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  الذكرى التاسعة والربعون لتأسيس 
في

المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية 

"إلى المام"

بيان حول طبيعة الثورة، الجبهة والحزب

  خط منظمة 
الثوري" إل المام"في

ي الث������وريالثـــــورة الوطنيـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبيةلق������د ش������كلت 
وع الت������اريخخ  المشش������

، وتحدي������دا من������ذ انطلقته������ا"إل الم������ام"للمنظم������ة الماركس������ية �� اللينيني������ة المغربي������ة 
خ���� أن اس����تول عل قيادته����ا التنظيمي����ة الخ����ط النته����ازي 1970الثوري����ة س����نة  إل حي 
ي����� س�����نة 

ي�����1980اليمينخ
وع ال�����ذي ح�����ددت المنظم�����ة ه�����دفه المرك�����زي فخ ، وه�����و المشش�����

ادوري�����ة وبن�����اء س�����لطة اللج�����ان الثوري�����ة، الس�����لطة الديمقراطي�����ة تحطي�����م الدول�����ة الكمبر
وليتاري�����ا، ، س������لطة طبق�����ات الش�����عب الثوري�����ة بقي�����ادة البر خ����� الثوري�����ة للعم�����ال والفلحي 
اكية وبن�اء الدكتاتورية الديموقراطية الشعبية، كمرحلة أول عل طريق الثورة الش��بر

ة وغب  منفصلة عن الول وليتاريا كمرحلة ثانية مباشش .سلطة ديكتاتورية البر
وع الث�وري للمنظم�ة، تاريخي��ا ونظري��ا، عل أس�س  ـ لقد قام هذا المشش�

الخـط اللينيني
ي�� للثــورة المتواصــلة عــبب مراحــل

ي�� البل��دان الش��به رأس��مالية وذات ط��ابع إقط��اعي فخ
فخ

، وعل  ي���الي ـ تونــغمرحل���ة الرأس���مال المبر ي��� الث���وريخــط مــاو تسـ 
 الماركسي��� �� اللينينخ

اكية، حي��ث يالي��ة والث��ورات الش��بر بالبل��دان المس��تعمرة وش��به المس��تعمرة زم��ن المبر
، بع�����د اس�����تيلء الزم�����رة التحريفي�����ة التص�����فوية عل قي�����ادة التح�����اد ش�����كل ه�����ذا الخب �����

ي���
ي��� الث���وري والخ���ط التحريفخ

خ�� الخ���ط الماركسي��� �� اللينينخ ، الح���د الفاص���ل بي  ي
الس���وفياتر
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ي��� للث���ورة المتواص���لة ع���بر مراح���ل ق���د تبل���ور. عالمي���ا
وكم���ا ه���و معل���وم، ف���الخط اللينينخ

ة لنج���از مه���ام الث���ورة وتس���كي ال���ذي ك���ان ي���دعو إل القف���ز مباشش��� ض���دا عل الط���رح البر
وليتاري��ة بالبل��دان الرأس��مالية، م�ع تهمي��ش اكية، أي إل ثورة م�ن ن��وع الث�ورة البر الشبر
ي�� خ��ط الث��ورة المتواص��لة ع��بر مراح��ل ق��وة ثوري��ة

خ�� ال��ذين ش��كلوا فخ دور طبق��ة الفلحي 
وليتاري����ا الساس����ية للث���ورة، اتيجيا لق����وة البر رئيس����ية مرتبط���ة موض����وعيا وحليف���ة اس����بر
ي استعادة

ي الذي دعا حينها إل العودة إل الوراء، فخ
وكذلك ضدا عل الخط المنشفخ

، م��ن أج��ل خ��وض ي��الي جوازي��ة الس��ابقة عل مرحل��ة الرأس��مال المبر من��ه للث��ورات البر
جوازي�����ة لبن�����اء نظ�����ام الدمقراطي�����ة جوازي�����ة بقي�����ادة البر طري�����ق الث�����ورة الديمقراطي�����ة البر

ي
وليتاري�����ا، ال�����نر جوازي�����ة الرأس�����مالي أول، ولفس�����ح المج�����ال بع�����دها لنم�����و وتط�����ور البر البر

جوازي����ة اكية بع����د أن تك����ون تل����ك البر عليه����ا أن تخ����وض لوح����دها طري����ق الث����ورة الش����بر
يالي قد أقامت دعائم نظامه��ا الرأس��مالي  "المرحلوي��ة("الصاعدة زمن الرأسمال المبر

ي والسياسي�� ي أثب��ت التاري����خ إفلس��ها الي���ديولوجر
ي�� الواق��ع، فالطرح��ان يب��دوان). ال��نر

فخ
ي الزمان، حيث أن ما يدعو الول لعدم إنجازه والقفز

كصورة واحدة متنقلة فقط فخ
ورة تاريخي���������ة لنج���������ازه، أي الث���������ورة علي���������ه، وك���������أنه ق���������د أنج���������ز أو ليس���������ت هن���������اك ضخ��������
خ مع��ا، ي� الح�التي 

