ميه ب 
جوازي��ة الوطني��ة التقدمي��ة"لط��رح تحريقي بمهم��ة بن��اء جبه��ة تخ��دم مص��لحة الث��ورة ال��و ال��د، لك��ون ج��زء م��ن مص��الحها" التج

 � تحالفه��ا
  تش�كل ه � طرف�ا في

اتيجج  للطبق��ة العامل��ة، ب�ل. المرحلية، بالنسبة لهذا الخط، تتقاطع مع مصالح الطبقات والفئ��ات الش��عبية، وال��نر فه �� حلي�ف ل اس��تر

�� 
 �� انطلق المرحل��ة الول حي��ث تكتقي

، أن تلع��ب ه��ذه الفئ��ة دورا مهم��ا في �� 
، يخ��ص المرحل��ة الول فق��ط ، وله��ذا م��ن الممك��ن بالنس��بة له��ذا الخ��ط التحريقي مرحل ��

ي اتيجيير  � س�وى. الطبقات الخرى بالمشاركة فقط، عل أن استكمال مهام الث�ورة، أي بع�د المرحل��ة الول، يلقر� عل الطبق��ة العامل�ة وحلفائه��ا الس��تر
وه�ذا ل يعني

، وه��و   لن تعمل إل عل ح��ل التن��اقض الرئيس ��
  المرحلة الول، بتغييب القيادة الطبقية الثورية للجبهة النر

، وتغييب التناقض الساس  في ي ي المرحلتير الفصل بير
ي كافة الطبقات والفئات الشعبية بقيادة  جوازية الوطنية التقدمية"هنا بير ي"و" التج ".العداء الطبقيير
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اكية ي��� العم���ال"، وه ��� "الش���عبية إل ث���ورة اش���تر ي بير ورة قي���ادة الطبق���ة العامل���ة وحزب��ه���ا الث���وري، وبنائه���ا لتح���الف م���تير تتطل���ب بالصي��
، وهيمنتها وسط التحالف الشعنج  الذي يجمع  ، التحالف العمال  الفلج  ي ...". والفلحير

  طرح 
  الحقيقة هناك التواء في

ة قد أوضحت عل القل المنظور المرحلوي " القيادة"في ،"للقيادة"لتصورها، إل أن الفقرة الختر
  بناء الجبه�ة ال�و

وليتاري والتحالف العمال  الفلج  ليستا بالمهام العاجلة والساسية في الش�عبية، ب�ل.ال�د.فمسألة بناء الحزب التج
  
ورة في ة"لهما صي اكية.الد.تحول الثورة الو" "فتر ، أما قب��ل ه�ذا التح�ول، فلهم��ا، إن وج�دا، المش�اركة فق�ط،"الشعبية إل ثورة اشتر

 ����... مواص����لة كف����احه الخ����اص عل أس���اس برن����امجه، إل ج����انب المس����اهمة "م���ع حف���اظ الح���زب عل اس����تقلليته، ك ���� يس����تطيع 
في

وط قيادته�ا للجبه�ة...النضال الوحدوي داخل الجبهة وقي�ادته ه��ذه". وهذا ما يوفر تدريجيا للطبقة العاملة وحزب��ها الشيوع  سش�
  
ورية ومطلوبة إل في ة"للجبهة لن تكون صي اكية"إل " الثورة الشعبية"تحول " فتر ".ثورة اشتر

ي�� النتق��ال إل مرحل��ة أخ��رى عل  �� الجبه��ة، وحير
هن��اك إذن مرحل��ة تك��ون فيه��ا الطبق��ة العامل��ة، وحزب��ه��ا إن وج��د، مش��اركة فق��ط في

اكية ي�� قي��ادة الجبه��ة م��ن أج��ل الث��ورة الش��تر   ق��د. الطبق��ة العامل��ة وحزب��ه��ا وتحالفه��ا م��ع الفلحير
ك��ز إذن عل المرحل��ة الول، ال��نر لتي

 �� الجبه��ة، أليس��ت ه��ذه ص��ورة أخ��رى م��ن مفه��وم 
جبه��ة الق��وى"، أو "الجبه��ة العريض��ة"تش��ارك فيه��ا الق��وى الماركس��ية اللينيني��ة في

  فيه���ا ستش���ارك الق���وى الماركس���ية اللينيني���ة م���ن موق���ع" الديمقراطي���ة والثوري���ة
، وال���نر ��� 

  طرحه���ا س���ابقا الخ���ط النته���ازي اليميني
ال���نر

  بدعوى الذهاب المباسش 
  رفضها قادة هذا الخط التحريقي

؟ والنر وليتارية"ذيل  ".للقلعات التج

وليتاري��ا مسلس��ل طوي��ل وش��اق" القي��ادة الجدي��دة"للمزي��د م��ن اللت��واء تق��ول  بن��اء الجبه��ة" وأن ..." أن بن��اء الح��زب الش��يوع  للتج

ابطت��ان. الوطنية الديموقراطية الشعبية … هو مسلسل طويل ويواكب مسلسل بناء الحزب الشيوع  لك��ن "، "إنهما عمليتان متر
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  عملية بناء الح�زب وبن�اء الجبه�ة يظ�ل ه�و بن�اء الح�زب
 � نق�س ال�وقت، وم�ن جه�ة " القطب الرئيس  في

،"مسلس�ل بن�اء الجبه�ة"في
التح����الف السياس ���� عل أس����اس برنام����ج الجبه����ة، برنام����ج جبه����وي واض����ح مح����دد" ، ان هن����اك ج����انب فيه����ا، ه����و "القي����ادة"تق����ول 

ي��ة وم��ع حف��اظ ه��ذه الق��وى عل اس��تقلليتها السياس��ية  �� إط��ار تنظي��م جبه��وي واح��د لكاف��ة الق��وى الثوري��ة والجماهتر
جماعي��ا، وفي

 �� نف��س"والتنظيمية، لتخلص إل 
  يجب أن يناضل الثوريون من أجل بنائه��ا ه �� في

أن الجبهة الوطنية الديموقراطية الشعبية، النر
ي قيادات المنظمات المتحالفة وكذلك تحالف منظم عل مستوى القواعد .".الوقت تحالف من فوق، بير

لنضع هذه الخلصة أمام طرح المنظمة السابق حول الجبهة، م�ن حي�ث طبيعته�ا، لجانه�ا، برنامجه�ا وأه�دافها، ك � تتض�ح ص�ورة
اتيجج  عن خط المنظمة "الجي��ش الش��عنج "م�ا ه��و ذاك " القيادة الجدي�دة"ثانيا، لم تحدد . النحراف السياس  والتنظيم  والستر

  ك�ل ه��ذه "أداة ثالثة من ادوات الثورة"الذي وضعته ك 
مسلس�ل"، "مسلس�ل إع�ادة بن��اء المنظم�ة" : "المسلس��لت"، وموقعه في

خاص به ؟" مسلسل"أم هو الخر سيكون له ". ، مسلسل بناء الجبهة"بناء الحزب

ي": "القيادة الجديدة"ه ــ  "مسلسل العنف الثوري الجماهتر

  عرض 
ي: "، نقرأ "أسلوب حسم السلطة"ل " القيادة"في وأن"  إن أسلوب العنف الثوري الصحيح ه��و العن��ف الث��وري الجم��اهتر

  ت��ؤدي إل إه��دار الطاق��ات الثوري��ة"ه��ذا 
 �� العفوي��ة، ال��نر

ي يج��ب أن يك��ون منظم��ا ح��نر ل يت��م الس��قوط في العن��ف الث��وري الجم��اهتر
ية ثم إل الفشل واليأس   أن هناك ."الجماهتر

يا غتر�� منظ��م، أي عفوي��ا"، وهو ما يعني "للقي��ادة"له��ذا، بالنس��بة " عنفا ثوريا جماهتر
 ���� ه����ذا المي����دانتنظيــــم العنــــف الثــــوري للجمــــاهتر"يج����ب 

ي"، وذل����ك " في ــــفم����ن جه����ة أول يت����م ب: عل واجه����تير العمــــل عل تفجتر
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ي العنيــف، وتــأطتر مبادراتهــا الثوريــة العنيفــة... الطاقــات الخلقــة للجمــاهتر ، وذل��كوتــدريبها عل أســاليب النضــال الجمــاهتر
...." عن نفسها أثناء هجومات الجهزة القمعيةالدفاعلتتمكن من 

ف منومن جهة ثانية و" ي ظرف معير
تقدم مسلسل الثورة، تقوم القــوى الثوريــة وعل رأســها الحــزب الشــيوعي بإنشــاء أجهــزة فف

ي  ���� مواجه����ة الجه����زة القمعي����ة للع���دوثوريـــة كأنويـــة أول للجيـــش الشـــعنج
، ال����ذرع المس����لح للجم����اهتر الش���عبية وأداته����ا الساس���ية في

 
." .الطبقر

  " الجي��ش الش��عنج " يظه��ر أن
"الح��زب الش��يوع "، س��يكون تأسيس��ه م��ن مه��ام "تنظي��م العن��ف الث��وري للجم��اهتر"كإح��دى واجه��نر

ـــ مـــن تقـــدم مسلســـل الثـــورة" ف يـــ ظـــرف معير
ال���ذرع المس���لح للجم���اهتر الش���عبية وأداته���ا"، يش���كل "الجي���ش الش���عنج "، وه���و، 112"فف

ي مسلســــلم����ن المحتم����ل ج����دا أن ": "القي����ادة"، إل أن����ه، تق����ول "الساس����ية  ط����ويل ق����د يتط����وريشــــكل العنــــف الثــــوري الجمــــاهتر
ي"كم��ا أن ). م��ع ال��وقت" (ويتعم��ق م��ع الزم��ن أي ل��ن يك��ون" (يت��وفر ل��ه التنظي��م المحك��م"ل��ن " مسلس��ل العن��ف الث��وري الجم��اهتر

 ���" الطبق���ة العامل���ة وحزب��ه���ا الش���يوع "إل إن ك���انت " آفاق���ا واض���حة وط���ول النف���س والنتص���ار الش���امل"، ول���ن تك���ون ل���ه )منظم���ا
في

". قيادته

ي"لهذا " الداة الساسية"الذي سيكون " الجيش الشعنج "ل نفهم صاحة هذا القول، فهذا  ه��و أص��ل" العنف الثوري الجم��اهتر
،..التنظي��م والف��اق والنف��س والنتص��ار... للطبق��ة العامل��ة، فكي�ف إذن أن��ه ل��ن يت�وفر له��ذا العن�ف" الح��زب الش��يوع "م�ن تأس��يس 

. إل إذا كان ذاك الحزب نفسه الذي أسسه، هو من سيقوده
ي�� م��ن "ب " القي��ادة"نخ��تج الق��ارئ هن��ا، أن م��ا تقص��ده ه��ذه ��  112 ة التح��ول م��ن ال��ث"م��ا ه��و إل م��ا تس��ميه ب ...” الظ��رف المعير الش��عبية إل الث��ورة. ال��د. ال��و. ف��تر

اكية ".الشتر
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مسلس��ل العن��ف"، وه�و "القي��ادة الجدي�دة"عل أي م�ا يهمن�ا هن��ا، ه��و أنن�ا نس�جل م�رة أخ�رى، مسلس��ل آخ�ر ينض��اف لمسلس��لت 
ي ".مسلسل بناء الجيش الشعنج "مع " مسلسل منظما"الذي سيصبح " الثوري الجماهتر

ي"يتض���ح م���ن ك���ل ه���ذا، أن  " "الح���زب الش���يوع "جبه���ة ش���عبية م���ن دون "مسلس���ل "ي���وازيه " مسلس���ل العن���ف الث���وري الجم���اهتر
، لك�ن فق�ط مش��اركة الق�وى الماركس�ية �� اللينيني�ة( ي"وأن ). ومن دون التحالف العمال  الفلج � مسلس�ل العن�ف الث�وري الجم��اهتر

،"مسلس�ل الجبه�ة الش�عبية بقي�ادة الطبق�ة العامل�ة وحزب��ه��ا الش�يوع "، يق�ابله ")الجي�ش الش�عنج "أي الذي يؤسس ل�ه " (المنظم
اكية. ال����ش.ال����د.مسلس����ل تح����ول الث���ورة ال����و"يق���ابله " المسلس����ل الختر����"وه���ذا  ي���� م���ن تق���دم"أي " (إل الث����ورة الش����تر الظ����رف المعير

")مسلسل الثورة

، مرحل����ة م����ا قب����ل تحوله����ا إل ث����ورة" بتجزيء الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية" القي�����ادة الجدي����دة"لق����د ق����امت  ي إل قس����مير
اكية، ومرحلة تحولها إليه��ا  �� الول هن��اك مش�اركة فق��ط ل . اشتر

 � حال�ة العك��س، فمش�اركة" الح�زب الش�يوع "فقي
إن ت��م بن��اؤه، وفي

 ���� إط����ار جبه����ة ش����عبية تض����م الطبق����ات والفئ����ات الش����عبية والق����وى الوطني����ة الديمقراطي����ة " الق����وى الماركس����ية اللينيني����ة
الجن����اح(في

جوازية الوطنية ي، وه��و هن��ا غتر�� منظ�م ولي�س بع��د(، مع تفجتر الطاقات الخلقة للجماهتر )التقدم  للتج العنف الث�وري الجم��اهتر
اكية، فه ���� تتطل����ب قي����ادة الطبق����ة العامل����ة وحزب��ه����ا"). الجي����ش الش����عنج "بقي����ادة  ة التح����ول إل ث����ورة اش����تر  ���� ف����تر

 ���� الثاني����ة، أي في
وفي
، وتنظيم  ي ي"وتحالفها مع الفلحير . ومنحه الفاق الواضحة" العنف الثوري الجماهتر
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�� 
ألي��س ه��ذا التص��ور، وه��و هن��ا ملت��وي وأطروحت��ه ل��م تنكش��ف بع��د بش��كل واض��ح ومتكام��ل، ألي��س ه��و م��ا تح��دثت عن��ه المنظم��ة في

 ��� هن���ا وثيق���ة 
المرحلوي���ة او"واح���دة م���ن أب���رز وثائقه���ا ح���ول النتهازي���ة اليميني���ة وس���ط الحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة المغربي���ة، ونعني

".المنشفية الجديدة

بتجزيء خ�ط المنظم�ة بص�دد مرحل�ة الث�ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية كمرحل�ة أول ومقدم�ة" القي��ادة الجدي�دة"لق�د ق�امت 
اكية    المقالة الول(لمرحلة الثورة الشتر

، حيث أصبحت هن��ا الث��ورة)انظر خط المنظمة في ي ي منفصلير ، إل شطرين، أو مسلسلير
اكية ه ���� عن����وان لمرحل����ة ثالث����ة ومنفص����لة ع����ن س����ابقاتها، أي ال����ث ة أص����بحت تتش����كل م����ن. ال����د.ال����و.الش����تر الش����عبية، وه����ذه الختر����

ي كل واحدة منها منفصلة عن الخرى  .مرحلتير

ي إذن، نسجل بكل تركتر

:الشعبية. الد.الو. �� مرحلة الث 1

فه ��� تع���رف فق���ط مش���اركة. تقوده���ا جبه���ة ش���عبية، ل نعل���م لم���ن ه ��� قيادته���ا ول نعل���م م���ن س���يعمل عل بنائه���ا ووض���ع برنام���ج له���ا
.الطبقة العاملة وحزب��ها إن وجد، أو فقط مشاركة القوى الماركسية اللينينية إن كان برنامج هذه الجبهة يخدم تلك الثورة

 �� ه��ذه المرحل��ة . ال��د.ال��و.�� مرحل��ة تح��ول ه��ذه ال��ث 2
ورة أن تك��ون قي��ادة الجبه��ة في اكية، م��ع صي��  ��(الش��عبية إل ث��ورة اش��تر

ولي��س في
، وإنش���اء أجه���زة ثوري����ة كأنوي���ة أول للجي����ش) المرحل����ة الس���ابقة عليه���ا وة التح���الف العم���ال  الفلج ��� للطبق���ة العامل����ة وحزب��ه����ا وصي���

 �� تص��ور ... الش��عنج 
ء في �� 

القي��ادة"أم��ا كي��ف س��تتم ك��ل ه��ذه العملي��ة م��ن التح��ول وانتق��ال القي��ادة إل الطبق��ة العامل��ة وحزب��ه��ا، فل سش
. يوج  بهذا" الجديدة
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ء، إل م���ا ك���ان م���ن أم���ر م���ا يتعل���ق  3 ��� 
  ل نعل���م عنه���ا ح���نر اللحظ���ة أي سش

اكية، ال���نر بإقام���ة س���لطة ديكتاتوري���ة"�� مرحل���ة الث���ورة الش���تر
وليتاريا " . التج

 ��" القي��ادة الجدي��دة"يظه��ر إذن أن 
 �� وس��ط الحمل��م، حي��ث ق��امت ب��زرع ه��ذه الطروح��ة اليميني��ة في

تبن��ت هن��ا منظ��ور الخ��ط اليميني
الش�عبية، كم��ا عمل�ت عل. ال�د.ال�و.م�ن ال�ث) 1النقط�ة (خط المنظمة، ومنحتها الولوية، وهو ما تبينه أطروحتها للمرحلة الول 

الش�عبية. ال�د.ال��و.م�ن ال��ث) 2النقط�ة (إبعاد وتأجيل منظور الخط الثوري للمنظمة، حيث طرحت�ه وبش�كل مش�وه، كمرحل��ة ثاني��ة 
ي لل�ث ي ما وض�عته كمرحل��تير اكية، من دون طرح أي تمفصل أو ربط داخل  بير ورة تحولها إل ثورة اشتر الش�عبية، ول.ال�د.ال�و. وستر

اكية  ة والثورة الشتر ي هذه الختر .بير

ي المنظ�م"ب " القيادة الجديدة"نتوقف اللحظة عند ما تسميه هذه  ته إط��ارا يض��م أش��كال"العنف الث�وري الجم��اهتر ، فق��د اعت��تج
هم��ا،"القي��ادة"هك��ذا نج��د ل��دى ه��ذه ، مختلف��ة ي��ة المس��لحة وغتر ، أن ح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د والنتفاض��ة الجماهتر

  س�����يتخذها "ه ����� أش�����كال فق�����ط له�����ذا العن�����ف الث�����وري، وان 
بخص�����وص قض�����ية الث�����ورة(التحدي�����د ال�����دقيق للش�����كل أو الش�����كال ال�����نر

 ��� المس����تقبل)... المغربي���ة
ي" ، فبالنس���بة له���ا "س���يمكن القي����ام ب����ه في  ��� ص����يغة العن���ف الث���وري الجم����اهتر

ة الحالي���ة ف����إن تبني  ���� الف����تر
في

...".المنظم كاف للقيام بجميع مهامنا

ي وعن مختلف أصناف النتهازي��ة"بما أسمته " القيادة الجديدة"بداية قامت  ي عن الصلحيير ي الثوريير الموق��ف"بن��اءا عل " تميتر
 ���"، وه���ذا الختر��� بالنس���بة له���ا ه���و "م���ن العن���ف الث���وري

ورة للقض���اء عل س���لطة الع���دو الطبقر بع���د الن���أي هن���ا بنفس���ها ع���ن...". صي���
ي لبع�اده ع�ن م�ا أس�مته ب " العن�ف الث�وري"الصلحية والنتهازي�ة، ق�امت بمن�ح ه�ذا  جمي�ع الش�كال الفوقي�ة"طابع�ة الجم�اهتر
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… النقلب���ات العس����كرية للبلنكي����ة، للغيفاري����ة ولجمي����ع أش���كال العن���ف الث���وري، ال���نر   ل تش����ارك فيه���ا الجم����اهتر

والنخبوي����ة… ال���نر

 ��� النهاي���ة إل ان ، "تص���ارع فيه���ا النخ���ب الثوري���ة أجه���زة الدول���ة القمعي���ة بمع���زل ع���ن الجم���اهتر
أس���لوب العن���ف الث���وري"لتخل���ص في

ي  �� قض��ية العن��ف" إل الم��ام"وك��أن منظم��ة ". الص��حيح ه��و العن��ف الث��وري الجم��اهتر
 �� مرحلته��ا الثوري��ة، في

ل��م تحس��م م��ن قب��ل، في
 ��" القي��ادة"عل أي، لق�د ق��امت هن��ا . الث�وري

  اعتم��دتها المنظم��ة س�ابقا في
ب�التخل  ع��ن ح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم�د، ال��نر

ي��ن  ي والفيتنام، حيث تق��ول "القي��ادة"، أن ه��ذين الختر ، بدعوى الختلف عن الصير اتيجج  ي��"خطها الستر وأن��ه..." بل�دين فلحيير
  
  الثورة، بينما ظل دور المدن رغم أهميته ثانوي��ا بالنس��بة"في

ي والفيتنام لعبت البادية والفلحون الدور الرئيس  والحاسم في الصير
ية.." "للبادية   المغرب فإن المدن ستلعب بدون ش�ك، نظ�را لهميته�ا القتص�ادية والسياس�ية والجتماعي�ة ولطاقاته�ا البشش�

أما في
 � الث�ورة م�ن ب�دايتها 

بلدن�ا تت�وفر عل طبق�ة عامل��ة قوي�ة بالمقارن�ة م�ع البل�دين الم��ذكورين" لن " إل نهايته�ا(...) دورا هام�ا ج��دا في
ي بكون    المدن، وهذه النسبة ترتفع باستمرار وبشعة% 40آنذاك وتتمتر

.113"من سكانه يوجدون في

 ���� ص����يغة 
ي المنظ����م"إن تبني انظ����ر" (الش����عبية. ال����د.ال����و.المرحل����ة الثاني����ة م����ن ال����ث"واعتب����اره م����ن مه����ام " العن����ف الث����وري الجم����اهتر

اتيجية ح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم��د، ومقدم��ة للتخل �� ع��ن أح��د عناص الخ��ط) الفق��رات أعله ه��و عملي��ا تخ��ل ع��ن اس��تر
 ��� نف���س ال���وقت به���ذا ) اس���هامات م���او تس ��� تون���غ أو خ���ط م���او" (إل الم���ام"الي���ديولوجج  لمنظم���ة 

 ��� في
العن���ف"من���ذ تأسيس���ها، ويلقر

 ���� م���ن ممارس����ته أص����حاب ) المرحل���ة الثاني���ة(عل ع���اتق الطبق����ة العامل���ة وحلفائه����ا ..." الث���وري
المرحل���ة" (الجبه���ة الش����عبية"ويعقي

  تع��رف فق��ط مش��اركة الق��وى الماركس��ية اللينيني��ة فيه��ا) الول
  ه ��� م��ن دون قي��ادة، وال��نر

العن��ف"كم���ا أن��ه م��ن ق���ال ب��أن ه���ذا . ال��نر

  الثورة، حيث تقول بخصوص دور " القيادة"ومع ذلك، لم تستطع هنا هذه ��  113
ستلعب ه  الخرى دورا"، أنها "البادية"أن تحسم لمن هو الدور الرئيس  في

ية والقتصادية، وللدور يل يقل أهمية عن دور المدن، وذلك نظرا لطاقتها البشش ي والفلحير ." السياس  والنضال  لجماهتر العمال الزراعيير
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ي المنظم إط�ارا جامع�ا لش�كال مختلف�ة، وال�ذي ل�م يك�ن إل غط�اءا للتخل � ع�ن ح�رب التحري��ر الش�عبية الطويل�ة" الثوري الجماهتر

اتيجج  اتيجيات العس��كرية الثوري��ة غتر�� مفص��ولة ع��ن خ��ط اس��تر كا لمختل��ف الس��تر كة وعنصا مش��تر الم��د، ولي��س ه��و خاص��ية مش��تر
ي��ا، وإل فق��د ط��بيعته الثوري��ةالعنف الثوريونضيف، أليست من طبيعة . وسياس  محددين طبع��ا م��ن-  أن يك��ون منظم��ا وجماهتر

 ��� الث���وري
وليت���اري، الماركس ��� �� اللينيني   ه���ذا- المنظ���ور التج

اتيجج  ي���أبر وك���ان انقلبي���ا بلنكي���ا، أو نزع���ة مغامراتي���ة ل خ���ط سياس ��� اس���تر
ي��ة"إن خاص��ية . العن��ف لخدم��ة اه��دافه   ت��م إلباس��ها للعن��ف الث��وري هن��ا ل��دى " التنظي��م والجماهتر

لتمري��ر" القي��ادة الجدي��دة"ال��نر
وليت����اري الث����وري، والعن����ف ال����ذي يمارس����ه الح����زب  ���� الص����ل م����ن طبيع����ة الح����زب التج

التخل ���� ع����ن ح����رب التحري����ر الش����عبية، ه ���� في
ي ورة منظ��م وجم��اهتر  �� مواجه��ة العن��ف الرجغ �� للطبق��ات الس��ائدة، س��واء دفاع��ا أو هجوم��ا، ه��و بالصي��

وليت��اري الث��وري في ل��ذا، التج
ء وض��ع م��ا أس��مته ه��ذه  �� 

 �� سش
 �� في

ي المنظ��م"ب " القي��ادة الجدي��دة"فلي��س م��ن المنطقر إط��ارا عام��ا يض��م" العن��ف الث��وري الجم��اهتر
ي، "الش������كل او ذاك"ه������ذا  ي������ا، وأن ه������اتير ، أن العن������ف الث������وري م������ن ط������بيعته ان يك������ون منظم������ا وجماهتر  

 ������ والت������اريجي
ب������ل إن المنطقر

اتيجية السياس�����ية ��� العس�����كرية أو ي����� هم�����ا عنصين يج�����ب العم�����ل عل بنائهم�����ا وتحقيقهم�����ا ض�����من ه�����ذه الس�����تر تير ي الختر الخاص�����يتير
ورة أن يك��ون حزب��ا طليعي��ا، منظم��ا114تل��ك ورة، وم��ن الصي�� وليت��اري، ال��ذي ه��و بالصي�� ، طبع��ا إن ه��ذا يك��ون ض��من عم��ل الح��زب التج

يا .وجماهتر

ك فيهم��ا ه��ذه  ��114 ي� هم�ا عنصين تش�تر تير ي الختر ي الخاص��يتير ي��ة، وه�اتير إن حرب التحرير الشعبية الطويلة المد مثل ه  من طبيعتها أن تكون منظم��ة وجماهتر
اتيجيات أخرى، كالنتفاض��ة المس��لحة مثل اتيجية مع استر  � المك��ان والزم��ان ومح��ددة بأه��داف عاجل��ة وج�ب تحقيقه��ا. الستر

ة تظه�ر وكأنه�ا مح�ددة في فه��ذه الختر��
اتيجية حرب التحرير الشعبية الطويلة المد فه  حرب مرتبطة . للمرور إل ما بعدها يالية، حنر بعد القضاء عل عملئها بالداخلأما استر  .بالصاع ضد المتج
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ميم"و" القيادة الجديدة: "ــ تغييب نظرية للتنظيم وتحطيم بنية المنظمة  6 "مسلسل التت

اتيجية كيفم��ا ك�انت، واعتب�ار الخ�ط" القيادة الجديدة"بعد أن قامت  اتيجج  للمنظم�ة، والتخل �� ع�ن أي�ة اس�تر بتصفية الخط الستر
  تع�رض له�ا التنظي�م، واعتب�اره مص�در م�ا اس�مته ب 

بات ال�نر ،"الفش�ل"السياس  للمنظمة خاطئا، بل وتحميله مسؤولية ك�ل الصي��
 ��� 
القي����ادة"، خصوص���ا بع���د أن تبن���ت ه���ذه "مسلس���ل إع���ادة البن���اء"ح���ل ال���دور ه���ذه الم���رة عل قض���ية تص���فية الخ���ط التنظيم ��� في

  هجومه عل خط المنظمة " الجديدة
  بها شن الخط النتهازي اليميني

المركزي��ة... الهيكل��ة الش�بكية للمنظم�ة(مجمل الفكار النر
وقراطية   إطار ...). البتر

  مجرى تهييئها لما سيسم ب"ندوة الداخل"، س�تعمل " مسلسلها"وب��هذا الصدد، وفي
القي��ادة"ذاك، وفي

 ���� جمل����ة واح����دة " الجدي����دة
 ���� للتنظي����م في

 ���� مرحل����ة بن����اء الخ����ط السياس ���� و النظ����ري و": عل تص����فية المنظ����ور اللينيني
إنن����ا حالي����ا في

  م����ن الش����كال المعق����دة و المنمق����ة أو
 ���� مرحل����ة انطلق عملي����ة البن����اء، وله����ذا ف����إن الهيكل����ة التنظيمي����ة ل����ن ت����أبر

، أي أنن����ا في التنظيم ����
  م����ن ج����ودة أط����ر المنظم����ة أنفس����هم، و كي����ف ه����م مكون����ون نوعي����ا

القي����ادة"يظه����ر جلي����ا إذن، أن ...". البلش����فية الخالص����ة، ب����ل ت����أبر
 �� جمل��ة واح��دة بتص�فية"الجديدة

، وعوض التحليل والنقد وطرح تصور تنظيم  بديل، إن استطاعت إل ذل��ك س��بيل، ق��امت وفي
ي ل��ديها، وعوض��تها بجمل��ة مفاده��ا ان  اتيجج  وسياس �� الغ��ائبير  "نظري��ة التنظي��م والمرتبط��ة حتم��ا بخ��ط اس��تر

الهيكل��ة التنظيمي��ة ت��أبر
، ب�ل إل" القي��ادة"فل حاج�ة له�ذه ..". من أطر المنظمة إذن، وه � تض�ع هيكل�ة جدي�دة، إل نظري��ة للتنظي�م، ول إل خ�ط سياس �

يج��ب"، وعلي��ه "القي���ادة"تق��ول " الهيكل��ة الس��ابقة للمنظم��ة غتر�� ص��الحة"، لن "منظم��ة تك��ون عب��ارة ع��ن خلي��ا وقي��ادة وطني��ة"
ي��ة ة، بالنس��بة 115"التخل��ص م��ن الط��ارات ش��به الجماهتر ك��انت عرقل��ة أم��ام فت��ح ب��اب المنظم��ة أم��ام ك��ل"، "للقي��ادة"، وه��ذه الختر��

ي�� له�ذه الحرك��ة، وه � مس��تمدة م�ن 115 ي الطليعيير ي��ة، فه � تتك��ون م�ن المناض��لير ي المنظم��ة وس�ط الحرك��ة الجماهتر ايير ي��ة سش�� �� تعت��تج ه�ذه الط��ارات ش�به الجماهتر
.التجربة البلشفية
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  عل التجرب��ة التنظيمي��ة وعل الخ��ط التنظيم �� لمنظم��ة ...". العناص الثوري��ة
م��ن ط��رف م��ن" إل الم��ام"هك��ذا ت��م الحك��م النه��ابئ

. استولوا عل قيادتها

  أص����درتها 
ى ع����ن ق����رب بع����ض ه����ذه الحك����ام ال����نر  " القي����ادة الجدي����دة"لتي����

ح����ول التجرب����ة التنتظيمي����ة، وعل الخص����وص تل����ك ال����نر
"، حيث تقول  20خاضتها المنظمة بعد صدور "تقرير  " :القيادة الجديدة"نونتج

ي "  � الممارس��ة فيم��ا بع�د"نونتج 20تقرير "لقد تمتر
، بالتنظتر للتشديد عل المركزية، و ق��د تجل ذل�ك في وع النظام الداخل  .، ومشش

و اس�تنتج ...بعرضه لمسألة الشبيبة المدرسية، بل أدخله�ا ض�من حيثي�ات الخ�ط السياس � للمنظم�ة" نونتج 20تقرير "كما اتسم 
كمثق���ف عض���ويالتقري���ر أن ه���ذه النض���الت، أدت إل التأكي���د عل ص���حة أطروحتن���ا ح���ول دور حرك���ة الش����باب الث���وري المدرس ��� 

، بحك��م ارتباطه��ا عض��وياللجم��اهتر الكادح��ة، وعل أس��اس ه��ذا المنظ��ور الجدي��د، ص��اغ.  و المع��تج ع��ن ال��وع  الج �� له��اته الجم��اهتر
  المجال التنظيم  مفادها 

 � ك��ل مرحل�ة م�نأن التنظيم هو "التقرير خلصته في
تجسيد للخط السياس  و بلورة القوى المتقدمة في

ية .تفجتر الطاقات الثورية الجماهتر

 �� ه��ذا القط��اع، س��تفرز بني��ة تتماسش�� م��ع ه��ذا
هك��ذا ت��م التنظتر�� ل��دور الش��بيبة المدرس��ية، و ب��ذلك، و م��ن خلل انحص��ار المنظم��ة في

نام�ج  � التسلس�ل الهرم �� ذات برام�ج مثقفي�ة، يت�م النتق�ال م�ن إط�ار إل إط�ار أعل من�ه، كلم��ا أنج�ز التج
الواقع الجديد، بني�ة آخ�ذة في

  
، يعتمد عل مقاييس مثقفية... التثقيقي   السلم التنظيم 

. فكان الستقطاب و الندراج في
ي م"بغياب الصاع السياس  و اليديولوجج  و سيادة : هذا الواقع خلق علقات داخلية تتمتر ي م" (المونولوتتر ي تطلق كلمة المونول��وتتر

  حقل الفكر السياس  الماركس  عل كل تصور للخط السياس  و الفكري ينبذ الخلف و يؤكد عل الوحدة ب�دون نق�د و إعط��اء
في
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ء مم��ا ي��ؤدي إل تكل��س الفك��ار و الدوغمائي��ة و م��وت الحي��اة الداخلي��ة للتنظي��م أو الح��زب  �� 
 �� ك��ل سش

، ب��ل تربي��ة...)القي��ادة الح��ق في
 �� أذه���انهم أن ك���ل صاع ه���و انحلل لن خ���ط منظمتن��ا س��ديد، و المفلس��ون ه���م الخ��رون

ي عل نب��ذ الصاع، و ترس���يخ في المناض���لير
").مارس 23"غالبا ما يكونون هم (

  عرفه�ا أعض�اء المنظم�ة
ز مدى هشاشة المنظمة، و ك��ذلك النهي��ارات ال�نر إن العتق�الت، و م�ا تبعه�ا. لقد جاءت العتقالت لتتج

، إنم���ا  ��� تقني���ات العم���ل التنظيم ���
يش���كل درس���ا أساس���يا، و ه���و، ليس���ت مس���ألة ص���مود المنظم���ة مرهون���ة بم���دى التق���ان و الب���داع في

  ي���دافع عنه���ا ذل���ك التنظي���م، و كي���ف تم���ت بلورته���ا عن���د أعض���ائه
و له���ذا ف���التنظيم قب���ل أن. المس���ألة تتعل���ق بنوعي���ة القناع���ات ال���نر

ي� أف�راد التنظي�م،)ربط العلقات و تقنيتها(يكون مشكل تقنيا    طبيعة العلقات السياس�ية بير
، فهو مشكل خط سياس  مجسد في

ي أفراد هذا التنظيم و الجماهتر   طبيعة العلقات السياسية بير
.و في

، يعمل���ون ض���من هيكل���ة معق���دة، مثقل���ة ب���دورها بمش���اكل1976ف���إل ح���دود  ي ، أص���بحت المنظم���ة عب���ارة ع���ن ش���بكة م���ن المناض���لير
  وضعية أمنية مهزوزة جدا

ة، ناهيك، عل أنها كانت في ة و صغتر .كبتر

  و قاعدة ل تطالبها بذلك- 
وقراطية، قيادة مفكرة و قاعدة منفذة، قيادة ل تقوم بالنقد الذابر   المركزية البتر

.تفسش

ة ز انحرافات و أخطاء كبتر :فكان من الطبيغ  أن تتج

ض���عف نظ���ري و سياس ���� م���دقع، و س���يادة الدغمائي����ة و التجريبي���ة ك���النظر إل قض���ايا المغ���رب م���ن خلل م���ا كت����ب ع���ن روس����يا و- 
ي !!الصير
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م"سيادة -  ي له غم�وض، و مش�وش، و غتر�� مس�توعب للخ�ط) إذا وجد(و نبذ الصاع، و اعتبار كل من له رأي مخالف " المونولوتتر
.السياس  للمنظمة

 � المج�ال التنظيم �- 
إل هن�ا تنته �� ه�ذه الفق�رة الطويل�ة." (التهام جل وق�ت المنظم�ة و مجهوداته�ا م�ن ط�رف مش�اكل المنظم�ة في

")قيادة إعادة البناء"ل 

، إل أن�ه يح�ق لن�ا إث�ارة"مسلس�ل إع�ادة البن�اء"ولو أننا هنا بصدد مقالة تركيبية نسلط فيها الضوء عل أهم أفكار وخلصات خ�ط 
. ف����القول ب   ���� التسلس����ل الهرم ����" مجموع����ة م����ن التس����اؤلت ك ���� يتض����ح منظ����ور أص����حاب ذاك الخ����ط أك�����تر ف�����أكتر

"بني����ة آخ����ذة في
  السلم التنظيم "و

م"وسيادة " الندراج في ي هشاش��ة"، ل يتماسش وفك��رة "هيكلة معقدة...منظمة عبارة عن شبكة"و" المونولوتتر
، وه�و ق��ول س�ديد، ورب�ط مش�اكل التنظي�م" التنظيم بة العتق��الت، كم��ا أن رب�ط قض�ية التنظي��م وبنيت�ه ب�الخط السياس � ير صي� لت��تج

ي�� أف�راد"ب  � طبيع�ة العلق��ات السياس��ية بير
ي� أف�راد التنظي�م، و في  �� طبيع�ة العلق��ات السياس�ية بير

مش�كل الخ�ط السياس �� مجس�د في

نفس����ه ال����ذي أطلقت����ه ه����ذه" مسلس����ل إع����ادة البن����اء"، ل يتماسش���� إطلق����ا و "القي����ادة"كم����ا تق����ول ه����ذه " ه����ذا التنظي����م و الجم����اهتر
  ه �� نفس��ها م��ن كتب��ت ذل��ك، فل يعق��ل أن تق��ول " القي��ادة"

،"مش��كل التنظي��م ه��و مش��كل خ��ط سياس ��"أن " القي��ادة"نفس��ها وال��نر

  غياب تام للخط السياس 
  نفس الوقت تعمل عل حل مشكل التنظيم وإطلق عملية بناء تنظيمية جزئية في

.وفي

وقراطي��ة"كم��ا أن الق��ول ب   �� ح��ق تجرب��ة المنظم��ة م��ن " المركزي��ة البتر
، وه��و م��ا ق��ال ب��ه قبله��ا الخ��ط النته��ازي76 / 75إل  72في

اتيجج    �� منظوره��ا الس��تر
، ل يتماسش�� والخ��ط التنظيم �� ال��ذي اعتم��دته المنظم��ة في �� 

أنظ��ر المرحل��ة الول ومجم��ل الش���كال(اليميني
اتيجج  الث�وري   خطه�ا الس�تر

  طرحتها المنظمة في
وقراطي�ة ه � بالفع�ل م�ا)التنظيمية النر ، ب��ل عل العك�س م�ن ه��ذا، فالمركزي��ة البتر
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 � غي�اب نظري�ة للتنظي�م، حي�ث يتك�ون التنظي�م م�ن" القي�ادة الجدي�دة"طرحته 
، وفي اتيجج  وسياس �  � غي�اب خ�ط اس��تر

م�ن هيكل�ة في
  عمل����ت عل ص����ياغة م����ا س����م  ب" القي����ادة الجدي����دة"قي����ادة، وه ���� 