جوازي�ة، وفخ ي للتخلي� عن�ه لص�الح البر
الديمقراطية، هو م�ا ي��دعو الث�اتخ

وليتاري�����ا التخلي����� كلي�����ا ع�����ن قي�����ادة المرحل�����ة الديمقراطي�����ة وع�����ن تحالفه�����ا م�����ع فعل البر
اكية ة إل إنج��ازه، أي الث��ورة الش���بر ، كم��ا أن م��ا ي��دعو الول إل القف��ز مباشش�� خ�� الفلحي 

ي)نظري���ة الث���ورة الدائم���ة(بع���د تش���طيبه عل الث���ورة الديمقراطي���ة
، ه���و م���ا ي���دعو الث���اتخ

جوازية ثورتها الديمقراطية") مرحلويا("كذلك لنجازه، لكن بعد  .أن تنجز البر
س  للش���ك والتم���ويه، أو الخل���ط والتش���ويه، ول

س���
ف
س
لق���د أثب���ت التاري����خ، بم���ا ل ي���دع أي ن

خ و اجعي  وليتاري��ا م��ن الم��بر خ"ع��ذر هن��ا لخون��ة البر ،"ث��وار الواجه��ة"، ول ل "الميؤوس��ي 
الي�����ة الذاتي�����ة وطري�����ق الخلص ي����� وح�����ل الطموح�����ات اللبر

ث�����ارون الغ�����ارقون فعلي�����ا فخ البر
خ������ خ بخ������ط الث������ورة ومص������ب  الطبق������ة العامل������ة والفلحي  الف������ردي، أو أولئ������ك المتلع������بي 
الفق�������راء، المته�������اونون والمس�������تلبون ب�������آخر م�������ا أب�������دعته ص�������ناعات ثقاف�������ة الس�������تهتار
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ي للثورة المتواصلة ع��بر مراح��ل،
والتفاهة وهدر الزمن، صحة وسدادة الخط اللينينخ

وإس������هامات م������او تسي������ تون������غ بص������دد طبيع������ة الث������ورات بالبل������دان المس������تعمرة وش������به
جوازي����ة الرأس����مالية أول المس����تعمرة، وأن م����ن ي����دعو به����ذه البل����دان لطري����ق نظ����ام البر

اكية)المناش����فة الج����دد( ة لنج����از مه����ام الث����ورة الش����بر ، أو م���ن ي����دعو إل القف����ز مباشش���
خ���(به���ذه البل���دان  خ التحريفيي  وتس���كيون وم���ن ابتلي��� ببلئه���م م���ن ال���دغمائيي  ، ل���ن)البر

يعدو إل أن يكون تحيينا كاريكاتوريا جديدا لتل�ك الخط�وط التحريفي�ة، يميني�ة ك�انت
وليتاري��افخــط الثــورة المتواصــلة عــبب مراحــل". يشاوية"أو   ح��دد عملي��ا سياس��ة البر

ة الثوري�����ة، وك�����ان واض�����حا بخص�����وص طبيع�����ة الث�����ورة الديمقراطي�����ة وعلقته�����ا المباشش�����
، وذل���ك ع���ن طري���ق  ي���الي اكية زم���ن الرأس���مال المبر  ـــ الولب���الثورة الش���بر

التحـــالف في
يـــ الفقـــراء والصـــغارم���ع ) الث���ورة الديمقراطي���ة( لســـحق الســـلطة القيصية، الفلحيي

ي  ــ العقـــارييي ـي جوازيــــة وبقايـــا القطـــاع" النبلء"والملكيي لجــــل، وشــــل تذبـــذب البب
وليتاريــــا  وإقام����ة س����لطةالثــــورة الديمقراطيــــة حــــنى النهايــــة تحــــت قيــــادة حــــزب البب

ــ ي وليتاريــا والفلحيي التحــالف، وع���ن طري���ق الديكتاتوريــة الديمقراطيــة الثوريــة للبب
ــــ الثانيــــة  

اكية( في وليتاريــــام����ع ) الث����ورة الش����بر جوازيــــة لتحطيــــم، شــــبه البب وشــــل البب
ة جوازيـــة الصـــغبي ـــ والبب ي اكية، تذبـــذب الفلحيي  وإقام���ة س���لطةلجـــل الثـــورة الشـــبى

وليتاريا . ديكتاتورية البب

ي���� المرحل����ة الول، حلفاءه����ا، أص����دقاءها وأع����داءها،
أل ي����رى ه����ؤلء طبيع����ة الث����ورة فخ

ي������� المرحل�������ة الثاني�������ة، حلفاءه�������ا، أص�������دقاءها وأع�������داءها، وكي�������ف ينتق�������ل
وطبيعته�������ا فخ
جوازي������ة م������ن / التن������اقض  ي" ش������ل تذب������ذبها"الصاع ض������د البر

ي������ المرحل������ة الول ال������نر
فخ

خ م���ن أج���ل خ��� العق���اريي  تس���تهدف س���حق الس���لطة القيصية وبقاي���ا القط���اع والملكي 
جوازي���ة، إل خ��� ولي���س ديمقراطي���ة البر وليتاري���ا والفلحي  الديمقراطي���ة، ديمقراطي���ة البر