م" (مسلس����ل إع����ادة البن����اء"ال����نر ي ، وخلي����ا)ه����ذا ه����و المونول����وتتر
 ��) الخلي��ا(، أي ان هن��اك قاع��دة عريض��ة )الف��روع(

 �� ه��ذا البن��اء الجزبئ
وعل رأس��ها قي��ادة ك��انت ه �� أول م��ن ش��كل نفس��ه بنفس��ه في

.الهش

،" للقي�ادة الجدي��دة"نقول هذا هنا، لنوضح أن اله��م بالنس��بة  م�ن ك�ل تل��ك اللت�واءات، ل�م يك�ن ل خ�ط سياس �� ول خ��ط تنظيم �
بل همها الوحد حينه�ا ه�و الس�تيلء والس�تحواذ عل قي�ادة المنظم�ة م�ن جه�ة، وم�ن جه�ة ثاني�ة التص�فية السياس�ية والتنظيمي�ة

  باسم منظمة 
وع خط عفوي، تجرينج  وانتقابئ ".إل المام"لعشش سنوات من الكفاح الثوري لطلق مشش

  وض�عتها م�ا س�م  ب 
  به�ا أسس�ت لم�ا أس�مته ب" القي��ادة الجدي�دة"لقد حاولنا هن�ا ع�رض مجم�ل الطروح�ات المركزي�ة ال�نر

وال�نر
  انعقدت بتاري����خ "مسلسل إعادة البناء"

  مجملها ما تم تبنيه فيما سم  بندوة الداخل النر
،1983 / 01 / ��30  ��29  28، وه  في

 ��� ذاك المسلس���ل خلل النقاش���ات التهييئي���ة
رغ���م تس���جيل مجموع���ة م���ن الملحظ���ات حوله���ا م���ن ط���رف م���ن س���اهموا وانخرط���وا في

بعض��ها لتل��ك الطروح��ات، إل أنه��ا م��ن جه��ة، ل��م تش��كل أدبي�� ت��أثتر عل مسلس��ل" نق��د"لتل��ك الن��دوة، وه �� ملحظ��ات رغ��م ح��دة 
  حدود الطار الذي رسمته تل��ك 

اتيجج  للمنظمة، ومن جهة ثانية، بقيت في القي��ادة"تصفية الخط السياس  واليديولوجج  والستر
  إعادة البناء"ل " الجديدة

.116"مسلسلها في

ي��  116 ي"�� به��ذا الخص��وص، أنظ��ر النق��اش ال��ذي ج��رى بير  �� كت��اب "مسلس��ل إع��ادة البن��اء"م��ن داخ��ل " قي��اديير
الخ��ط: ��1994  1980": إل الم��ام" "، والمنش��ور في

  �� وثائق ونصوص
.غشت 30، موقع "التحريقي
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اير / يناير (ــ ندوة فرع الداخل  7 ي الفراغ): 1983فتج
ترسيم القطيعة مع خط المنظمة والدوران فف

  ت��م اعتباره��ا ل��دى أص��حاب "ن��دوة ف��رع ال��داخل"إن الق��ارئ لخلص��ات م��ا س��م  ب 
ن��دوة"بمثاب��ة " مسلس��ل إع��ادة البن��اء"، وال��نر

 �" لخبط�ة"للمنظم�ة، سيص�اب بال�دوار، وس�يتلمس عملي�ا أي�ة " وطنية ثانية
  أص�ابت ه�ؤلء وه�م عل وش�ك الس�قوط في

ه��ذه ال�نر
 � الث�ورة المغربي��ة"يتفق كل الرفاق المندوبون عل أن أرضية "الفراغ، فمن جهة 

اتيجية في تش�كو م�ن ع�دة ن��واقص" القض�ايا الس�تر
:ه  

.غياب الخلصات الساسية لتقييم التجربة، رغم قصور بعض التقييمات الضمنية- 

 �� هن��ا س��وى أن قض��ية التقيي��م ه �� مركزي��ة، وم��ع ذل��ك ت��م: ملحظــة(
وه �� النقط��ة الول هن��ا م��ن أول الخلص��ات، والم��ر ل يعني

)عمليا تجاوزها من طرف من يقول بها هنا

جم ض���عف المنظم���ة-  ، وه���ذا ي���تر ��� 
 ��� خصوص���يته أثن���اء إنج���از التحلي���ل الطبقر

غي���اب الس���تناد عل الواق���ع المجتمغ ��� الملم���وس في
، وضعف ارتباطها بحركة الواقع  .السياس  والتنظيم 

 ��� الث���ورة المغربي���ة"الكلم هن���ا م���وجه إل أرض���ية : ملحظـــة(
اتيجية في ه ���." غي���اب الس���تناد إل الواق���ع…"، وفك���رة "القض���ايا الس���تر

  أشهرها أصحاب هذا 
ة ما قبل التصدع التنظيم  والسياس " المسلسل"الفكرة نفسها النر   وجه الخط العام للمنظمة لفتر

)في

.هناك طمس لزمة الحركة الشيوعية العالمية- 
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 �� الث��وري أممي��ا، وض��د الخ��ط: ملحظــة(
 �� أن المنظم��ة ك��انت س��ابقا ق��د اص��طفت إل ج��انب الخ��ط الماركس �� �� اللينيني

وه��و م��ا يعني
ي� عمل�ت   � حير

، في  
اتيجية"ص�احبة " القي��ادة الجدي�دة"التحريقي عل طمس�ه، ك � يس�هل عليه�ا ت�وجيه المنظم�ة أبي�" القض�ايا الس�تر

 ���� إطلق 
اتيجية المنظم����ة، وتغيي����ب أي خ����ط سياس ���� وتنظيم ���� في  ���� إع����ادة"ش����اءت، خصوص����ا بع����د التخل ���� ع����ن اس����تر

مسلس����لها في
")البناء

  تناوله لدوات الثورة- 
وع في   يرتكز عليها المشش

.غياب السس النظرية النر

 �، والمقصود بأدوات الثورة هم�ا الح�زب الث�وري، الجبه�ة الثوري�ة والجي�ش الش�عنج : ملحظة(
ف�إن ك�انت الس�س النظري�ة غائب�ة في

وع   ����� الث�����ورة المغربي�����ة"، فعل م�����اذا ستأس�����س "القي�����ادة الجدي�����دة"مشش�����
اتيجية في اتيجية" قض�����اياها الس�����تر بع�����د التخل ����� ع�����ن اس�����تر

 ���� للتنظي����م، وبع����د ع����زل التنظي����م، سياس����يا وإي����ديولوجيا، ع����ن
المنظم����ة، وبع����د تغيي����ب نظري����ة التنظي����م وتص����فية المفه����وم اللينيني

، أي عزل هذه  اتيجية"محيطه القليم  والمم  اتيجيات إقليميا وأمميا" القضايا الستر ). عن صاع الستر

اتيجية دقيقة لك �� نخ��رج للممارس��ة – ل��ذا يج��ب أن: "ومع كل هذا، سيتفق  كل الرفاق عل أنه يجب أن ل ننتظر حنر نحدد استر
ورة  ��� صي���

، وه���ذا ل ينقي ي الي���وم   ��� نش���اطنا الجم���اهتر
اتيجية العام���ة والرئيس���ية كض���وابط ملزم���ة لن���ا في نتف���ق عل الش���عارات الس���تر

 �� الم��ؤتمر الول للمنظم��ة – ونعت��تج م��ن جه��ة
اتيجية، عل أس��اس الحس��م فيه��ا في اس��تمرار الصاع ال��داخل  ح��ول ك��ل القض��ايا الس��تر

 �� عملي�ة إع�ادة بن��اء منظمتن�ا، كمنظم�ة ش�يوعية ص��لبة
ي�� بتق�دمنا في اتيجج  س�ديد رهير   تقويم وبلورة منظور استر

أخرى، أن تقدمنا في
ي   العمال والفلحير

.". مكافحة ومتجدرة أساسا في
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 �� الحقيق��ة، ف��إن المس��ألة الوحي��دة ال��نر

ء أجمع��وا ه��م كله��م عل غي��ابه، في �� 
ونتس��ائل هن��ا، كي��ف اس��تطاع ه��ؤلء التف��اق هن��ا عل سش

ي/"الحرك��ة " / الخ��روج للممارس��ة"اتف��ق حوله��ا ه��ؤلء ه ��  كز فيه��ا" النش��اط الجم��اهتر وف��ق ش��عارات عام��ة، فل ه �� ش��عارات ي��تر
  تم التملص

اتيجج  وسياس  محددين، ول تستند إل التجربة التاريخية لعشش سنوات من الكفاح الثوري النر التعبتر عن خط استر
، ول أس���س نظري���ة له���ا")غي���اب الخلص���ات الساس���ية لتقيي���م التجرب���ة("م���ن تقييمه���ا الش���امل  ��� 

، ول ه ��� تس���تند إل تحلي���ل طبقر
.، وكل ما تبقر إذن ل يعدو أن يكون إل نشاطا عفويا تجريبيا .لغيابها بشهادة أصحابها

وع، نظ�����را لك�����ونه أول ن�����ص ش�����مول  تت�����وفر علي�����ه المنظم�����ة، يتن�����اول القض�����ايا"ورغ�����م ذل�����ك،  يس�����جل كاف�����ة الرف�����اق إيجابي�����ة المشش�����
اتيجية الساس��ية نص��ا ش��موليا، يتن��اول"هك��ذا، أص��بح الن��ص، رغ��م ك��ل م��ا س��جله ح��وله ك��ل ه��ؤلء الرف��اق، وبق��درة ق��ادر، .". الس��تر

اتيجية الساس��ية ي المنظ��م"يعت��تج كاف��ة الرف��اق أن ش��عار "وف��وق ه��ذا، ". القض��ايا الس��تر إيج��ابج  ويج��ب" العن��ف الث��وري الجم��اهتر
. 117."تدقيقه لحقا عل ضوء التحليل الملموس للواقع الملموس

 ������� دعايتن�������ا" المنظم�������ة الش�������يوعية"أجم�������ع الرف�������اق عل ع�������دم اس�������تعمال ص�������يغة " بع�������دها، 
أو المنظم�������ة الماركس�������ية – اللينيني�������ة في

ي������ة ي ليس������ت"، حي������ث ج������اءت حج������ة ه������ؤلء ك������ون ..."الجماهتر الدعاي������ة للمنظم������ة كمنظم������ة ش������يوعية عل المس������توى الجم������اهتر
ي��� يج���ب علين���ا الدعاي���ة  ��� حير

، ولس���يطرة الرجعي���ة عل جمي���ع وس���ائل الدعاي���ة – في ص���حيحة، وذل���ك نظ���را لواق���ع مجتمعن���ا الح���ال 

ية للفكر الماركس    الظرف الراهن بتسمية - الجماهتر
، والحتفاظ في  

.". والتوقيع بهذه التسمية" منظمة إل المام"اللينيني

ة م���ن...”العن���ف"�� ح���ول ه���ذا  117 ي": "القي���ادة الجدي���دة"ه �� : ، أنظ���ر الفق���رة الختر��� وا تل���ك". مسلس���ل العن���ف الث���وري الجم���اهتر ونش���تر أن ه���ؤلء الرف���اق اعت���تج
  بص��احب تل��ك الص��يغة يم��ارس التقي��ة (الص��يغة إيجابي��ة لنه��ا غتر�� دقيق��ة، أي غامض��ة 

اتيجية الغم��وض"،للمزي��د م��ن معرف��ة ) ك��أبي مسلس��ل"، انظ��ر دراس��ة "اس��تر
".تصفية المنظمة الماركسية � اللينينية المغربية إل المام
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اتيجية مح��ددة ل��ديهم، وم��ع ذل��ك يقول��ون ب  اتيجية والتكتي��ك"لق��د أجم��ع ه��ؤلء عل أن ل اس��تر ي�� الس��تر أنظ��ر"(غي��اب الرب��ط بير
  خط المنظمة"

")خلصة الندوة حول القضايا التكتيكية في

اتيجية "ويؤكدون عل  ي� التكتي��ك والس��تر اتيجية- أنه من الهمية أن يك�ون عن�دنا نس�ق بير ي�� الس��تر ول�ذا يج�ب توض�يح العلق�ة بير
، سواء عل المستوى النظري أو عل مستوى الممارسة ."والتكتيك، بارتباط مع معرفة معمقة للواقع المغربج 

نامج العام ل 8 ي التج
"قيادة إعادة البناء"ــ فف

نام�ج، م�رة أخ��رى، عل الخل��ط ال�ذي وقع�ت في��ه  ، حي�ث" القي�ادة الجدي�دة"أك�د ه�ذا التج ي الرئيس �� والساس �  � تحدي�د التناقض��ير
في

  عرفه�ا المغ�رب"نجد فيه 
أن المصالح الموضوعية لمختلف الطبقات الجتماعية ببلدنا وكذا الصاعات الطبقية الملموسة النر

ي المعسكر الرجغ �� المش��كلالتناقض الساسيطيلة عهد الستعمار الجديد تظهر بوضوح أن    مجتمعنا هو التناقض القائم بير
 في

ي الكبارمن ا
ادورية وملكي الراضف جوازية الكمتج يالية والتج   تض��م المتج

لطبقــة من جهة، ومن جهة أخرى الجماهتر الشعبية ال��نر
جوازيـــة الصـــغرى وليتاريـــة والتج  ��� نف���س ال���وقت نلح���ظ تغيي���ب م���ا أس���ماه"العاملـــة والجمـــاهتر الفلحيـــة الجمـــاهتر شـــبه التج

، في
  الثورة المغربية"أصحاب 

اتيجية في جوازية الوطني�ة"ب " القضايا الستر م�ن أط�راف ه�ذا التن�اقض ال�ذي ه��و" الجناح التقدم  للتج

).أ �� حول التناقض الساس : انظر فقرة. (هنا رئيس  وليس أساس 

أم�����ا موق�����ع"أس�����طوانة " القي�����ادة الجدي�����دة"ولت�����دارك ه�����ذا التغيي�����ب، والتمل�����ص م�����ن التحلي�����ل الملم�����وس للواق�����ع الملم�����وس، تعي�����د 
جوازي����ة المتوس����طة  جوازي����ة الوطني����ة – المش����كلة أساس����ا م����ن التج وط- التج م����ن التن����اقض الساس ���� فه����و معق����د ويتغتر���� حس����ب الشش����

������ 
جوازي�����ة الوطني�����ة يمك�����ن أن تلتح�����ق بمص�����اف الجم������اهتر الش�����عبية أو بمعس�����كر الرجعي�����ة حس������ب. الملموس�����ة للصاع الطبقر فالتج
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م الحياد وجناح تقدم  يلتحق رغم تذبذباته بمصاف. الظروف ي كما يمكن أن يتمايز داخلها جناح محافظ يلتحق بالرجعية أو يلتر
 � ". الجماهتر الشعبية

 � الث�ورة"ومن حق أي كان ان يتسائل هن�ا، خصوص�ا بع�د ورود ه��ذه الفق�رة حرفي�ا في
اتيجية في القض�ايا الس�تر

جوازي��ة الوطني��ة؟" المغربي��ة  �� ه��ذه اللحظ��ة؟ وم��ن ه �� ه��ذه التج
 �� في

وط الملموس��ة للصاع الطبقر س��نوات قب��ل ه��ذا، كي��ف ه �� الشش��
وأين تتموقع؟ وما ه  مواقفها؟

اتيجيتها، وتك�����رارا   ����� اس�����تمرار لتسلس�����ل النح�����راف ع�����ن خ�����ط المنظم�����ة، والقط�����ع م�����ع اس�����تر
  طبع�����ت " للخبط�����ة"وفي

القض�����ايا"ال�����نر
اتيجية ة"القي���ادة الجدي���دة"ل " الس���تر  : “، طرح���ت ه���ذه الختر���

إن الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية تش���كل الح���ل الت���اريجي
 � مجتمعن�ا

نظ�را للطبيع�ة التناحري��ة" ، وتض�يف، أن�ه")أنظ�ر فق�رة ح �� الث�ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية" (للتناقض الساس  في

ي����� الجم�����اهتر الش�����عبية والمعس�����كر الرجغ ����� إن ه�����ذه الث�����ورة ل يمك�����ن أن تع�����رف طريقه�����ا للنج�����اح إل… بالكف�����اح"، ف "للتن�����اقض بير
ي المنظ���م ي المتع���دد الش���كال وعل رأس���ه العن���ف الث���وري الجم����اهتر م���ن جدي���د، بع���د ك���ل ه���ذه" القي���ادة"، وس���قطت "الجم����اهتر

اتيجج  الذي سقطت فيه سابقا   نفس الفراغ الستر
.المدة، في

تظه���ر وكأنه���ا مولع���ة ب���زرع بع���ض المص���طلحات السياس���ية الدعائي���ة والتحريض���ية،" القي���ادة الجدي���دة"ن���ثتر النتب���اه هن���ا، أن ه���ذه 
اتيجج  أو ذاك اتيجية تن�درج ض��من ه�ذا الخ�ط الس�تر ة م�ن ق�ول، وتق�ديمها عل أنه��ا مف�اهيم اس��تر  �� الفق�رة الختر��

ة في فالجمل��ة الختر��
ي المنظ��م"...  "“القيادة الجديدة ي المتعدد الشكال، وعل رأسه العنف الث�وري الجم��اهتر  �� س�وى"إل بالكفاح الجماهتر

، ل يعني
ي"ه��و ينخ��رط ض��من إط��ار أعل من��ه ه��و ..." العن��ف الث��وري"أن ه��ذا  ، إن��ه"متع��دد الش��كال"، وه��ذا الختر�� ه��و "الكف��اح الجم��اهتر

اتيجية النتفاض�����ة" القي�����ادة الجدي�����دة"نف�����س منط�����ق  اتيجية ح�����رب التحري�����ر الش�����عبية الطويل�����ة الم�����د، واس�����تر ي����� وض�����عت اس�����تر حير
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ي المنظ���م"المس���لحة، ض���من إط���ار أعل منهم���ا، ه���و  ي أن ل". العن���ف الث���وري الجم���اهتر منظ���ورا" للقي���ادة الجدي���دة"ه���ذا الم���ر ي���بير
ي، وه�و خاص�ية وعنصا لخ�ط نض�ال  مح�دد، أو مص�طلحا سياس�يا دعائي�ا وتحريض�يا، أن يص�بح مقلوب�ا، فكي�ف للكف�اح الجم��اهتر

ي المنظ���م"هن���ا إط���ارا يتض���من  العن���ف(“، أو لي���س م���ن طبيع���ة ه���ذا الختر��� "أش���كال متع���ددة وعل رأس���ها العن���ف الث���وري الجم���اهتر
ي؟ كم�ا أن م�ن طبيع�ة وخاص�ية .")الثوري… ي ومنظ�م"أن�ه " العن�ف الث�وري"، ومن خاصيته أن�ه كف�اح جم�اهتر ، وأن ك�ل"جم��اهتر

اتيجج  محدد، س�واء ك��ان خ�ط ح��رب التحري��ر الش��عبية الطويل��ة الم�د، أو خ��ط النتفاض�ة هذه الخاصيات ه  من طبيعة خط استر
.المسلحة

اتيجج  بمجموع������ة م������ن" القي������ادة الجدي������دة"إن ه������ذا الم������ر يؤك������د م������ن جدي������د، أن  ل������م تعم������ل إل عل تغطي������ة غي������اب الخ������ط الس������تر
  يس��������هل تناوله��������ا م��������ن دون آث��������ار أو أع��������راض جانبي��������ة

  ل تتج��������اوز ح��������د الدعاي��������ة السياس��������ية، وال��������نر
المص��������طلحات والمف��������اهيم ال��������نر

) .كالمهدئات(

  والديمقراط  والشعنج  للثورة "برنامجها العام"، وقبل طرح "القيادة الجديدة"بعد هذا، قامت 
:، بتحديد الطابع الوطني

يالي���ة"��  1   م���ن خلل القض���اء عل نظ���ام الس���تعمار الجدي���د وعل كاف���ة أش���كال الس���يطرة المتج
إن الث���ورة تكتس���ب طابعه���ا ال���وطني