جوازي���ة) ه���ذه(تحطي���م " خ���" البر ي تس���تهدف ح���ل التن���اقض بي 
ي��� المرحل���ة الثاني���ة ال���نر

فخ
وليتاريا اكية وإقامة سلطة ديكتاتورية البر .العمل والرأسمال من أجل الثورة الشبر
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ي���� خ����ط الث����ورة
وليتاري����ا الثوري����ة وج����دول أعماله����ا فخ خ ش����ديد إذن، مه����ام البر كب  ه����ذه ب����بر

ي لم يزل القطاع
خ أسسها بالنسبة للبلدان النر ي وضع ليني 

المتواصلة عبر مراحل النر
ئ���� وض����عيف، تعج����ز في����ه فيه����ا يحتف����ظ ل����ه بقاع����دة اجتماعي����ة م����ع نم����و رأس����مالي ناسش
برجوازيتها موضوعيا عن إنجاز ثوراتها الديمقراطية زمن الهيمنة العالمية للرأس��مال

يالي ـ  تطـويره ببلـدان المســتعمراتوهو . المبر
الخط الذي أسهم ماو تس  تونـغ في

خ الكب��اروشبه المستعمرات خ العقاريي  ، عماده الثورة الزراعية والقضاء عل الملكي 
ي��الي  ادور(وبقاي��ا القط��اع ووكلء الرأس��مال المبر ، وتحقي��ق الس��تقلل)طبق��ة الكم��بر

يالي��ة، وبن��اء الديكتاتوري��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، ه��و خ��ط  ي ض��د المبر
الثــورةال��وطنخ

وليتاريـــــا اكيةالديمقراطيـــــة الجديـــــدة بقيـــــادة حـــــزب البب ، كج�����زء م�����ن الث�����ورة الش������بر
وليتاري��ا خ. العالمي��ة، عل طري��ق ديكتاتوري��ة البر ي�� الص��ي 

لق��د أك��د ه��ذا الخ��ط ص��حته فخ
ين بعد ثورة أكتوبر  .العظيمة 1917والفيتنام، حيث دارت أهم ثورات القرن العشش

وعها الثوري، الثورة الوطنية الديمقراطي��ة الش��عبية، طرح��ت ومن أجل تحقيق مشش
قي���ادة" الجبهــة الثوريــة الشــعبية"الماركس���ية ��� اللينيني���ة، بن���اء " إل الم���ام"منظم���ة 

له��ذه الث��ورة، فهي�� ص��يغتها السياس��ية والتنظيمي��ة، وهي�� ب��دورها، أي الجبه��ة، يك��ون
وليتاري��ا ع��ن طري��ق حزب��ه��ا محورها الساس هو التحالف العمالي �� الفلجي بقيادة البر

ي���� الث����وري، وقاع����دتها 
، اللج����ان الثوري����ة"لجــــان النضــــال الشــــعنب "الماركسي���� �� اللينينخ

ي������� واق�������ع الكف�������اح الث�������وري
ي تش�������كل فخ

خ������� والجن�������ود والش�������باب، وال�������نر للعم�������ال والفلحي 
خ���� والطبق����ات الثوري����ة ، أس����س الس����لطة الثوري����ة لمج����الس العم����ال والفلحي  للجم����اهب 

ي����� تط�����بيق برنامجه�����ا الث�����وري،)المج�����الس الش�����عبية(للش�����عب 
، ووس�����يلتها الرئيس�����ية فخ

برنام����ج الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية المنبث����ق ع����ن ه����ذه اللج����ان الثوري����ة،
ادوري�������ة، هيك�������ل الس�������تعمار ي�������الو �� كمبر والق�������ائم عل مب�������دأ القض�������اء عل البني�������ة المبر

خ يالية وعملئها المحليي  . والستعمار الجديد للمبر

ي دع������ت منظم������ة 
ليســـــتإل بنائه������ا، " إل الم������ام"إن الجبه������ة الثوري������ة الش������عبية ال������نر

ـــ قـــوى وأحـــزاب سياســـية ي ورة تفكي���كتحالفـــا بيي ي��� س���ب 
ة، تح���ولت، فخ ، فه���ذه الخب ���
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ادوري له��ا وتقل��ص نفوذه��ا السياسي�� داخ�ل طبقاته��ا الجتماعي��ة النظام الملكي الكمبر

ي��
ي� النظ��ام نفس��ه، ول تمث�ل فخ

خ مندمج��ة فخ نفس��ها، إل تجمع��ات فئوي��ة م�ن السياس�يي 
ي���� إل مص����الحها الفئوي����ة الض����يقة

ي���� خ����ط. واق����ع الصاع الطبفر
ب����ل إن ه����ذه الجبه����ة فخ

ـــ كـــل الطبقـــات المعاديـــة حقـــا للبنيـــةالمنظم���ة الث���وري، هي���  ي تحـــالف موضـــوع  بيي
ادورية يالو ــ كمبب وليتاريا ع��نالمبب ، فيها يكون التحالف العمالي �� الفلجي بقيادة البر

، القط������ب ي������ وليتاري������ا المغرتر ي������ الث������وري، ح������زب البر
طري������ق حزب��ه������ا الماركسي������ �� اللينينخ

يالي������ة المح������وري الج������اذب والقائ������د لك������ل تل������ك الطبق������ات المعادي������ة موض������وعيا للمبر
ي����ة وقي����ادته له����ا، وم���ن خلل ي��� النض����الت الجماهب 

، بانص����هاره فخ خ��� وعملئه����ا المحليي 
للجبه����ة،) اللج����ان الثوري����ة(تل����ك النض����الت، تتهيك����ل التنظيم����ات القاعدي����ة الثوري����ة 

خ ي ممارسة السلطة الثورية للعمال والفلحي 
.أداتها ووسيلتها فخ

وليتاريـــــا  ــــ الفقـــــراء ����) �القـــــوة الساســــــية(فتحـــــالف البب ـي )القـــــوة الرئيســـــية( الفلحيي
وليتاريا عن طريـق حزبــهـا الثـوري، هـو القـوة المحـددة والمحركــة لهـذه بقيادة البب
ـــ القـــــوة المحركـــــة للثــــورة ة بــــدورها، هـ  الجبهـــــة الثوريـــــة الشـــــعبية، وهـــــذه الخبيـــــ
الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية، وهــذا انطلقــا مــن طبيعــة التناقضــات المحركـــة
يــ وليتاريــا والفلحيي يــ البب لكــل التشــكيلة الجتماعيــة، حيــث التنــاقض الساس ــ بيي

ادوريــــة مــــن جهــــة ثانيــــة، هــــو محــــرك يــــالو ــ كمبب الفقــــراء مــــن جهــــة، والبنيــــة المبب
ادور ياليـــة والكمـــبب ــ كــل الطبقــات المعاديــة موضــوعيا للمبب ي ـ بيي التنــاقض الرئيسـ 
  تشـــــكل الجبهـــــة الثوريـــــة الشــــعبية

ي الكبــــار مـــــن جهـــــة، والـــــنى يـــــ العقــــارييي والملكيي
ادوريـــــة مــــن جهــــة يــــالو ــ كمبب ــــ البنيــــة المبب ي صــــيغتها السياســــية والتنظيميـــــة، وبيي

ـــ عـــن. ثانيـــة ـــ مرحلـــة حـــل هـــذا التنـــاقض الرئيس  فالمرحلـــة التاريخيـــة الراهنـــة ه 
ادوريـــــة طريـــــق الثـــــورة الوطنيـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبية، لســـــحق الســـــلطة الكمبب
، عل  

ياليــة وتحقيــق الســتقلل الــوطني ي الكبــار ووكلء المبب ـ العقــارييي ـي والملكيي
، بواســــطة الثــــورة ــــ ــــ التنــــاقض الرئيس   

، الكــــامن في ــــ طريــــق حــــل التنــــاقض الساس 
ي الديمقراطيــة   الثــورتيي

ورتى يــ ســبي جوازيــة، وأن الرابــط بيي اكية لتحطيــم البب الشــبى
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يـــ الفقـــراء، بواســـطة  ـــ تحالفهـــا مـــع الفلحيي
وليتاريـــا، في اكية، هـــو قيـــادة البب والشـــبى

ي معا ي الثوريتيي ورتيي . حزبــها الثوري، للسبي
إن ت�����رك ه������ذا التن������اقض الرئيسي������ وتغييب�����ه، أو ع������دم إق�����رار البع������ض بوج������وده أحيان������ا،
ي������ المرحل������ة التاريخي������ة الراهن������ة، أي

ة ح������ل التن������اقض الساسي������ فخ وال������دعوة إل مباشش������
وليتاري����ا ي للبر

وع الت����اريخخ اكية كم����ا ه����و ح����ال المشش���� ة إنج����از مه����ام الث����ورة الش����بر مباشش����
ي����� إجه�����از وحك�����م عل

ي����� واق�����ع الصاع الطبفر
ي����� البل�����دان الرأس������مالية، ه�����و فخ

وأحزابه�����ا فخ
ادوري����ة، وليتاري����ا المغربي����ة بالهزيم����ة وتش����ييع جنازته�����ا عل مقص����لة الدول����ة الكمبر البر

خ����  خ����� الص�����غار والفق�����راء(بس�����بب عزله�����ا ع�����ن طبق�����ة الفلحي  ، حليفه�����ا)خاص�����ة الفلحي 
وليتاري���ا م��ن إح���دى أه���م أس���لحتها ، وه��و ك��ذلك تجري��د للبر ي اتيخر الموض���وعي والس���بر

اتيجية ي��� النض���ال م���ن أج���ل تحقي���ق أه���دافها الس���بر
ف���التخلي ع���ن طبق���ة. الحاس���مة فخ

خ الكب��������ار وأجهزته��������م خ�������� العق��������اريي  ، ل��������ن يك��������ون إل لص��������الح هيمن��������ة الملكي  خ�������� الفلحي 
ة ي�� أقص الح��الت، تركه��ا أس��ب 