، التواجد العسكري، السيطرة السياسية والقتصادية والثقافية عل بلدن��ا،  
ببلدنا والحتلل الستعماري لجزء من ترابنا الوطني

يالي�����ة، كم�����ا س�����تعمل الث�����ورة عل إقام�����ة س�����لطة وطني�����ة مناهض�����ة ي����� للمتج  ����� الث�����ورة ك�����ذلك عل العملء والحلف�����اء المحليير
وستقصي

ي   والقوم  وعل بناء اقتصاد وثقافة وطنيتير
يالية وحلفائها وصنائعها وذلك عل الصعيدين الوطني ." للمتج
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، لك��ن، كي��ف أمك��ن"رغ��م ع��دم التحدي��د ال��دقيق لم��ن ه �� ه��ذه الس��لطة الطبقي��ة السياس��ية" س��لطة وطني��ة"ق��د نتفه��م : ملحظــة(
يالي������ة وحلفائه������ا وص������نائعها"ل "الق������وم "ط������رح البع������د " القي������ادة الجدي������دة"ل ، أي " س������لطة وطني�����ة مناهض�����ة للمتج القي������ادة"وه �����

وعها الث���وري"، ق���د ق���امت س���ابقا بع���زل "الجدي���دة  ��� مرحلته���ا"ق���وم  أو أمم ���"ع���ن أي إط���ار " مشش���
، ف���إن ك���انت المنظم���ة س���ابقا، في

 �� الغ��رب العربج ��"الثوري��ة ق��د طرح��ت 
والمندرج�ة ض��من" الجبه��ة الغربي��ة للث��ورة العربي��ة"وربط��ت ه��ذه الث�ورة بمفه��وم " الث�ودش في

  بالمنطق������ة العربي������ة، وتعزي������ز الخ������ط
ي������ال  والص������هيوبي وليتاري������ا، به������دف القض������اء عل الوج������ود المتج اتيجية أوس������ع بقي������ادة التج اس������تر

وليت����اري الث����وري الس����ديد أممي����ا، فم����اذا طرح����ت  الص����عيد"ب����ديل لط����رح المنظم����ة الس����ابق، ك ���� تغ����رس هن����ا " القي����ادة الجدي����دة"التج

، س��وى الحش��و اللغ��وي، لك��ن إذا نح��ن نظرن��ا"القي��ادة الجدي��دة"؟ ل م��ن تفس��تر له��ذا الم��ر، إذا نظرن��ا إلي��ه م��ن زاوي��ة نظ��ر "الق��وم 
، ك �� يمك��ن الح��ديث ع��ن  اتيجج  والسياس �� البع��د"إلي��ه م��ن زاوي��ة نظ��ر خ��ط المنظم��ة، فأص��ل المعض��لة يع��ود لغي��اب الخ��ط الس��تر

.)للثورة" القوم  والمم 

جوازي�����ة(إن الث�����ورة س�����تكون ديموقراطي�����ة لنه�����ا تس�����غ للقض�����اء عل النظ�����ام الملك ����� الس�����تبدادي "��  2 وعل أي ش�����كل لس�����لطة التج
 ������ الكب������ار يمك������ن أن يح������ل مك������انه

ادوري������ة وملك ������ الراضي ، وإل ض������مان تمت������ع الجم������اهتر الش������عبية بالحري������ات الديموقراطي������ة)الكمتج
 ���� المجتم����ع

إن الث����ورة س����تكون. الساس����ية ب����دون قي����ود، وإل القض����اء عل العلق����ات القطاعي����ة و الش����به القطاعي����ة المتواج����دة في
." ديموقراطية كذلك لن الثورة الزراعية وه  الحل الجذري للمسألة الفلحية تشكل إحدى مهماتها الساسية

مهمـــة أساســـية، وه ��� ."مهماتهـــا الساســـيةالث���ورة الزراعي���ة وه ��� الح���ل الج���ذري للمس���ألة الفلحي���ة تش���كل إح���دى : "ملحظـــة(
مع ما قالته ه �� نفس��ها ح��ول ه��ذه المهم��ة" القيادة الجديدة"ولنقارن قول هذه . للثورة، أي الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية
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ية لقض���ية الث���ورة المغربي���ة، لنق���رأ وتج���در الش���ارة هن���ا إل التقيي���م الخ���اطئ ال���ذي س���اد لم���دة طويل���ة داخ���ل: “الساس���ية، والمص���تر
ي�� أي الكف��اح المس��لح م�ن أج��ل الرض    لم تكن تتصور سوى شكل واحد لنضال الفلحير

كف��اح الفلح ل يك��ون إل(" المنظمة النر
ي الفقراء منهم بالخص�وص، وأن ه�ذا المش�كل ل�ن يح�ل") بالسلح وإذا كان مشكل الرض هو المشكل الجوهري بالنسبة للفلحير

  منه�ا الفلح��ون
ة يع�ابي   وج��ود مش��اكل مباسش��

ي وحرب التحرير الشعبية، فإن هذا ل ينقي فعل إل عن طريق العنف الثوري للفلحير
إض��افة إل م��ا يع��انيه الفلح��ون...ف��الفلحون يع��انون م��ن تس��لط الجه��زة القتص��ادية للدول��ة : وتس��توجب النض��ال م��ن أج��ل حله��ا

ة الراهنـــة تشـــكيل التحـــادات الفلحيـــة تـــؤطر.... م����ن قه����ر عل ي����د الس����لطات المحلي����ة،  ـــ الفـــتت ي
وإذا كـــان مـــن الســـابق لوانـــه فف
، بمـــا فيـــه النضـــال الثـــوري مـــن أجـــل الرض، ـــ ف  ���النضـــال الشـــمولي للفلحير

ي مح���دود في  ف���إنه م���ن الممك���ن القي���ام بعم���ل جم���اهتر
اع مكاس����ب مح����ددة ي  ���� الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة...". عملي����ات ملموس����ة ته����دف إل ان����تر

ف����الثورة الزراعي����ة ه ���� مهم����ة أساس����ية في
ة ه ��� الح���ل للتناقض���ات الراهن���ة، إل أن���ه، وف���ق منط���ق  ة الراهن���ة"، "القي���ادة"الش���عبية، وه���ذه الختر���  ��� الف���تر

...م���ن الس���ابق لوان���ه في
 �� الحقيق��ة، فه��ذه الفق��رة ت��دعو للتخل �� ع��ن ح��رب التحري��ر الش��عبية، والكتف��اء ب ...". النض��ال الث��وري م��ن أج��ل الرض

عم��ل"في
ي مح����دود اتيجية له����ا، وه���دفها ل����م يك���ن س����وى " القي����ادة"، لك����ون ه����ذه "جم����اهتر  ���� الس����احة النض����الية"ل اس����تر

" /ض����مان موق����ع في
.)النشاط

ا م���ن ص���نع الجم���اهتر الش���عبية ولي���س م���ن ص���نع نخب���ة عس���كرية أو نخب���ة"��  3 إن الث���ورة س���تكون ش���عبية لنه���ا س���تكون أول وأختر���
  تس�تجيب. حزبي�ة تق�وم ب�الثورة نياب�ة ع�ن الجم��اهتر أو بتف�ويض منه�ا

كم��ا أن الط�ابع الش�عنج  للث�ورة يرم�ز إل أن الديموقراطي�ة ال�نر
 ��� 
جوازي���ة أو ب���الحرىالمرحلـــة التاريخيـــة الحاليـــةفي الي���ة التج  للمطام���ح العميق���ة للجم���اهتر الش���عبية ليس���ت ه ��� الديموقراطي���ة اللتج
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 �� عه��د الس��تعمار الجدي��د ولكنه��ا ديموقراطي��ة جدي��دة، 
  فرض��تها الرجعي��ة عل بلدن��ا في

الديموقراطيــةالديموقراطي��ة المزيف��ة ال��نر
ف، ديموقراطية سلطة المجالس الشعبية، الشعبية هامجالس العمال والفلحير ، ." وسكان الحياء الشعبية وغتر

ي���� الثوري����ة، ودع����ا إل بن���اء : ملحظـــة( وليتاري����ا" جبه����ة ش����عبية"فكي����ف لم����ن تخل ع���ن بن����اء اتح���ادات الفلحير  ���� غي���اب ح���زب التج
في

، واكتقي��� فق���ط بمش���اركة الق���وى)نفس���ها" القي���ادة"كم���ا تق���ول ه���ذه " العم��ود الفق���ري للجبه���ة("وغي���اب التح���الف العم���ال  الفلج ��� 
  دع��ت إليه��ا ه��ذه " الماركس��ية �� اللينيني��ة"

 �� الجبه��ة ال��نر
ــ، أن يتح��دث ع��ن "القي��ادة"فيه��ا، أي في ف سلطة مجـالس العمــال والفلحير

 ...  
ــ المرحلــــة التاريخيــــة الحاليـــة للمطامــــح العميقــــة للجمـــاهتروع����ن ديمقراطي����ة س����لطة المج����الس الش����عبية ال����نر ـي

تســـتجيب فف
.)الشعبية

إل إقام��������ة الجمهوري��������ة الديموقراطي��������ة الش��������عبية ونظ��������ام الديكتاتوري��������ة) الث��������ودش(ته��������دف الث��������ورة الديموقراطي��������ة الش��������عبية "��  4
  هذا النظام فالطبقات والفئات الشعبية وقواها الوطنية الديموقراطية المنظمة تتمت��ع بكاف��ة الحق��وق. الديموقراطية الشعبية

في
كة عل أعداء الشعب والثورة   السلطة وتفرض ديكتاتوريتها المشتر

."الديموقراطية وتساهم في

 ����� الحقيق�����ة ل نفه�����م معني����� : ملحظـــــة(
 ����� الس�����لطة وتف�����رض ديكتاتوريته�����ا... قواه�����ا الوطني�����ة الديمقراطي�����ة المنظم�����ة"في

وتس�����اهم في
كة   "المشتر

.)لسلطة المجالس الشعبية" نظام الديكتاتورية الديمقراطية الشعبية"، هذا في

اك  ث��م- "5   المجتم��ع الش��تر
اكية، وفي   الثورة الشتر

وليتاريا المغربية وللحركة الشيوعية المغربية يتجسد في إن الهدف القص للتج

.المجتمع الشيوع 
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اكية وح��دها) ث�ودش(إنن�ا كحرك��ة ش��يوعية مغربي��ة ونح�ن نكاف��ح م��ن أج��ل  ومجتم��ع الديموقراطي��ة الش�عبية ن�درك جي��دا ب��أن الش��تر
ي  له����ذا ف����إن برنامجن����ا كمنظم����ة ش��������يوعية،كحركة. ق����ادرة عل إنج����از مجم����ل المطام����ح الساس����ية للطبق����ة العامل����ة وكاف����ة الك����ادحير

نام�ج القص   المستقبل الحزب الشيوع  المنشود يتضمن إل جانب برنامج الحد الدبي أي برنامج ث�ودش، التج
شيوعية، وكذا في

اكية والنتقال نحو المجتمع الشيوع  ."وهو برنامج الثورة الشتر

ت نفس���ها " القي���ادة الجدي���دة"نؤك���د هن���ا م���ن جدي���د، عل أن : ملحظـــة( ، ع���وض"منظم���ة ش���يوعية"، "حرك���ة ش���يوعية"ق���د اعت���تج
 ���"، وعوض���ت مفه���وم "المنظم���ة الماركس���ية �� اللينيني���ة المغربي���ة"

وليت���اري الث���وري" الح���زب الماركس ���� �� اللينيني ب" او الح���زب التج
 �� س��ياق انتص��ار التحريفي��ة عالمي��ا، والتح��اق ج��ل الح��زاب المس��ماة "الح��زب الش��يوع "

بموج��ة" ش��يوعية"، وله��ذا الم��ر مغ��زاه في
 ��� موج���ة أنس���نة نظ���ام الرأس���مالية

، وه ��� تق���ول ب���أن"القي���ادة"كم���ا أن ه���ذه . النض���ال والنتق���ال الس���لم  كأقص ح���د، أو انخراطه���ا في
، برنامج هذه المرحلة، هو تأكيد لملحظة النقطة  .)أعله 3برنامج الثودش هو برنامج حد أدبي

 � الث�ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية،" القيادة الجديدة"هذا، وقد أكدت 
عل الدور القيادي للطبقة العاملة بواسطة حزب��ه��ا في

ورة   ����� ديمقراط ����� ش�����عنج  "وعل صي�����
، إل أنه�����ا ووف�����اء منه�����ا")مجم�����ل الطبق�����ات والفئ�����ات الش�����عبية("إقام�����ة وهيكل�����ة تح�����الف وطني

  ال����ديمقراط  الش����عنج "لنحرافه����ا ع����ن خ����ط المنظم����ة، ل����م تط����رح قض����ية لم����ن يع����ود بن����اء ه����ذا 
، حي����ث منح����ت"التح����الف ال����وطني

ع��ات اليميني��ة واليشاوية… ولض��مان" للطبق��ة العامل��ة وحزب��ه��ا الش��يوع " ي قي��ادة ذاك التح��الف لتق��ويته وتص��ليبه وحم��ايته م��ن التي
 ����� يمك�����ن أن تف�����رض ": “القي�����ادة الجدي�����دة"النتص�����ار الش�����امل للث�����ودش… لك�����ن تق�����ول 

وط الموض�����وعية للصاع الطبقر إقامــــةالشش�����
ي ومشـــاركة الحركـــة الشـــيوعية المغربيـــة فيـــه ي الـــديموقراطي الشـــعنج

وط قيـــادته مـــن، التحـــالف الـــوطنف ـــ بينمـــا لـــم تتوفربعـــد شر
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هن�ا، بع�د تحيي�د الماركس�ية �� اللينيني�ة" الحرك�ة الش�يوعية"ومش�اركة " الجبه�ة العريض�ة"، وع�دنا لقض�ية ."طرف الطبقة العاملة
، وك��أن المرحل��ة الراهن��ة، ه �� مرحل��ة م��ا وليتاري��ا والتح��الف العم��ال  �� الفلج ��  �� غي��اب ح��زب التج

م��ن ق��اموس ه��ذا الخ��ط الجدي��د، وفي
 �� نف��س ال��وقت تق��ول ه��ذه 

إن التح��الف العم��ال  الفلج �� بقي��ادة الطبق��ة" : "القي��ادة"قب��ل الث��ورة الوطني��ة الديمقرطي��ة الش��عبية، في

  الديموقراط  الشعنج 
وط قي�ادة ذاك التح�الف م�ن ط�رف الطبق��ة". العاملة هو العمود الفقري للتحالف الوطني فإذا لم تت�وفر سش�

، لك��ون ه��ذه  رهن��ت بن��اء التح��الف العم��ال  الفلج �� ببن��اء" القي��ادة"العامل��ة، وكتحص��يل حاص��ل، ل وج��ود لتح��الف عم��ال  فلج ��
، فم��ن يك���ون ه��ذا  ي���  �� الفلحير

؟ علم��ا أن الق��وى السياس��ية الموج���ودة معروف���ة تمام���ا،"التح��الف"ح��زب الطبق��ة العامل��ة وتج��ذره في
وه �� بأكمله��ا ملتف��ة ح��ول النظ��ام وب��درجات متفاوت��ة، أم��ا الحرك��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة، فق��د عرف��ت بمجمله��ا الجتث��ات

ع " م���ارس 23"نقص���د (والتحطي���م وانس���حاب وتخل ��� العدي���د م���ن مناض���ليها 
ورة العم���ل الشش���  ��� س���تر

ة في  ��� ه���ذه الف���تر
  دخل���ت في

ال���نر
اتيجية اص����لحية ل ت����روم تغيتر���� النظ����ام، ل م����ن ال����داخل ول م����ن الخ����ارج، أم����ا لتأس����يس منظم����ة العم����ل ال����ديمقراط  الش����عنج  باس����تر

ه���ا مم���ن يص���عب تص���نيفه ض���من خان���ة. 118، فه���و م���ا نح���ن بص��دده هن��ا"إل الم���ام"تنظي���م  ث���م بع���ض المجموع��ات الطلبي��ة او غتر
  تريد )التنظيمات الثورية

؟ كم��ا" القيادة الجديدة"، فجبهة من، هذه النر بناءها من دون حزب بروليتاري وتح�الف عم�ال  �� فلج �
ي���" القي����ادة الجدي���دة"أن ه���ذا التح���الف ال���ذي تق����ول  ي���� في����ه بير اكية، ل يمتر اتيجج  وس���يظل قائم����ا ح����نر خلل الث����ورة الش����تر أن���ه اس����تر

 �� مرحل��ة
ي�� في   جبهة الع��داء الطبقيير

، أم ضده وفي اك  ، فهل الفلحون الغنياء سيكونون مع البناء الشتر ي الفئات المشكلة للفلحير

اك    تحديد التناقضات وتحولتها من مرحلة إل أخرى، هو ما دفع ب . البناء الشتر
 �� نظ��رة" القيادة الجديدة"إن الخلل في

إل تبني

ة، يستحسن العودة إل دراسة  118   هذه الفتر
."مسلسل تصفية المنظمة الماركسية �� اللينينية المغربية إل المام"��  للمزيد من معرفة وضعية التنظيم في
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إل"لمنظم��ة " المرحلوي��ة أو المنش��فية الجدي��دة"لج��ل معرف��ة المزي��د به��ذا الص��دد، يمك��ن الرج��وع إل وثيق��ة . (س��تاتيكية اتجاهه��ا
).غشت 30والمنشورة عل موقع " المام

نامجه����ا الع����ام للث����ودش " المح����اور الساس����ية" "القي����ادة الجدي����دة"، طرح����ت "اللخبط����ة"بع����د ك����ل ه����ذه  نام����ج"أنظ����ر وثيق����ة (لتج التج
ك م�ع الق�وى المناض�لة الخ��رى وخاص�ة منه��ا.. نضاليا مرحليا"، وآخرا ")العام يمكن أن يشكل كليا أو جزئيا قاع�دة للنض�ال المش��تر

ي"كم��ا أب��دت اس��تعدادها .". الق��وى الثوري��ة ك اله��ادف إل خدم��ة مص��الح ومطام��ح الجم��اهتر الش��عبية م��ع المناض��لير للعم��ل المش��تر
 �� ص��فوف الق��وى الص��لحية نفس��ها

ت ."والتي��ارات المناض��لة في ي�� الق��وى الثوري��ة" " القي��ادة الجدي��دة"، حي��ث اعت��تج التناقض��ات بير
  صفوف الشعب

".والقوى التقدمية الصلحية ه  تناقضات في

ت  المغ��رب ج��زء ل يتج��زأ م��ن الم��ة العربي��ة وه��ذا م��ا يجع��ل م��ن أه��داف الث��ورة العربي��ة أه��دافا للث��ورة"أن " القي��ادة الجدي��دة"اعت��تج
ـــالتن���اقض " وأن ." المغربي���ة ي��� الجم����اهتر الش���عبية العربي���ة وقواه����ا الوطني���ةالساسي  عل مس���توى الم���ة العربي����ة ه���و التن���اقض بير

يالي���ة والص���هيونية والرجعي���ة والق���وى الس���اهرة عل مص���الحها م���ن جه���ة أخ���رى أم���ا اله���داف. التقدمي���ة والثوري���ة م���ن جه���ة والمتج
  وعل الرجعي��ة

يالي��ة داخ��ل أمتن��ا العربي��ة، عل الكي��ان الص��هيوبي  �� القض��اء عل الس��يطرة المتج
الساس��ية للث��ورة العربي��ة فتتجس��د في

  كل قطر عل حدى للثورات الوطنية الديموقراطية الشعبية وشق طريقها نح��و
  تحقيق الشعوب العربية في

العربية والتجزئة وفي
اك  الموح��د عل امت��داد الم��ة العربي��ة م��ن اكية، ويظ��ل اله��دف الس��ام  للث���ورة العربي���ة ه��و المجتم���ع العربج �� الش��تر الوح��دة والش��تر

إن الوح��دة العربي��ة المنش��ودة ل��ن تك��ون ص��لبة ودائم��ة إل إذا ت��م إنجازه��ا عل أس��س ديموقراطي��ة ش��عبية م��ع. المحي��ط إل الخلي��ج
وعة للقلي���ات القومي���ة والثقافي���ة والديني���ة ورة بن���اء" "القي���ادة الجدي���دة"، وم���ن أج���ل ه���ذا ت���رى ."ض���مان كاف���ة الحق���وق المشش��� صي���
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وليتاري���ا العربي���ة. جبه���ة ش���عبية للق���وى التقدمي���ة والثوري���ة العربي���ة ة ع���ن المطام���ح الثوري���ة للتج وبالنس���بة للق���وى الش���يوعية المع���تج

ورة النض���ال م���ن أج���ل ح���ل تناقض���اتها ع���تج  ��� العم���ل، ت���رى منظمتن���ا صي���
والمتش���بتة بالماركس���ية اللينيني���ة كأس���اس نظ���ري وكمرش���د في

وط  �� أف��ق توحي��د ص��فوفها مم��ا ي��وفر إح��دى الشش��
ي روابطه��ا في ورة العم��ل م��ن أج��ل تم��تير الح��وار البن��اء والصاع ال��ديموقراط  وصي��

وليتاريا العربية من قيادة الجبهة الشعبية للقوى التقدمية والثورية العربية ومن قيادة الثورة العربية 119."السياسية لتمكن التج

، فتق�ول  يالي�ة المريكي�ة ه �" القي��ادة الجدي�دة"أما فيما يخص التناقض عل الص�عيد الع�الم  يالي�ة العالمي�ة بزعام�ة المتج أن المتج
يالي����ة وللرجعي����ة العالمي����ة والمناض����لة م����ن أج����ل الع����دو الرئيس ���� لش����عوب الع����الم وأن الجبه����ة التقدمي����ة العالمي����ة المناهض����ة للمتج
وليتاري�ا   العالمي��ة وحرك�ة التج

اكية تتكون أساس�ا م�ن حرك��ة التح�رر ال�وطني   والديموقراط  والتقدم الجتماع  والشتر
التحرر الوطني

يالية ومن    البلدان الرأسمالية المتج
اكيةفي .". البلدان الشتت

اكية"عن أي    يد التحريفية، والتحق��ت سياس��اتها"القيادة الجديدة"تتحدث " بلدان اشتر
، بعد أن سقطت بلدان تلك الثورات في

اك  ورات البن���اء الش���تر الي���ة، وحطم���ت س���تر ب���دأت، أو ق���د" القي���ادة الجدي���دة"ه���ذا إن ل���م تك���ن ه���ذه . القتص���ادية بالسياس���ات اللتج
  تقودها التحريفية

.حسمت، اصطفافها خلف تلك البلدان النر

وليت��اري، أن إمكاني��ة قي�ام وبن�اء ه�ذا الن�وع م�ن الجبه��ة عل المس��توى العربج �� 119 ا عل نهج سابقاتها ح��ول قض��ية بن��اء الجبه��ة وبن��اء الح�زب التج ز الفقرة، ستر �� تتج
وط  ��� بداي���ة نش���أتها وبنائه���ا، أو ه ��� م���ن س���يعمل عل بنائه���ا، لن ح���ديث الفق���رة ه���و يج���ري ح���ول ت���وفتر الشش���

وليتاري���ا قائ���دة له���ا في ه ��� قائم���ة م���ن دون أن تك���ون التج
وليتاريا من قيادة الجبهة، وليس من بنائها، فقيام هذه الجبهة قبل قيام الحزب واردة لدى    تمكن التج

 ".القيادة الجديدة"السياسية النر
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بة خريف 9 :1985 ــ الوضع الداخلي ل "إل المام" من انطلق "مسلسل إعادة البناء" إل ضف
ي و وضوح، هو الوض�ع ال�داخل  لم�ا س�م  ب    اس�تولت عل قي�ادة المنظم�ة،" القي�ادة الجدي�دة"ما نريد تقديمه هنا، بكل تركتر

ال��نر
فت عل م��ا أس��مته ب    أطلق��ت وأسش��

وم��ن أج��ل أن تك��ون ه��ذه الص��ورة أك��تر وض��وحا، وج��ب الع��ودة". مسلس��ل إع��ادة البن��اء"وال��نر
ات الس�����ابقة من�����ذ نش�����أة المنظم�����ة " قي�����ادة"قليل إل م�����ا ك������انت علي�����ه   ������ الف������تر

إل ح�����دود النفج�����ار السياس ������) 1970(المنظم�����ة في
  " إعادة البناء"والتنظيم  و

).1979/1980(التحريقي

ة   �� ف��تر
  عرف��ت تأسيسهافي

لجنــة التنسـيق"، عمل��ت المنظم��ة تنظيمي��ا ب سيادة خـط العفويــة سياسـيا واللمركزيــة تنظيميـا ال��نر

ي
  سياق). غياب قيادة مركزية(، وه  هيئة تنسيقية ل تتوفر عل صلحيات مركزية تمكنها من قيادة المنظمة "الوطنف

هكذا، وفي
  ترك���زت ح���ول الخ���ط السياس ��� ومعض���لة بن���اء تنظي���م ث���وري، عق���دت المنظم���ة 

نـــدوتها الوطنيـــةالن���دوات المحلي���ة التهييئي���ة ال���نر
  انتخبت  )1972ــ يناير  1971دجنتج ( الول

ورة لجنة وطنيـةالنر اتيجية، حي��ث ج��اءت ه��ذه الن�دوة ض��من س��تر العــداد لسـتت
  انطل���ق العم���ل بص���ددها من���ذ أواس���ط ثوريـــة

اتيجية تقطـــع مـــع خـــط العفويـــة وتدمـــج قضـــية العنـــف الثـــوري،��� 1971 ال���نر اســـتت
ي للنتقـــال بـــه نحـــو حـــرب التحريـــر الشـــعبية ورة. بالنضـــال الجمـــاهتر   خلص���ت إل صي���

انتخب���ت إذن ه���ذه الن���دوة الوطني���ة ال���نر
 �� تعمي��ق نق��اش 

اتيجية الس��تمرار في  �� اجتم��اع اللجن��ة الوطني��ة ل ("القواعــد الحمــراء"اســتت
اتيجية في  �� الرس��م  له��ذه الس��تر

ت��م التبني
ة عض��وا، م��ن ض��منهم خمس��ة أعض��اء يش��كلون لجنــة وطنيــة") 1972م��اي " أبراه��ام: ، وه��مكتابــة وطنيــة تتك��ون م��ن ثلث��ة عشش��

ي ي بلعباس، عبد الحميد أمير ، عبد اللطيف زروال، المشتر ، عبد اللطيف اللعنج   
. الشفابر

 �� اللجن��ة الوطني��ة، فه��م
  العض��اء في

، أي��ت غن��و المحج��وب،: أم��ا ب��افر ، محم��د الموس��اوي، عب��دا زع��زاع، ف��ؤاد الهيلل �� عل �� فقتر��
  
، الحاج ناص وعبدالفتاح الفاكيهابي )للرفيق فؤاد الهيلل " إل المام"البنية التنظيمية لمنظمة "انظر مقالة (العربج 
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اير/حمل��ة ين��اير(ت��م اعتق��ال عض��وي الكتاب��ة الوطني��ة عب��داللطيف اللع��نج   1972خلل حمل��ة العتق��الت لس��نة  وعب��د) م��ارس/ف��تج
ي  ،) انس�حب م�ن المنظم�ة بع�د ذل�ك(، وعضوي اللجنة الوطنية محم�د الموس�اوي )شهر ماي(الحميد أمير  

وعب�دالفتاح الفاكيه�ابي
  نفس السنة سلم عضو اللجنة الوطنية عل  فقتر نفسه للعدو 

، وبموجب هذا تم تجميد عضوية هذا)نونتج 20وفق تقرير (وفي
  ماي . الختر

، المحجوب آيت غنو، و تم طرد العربج  م�ن المنظم��ة بس�بب ازدواجي�ة1972يونيو / كما انسحب من المنظمة، في
  (انتمائه التنظيم  

  نفس الوقت لمنظمنر
").مارس 23"و ل " إل المام"كان ينتم  في

يك��ري وحم��ادي  �� تش��كيلتها، هك��ذا س��يتم إلح��اق ك��ل م��ن ادري��س بتي
بع��د حمل��ة العتق��الت ه��ذه، عرف��ت قي��ادة المنظم��ة تح��ولت في

  خري��ف 
  باللجنة الوطنية في

 �� ه��ذه 1972الصافي
ة، ومعل��وم أن��ه في ــ بالض��بط، عمل��ت فيه��ا المنظم��ة عل الفتت نقد خطهــا التنظيمي

يــا"والتأســيس لنطلقــة تنظيميــة جديــدة نحــو منظمــة ) نون��تج 20انظ��ر تقري��ر ( تعم��ل عل "طليعيــة، صــلبة وراســخة جماهتر
ـــ لجـــان ثوريـــة تشـــكل قاعـــدة الجبهـــة الثوريـــة الشـــعبية ي

حلقـــة القطـــعحي���ث ش���كلت ه���ذه المحط���ة عملي���ا  .تنظيـــم الجمـــاهتر فف
ي مـع خـط العفويــة واللمركزيــة

ــ": فعن��د ص��دور ه��ذا التقري��ر. النهان  ي
ة أشــهر مــن كفــاح التنظيــم ــ نقــد ونقــد ذانت المع��روف ("عشرــ

ة تتش���كل م���ناللجنــة الوطنيــة، والموق���ع باس���م )نون���تج 20تقري���ر "اختص���ار ب  ، عب���داللطيف: ، ك���انت ه���ذه الختر���  
أبره���ام الشفابر

  حمادي
يكري والصافي ، ادريس بتي ي بلعباس، عبدا زعزاع، فؤاد الهيلل  .زروال، المشتر

  إل الكتاب��ة الوطني��ة بع��د إطلق ساحه م��ن الس��جن، كم��ا عرف��ت انس��حاب ف��ؤاد 1973س��نة 
س��تعرف ض��م عب��دالفتاح الفاكيه��ابي

 ��� العم���ل داخ���ل المنظم��ة كإط���ار
الهيلل �� م��ن اللجن��ة الوطني���ة بع��د خلف م���ع القي���ادة ح���ول تجرب���ة مدين���ة الرب���اط، م��ع اس���تمراره في

  مناطق مختلفة
ف لها في .محتر

ة، ستدخل المنظمة    تشكيلة قيادة المنظمة لهذه الفتر
ة التصــدع التنظيمـيبعد هذه التحولت إذن في  م��ع حمل��ة العتق�التفتت

 �  (1975ين�اير  / 1974لنون��تج 
)1974نون�تج  14ك�ان أب�رز م�ا عرفت�ه ه�ذه الحمل�ة استش�هاد عب�داللطيف زروال تح�ت التع�ذيب في

         www.30aout.info                                                                                                             182

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

، عنضين مـــن الكتابـــةحي���ث ل���م يتبقر��� منه���ا س���وى   
ي بلعب���اس وعب���دالفتاح الفاكيه���ابي وعنض واحـــد مـــن اللجنـــة، وهم���ا المش����تر

 الوطنية
ة تحدي��دا ع�رف خ��ط المنظم��ة .  وهو حم��ادي الص��افي  �� ه��ذه الف��تر

الجبه��ة العريض��ة(" انزلقا سياسيا يمينيـاومعل�وم أن��ه في
ة"... لعزل النظام القائم كيبي�ة ح�ول ه��ذه الف�تر   ه�ذه المقال�ة التر

عل رأس" القي�ادة"اس�تمرت إذن ه�ذه ). انظر ما جاء باختصار في
بع���د حمل���ة(، بع���د أن ت���م ض���م ك���ل م���ن عب���دا المنص���وري وع���زوز العري���ش إل اللجن���ة الوطني���ة 1976إل حـــدود ربيـــع المنظم���ة 
ادوري، حي��ث ت��م )74/75 انظ��ر( وتصـبح المنظمـة عل إثرهـا مـن دون تنظيـم مركـزي، اجتثاثهــا الكلـي مـن طـرف النظـام الكمــتج

").إل المام"طور النفجار السياس  والتنظيم  داخل منظمة : الجزء الثالث من هذه المقالة، وهو بعنوان

 ����� ظ�����ل ه�����ذا 
ي����� بالوضــــع الجديــــدفي ي وأطــــر ومناضــــلي المنظمــــة عل العديــــد مــــن ال�����ذي تمتر غيــــاب قيــــادة مركزيــــة وبتوزيــــع قيــــادني

 ��� س���ياق المعتقلت والســـجون
ي وأطـــر، وفي النهيـــارات والخطـــاء الكارثيـــة داخـــل المعتقلت والســـجون لمجموعـــة مـــن قيـــادني

، بع���د المحاكم���ة التاريخي���ة لس���نة المنظمـــة ي وانتق���ال 1977، تش���كلت اس���تجابة لمطل���ب قواع���د المنظم���ة م���ن الرف���اق والمناض���لير
ي إل الس��جن المرك��زي ب��القنيطرة،  ي�� السياس��يير  �� م��ارس م��ن نف��س الس��نة، وك��انقيــادة جديــدة داخــل الســجن المركــزيالمعتقلير

 في
  وعبدالرحمان النوضة: أعضاؤها كل من

، ادريس الزايدي، محمد الشيقي يكري، فؤاد الهيلل  . ادريس بتي

 عملــــت هــــذه القيــــادة تنظيميــــا ووفــــق النظــــام الــــداخلي للمنظمــــة ومبادئهــــا
وط لتج����اوز الوض����اع الكارثي����ة ال����نر ، عل خل����ق الشش����

تس���ببت فيه���ا ممارس���ات العدي���د م���ن ك���وادر المنظم���ة، وذل���ك م���ن خلل إنج���از تق���ارير ع���ن طري���ق الس���تماع لغل���ب الرف���اق ح���ول
  عرفه�ا المعتق��ل الشي ل 

يف.درب م"الممارس��ات ال��نر لتصــدر هــذه القيـادة مـا يعـرفومجموع�ة م��ن المعتقلت الخ��رى، " الشش��
ف 1977بقـــرارات يونيـــو   ���� قي����ادة المنظم����ة قب����ل( القاضـــية بتجميـــد عضـــوية مجموعـــة مـــن الرفـــاق والمناضـــلير

منه����م م����ن ك����ان في
ي تل��ك التق��ارير وقبل��وا بتق��ديم نق��د( وطــرد عناض أخــرى، )الجتث��اث الكل �� للتنظي��م المرك��زي واف��ق أغل��ب المجم��دين عل مض��امير

ي بلعباس وعبدا المنصوري   حق المنظمة وأعضائها، ماعدا المشتر
  عن ممارساتهم في

)ذابر
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عية قيادية"الملحظ إذن، بعد كل هذه الحداث، أنه لم يعد من الصحيح الحديث عن  خارج م��ا ب��دأ يتش��كل داخ��ل الس��جن" سش
فمنه���م م���ا حص���ده العتق���ال ب���اكرا ول���م تع���د ل���ه ل. ه���م بالس���جون) القي���ادة(المرك���زي، خصوص���ا وأن ك���ل أعض���اء التنظي���م المرك���زي 

اتيجيا  خصوص�ا بع�د التح�ول الن�وع  ال�ذي عرفت�ه المنظم�ة عل ك��ل(معرفة ول تجربة بتطورات المنظمة تنظيميا وسياس�يا واس��تر
  أواخر 

، ومنه��م م�ن جعل�ه العتق��ال أو التع�ذيب، أو")نون��تج 20تقري��ر "، وتشييد انطلقتها الجديدة بصدور 1972المستويات في
 ��. هم��ا مع��ا، عنصا مخرب��ا للمنظم��ة

أم��ام ه��ذا الوض��ع الجدي��د، أخ��ذت هيكل��ة تنظيمي��ة جدي��دة طريقه��ا، الموض��وع  والمطل��وب، في
، ومن جه�ة ثاني�ة، بن�اء عل مطل�ب قواع�د المنظم�ة ومناض�ليها لج�ل التبلور، بناء من جهة، عل وضع التصدع والنهيار الداخل 

  أصبحت مصدرا لتصدع المنظمة وتفككها
ها، والنر ي وقطع الطريق عل كل العناص، قيادية كانت أو غتر .تحصير

انظ�ر فق�رات س�ابقة م�ن الج�زء الث�الث(عملت اللجنة القيادية للمنظمة بالسجن إذن عل تنظيم وتنسيق مجموع�ة م�ن المع�ارك 
كيبي��ة  �� ه��ذه المقال��ة التر

ي�� عل مجموع��ة م��ن الس��جون والمعتقلت إث��ر معرك��ة )في اير "، إل أن ت��م تش��تيت ك��ل المعتقلير "1978ف��تج
  ك��ان ش��عارها 

يك��ري،" (م��ن أج��ل س��ن ق��انون المعتق��ل السياس ��"ال��نر المعرك��ة ك��انت ق��رارا انفرادي��ا لح��د قي��ادب   المنظم��ة، ادري��س بتي
ليص����بح الوض����ع ال����داخل  للمنظم����ة وم����ن جدي����د معق����دا ومع����رقل لتط����بيق). ول����م تخض����ع للنق����اش داخ����ل المنظم����ة ووس����ط أطره����ا

نامج الذي كانت قد وضعته سابقا اللجنة القيادية للمنظمة بالسجن بعد إصدارها لقرارات يونيو  .1977التج

ي ، المش����تر ���� 
ت وم����ن جدي����د البني����ة التنظيمي����ة للمنظم����ة، انطل����ق زعيم ���� الخ����ط النته����ازي اليميني ي   فيه����ا اه����تر

 ���� ه����ذه الظرفي����ة ال����نر
في

 � ع�ن ج�ل ممارس�اتهم الكارثي�ة الس�ابقة(بلعباس وعبدا المنصوري 
ي لتق�ديم نق�د ذابر ،)وهما من المجم�دة عض�ويتهم والرافض�ير

 ����� التعبئ�����ة ض�����د اللجن�����ة القيادي�����ة للمنظم�����ة بش�����عارات 
وقراطي�����ة داخ�����ل إل الم�����ام"في مواجه�����ة دغمائي�����ة"و " مواجه�����ة الهيمن�����ة البتر

كم����ا بل����وروا أطروحته����م السياس����ية. ، حي����ث حمل����وا المنظم����ة وخطه����ا الث����وري مس����ؤولية ك����ل م����ا تعرض����ت ل����ه المنظم����ة"المنظم����ة
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ة نهاي��ة ") موض��وعات ح��ول الوض��ع السياس ��("  �� لف��تر
إل ح��دود 1975بداي��ة  1974المرتك��زة عل خ��ط الن��زلق السياس �� اليميني

  الغرب العربج "و بلوروا وثيقة . 1976ربيع 
اتيجج  للمنظمة" نقد نظرية الثورة في   الخط الستر

  بها تمت إعادة النظر في
. النر

ي الوقت الذي كانت فيه قيادة المنظمة بالسجن منكبـة عل حـل العديــد مـن القضــايالقد كسب هؤلء خلل حملتهم هذه، 
فف

ـ ـف ي أفرزهــا وضــع تشــتيت المعتقلير
ي إل والمشــاكل التنظيميــة الــنت ي والمتذب��ذبير ،"جم���اعتهم"، مجموع���ة م��ن العض���اء النته��ازيير

 ��� ين���اير 
  في

بالس���جن المرك���زي، وانض���مامه إليه���م، حي���ث ش���كلوا مع���ا ثلثي���ا عم���ل عل 1979وعل الخص���وص بع���د التح���اق الشفابر
الوض����ع(فــــرض برنــــامجهم النتقــــالي المتضــــمن لنقـــاط ثلث ، وعل فـــرض هيكلــــة تنظيميــــة جديــــدة للســـتيلء عل المنظمــــة