اليديولوجي��ة والسياس��ية الرجعي��ة والقروس��طوية، وفخ
جوازي�ة ول يتعل�ق الم�ر هن�ا. مساومات والتسويات الصلحية للقوى السياس�ية البر

اتيجية للث��ورة، ب�ل ك�ذلك التخلي� ع��ن بالتخلي فقط عن هذه القوة الرئيسية والس��بر
خ������� وليتاري�������ا لك�������ل الفئ�������ات الطبقي�������ة المعادي�������ة موض�������وعيا للملكي  تكتي�������ك ج�������ذب البر
، إل النض���الت والمع���ارك الطبقي���ة خ��� يالي���ة ووكلئه���ا المحليي  خ الكب���ار وللمبر العق���اريي 

ي ضد النظام
.بقيادة حزب��ها الماركسي �� اللينينخ

، م����ع تغيي����ب التن����اقض الرئيسي���� أو ع����دم خ كلي����ا عل التن����اقض الساسي���� كب  كم����ا أن ال����بر
ي��������� س���������وى القف���������ز كلي���������ا عل مرحل���������ة الث���������ورة الوطني���������ة

الق���������رار بوج���������وده، ه���������و ل يعنخ
ورة.)ال��ش. ال��د. ال��و. ال��ث(الديمقراطي��ة الش��عبية  ، وك��أنه ليس��ت هن��اك حاج��ة أو ضخ��

ة، ب����دعوى أن����ه ق����د ت����م تج����اوز تل����ك المرحل����ة التاريخي����ة م����ن تاريخي����ة إل ه����ذه الخب ����
الث�����ورة الديمقراطي�����ة بس�����بب م�����ن هيمن�����ة النظ�����ام الرأس�����مالي عالمي�����ا، وك�����أنه ل وج�����ود
، ول لطبق������ة ي������الي ب������المغرب لرأس������مالية تبعي������ة خاض������عة ومندمج������ة بالرأس������مال المبر
خ خ�� العق��اريي  خ�� الفق��راء والص��غار تح��ت الض��طهاد والس��تعباد الي��ومي للملكي  الفلحي 
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جوازي���ة وطني���ة محلي���ة ض���عيفة  ل(الكب���ار وس���لطة الس���تعمار الجدي���د، ول وج���ود لبر
ادوري���ة المرتبط���ة مص���الحها خ��� ه���ذه الطبق���ة والبورجوازي���ة الكمبر يج���ب الخل���ط هن���ا بي 

ي�������الي ، معادي�������ة وع�������اجزة اقتص�������اديا وسياس�������يا عل مواجه�������ة)بنيوي�������ا بالرأس�������مال المبر
يالي����ة، وأن����ه يج����ب عل ادوري����ة والمبر جوازي����ة الكمبر خ الكب�����ار والبر خ���� العق�����اريي  الملكي 
ي�� البل��دان

وليتاري��ا المغربي��ة وحزب��ه��ا ال��ذي ل��م يتأس��س بع��د، م��ا يج��ب عل مثله��ا فخ البر
وليتاري��ا، عليه��ا جميعه��ا وبك��ل ي به��ا أو لي��س به��ا أح��زاب البر

يالي���ة ال��نر الرأس���مالية المبر
اكية  ي� الط��رح(بلدان العالم، ول فرق فيم��ا بينه��ا، القي��ام بث�ورات اش��بر

الس��قوط رأس��ا فخ
وتس��كي  ، ح��نر وإن ل��م يك��ن أص��حاب ه��ذه ال��دعوة م��ن مري��ديه،)برنام��ج النتق��ال(البر

).أو هم من معاديه

ي
، وإن لم تكن هذه الدعوة كذلك، فهي قد ع��ادت إل إح��دى الطروح��ات ال�نر وحنر

ي�� الب��دايات الول لتع��اطي الممي��ة الش��يوعية الثالث��ة م��ع طبيع��ة
ك��انت ق��د تبل��ورت فخ

ي أطل����������ق عليه����������ا ب
الث����������ورات بالمس����������تعمرات وش����������به المس����������تعمرات والبل����������دان ال����������نر

ة إنج�����از مه�����ام الث�����ورة"المتخلف�����ة" ي فيه�����ا دع�����ت تل�����ك الطروح�����ات إل مباشش�����
، وال�����نر

ورة للم�رور بالمرحل��ة الرأس�مالية، ح�نر وإن ل�م اكية، لن�ه ليس��ت هن�اك أي�ة ضخ� الشبر
.، ���أو هي� طبق��ة ناش��ئة، ض��عيفة أو جنيني��ة)آن�ذاك(تنشأ بع�د بروليتاري��ا ه�ذه البل�دان 

وليتاري���ا لق��د تناس ه��ؤلء، أن ه��ذه الطروح��ة ق��د ق��امت عل المس���اهمة الفعال��ة لبر
ة البل��دان الرأس��مالية وأحزابه���ا الش��يوعية آن��ذاك، وبالس���اس عل المس���اعدة المباشش��
ة إل وليتاري��ا ه��ذه البل��دان م��ن أج��ل الم��رور مباشش�� اكية الول آن��ذاك لبر للدول��ة الش��بر

اكية ي���������� ب����������داياتها أم����������ام، أول،. بن����������اء الش����������بر
إن ه����������ذه الطروح����������ة انهزم����������ت حينه����������ا فخ

ي
الطروح��ات اللينيني��ة ح��ول الث��ورة بالمس��تعمرات وش��به المس��تعمرات والبل��دان ال��نر

ي����� مؤتمره�����ا" المتخلف�����ة"أطل�����ق عليه�����ا ب 
ي تبنته�����ا الممي�����ة الش�����يوعية الثالث�����ة فخ

وال�����نر

ي
خ� للث��ورة المتواص��لة ع��بر. الثاتخ وثانيا، أمام إسهامات ماو تسي�� تون�غ، عل خط ليني 

ي ببل��د ش��به
ي�� بل��ورة خ��ط الث��ورة الديمقراطي��ة الجدي��دة وانتص��ارها الت��اريخخ

مراح��ل، فخ
وثالثا، لن تلك الطروحة لم تك��ن نظ��رة ديالكتيكي��ة للتناقض��ات المحرك��ة. مستعمر
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ي��� التح���ول أو
لتل���ك البل���دان، حي���ث ت���م اعتم���اد العوام���ل الخارجي���ة كعناض حاس���مة فخ

ي��
ي فخ

اكية، ول حاج��ة للت��ذكب  هن��ا بم��ن ل��ه ال��دور الحاس��م والنه��اتئ النتق��ال نح��و الش��بر
.تحول التناقضات

ـــ  
ـــ مـــع الخـــط اللينيني ـــ النهايـــة إذن، إعلنـــا بـــالطلق الفعل   

تشـــكل هـــذه الـــدعوة في
للثــــورة المتواصــــلة عــــبب مراحــــل، وإعلنــــا بــــالطلق مــــع خــــط المميــــة الشــــيوعية
ـ عل أســـس الطروحـــات اللينينيــة بخصــوص طبيعـــة الثـــورات الثالثـــة الــذي انبنـي

، وبــــالطلق مــــع خــــط"المتخلفــــة"بالمســــتعمرات وشــــبه المســــتعمرات والبلــــدان 
اللينينيــة الثوريــة ببلــدان المســتعمرات وشــبه المســتعمرات- الحركــة الماركســية 

  لـــم يـــزل فيهـــا القطـــاع يشـــكل قاعـــدة اجتماعيـــة رئيســـية لســـتمرار
والبلـــدان الـــنى

ـ  كـل تلــك الحــالت، اســتعادة
، تلــك الــدعوة، في الحكــم الســتبدادي المطلــق، وه ــ

.جديدة للطروحات التحريفية القديمة
ي��� منظ���ور منظم����ة 

وط قي����ام الجبه���ة الثوري���ة الش����عبية فخ ، ه���و"إل الم����ام"إن م���ن شش���
خ����� وليتاري�����ا له�����ا بواس�����طة حزب��ه������ا الث�����وري، وبن�����اء تح�����الف العم�����ال ��� الفلحي  قي�����ادة البر
ي����ة ي���� نض����الت الحرك����ة الجماهب 

الفق����راء، وق����درة ه����ذا الح����زب الث����وري عل التج����ذر فخ
يالي�������ة وعملئه�������ا وقي�������ادته له�������ا، وعل ج�������ذبه لك�������ل الق�������وى الطبقي�������ة المعادي�������ة للمبر
خ�� إل المع��ارك الطبقي��ة ض��د النظ��ام، وعل خوض��ه نض��ال إي��ديولوجيا حازم��ا المحليي 
جوازي��ة وميولته��ا المس��اومة والص��لحية القائم��ة ضد كل منوعات اليديولوجية البر
خ������� الفق�������راء، وق�������درته عل تنظي�������م ي������� ص�������فوف حلف�������اء العم�������ال والفلحي 

موض�������وعيا فخ
خ����� ي����� لج�����ان ثوري�����ة للعم�����ال والفلحي 

ي����� قل�����ب تل�����ك المع�����ارك الطبقي�����ة، فخ
، فخ الجم�����اهب 

والجن���ود والش���باب، قاع����دة الجبه���ة الثوري����ة الش����عبية وأداة س����لطتها الثوري����ة نقي���ض
وليتاري������ة الساس������ية ادوري������ة، وبالخص������وص داخ������ل القلع������ات البر جه������از الدول������ة الكمبر

ي فيه����ا) المنجمي����ة والص����ناعية(
ي���� المن����اطق ال����نر

خ���� الفق����راء فخ وداخ����ل جم����اهب  الفلحي 
جوازي������ة خ الكب������ار والبر خ������ العق������اريي  يالي������ة وحلفائه������ا م������ن الملكي  تتمرك������ز مص������الح المبر

ادورية .الكمبر
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ط لقي����ام الجبه����ة الثوري����ة إن ه����ذه العملي����ة م����ن التج����ذر وبن����اء اللج����ان الثوري����ة، كشش����
ي الخط الثوري لمنظمة 