  
، تقييم تجربة سننر نامج الذي لم يكن الهدف منه سوى فرض خط)والموقف من الصحراء 1978و 1977السياس  ، وهو التج

  تس����ببوا فيه����ا، وك����ذا
، وع����ودة ه����ؤلء إل م����واقعهم القيادي����ة الس����ابقة بع����د ك����ل الك����وارث السياس����ية والتنظيمي����ة ال����نر ���� 

سياس ���� يميني
اتيجج  ارتباط��ا بمواقفه��ا م��ن قض��ية الص��حراء المرتبط��ة بخ��ط   �� الغ��رب العربج ��"مراجع��ة خ��ط المنظم��ة الس��تر

 " نظري��ة الث��ورة في
ال��نر

  عل مراجعتها وبلورة وثيقة نقدية لها
ل��ذيا 1979أبريل لقد استمر هذا الوضع إل حدود . عمل قياديو الخط النتهازي اليميني

ف بالســجن المركــزيع���رف إع���ادة  ـ السياســيير ـف مـــوازين القــوى بالســجن لصــالح خــط المنظمــة، فتنقل���ب معه���ا تجميــع المعتقلير
نامـــــج النتقـــــالي"الثـــــوري الـــــذي عمـــــل عل إيقـــــاف مـــــا ســـــمي ب  ـــــ الهيكلـــــة التنظيميـــــة والســـــتعداد"التج ي

، وعل إعـــــادة النظـــــر فف
ي برنامج جديد كان شعاره المركزي هو 

"التقييم الشامل وإعادة البناء"للنطلق فف

 ��� ظ���ل ه���ذه الظرفي���ة الجدي���دة إذن، بع���د أبري���ل 
 ��� ال���ذي ك���ان 1979في

  اتس���مت ب���انهزام الخ���ط النته���ازي اليميني
 ���"، ال���نر

عل" الثلبر
رأسه حينها، وبعودة الخط الثوري إل مواقعه القيادية، انطلقت حملة التشهتر والشاعات والك��ذب به��دف ن��زع المص��داقية ع��ن

 "...الس�تالينية"محارب�ة ... ملي��ون 18الته��ام بشقة (مناض��ل  وقي��ادب   خ��ط المنظم��ة الث�وري 
اف��ات الشفابر انظ��ر به��ذا الص�دد اعتر

  
 "في

  أس��ماها ب")نقده الذابر
  من طرف اللجنة القيادية بالسجن، بعد بلورته لنظريت��ه ال��نر

، حيث سيتم تجميد عضوية الشفابر

         www.30aout.info                                                                                                             185

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

  تح��ت غطائه��ا ق��ام بالنس��حاب م��ن التنظي��م المرك��زي" الت��وجيه والتس��يتر'
 �� نف��س ال��وقت ب��رز تي��ار اخ��ر . ال��نر

)الخ��ط التص��فوي(في
ي بالمنظم����ة  ي اخري����ن س����ابقير  (وعل رأس����ه قي����اديير

،1977، مم����ن ش����ملتهم ق�����رارات يوني����و )عب����دا زع����زاع وعب����دالفتاح الفاكيه����ابي
، إل إس��قاط تل��ك الق�رارات، ليل��تئم الخط��ان مع�ا، ظرفي�ا، ويق�دما مع��ا �� 

ي تنظيمي�ا، بمعي��ة قي��ادب   الخ��ط النته�ازي اليميني والط��امحير
ه��ذهداخل �� " يشاوي"تح��ت وق��ع ه��ذه الح��داث والصاعات، ب��دأت ب��وادر ب��روز خ��ط ). توقي��ع 52" (بي��ان التجمي��د"م��ا س��م  ب 

.وسط خط المنظمة الثوري، بزعامة كل من عبدالرحمان النوضة وأحمد أيت بناصالمرة و 

��� 
  في

إن ه���ذه المقال���ة هن���ا، تح���اول م���ا أمك���ن إب���راز العناص الرئيس���ية لمجم���ل الح���داث التنظيمي���ة والسياس���ية له���ذه الظرفي���ة، وال���نر
ز    اخر"خضمها سيتج

 �"، وه�و 120الس�ابقة" القيادي�ة"بن�اء عل م�واقعه " القيادة الجديدة"، منح لنفسه صفة "ثلبر
ال�ذي" الثلبر
مسلس��ل"س�يقود عملي�ة التف�اوض الفاش�لة م��ع المجم�دين عض�ويتهم وس�ط المنظم��ة، ويعم��ل بع�د ه��ذا عل إطلق م�ا أس��ماه ب 

  حق كل المجمدين عضويتهم 1979نونتج  12، بعد أن قبل بقرارات الطرد من المنظمة الصادرة بتاري����خ "إعادة البناء
.في

 ��"انف��رد هن��ا ه��ذا 
 �� " قي��ادة المنظم��ة"ب " الثلبر

 �� أواخ��ر " مسلس��ل إع��ادة البن��اء"وب��دأ بإص��دار وث��ائقه في
1979حي��ث التح��ق ب��ه في

ي�� فض��ل ف��ؤاد" اليشاوي"ممثل الخ��ط   �� حير
نا س��ابقا إل حيثي��ات ب��روزه، وهم��ا عب��دالرحمان النوض��ة أحم��د أي��ن بناص، في ال��ذي أسش��

، عل �: تتكون م�ن ك�ل م�ن" قيادة إعادة البناء"لتصبح تشكيلة ". القيادة الجديدة"الهيلل  عدم اللتحاق بتلك  ي�� عبدالحمي�د أمير
، عبدالرحمان النوضة وأحمد أيت بناص  

، ابراهام الشفابر . فقتر

عية قيادي��ة"��  120  � حالته��ا تل��ك مفق��ودة كلي��ا لك��ون أص��حابها مم��ن أت��ت عليه��م ه��ذه المقال��ة س��ابقا ���� انظ��ر " سش��
:الج��زء الث��الث م��ن ه��ذه المقال��ة وه��و بعن��وانه � في

 � م�اي "أعض�اء"ه�م ثلث��ة ���� ، " طور النفجار السياس  والتنظيم  داخل منظم��ة إل الم�ام"
 � بعي��دا ع�ن ك�ل التط�ورات1972، منه�م م�ن س�لم نفس��ه للع�دو في

، وبقر
 ��� م���اي 

  ك���ان ه���و الخ���ر بعي���دا ع���ن ه���ذه التح���ولت بس���بب العتق���ال المبك���ر في
اتيجيا، والث���ابي ، والث���الث ه���و1972النوعي���ة للمنظم���ة، إن سياس���يا أو تنظيمي���ا أو اس���تر

 ��� م����اي 
وبع����د العدي����د م���ن الخط����اء والك����وارث السياس����ية 1979مجم����د العض����وية م����ن ط���رف القي����ادة المحلي����ة بالس����جن بع����د أن انس����حب م����ن التنظي����م المرك����زي في

  تسبب فيها
.والتنظيمية النر
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  الواقع، لق�د س�هر 
 �"في

  وس�ط تل��ك ": الثلبر
، عل � والشفابر ي� عل بس�ط وف�رض خ�ط إص�لج  من�ذ البداي�ة" القي�ادة الجدي�دة"أمير

  ق����ام به����ا وم����ن خ����ارج تل����ك 
 ���� ال����ذي" القي����ادة"رغ����م ك����ل المح����اولت ال����نر

ورة النح����راف اليميني مناض����لو الخ����ط الث����وري، لوق����ف س����تر
 ���� تل����ك"القي����ادة"انطلق����ت وس����ارت علي����ه تل����ك 

  بلوره����ا رفيقه����م في
، وبع����د ذل����ك رغ����م مجموع����ة م����ن النتق����ادات وم����ن داخله����ا، ال����نر

  (النوض���ة ": القي���ادة"
بر بالمنظم���ة،" القي���ادة"انف���ردت إذن ه���ذه ). مك���رر 5والع���دد  5الع���دد " الش���يوع "انظ���ر به���ذا الص���دد نشش���

، إل أن انفج��رت بس��بب م��ن تناقض��اتها الداخلي��ة، وذل��ك بع��د أن أرس��ت دع��ائم خ��ط"إع��ادة البن��اء"وطرح��ت تص��ورها وخطته��ا ل 
اتيجج  للمنظم����ة اتيجية بع����د التخل ���� ع����ن الخ����ط الس����تر ، ل يحم����ل أي����ة اس����تر ���� 

هك����ذا، وبمج����رد خروج����ه م����ن. سياس ���� انته����ازي يميني
 ���� 1984الس���جن س���نة 

ي��� بالمنظم���ة، ل ه����و ول قبل���ه رفيق���ه في ، عل ���� فقتر���� بع���د"قي����ادة إع���ادة البن���اء"، ل���م يلتح���ق عب���د الحمي���د أمير
، م���ع م���ا ص���احب ذل���ك م���ن توقيع���ات مش���بوهة تتعه���د بع���دم الع���ودة إل أي عم���ل) إ.ح.م.ال���ج"التح���ق ب (خروج���ه م���ن الس���جن 

يك���ري. سياس ��� بة 121كم���ا عرف���ت نف���س الس���نة انس���حاب ادري���س بتي ي��� انس���حب النوض���ة عب���دالرحمان بع���د صي���  ��� حير
، وه ���1985، في

  عل إثره�ا ل�م يع�د للمنظم�ة تح�ت 
بة النر  �� أي وج�ود بال�داخل وخ�ارج الس�جن " قي�ادة"الصي

 �ب(الخ�ط التحريقي
خ�ارج المغ�رب، بقر

 �� وتح��ت " وفي��ا"ف��رع فرنس��ا 
ي�� رف��ض1994س��نة " إل الم��ام"، إل ح��دود أن ت��م الح��ل العمل �� ل "قي��ادته"للخ��ط التحريقي  �� حير

، في
اف ب  ").قيادة إعادة البناء"فرع بلجيكا سابقا ومنذ البداية العتر

 �� لم�ا بع�د 
  إتمام البناء السياس  التحريقي

  لوحده، ومن ورائه تلمذته، في
 �1985عل إثر كل هذا، انفرد الشفابر

، وال�ذي ل�م يك�ن في
.الواقع إل تصفية خط المنظمة وكل إرثها الثوري

 �� ه��ذه الس��نة، ��  121
، ت��م تق��ديم لئح��ة تض��م مجموع��ة م��ن الس��ماء لطل��ب العف��و والشاح، حي��ث ض��مت تل��ك اللئح��ة أس��ماء عناص م��ن1984ن��ذكر هن��ا ب��انه في

، أحم���د أي���ت بناص، و اس���م أح���د زعم���اء الخ���ط التص���فوي": القي���ادة"تل���ك   
يك���ري وأس���ماء بع���ض العناص م���ن المنظم���ة: الشفابر ه: زع���زاع، وك���ذا بتي ...الحري���ف وغتر���

ادوري، انظر دراسة "مسلسل تصفية منظمة إل المام....")15ضمت اللئحة (   فيها تم تقديم هذه اللئحة إل رأس النظام الكمتج
 اسما، لمعرفة الحيثيات النر

         www.30aout.info                                                                                                             187

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

بة خريف  10 :وما بعدها 1985ــ ضف

، وال����ذي م����ن خلل����ه ت����م التخل ���� ع����ن الخ����ط"مسلس����ل إع����ادة البن����اء"لق����د م����رت أزي����د م����ن خم����س س����نوات عل م����ا أطل����ق علي����ه ب 
اتيجج  والسياس �� والي��ديولوجج  والتنظيم �� لمنظم��ة  اتيجية" قي��ادة إع��ادة البن��اء"، ول��م تس��تطع "إل الم��ام"الس��تر تحدي��د أي��ة اس��تر

  منحته��ا ط��ابع 
، وم��رت س��نتان عل عق��د ن��دوتها ال��نر   خلله��ا"ن��دوة وطني��ة للمنظم��ة"بديل��ة، ول أي خ��ط سياس �� وتنظيم ��

، وال��نر
س��نة 1984ق��امت رس��ميا ب��القطع م��ع التجرب��ة الثوري��ة للمنظم��ة، والتأس��يس لتجرب��ة تحريفي��ة جدي��دة، كم��ا ح��ددت خلله��ا تاري����خ 

وه��و هن��ا مؤسش�� عل الض��عف السياس �� والتنظيم �� لتل��ك التجرب��ة قب��ل وبع��د ن��دوتها لس��نة. لعق��د مؤتمره��ا الول ال��ذي ل��م ينعق��د
". إعادة البناء"، حيث اعتتج المؤتمر إحدى أهم الحلقات التنظيمية والسياسية لمسلسل 1983

من�ذ انطلق مسلس�لها إل ح�دود خري��ف" إل الم��ام"هذا، ولم يعرف له��ذه التجرب��ة التحريفي�ة الجدي�دة أي خ�روج سياس �� باس��م 
1985  

إل بمنش����ور وحي����د، س����قطت بم����وجبه تجرب����ة ه����ؤلء، وانته وجوده����ا السياس ���� داخ����ل المغ����رب بحمل����ة العتق����الت ال����نر
ي بة. لحق���ت ك���ل أعض���ائها، أط���را ومناض���لير  ��� الجدي���د بالخ���ارج، أش���هرا بع���د صي���

 ��� ه���ذا التج���اه، أص���در أعض���اء ه���ذه الخ���ط التحريقي
في

  تحنر�� فيه��ا"، بيان��ا بمناس��بة ال��ذكرى السادس��ة عشش�� عل تأس��يس المنظم��ة، أش��اروا في��ه 1985خري��ف 
إل الظ��روف القاس��ية ال��نر

  أفق�دتها العدي�د م�ن
  تعرض�ت له�ا، م�ن ج�راء حمل�ة العتق��الت ال�نر

بة التنظيمي�ة الجدي�دة ال�نر  � الصي�
  تتمث�ل في

هذه ال�ذكرى، وال��نر
  اس��تلزمت منه��ا، وفق��ا للتقالي�د الش��يوعية، أن تق�ف وقف�ة جدي�دة لتقيي�م تل��ك النكس�ة ب��الجرأة والصامة

، وال��نر ي الط�ر والمناض��لير
 ���� الس����ابق ق����د ك����الت س����يل م����ن"التقيي����م"وم����ا ه����و ه����ذا " الوقف����ة الجدي����دة"فم����ا ه����و مض����مون ه����ذه . "الثوري����ة

؟ علم����ا أنه����ا ك����انت في
ة  بات ف��تر   تعرض��ت له��ا المنظم��ة، خصوص��ا صي��

بات ال��نر وم��ا بع��دها، وأنه��ا خلص��ت م��ن دون تحلي��ل أو 75 / 74النتق��ادات للصي��
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 ��� الخ���ط السياس ��� للمنظم���ة، وإل الطبيع���ة الش���بكية لتنظيمه���ا، وإل انحص���ارها وس���ط فئ���ات
تقيي���م ش���امل، إل أن الخط���أ يكم���ن في

، كم����ا خلص����ت إل فش����ل ك����ل التجرب����ة الثوري����ة الس����ابقة، ي���� ة وع����دم ق����درتها عل التج����ذر وس����ط العم����ال والفلحير جوازي����ة الص����غتر التج
، عل الق�ل،"القي�ادة الجدي�دة"فه�ل وقف�ت ". إع�ادة البن�اء"وطرحت مجموعة من المهام لتجاوز ذاك الفش�ل وإطلق مسلس�ل 

 " (التقييم"نفس وقفتها تلك، وهل قامت بنفس 
بة خريف ) الجزبئ ؟"مسلسل إعادة البناء"، لما بعد 85لصي

بة خريف " القيادة الجديدة"ــ أ ــ ملخص لوقفة  10 :85اتجاه ضف

 � الق�دام عل توزي����ع منش�ور باس�م المنظم�ة" للقي�ادة الجدي�دة"يكمن الخط�أ السياس � بالنس�بة 
، علم�ا أن�ه العم�ل الوحي�د ال�ذي"في

  ظل آمن منذ "مسلسل إعادة البناء"منذ انطلق " القيادة الجديدة"أقدمت عليه 
  هذا أنه كان عليها البقاء في

1979، فهل يعني
ان الع��دو") الخط الداخل ("، حنر ل يمسها أذى النظام، وأنه كان عليها النزواء داخليا 1985إل  عل أي،. ك  تجن��ب نفس��ها نتر��

...، والظ�رف السياس �� الع�ام)ق��وى المنظم��ة(تقييم خاطئ ومغلوط لطبيعة قوانا الذاتية "يرجع البيان مسألة توزي����ع المنشور إل 
ي) المنظمة(لستخفاف "وكذلك  ". بقوى العداء الطبقيير

  الحقيقة، هذه الفقرة تركز فيها عل
:في

 ��� ن���دوتهم لس���نة عـــدم معرفـــة وضـــع التنظيـــم   :أول
، وح���ددوا مجموع���ة م���ن المه���ام83، م����ع العل����م أنه���م ق���د خرج���وا بتوص���يات في

؟"توزي����ع المنشور"ووضعوا برنامجا عاما وبرنامجا نضاليا مرحليا، كل هذا ولم يقفوا عل وضع المنظمة إل بعد 

فــ   :ثاني��ا   �� أن ه��ؤلء ل��م يستخلص��واالتقييــم الخــاط  للظــرف السياسيــ العــام والســتخفاف بقــوى العــداء الطبقيير
، وه��و م��ا يعني

  س�حقها النظ�ام بالحدي�د والن�ار 
ي�ة المجي�دة ال�نر ، وأنه�م ك�انوا بعي�دين)1984و  1981س�نة (أدبي درس م�ن النتفاض�ات الجماهتر
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 ���� ملم���وس لواق����ع ه����ذا الصاع، م���ن أج���ل المعرف���ة
، وأنه���م ل���م يقوم���وا بتحلي���ل سياس ���� طبقر ���� 

ع���ن المراك����ز الرئيس���ية للصاع الطبقر
، الملموس��ة للق��وى الطبقي��ة، كم��ا أن تقيي��م الظ��رف السياس �� ل يك��ون م��ن خ��ارج الخ��ط السياس �� للتنظي��م، ف��إن غ��اب ه��ذا الختر��

بات الحظ بة من صي د وصي .وهو واقع الحال لدى هؤلء، فإن تقييم أي ظرف سياس  كيفما كان، يكون شبيها بلعبة التي

 ��� الخص���ائص"يع���ود البي���ان، مح���اول بمنط���ق تسلس���ل  للوق���وف عل مكم���ن ال���داء، فنج���د أن 
ه ب���دوره، في ه���ذا النس���ياق يج���د تفس���تر

  انتش�ار الش�عور بنش�وة النتص�ار ل�دى العدي�د م�ن مناض�ليها، بع�د
  تحكمت في

ة، وقص نفسها، والنر المتخلفة البورجوازية الصغتر
  
  صاحبت انتفاضنر

..". 84و 81أن استطاعت المنظمة أن تفلت من موجات القمع المتتالية، النر

جوازي��ة"إل حدود هنا، تعود كل القضية إل  ش�عور بنش�وة النتص�ار بع�د الفلت م�ن موج��ات العتق�الت وه��و م�ن خص��ائص التج
ة  ����� ه�����ؤلء"و ... هك�����ذا إذن، تنته ����� النتفاض�����ات بمج�����ازر دموي�����ة، واعتق����الت واختطاف�����ات." الص�����غتر

بمج�����رد الفلت م����ن" ينتسش
العتق��الت، وه��ذا النتش��اء دف��ع ه��ؤلء إل الش��عور بالنتص��ار، والق��دام عل توزي����ع المنش��ور إي��اه، ليظه��ر بع��دها أن نش��وتهم تل��ك
، فنع��م التقيي��م والتحلي��ل ي�� وتقييم��ا خاطئ��ا لق��وى المنظم��ة و للظ��رف السياس �� ك��انت خاطئ��ة، واس��تخفافا بق��وى الع��داء الطبقيير

).وكفانا سش التفكتر(ونعم الخلصات 

 ��� نظرن���ا، م���ا زال النحـــراف الساسيـــ: "إل أن���ه بع���د ه���ذا، يق���ول البي���ان أن
ـ في ـي

ـ عـــدم تطــبيق شــعارنا المركــزي، المتمثـــل فف ـي
يكمـــن فف

وليتاريــة الساســية ي المرحلة الراهنة عل القلعــات التج
ف فف كتر ، والتت ف ف عل الطبقة العاملة والفلحير كتر ، وذل��ك ب��الرغم م��ن أنالتت

 ���� نظرن����ا دون مس����توى متطلب����ات تحوي����ل الطبيع����ة الطبقي����ة
 ���� ه����ذا التج����اه ولكنه����ا تظ����ل في

المنظم����ة حقق����ت منج����زات متقدم����ة في
 �� إ، ."للمنظم��ة

، إن ه �� وج��دت، ه �� س��ليمة وس��ديدة،"القي��ادة"، وك��أن ك��ل أطروح��ات "ع��دم التط��بيق"ذن تتلخ��ص ك��ل القض��ية في
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"الش���عور بنش���وة النتص���ار"مبني���ة عل التحلي���ل الملم���وس للواق���ع الملم���وس، ول ينقص���ها غتر��� التط���بيق، ك ��� يكت���ب له���ا النج���اح و 
بة خريف  . 85وذلك لو أفلتت من صي

وليتاري��ة الساس��ية"م��رت خم��س س��نوات عل رف��ع راي��ة  ي عل القلع��ات التج كتر  �� مواجهته��ا لم��ا أطلق��ت علي��ه ه��ذه " ال��تر
"القي��ادة"في

 "س���ابقا ب 
ة ال���نر جوازي���ة الص���غتر لق���ات والممارس���ات التج ي  ��� الوه���ام والمتي

اس���تخلص دروس ثمين���ة تجنب���ا م���ن الس���قوط مج���ددا في
ة للم��رور إل الطبق�ة العامل��ة"، وقصدها هنا ما أسمته ب "سقطت فيها منظمتنا جوازية الص��غتر ، حي��ث بالنس�بة"الستناد إل التج

  طبعته��ا من��ذ" "القي��ادة"له��ذه 
ة ال��نر جوازي��ة الص��غتر تها النض��الية، التخل��ص م��ن تش��كيلتها التج ل��م تس��تطع المنظم��ة خلل ك��ل مس��تر

فت بنفس�ها عل " القيادة"، وبعد هذا تعود هذه "التأسيس   أسش
تيب�ات، لتق�ول أن القض�ية" إع�ادة البن�اء"النر ووض�عت ل�ه ك�ل التر

كيب����ة الطبقي����ة لمنظمتن����ا"، وأن "ش����عارها المرك����زي"ه ���� قض����ية ع����دم تط����بيق ل   ���� إح����دى... التر
ل زال يش����كل فيه����ا العنص المثققي

ة،"ل��ذلك بالنس��بة له��ا " المكون��ات الساس��ية ك��ان م��ن الط��بيغ  أن تطغي�� العدي��د م��ن الممارس��ات والمس��لكيات البورجوازي��ة الص��غتر
 ������� العدي�������د م�������ن المناس�������بات والط�������ارات

 ������� العم�������ل، وممارس�������ة التحري�������ض بأش�������كاله الخاطئ�������ة في
كالعتم�������اد عل أس�������اليب فوقي�������ة في

ية ولخطها الثوري؟" إل المام"بعد كل ما كالته لمنظمة " القيادة"إذن فما ه  إنجازات هذه .". الجماهتر

:يقول هؤلء

اس���تمرار المنظم���ة كص���وت لفض���ح سياس���ة النظ���ام"، "الس���تمرار الجريء للمنظم���ة لرف���ع راي���ة الماركس���ية – اللينيني���ة والش���يوعية"
.، ولم نر إل منشورا وحيدا خلل خمس سنوات، وعل إثره كانت نهاية وجودها السياس  والتنظيم  بالداخل"الرجغ  وجرائمه
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  إنج��از مهمتن��ا"
، عتج التقدم النسنج  في  

  تحقيق الندماج، وصهر الحركة العمالية بالفكر الماركس  – اللينيني
المساهمة النسبية في

 �� ص��فوف الطلئ��ع"الك��ادح"المركزي��ة، التج��ذر وس��ط الطبق��ة العامل��ة، والس��هر عل إص��دار جري��دة عمالي��ة 
، والعم��ل عل توزيعه�ا في

كيب����ة الطبقي����ة لمنظمتن����ا"والنتيج����ة أن . العمالي����ة  ���� إح����دى المكون����ات الساس����ية... التر
، وب��ه����ذا"ل زال يش����كل فيه����ا العنص المثققي

 � ح�ق المنظم�ة س�ابقا" القي�ادة"نكون ق�د ع�دنا إل م�ا ق�الته ه�ذه 
  إنج�ازات . (نفس�ها في

، انظ�ر"إع�ادة البن�اء"للمزي��د م�ن معرف�ة ب�افر
).للتأسيس 16بيان الذكرى 

ي الصلجي85لخريف " التقييم"ــ ما بعد شبه  11
، وانكشاف الخط التحريفف

ي بعض المفاهيم 11
:ــ أ ــ فف

ورة خ��ط   " إع��ادة البن��اء"وإذ نح��اول تتب��ع س��تر
 �� أول خ��روج سياس �� ل��ه، نق��ف عل بع��ض المف��اهيم السياس��ية ال��نر

ال��ذي تحط��م في
  الخط العام ال�ذي أرس�ته منظم�ة 

 � مرحلته�ا الول " إل الم�ام"تؤكد التحول النوع  في
م�ذكرين ب�أن). 1980 / ��1979  1970(في

 � مسلس�له لع�ادة بن�اء"إعادة البن�اء"هذا الخط، خط 
، وتغيي�ب أي خ�ط سياس � وتنظيم � في اتيجج  ، بع�د تخلي�ه ع�ن الخ�ط الس�تر

وبرنامج���ا عام���ا وآخ���ر مرحلي���ا، ك���ان ق���د ق���ام بإقح���ام مرحل���ة أولي���ة تس���بق مرحل���ة" المه���ام العاجل���ة"المنظم���ة، وط���رح مجموع���ة م���ن 
 ��� الص��ل أطروح���ة " (جبه��ة ش��عبية"الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش���عبية، حي��ث تقوده���ا 

  ب��رزت" الجبه��ة العريض���ة"وه �� في
ال���نر

وليتاري��ا ق��د تش��كل، وتع��رف فق��ط مش��اركة الق��وى )1974أواخ��ر  ه��ذا،. فيه��ا" الماركس��ية �� اللينيني��ة"، م��ن دون ان يك��ون ح��زب التج
 �� ال��وقت ال��ذي س��تتحول في��ه قي��ادة ه��ذه 

وليتاري��ا بع��د بن��اءه، وبن��اء التح��الف العم��ال  �� الفلج ��" الجبه��ة الش��عبية"وفي إل ح��زب التج
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ي��� وف���ق منظ���ور  وليت���اري وس��ط الفلحير  ���"قي���ادة إع���ادة البن���اء"ع��ن طري���ق تج���ذر الح���زب التج
، تك���ون في���ه ه���ذه الث��ورة ه ��� الخ���رى في

اكية اكية، لتليها بعد ذلك مرحلة ثالثة ه  مرحلة الثورة الشتر . تحول إل ثورة اشتر

  تس�بق مرحل��ة الث�ورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش��عبية
وم�ن ،122ما نود إثارة النتباه إليه هنا، هو، من جهة، تلك المرحلة الول ال��نر

 �� خ��ط المنظم��ة، خ��ط الث��ودش،"قي��ادة إع��ادة البن��اء"جه��ة ثاني��ة، ع��دم ق��درة 
، رغ��م توظيفه��ا لمجموع��ة م��ن المف��اهيم المركزي��ة في

ة، قلنا من جهة ثانية، عدم قدرتها عل مفصلة تلك المرحلة الولية بمرحلة الث��ودش، إل أن��ه عل تغطية قطيعتها مع هذه الختر
 ���� المحك����وم بتناقض����اته، ب����دأت أطروح����ة تل����ك الزم����رة التحريفي����ة تنكش����ف ش����يئا فش����يئا، وب����دأت، بع����د

م����ع تط����ورات الصاع الطبقر

���� 
وعها التحريقي   به����ا ح����اولت طم����س مشش����

 ���� النس����لخ ع����ن مجم����ل تل����ك المف����اهيم المركزي����ة ال����نر
انس����لخها ع����ن خ����ط المنظم����ة، في

.الصلج 

كيبي����ة   ���� ه����ذه المقال����ة التر
  بلورته����ا منظم����ة ) المرحل����ة الول(لق����د تطرقن����ا س����ابقا في

 ���� مرحلته����ا" إل الم����ام"لمجم����ل المف����اهيم ال����نر
في

، ة التص��دع التنظيم ��  �� س��ياق تح��ولت الخ��ط السياس �� وانزلق��اته إب��ان ف��تر
  عرفته��ا تل��ك المف��اهيم في

الثوري��ة، وك��ذا التح��ولت ال��نر
ي������ انتق������ال ه�����ذا الختر������ إل موق�����ع ال�����ردة ع�����ن الحمل������م بش�����كل ع�����ام، له������ذا ، إل حير ����� 

وز الخ�����ط النته�����ازي اليميني وك�����ذا تطوره�����ا، ب�����تج
  بلورها خط 

  تنسجم وأطروحته المنشفية " إعادة البناء"سنستعرض هنا مجمل المفاهيم السياسية النر
).المرحلوية(والنر

 �� مرحلته��ا الثوري��ة وك��ل م��ا تحمل��ه م��ن مف��اهيم وأطروح��ات" إل الم��ام"نقص��د به��ذه الث��ورة كم��ا طرحته��ا منظم��ة ��  122
كالجبه��ة الثوري��ة الش��عبية، بن��اء الح��زب: في

ة واحدة، بناء اللجان الثورية العمالية والفلحية والشبيبية ...الثوري وبناء التحالف العمال  الفلج  مستر
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 �� الجدي�د مجموع�ة م�ن المف�اهيم للتع�بتر ع�ن 
م�ن دون رب�ط ه�ذه الس�لطة،" الس�لطة السياس�ية"لقد استعمل هذا الخط التحريقي

 �� خ��ط(عل القل مفاهيميا، بالكتلة الطبقية السائدة ونواتها المهيمنة 
ادوري��ة في وادوري��ة والدول��ة الكمتج انظر مفهوم الطبق��ة الكمتج

، مفه��وم ). المنظم��ة �� 
ا عل نه��ج الخ��ط النته��ازي اليميني العص��ابة الحس��نية"، "س��لطة نظ��ام الحس��ن"هك��ذا نج��د م��ن جدي��د، س��تر

فك��ل ه��ذه المف��اهيم ل تختل��ف". حك��م المخ��زن"، "الدول��ة العلوي��ة"، "نظ��ام الحس��ن"، "الطغم��ة الحس��نية الحاكم��ة"، "المخزني��ة
ت من طرف المنظمة نفسها انزلقا سياسيا  123مضمونا عن المفاهيم   اعتتج

، وذلك ضمن خ��ط ع��ام للمنظم��ة ك��ان ل)1974(النر
اتيجية. زال حين����ذاك يحكم����ه خ����ط الث����ودش  ���� قطيع����ة اس����تر

أم����ا وه ���� هن����ا، أي تل����ك المف����اهيم، ق����د انس����لخت ع����ن ذاك الخ����ط وفي
وع نا إلي��ه س��ابقا، بمشش�� وع الث��ودش، وه��و م��ا أسش�� وع آخ��ر غتر�� مشش�� وسياس��ية وإيديولوجي��ة وتنظيمي��ة مع��ه، ف��ذلك تع��بتر ع��ن مشش��

  طرحها خط 
.، قبل مرحلة الثودش"إعادة البناء"المرحلة الولية النر

وع خط  11 ي مشر
:، أو مرحلة ما قبل الثودش"إعادة البناء"ــ ب ــ فف

: ــ دولة الحق والقانون1ــ ب ــ  11

تع�����تج ع�����ن اس�����تعدادها الت�����ام للنض�����ال إل ج�����انب ك�����ل الق�����وى والفعالي�����ات.. إن منظمتن�����ا إل الم�����ام،": "إع�����ادة البن�����اء"يق�����ول خ�����ط 
من أجل تغيتر الدستور الرجعي الحالي الذي فرضه الحسن وطغمتــه عل بلدنــا، والقضــاء علالسياسية والنقابية المناضلة، 

ــ للدولــــة ـي
ــ ممكـــنإن منظمتن����ا إذ تع����تج ع����ن اس����تعدادها للنض����ال م����ن أج����ل ذل����ك، تغ ���� جي����دا أن  .الطـــابع المخزنف هـــذا الهـــدف غتـر

ي ظل نظام الحسن
، أنه . التحقق فف وط من واجب كل القوى الديموقراطيــةلذلك، تعتتج للتخلـص مــن العم��ل عل إنض��اج الشش�

ي��ن، ت��م تعويض��ها". طغم��ة الحس��ن عب��دا ال��دليم "، "العص��ابة"أو " كمش��ة الحك��م"مفه��وم نقص��د هن��ا مثل ��  123 يظه��ر أن��ه م��ع الغي��اب ال��بيولوجج  له��ذين الختر
  الخط السياس  لحزب النهج الديمقراط " المافيا المخزنية"وهو المفهوم الذي سيتطور لحقا إل مفهوم ، " الطغمة الحسنية الحاكمة"ب 

.كمفهوم مركزي في
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، ومتخلـــص مـــن كـــل الفـــات المخزنيـــةنظـــام الحســـن وطغمتـــه المخزنيـــة  ـــ ـــ جديـــد عضي، متحضف واســـتبداله بنظـــام سياسي
ي ظله دولة الحق والقانون

ف الستبدادية القروسطية، تتحقق فف للنضال التحرري لشــعبنا عل ويفتح آفاق واسعة   ،والقوانير
ة وفعلي��ة،طريــق إقامــة الجمهوريــة الديموقراطيــة المرتكــزة عل ســلطة المجــالس الشــعبية  الكفيل��ة بإرس��اء ديموقراطي��ة مباسش��

  ظلها جميع مكونات شعبنا
."تزدهر في

وع الذي طرحه خط  طري��ق إقام��ة"، وم�ا قب��ل "النضال التحرري لش��عبنا"لمرحلة ما قبل " إعادة البناء"تلخص هذه الفقرة المشش
ـ الدســتورنع���م للنض���ال "نع���م، يق���ول ه��ؤلء، ". الجمهوري��ة الديمقراطي���ة المرتك���زة عل س���لطة المج��الس الش���عبية مــن أجــل تغيتـر
ي للدولة وبناء دولة الحق والقانون،

ي المستبد لكن ل بد من والقضاء عل الطابع المخزنف
".التخلص من نظام الحسن الثانف

 �� مع��رض ال��رد عل مث��ل ه��ذه الطروح��ات، لن م��ا نه��دفه م��ن خلله��ا، ه��و فق��ط كش��فها، وإب��راز إح��دى
 �� ه��ذه المقال��ة في

لس��نا هن��ا في
  رسا عليها خط 

  علقته بتجربة المنظمة الماركسية �� اللينيني��ة" إعادة البناء"محطاتها الساسية النر
بعد أن قدم شهادة الوفاة في

.124"إل المام"المغربية 

  بروز هذه المفاهيم، من قبيل 
، س�يجدها غتر�� منفص�لة ع�ن مف�اهيم أخ�رى تش�كل بمعيته�ا"دول�ة الح�ق والق�انون"إن الملحظ في

، ونقصد هنا مفاهيم مثل  ال   "جهازا مفاهيميا، ينهل ويتغدى من الفكر اللتج
ال��ذي" حق��وق النس��ان"، ومفه�وم "المجتمع الم��دبي

، تعلم��ت أنالســتينات والســبعينات منهــا للــدروس مــن انســداد الطــرق لســنوات ستخلصــاإن الق��وى الثوري���ة أو الجذري��ة، ا: "به��ذا الص��دد، يق��ول ه��ؤلء��  124
ــ النضـالتدم�ج  اتيجيتها، وه��ذا السياسـي مـن أجـل هـدف مرحلي  �� اس��تر

ف الـذين وضـعوا منــذ نهايـة صـحيح في السـبعينات وطيلــة الثمانينــات، بالنســبة للمناضـلير
اكي الطليعـــة" أســـس حـــزب

ي اســـتطاعت منـــذ الثمانينـــات وهـــذا صـــحيح أيضـــا بالنســـبة لمنظمتنـــا إل ،"الـــديموقراطي الشـــتت
، رغ���م ظ���روف القم����عالمـــام، الـــنت

ي كانتالقاسية، 
اتيجية أن تتجاوز تصورات السبعينات النت يــ مسلسـل الثوريــة المغربيــة، لتتعلــم دمــج النضـال ترتكــز عل نظـرة مثاليــة للســتت

الــديموقراطي فف
وط الثورة ."إنضاج شر
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 �� خ��ط 
إن الق��وى الديموقراطي��ة السياس��ية والنقابي��ة والحقوقي��ة،: "، فنج��د مثل"إع��ادة البن��اء"أص��بح ه��و الخ��ر مفهوم��ا مركزي���ا في

وعل ص��عيد حق��وق النس��ان والم��واطن، ف��إن انتهاك��ات المخ��زن له��ا ل زال��ت"، أو "الغي��ورة عل قض��ايا ش��عبنا وحق��وقه النس��انية
.".مستمرة

ــ الديمقراطية الحقيقية 2ــ ب ــ ّ 11

 �� المرحل��ة الراهن��ة " إع��ادة البن��اء"يق��ول أص��حاب 
،"مــن أجــل الديموقراطيــة الحقيقيــة ودولــة الحــق والقــانون"أنه��م يناض��لون في

 �����: "وإن تس�����اءلنا ع�����ن ه�����ذه الديمقراطي�����ة، نج�����دها عن�����د ه�����ؤلء 
 ����� أن الش�����عب ه�����و مص�����در ك�����ل الس�����لطة، فقي

إن الديموقراطي�����ة تعني
ة، ع��تج  لمـانمفهومه��ا الغربج �� تم��ارس، إم��ا مباسش�� يعية، وع��تج النتخ��ابالنتخاب الحر لتج  يتمت��ع بكام��ل الس��يادة عل الس��لطة التشش��

 ���� النظم����ة 
لمــــان،، ع����تج اختي����ار الملكيــــة الديموقراطيــــة بأوربــــاالح����ر أيض����ا لرئي����س الس����لطة التنفيذي����ة، وإم����ا كم����ا ه����و الش����أن في التج

. أمامه، وأمامه فقط لحكومة مسؤولة هو نفسه من طرف الشعب، المنتخب

وعيته م�ن ي����ع، ويك�ون المل�ك – ال�ذي يزع�م أن�ه يس�تمد مشش�   إطاره يكون الش�عب مص�درا للتشش��
إن فصل مزعوما للسلط، الذي في

 � الق�ائم- الحق السماوي
مصدرا للتنفيذ، ليس إل كاريك�اتورا للديموقراطي�ة، خاص�ة، أن�ه ل�ن يت�م المس�اس بمص�الح الجه�از المخزبي

از والنه�������ب، مم�������ا يس�������مح له�������ذه  ي لم�������ان" الس�������لطة التنفيذي�������ة" عل الره�������اب والب�������تر إن. أي للمخ�������زن، أن تف�������رض إرادته�������ا عل التج
اع ديموقراطيــــــة ف المفــــــروض، هــــــو المزيــــــد مــــــن عــــــزل الحســــــن الطاغيــــــة وطنيــــــا وعالميــــــا، فــــــذلك هــــــو الوســــــيلة الوحيــــــدة لنــــــتت