ورية لبن�اء القواع��د"إل الم��ام"الشعبية، هي نفسها، فخ ، ضخ�
ورية أول م��������ن انطلق وتط��������ور  حــــــــرب التحريــــــــرالحم��������راء المتحرك��������ة كمرحل��������ة ضخ��������

ي���الشـــعبية، الطريـــق الوحيـــدة للثـــورة ببلدنـــا
، حي���ث تكم���ن انطلقته����ا الساس���ية فخ

خ����� بال�����ذات وم�����ن الث�����ورة الزراعي�����ة، ع�����ن طري�����ق ش�����ن انتفاض�����ات البادي�����ة، م����ن الفلحي 
ي�� الظ��رف السياسي�� المناس��ب لخل��ق 

خ�� فخ ، وتط��بيق"مواق��ع الص��دام"منس��قة للفلحي 
نامج الثوري خللها، برنامج الجبه��ة الثوري��ة الش�عبية ال��ذي ه�و برنام�ج ال��ث .ال��و. البر

خ الكب����ار، تس����ليح(الش����عبية . ال����د خ���� العق����اريي  الس����تيلء عل الرض وتص����فية الملكي 
ي������� كت�������ائب الجي�������ش الحم�������ر

خ������ وتنظيمه�������م فخ يالي�������ة...الفلحي  تص�������فية المص�������الح المبر
خ وتس��ليح ك��ل الش��عب ال��ذي...) ومص��ادرة أملك المعمري��ن الج��دد وكب��ار الرأس��ماليي 

ه��ذا م��ن دون تخلي�� الطليع��ة الثوري��ة ع��ن ت��أطب . يفت��ح الف��ق الث��وري أم��ام الجم��اهب 
جوازي�������ة(الطاق�������ات الثوري�������ة للجم�������اهب  بالم�������دن  وليتاري�������ا والبر وليتاري�������ا وش�������به البر البر

ة مركـــــــزة القـــــــوى الرئيســـــــيةدع�������ت المنظم�������ة إل له�������ذا . وقي�������ادة نض�������التها) الص�������غب 
ي�� "منـاطق الصـدام"للطليعـة الماركسـية ــ اللينينيــة ب 

ه�ذه، لتفجب �� الصاع الطبفر
ي به����ا لفت���ح طري����ق الح���رب الش����عبية به����دف به���ا، وتفجب ��� العن���ف الث����وري الجم���اهب 
النتقال من القواعد الحمراء المتحرك��ة إل قواع��د الس��لطة الحم��راء الدائم��ة كمرحل��ة
ابط���ة ومتداخل���ة م���ع الول، م���ن ح���رب التحري���ر الش���عبية، م���ع م���ا يس���تلزم ثاني���ة، مبر
ذل������ك م�����ن إع������داد قبلي������ لخ������ط عس������كري كج������زء م�����ن الخ������ط السياسي������ الع������ام، وأط������ر
ي���� إط����ار جدلي����ة

عس����كرية ��� سياس����ية كمهم����ة مرتبط����ة بمهم����ة بن����اء الطليع����ة الثوري����ة، فخ
ه وتط������ويره ، ت������أطب  وط ه������ذا الخب ������ ئ������ شش������ العم������ل السياسي������ والعم������ل المس������لح، لتهن 

ي الظرف السياسي المناسب لكسب 
ه فخ .الول" مواقع الصدام"وتفجب 

ي������ منظ������ور الخ������ط الث������وري لمنظم������ة 
إل"إن الحلق������ة المركزي������ة لك������ل ه������ذه العملي������ة فخ

ي��� "الم���ام
ي��� بن���اء، تكم���ن فخ

ي��� والتح���الف العم���الي ��� الفلجي��� فخ
الح���زب الماركسي��� ��� اللينينخ

ة واح����دة، هم����ا انبث����اق وحص����يلة ان����دماج وانص����هار الطليع����ة الثوري����ة المنظم����ة مس����ب 

9



www.30aout.info

ي��� خض���م
خ��� الفق���راء، وبمجم���وع الجم���اهب  الكادح���ة فخ بحرك���ة الطبق���ة العامل���ة والفلحي 

ي�� التص��اعد والنم��و إل ببن��اء اللج��ان الثوري��ة 
لج��ان(كفاحه��ا الث��وري ال��ذي ل��ن يس��تمر فخ

ي ، وعل رأس�����ها اللج�����ان الثوري�����ة للعم�����ال، الق�����وة الساس�����ية للث�����ورة،)النض�����ال الش�����عنر
، قوتها الرئيسية خ إن مهمة بن��اء الح��زب الث��وري الماركسي�� ��. واللجان الثورية للفلحي 

وادوري وأس����ياده ، وهي���� المهم����ة المركزي����ة والحاس����مة لس����حق الحك����م الكم����بر ي����
اللينينخ

ي�� ص��ياغة ك��ل المه��ام
ي�� تحدي��د الخ��ط السياسي�� وفخ

، هي�� نقط��ة النطلق فخ خ ي��اليي  المبر
ي�� الس���اس قض��ية الهوي���ة الطبقي���ة له���ذا الح��زب) مهم��ة بن��اء الح��زب(الثوري��ة، وهي�� 