125"حقيقية

 �� هن��ا من��ح مفه��وم ��  125
الي��ة"م��اذا يعني جوازي��ة" الديمقراطي��ة اللتج ا ل " الدمقراطي��ة الحقيقي��ة"ط��ابع ") ديمقراطي��ة التج "حق��ائق"غتر�� أن أص��حابها استس��لموا أختر��

ة صارت واقعا و ية" حقيقة نهائية"الرأسمالية، وكأن هذه الختر .للبشش

         www.30aout.info                                                                                                             196

http://www.30aout.info/


، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

  المطلق، ولفتح الطريق أمام تقدم هام للنضال "
."من أجل ديموقراطية حقيقية بالمغربهزم النظام المخزبي

جوازي��ة، وكأنه��ا   أرس��تها التج
 �� الس��تعداد ل��دخول العم��ل السياس �� ض��من إط��ار المنظوم��ة السياس��ية ال��نر

تتلخ��ص ك��ل المس��ألة إذن في
ها لتنظيم العمل السياس   . منظومة سياسية كونية ووحيدة، ول وجود لغتر

  هذا التجاه، اعتتج هؤلء 
ة الراهنـة"في ـي الفـتت

 �� إط��ار ه��ذا النض��ال ال��ديموقراط إن النضال الديموقراطي مهمة رئيسية فف
، لك��ن في

اق ديمــوقراطينفس��ه، ال��ذي  اع اخــتت ف وط يهــدف إل انــتت ئ�� سش�� ة اللحقــة، علين��ا أن نهنر ي، ويبقر�� الفــتت اتيجج  بالنس��بةالهــدف الســتت
تحطيــــم الدولــــة الملكيــــة المغربيــــة، وإقامــــةلمنظمتن����ا، نظ����را لن����ه الح����ل الس����ديد والمناس����ب بالنس����بة للجم�����اهتر الكادح����ة، ه����و 

."بواسطة العنف الثوري المنظم للشعب، الجمهورية الديموقراطية والشعبية المرتكزة عل سلطة المجالس الشعبية

  فيم����ا بع����د مرحل����ة "  الملكي����ةتحطيـــم الدولـــة"إذن ف 
  ه ���� قض����ية"الديمقراطي����ة الحقيقي����ة"ي����أبر

ة، ال����نر ، وأن قض����ية ه����ذه الختر����
 � 
كز بالساس في اق ديمقراط �"هؤلء، تتر اع اخ��تر ي ، م�ع الحف�اظ126"النض�ال ال�ديمقراط "بواس�طة " ع�زل الحس�ن"ع�ن طري�ق " ان�تر

127"الملكية"، وليس من دون "الحسن"عل الدولة الحالية من دون 

غتر�� مط�روح"أن�ه " إع��ادة البن�اء"، يقول أص�حاب "النضال الديمقراط "وللرد عل من كشفوا يمينية هذا الخط والتحاقه بجوقة 
 كمرحل����ة نهائي����ة، عل ش����كل م����ا ك����ان يطرح����ه المناش����فة كأه����داف الث����ورةالنضــــال الــــديموقراطيبالنس����بة لمنظمتن����ا أن تنظ����ر له����ذا 

ا عل" الحس��ن"ل يحتاج المرء إل كثتر من النباه��ة ك � يط�رح الي�وم س��ؤال، وه�ا ه�و مغ�رب الي�وم م�ن دون ��  126 ين س�نة، ألي��س ه�ذا مؤسش� ب م�ن العشش�� لم��دة تق��تر
.إفلس تلك الطروحة

  لمجلته ��  127
  أدل بها الشفابر

 بداية" إل المام"بهذا الصدد أنظر لبعض الحوارات النر
. التسعينات من القرن الماضي
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 ���� روس����يا القيصية، إن منظمتن����ا تبقر���� مخلص����ة 
جوازي����ة في ة أن الث����ورةلــــدروس الديموقراطي����ة التج ي���� والماركس����ية الحي����ة، معت����تج لينير

ورة متواصلة عتج مراحل مندمجة بعضها ببعض .". المغربية ستر

ي�� والماركس��ية الحي��ة"وه��ل  الث��ورة"؟ وه��ل "النض��ال ال��ديمقراط  م��ن أج��ل دول��ة الح��ق والق��انون"ه��و  128"الخلص ل��دروس لينير
؟ وهل ما يطرح��ونه هن��ا" جبهة"ه  بناء " المتواصلة عتج مراحل وليتاريا، ول لتحالف العمال والفلج  من دون وجود لحزب التج

بقيادة برجوازية؟" الثورة الديمقراطية"ليس إل نسخة بالية وممسوخة مما طرحه المناشفة حول 

مرحل�������ة" قي�������ادة"؟ وم�������ن س�������يعمل عل "الديمقراطي�������ة الش�������عبية"بمرحل�������ة " الديمقراطي�������ة الحقيقي�������ة"فكي�������ف س�������تندمج مرحل�������ة 
ة بالثانية؟"الديمقراطية الحقيقية" بط هذه الختر ؟ ومن ستر

 � حاج�ة ك � نط�الب 
س�ابقا، وعل" إل الم�ام"هن�ا، م�ع م�ا ك�انت تطرح�ه منظم�ة " إع�ادة البن�اء"م�ا يق�وله خ�ط " مقارن�ة"إننا لس�نا في

 ��� البل���دان الرأس���مالية، س���واء ك���انت 
بل���دانا ملكي���ة أو"الخص���وص نق���د المنظم���ة للطروح���ات الص���لحية وموقفه���ا م���ن التحريفي���ة في

، لك�ن"جمهورية ال   � س��ياقها قف�ز ه�ؤلء نح�و ض�فة الفك�ر الل��تج
  في

 � مع�رض تحلي�ل الظ�روف العالمي�ة والمحلي�ة ال�نر
، كما أننا لس�نا في

جوازي�ة"ما نريده هنا، هو فقط تذكتر هؤلء بمواقفهم هم من تل�ك   � " الدمقراطي�ة التج
 �� البداي�ة في

ي� انطلق�وا في مسلس�ل إع�ادة"حير
.، ليظهر بعدها أن الهدف هو إحراق هذا العلم نفسه"العلم الحمر"ورفع بعضهم ل" البناء

  الحقيقة، ما يصبو إليه هؤلء ه��و 
اع الديموقراطي�ة بن�اء عل نم�وذج الث�ورة الفرنس�ية لس��نة "في ي أي نظ�ام الدمقراطي�ة". 1789ان��تر

وع الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي�ة الش��عبية ه��و، بالنس��بة وليتاريا، وبشكل عام، بمشش جوازية، ولهذا فكل ما يتعلق ببناء حزب التج التج

.يظهر جليا هنا أنهم تخلوا نهائيا عن الماركسية �� اللينينية، بعد ان شطبوا سابقا من خط المنظمة السهامات العظيمة للرفيق ماو��  128
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، س�واء ك�انت ه�ذه". س�ابق لوان�ه"له�ؤلء،  ال  وع الل�تج ل�ذلك تج�دهم ي�دعون لوس�ع تح�الف يض�م ك�ل الق�وى المدافع�ة ع�ن المشش�
".معارضة حكومية"، أو "إسلمية"أو " يسارية"القوى 

عي"ــ حول العمل 3ــ ب ــ  11
"الشر

ي�� طرح��ت ن��دوة ال��داخل  ع  والعم��ل الشي"خلص��تها ) 1983(ليئ
  ج��اء فيه��ا " ح��ول العم��ل الشش��

واض��ح بالنس��بة للن��دوة أن": ال��نر
  يس���مح به���ا

عية كمنظم���ة، وواض���ح ك���ذلك أن���ه يج���ب اس���تغلل ك���ل المكاني���ات ال���نر  ��� الشش���
المنظم���ة ل تط���رح عل نفس���ها العم���ل في

ع  وت�وظيفه لنج�از المه�ام
  ظل موازين قوى معينة، للعمل الشش�

  تفرض عل النظام في
  ظل النظام القائم، وكذلك النر

القانون في
ط أل يك�ون ذل��ك عل حس�اب إنج�از مهامن�ا الثوري�ة  �� النق��اش."المطروحة عل المنظمة، سش�

، فإنه�ا ل��م تعم�ل عل قط�ع الطري��ق في
ع "ح��ول 

 �� البداي��ة، م��ن) نس��بة إل الشية"( الشيوية"ال��ذي انطل��ق إب��ان الهج��وم عل خ��ط المنظم��ة واتهامه��ا ب " العم��ل الشش��
في

، ث��م بع��د ذل��ك م��ن ط��رف خ��ط  �� 
اتيجج "إع��ادة البن��اء"ط��رف الخ��ط النته��ازي اليميني ورة تخلي��ه ع��ن الخ��ط الس��تر  �� س��تر

، ال��ذي، وفي
  أنه���ت وج���وده 1985، خصوص���ا بع���د حمل���ة العتق���الت لخري���ف "إل الم���ام"والسياس ��� والي���ديولوجج  والتنظيم ��� لمنظم���ة 

ال���نر
، إل التمهيد للعمل )المغرب(بالداخل    الصلج 

وعه التحريقي ع "، بدأ يتجه، وهو يؤسس لمشش
". الشش

 ���� 
وعه في الديمقراطي����ة"، و "دول����ة الح����ق والق����انون"م����ن أج����ل " النض����ال ال����ديمقراط "هك����ذا، وم����ع ب����روز المح����اور الساس����ية لمشش����

ع "، ل������م يع������د أم������ام ه������ؤلء أي م������انع لرف������ض "الحقيقي������ة
وع كل������ه، ل يه������دف إل " العم������ل الشش������ الطاح������ة بس������لطة"م������ا دام المشش������

يالي���ة وإرس���اء ديكتاتوري���ة ش���عبية تجس���دها الس���لطة الثوري���ة لمج���الس العم���ال ادوري���ة والمتج الديكتاتوري���ة الملكي���ة والطبق���ة الكمتج
ي .عن طريق الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية" والفلحير
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 ����� مع�����رض 
يرات به�����ذا الص�����دد، حي�����ث ج�����اء في ب�����أن هن�����اك" تحليله�����م للظ�����رف السياس ����� الراه�����ن"يق�����دم ه�����ؤلء مجموع�����ة م�����ن الت�����تج

 ��� بل���دان أورب���ا"، وب���أن هن���اك "ض���غوطات ال���دول الغربي���ة عل بع���ض البل���دان التابع���ة ل���دفعها للقي���ام بن���وع م���ن التفت���ح"
تح���ولت في

قية وبعض بلدان إفريقيا إدراك النظ�ام أن المغ�رب مه�دد بتح�ولت ل�ن"و" تنام  الوع  بحقوق النسان داخليا"، زيادة عل "الشش
  صالحه

 � ج�دار القم�ع"وه�و م�ا اص�طلح علي�ه ل�دى ه�ؤلء ب " (مقبل عل تفتح سياس �"، وأنه "تكون في
وعلي�ه يج�ب") فتح�ة في

عيالستفادة من هذا الظرف 
") .الحقيقية" ("الديمقراطية السياسية" يناضل من أجل لبناء إطار سياسي شر

اق الديمقراطي ــــ النهج الديمقراطي 12 ـــ "نظرية" الختت

يالي��ة، وم��ن أج��ل الس��لطة الثوري��ة الش��عبية، و" النض��ال ال��ديمقراط "بع��د فص��ل    الش��عنج  المن��اهض للمتج
فصــلع��ن البع��د ال��وطني
ادوري����ةأجهــــزة الدولــــة الطبقيــــة عــــن الســــلطة السياســــية اتيجية ثوري����ة ته����دف تحطي����م الدول����ة الكمتج ، وك����ذا القط����ع م����ع أي����ة اس����تر

  لصالح جهاز آخ�ر عصي ومتحصي�� يس�تجيب ويتماسش� م�عجهاز تغيتروسلطتها السياسية، بل تهدف فقط إل 
 الدولة المخزبي

يالي��ا ) مس��تهلك(م��ا ه��و معم��ول ب��ه  جوازي��ة(دولي��ا �� إمتج التجدي��د الفك��ري"، خل��ص ه��ؤلء وتح��ت ش��عار )الدول��ة العصية، دول��ة التج

وليت����اري"والسياس ���� وع التج ، بع���د تخليه���م ع���ن المنظ���ور الماركس ���� للدول���ة، وبع���د انته���ائهم م���ن الهج���وم عل ك���ل مقوم���ات المشش���
وليتاري������ا: الث������وري   ������ للث������ورة، نظري������ة الح������زب الث������وري، ديكتاتوري������ة التج

جدي������د للعم������ل"إل تأس������يس منظ������ور ... 129المفه������وم اللينيني

".مسلسل تصفية المنظمة الماركسية �� اللينينية المغربية إل المام"أنظر بهذا الصدد دراسة ��  129
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تعم�ل عل" جبه�ة"يراهن عل فئات من الكتلة الطبقية السائدة نفسها، وعل انخراط الحزاب الصلحية، من أج�ل " السياس 
.130المستعمل سابقا" النظام القائم"أو مفهوم "... عصابة الحسن"، أو "النواة الفاشية"أو " عزل المافيا المخزنية"

، إل ت��دعيم كف���ة الق���وى ، ع���تج الض��غط الس���لم   ��� الحقيق���ة، فه���ذا المنظ��ور يعتم���د عل إنش���اء ائتلف���ات أو تحالف���ات ظرفي��ة ترم ���
في

جوازي����ة، بم����ا فيه����ا بع����ض الفئ����ات داخ����ل الكتل����ة الطبقي����ة الس����ائدة، للتخل����ص م����ن  طغم����ة المخ����زن واس����تبداله بنظ����ام"الطبقي����ة التج
 �� ظل��ه دول��ة

ي الس��تبدادية القروس��طية، تتحق��ق في ، ومتخل��ص م��ن ك��ل الف��ات المخزني��ة والق��وانير سياس �� جدي��د عصي، متحصي��
يالية"الحق والقانون ادورية وبمصادقة امتج جوازية الكمتج   ظل نسخة أخرى من سيطرة التج

.، أي في

، عل قاع���دة ه���ذا المنظ���ور، طبع���ا بع���د ف���ك ك���ل ارتب���اط ل���ه بالتجرب���ة الس���ابقة وذل���ك"تي���ار النه���ج ال���ديمقراط "لق���د تش���كل بداي���ة، 

ــ   انجب��ت") اليس��ار الجدي��د"تجمي��ع " (التجمي��ع"، وك��ذا بع��د فش��ل م��ا س��م  بمحاول��ة 131"منظم��ة إل الم��ام" لبالحــل العملي
ال��نر

الق��ديم عل وض���ع حج���ر/ ، ليعم���ل ه���ذا التي��ار الجدي���د "ال��ديمقراطيون المس���تقلون"، و"الحرك���ة م���ن أج��ل الديمقراطي���ة"س��اعتها 

وعه السياس  الحزبج  الصلج  .الساس لنطلق مشش

ــ أ ــ المبادئ الساسية لتصور تيار النهج الديمقراطي 12

":هويته الفكرية"تقول بعض الوثائق التأسيسية لهذا التيار بخصوص 

 �� وس�ط الحمل�م، وق�د وج�دت له�ا منف�ذا وس�ط منظم��ة ��  130
ابت��داء" إل الم�ام"مجمل هذه المفاهيم كانت جزءا من المف��اهيم المركزي��ة للخ�ط النته��ازي اليميني

ي���� ارت����داده عنه����ا، ليحمل����ه بع����د ذل����ك أص����حاب خ����ط 1974م����ن نهاي����ة   ���� وس����ط المنظم����ة إل حير
"إع����ادة البن����اء"، وأص����بحت أساس����ية ل����دى الخ����ط النته����ازي اليميني

.استمرارية منهم عل خط النتهازية اليمينية" التأسيس لمنظور جديد للعمل السياس "ويلتقطه دعاة 
.لمعرفة المزيد حول الموضوع، انظر الدراسة المشار إليها سابقا��  131
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يــ الفكــر العلميــ كهويــة فكريــة ترتكــز عل العقلنيــة، والعلميــة، وعل الجــوهر الجيــ للماركســية"
 �� تحلي��لتبنف

، ويك��ون منطلق��ا في
اتيجية  �� تحدي��د المه��ام المرحلي��ة والس��تر

 �� وثيق��ة تأسيس��ية أخ��رى ل��ه نج��د.". طبيع��ة الصاع السياس �� والجتم��اع  ب��البلد، وفي
وفي

، ال�ذي يرتك�ز إل العقلني�ة، والتص��ورات العلمي�ة للطبيع�ة والمجتم�ع،" النه�ج ال�ديموقراط "يتبني : "الصيغة التالية الفك�ر العلم �
ه��ا عقي�دة، ب�ل منهج��ا ي ج��اهزة للتط�بيق، كم��ا ل نعتتج ها أعطت نماذج أو قوانير   ل نعتتج

وبالخصوص الجوهر الج  للماركسية، النر
."لتحليل الواقع، ومبادئ عامة موجهة للممارسة

 �� ش��موليتها وكونيته��ا،"كم��ا أن ه��ذا التي��ار، يق��ول ب��أنه 
 �� مي��دان حق��وق النس��ان في

منفت��ح عل ك��ل إنج��ازات الفك��ر التق��دم  الع��الم  في
ية م��ن ي ضد ما يتهدد البشش��   ميدان الحفاظ عل البيئة وتحسينها، والدفاع عن السلم والمن العالميير

وخاصة حقوق النساء، وفي
ي�� ي الشعوب، خاصة عتج توسيع وتعميق العلقات بير دمار بسبب إنتاج السلحة الفتاكة، والعمل عل تطوير التضامن والتآزر بير
 ��� مي���دان بل���ورة تص���ورات وممارس���ات لديموقراطي���ة حقيقي���ة تس���مح بالمش���اركة

ا، في  ��� ك���ل بل���د، وأختر���
  في

تنظيم���ات المجتم���ع الم���دبي
  تهم مصائرهم

  صنع القرارات النر
ي في ."الفعالة للمواطنير

كيبي��ة م�ا بع�دها، وتحدي�دا ح�ول خ�ط ه�ذا التي�ار ال�ذي أص�بح فمن دون أن نشد هنا المزيد م�ن المقتطف�ات، لن له�ذه المقال�ة التر
عيا"حزب��ا سياس��يا   �� ارتب��اط بالمرحل��ة الس��ابقة عل تأسيس��ه"سش��

ن��ذكر. ، من��ذ انطلقت��ه الول إل ح��دود م��ا ه��و الن علي��ه، طبع��ا في
  تق�ول ب�أن ه�ذا التي�ار يتبني� م�ا يس�ميه ب 

، أنه�ا تخل�و"الج�وهر الج � للماركس�ية"فقط أن مجمل وثائق هذا التيار التأسيسية، ال�نر
جوازي�ة، وعل حنر من المفاهيم الماركسية حول الطبقة العاملة وحزب��ها الثوري، وح�ول طبيع�ة الدول�ة وطبيع�ة الديمقراطي�ة التج

وليتاريا   الثوري للتج
وع التاريجي .الخصوص المشش
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، السياسي والتنظيمي ــ محاولة تركيبية ي ، اليديولوجج ي اتيجج منظمة "إل المام": حول الخط الستت

كلمة ختامية

  عرفها خط منظمة 
، وب��ه�ذا1994منذ انطلقته��ا، إل أن ت�م حله�ا عملي��ا س�نة " إل المام"لقد حاولنا رصد مجمل التحولت النر

اب عل نع��ش المنظم��ة، لص��الح نه��ج   �� البداي��ة عل"ق��ديم/ جدي��د "الح��ل العمل �� ت��م بالنس��بة له��ؤلء إلق��اء ال��تر
، بع��د أن عمل��وا في

،)تاري����خ المنظمة(إخفاء حقيقة تاريخها الثوري بالساس، ثم لفه  ي ي الث��وريير ي �� اللينينيير ، بعد أن انهالت عليهم مطارق الماركسيير
(انته). ./. بحزام من النتقائية ك  يسهل عليهم النزلق بسهولة نحو ما هم عليه اليوم
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