فخ
وليتاري��ا "إل الم��ام"م�ن أج��ل ه��ذا ط�رح الخ��ط الث�وري لمنظم��ة . والدور القي��ادي للبر

ي عل أساس�����ها يق�����وم الح�����زب
وليتاري�����ة الثوري�����ة ال�����نر مهم�����ة بل�����ورة وتأس�����يس الن�����واة البر

وليتارية الساسية المؤهلة موض��وعيا خ عل المراكز البر كب  ي الثوري، وذلك بالبر
الطبفر

.لبلورة هذه النواة

ة ي� مس��ب 
ورة، فخ ي تش��مل ض��منيا وبالصخ�

وليتاري��ة الثوري��ة، وال�نر إن بل�ورة ه�ذه الن��واة البر
ي���� س����ياق بن����اء

، ل تكتسي���� أهميته����ا فخ واح����دة، مهم����ة بن����اء التح����الف العم����الي �� الفلجي����
ي����� تص�����ليب مجم�����وع الحرك�����ة الماركس�����ية �� اللينيني�����ة

وليتاري�����ا فق�����ط، ب�����ل وفخ ح�����زب البر
وط المادي���ة الموض���وعية لتف���ادي ة، الشش��� المغربي���ة ك���ذلك، حي���ث ت���وفر له���ذه الخب ���
وليتاري���ا وليت���اري الس���ديد، كونه���ا ترتك��ز أساس���ا عل طبق���ة البر انزلقه���ا ع���ن الخ��ط البر

وليتاري����ة(الثوري����ة  خ����) الهوي����ة الطبقي����ة البر خ م����ن الفلحي  وعل أق����رب حلفائه����ا الث����وريي 
ة، إل ج��انب العم��ل عل "إل الم��ام"له��ذا دع��ا الخ��ط الث��وري لمنظم��ة . الفق��راء بلــبى

ي ي الثورييي ي� حف��ظالمثقفيي
وليتاريا، أط�ر مكافح��ة ولي�س فق��ط مج��دة فخ  لبناء أطر البر

ض��ه م��ن " ال��دروس النظري��ة"واس��تظهار  اتج��اه" تف��وق"أو مهووس��ة بممارس��ة م��ا تفبر
، عل  خ��� وليتاريـــا مـــن العمـــال ومـــنجم���اهب  العم���ال والفلحي  ورة بنـــاء كـــوادر البب ضيـــ

اف الثــــــوري والتثقيــــــف النظــــــري وتعزيــــــز يــــــ الفقــــــراء وفتــــــح طريــــــق الحــــــبى الفلحيي
ط موض���وعي لبل����ورةأدوارهـــم داخـــل الحركـــة الماركســـية ـــ اللينينيـــة المغربيـــة  كشش���

. تلك النواة، ولبناء خط سياسي بروليتاري سديد، ولقيادة الجماهب 
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وليتاري���ا، وليتاري���ة، الن���واة الص���لبة لح��زب البر وم���ن أج��ل بل���ورة ه���ذه الن���واة الثوري���ة البر
ــعملية " إل المام"اعتبر الخط الثوري لمنظمة  ي ي ـــ اللينينييي توحيد كل الماركسييي

  منظمة واحدة مكافحة، مهمة حاسمة،
تكون حلقتها المركزية توحيــد الخــط في

ــــــــ بواســــــــطة الصاع اليــــــــديولوجب  اليجــــــــاتب  ــــــــ والتنظيم  اليــــــــديولوجب  والسياس 
نامـــــــج اليـــــــة، والخاضـــــــع لبب ، بعيـــــــدا عـــــــن الحلقيـــــــة والســـــــاليب اللبب والـــــــديمقراط 

ي��ة وش��بهمتماسك مرتبط بالممارسة الموحدة ي تتطلب بن��اء تنظيم��ات جماهب 
 النر
 ، ي���ة ته���دف إل تنظي���م الجم���اهب  يجماهب  ي الثـــورييي فيي منظمـــة مهيكلـــة مـــن المحـــبى

الذين يكرسون حياتهم وعملهم اليوم  للثورة، وليس للرتزاق، مندمجة بحركــة
ة، وتســـتند عل" مثقفيـــة"الجمـــاهبي وليســـت  ـــ تحـــاول التموقـــع فـــوق هـــذه الخبي

 ــ
 ــ الخــط والممارســة، وعل المركزيــة الديمقراطيــة في

وليتاريــا في الــدور الطليع ــ للبب
وليتاريــا ـ  تحليــل: ديناميتها الداخلية، تستعمل نظرية البب

الماركســية ـــ اللينينيــة في
جوازيــة،اليديولوجيــةالواقع الملموس، وتخوض نضال حازما ضد منوعـات   البب

ـــــــ منظمـــــــة ذات قيـــــــادة بروليتاريـــــــة ثوريـــــــة صـــــــلبة، قـــــــادرة عل بنـــــــاء خـــــــط سياس 
بروليتـــاري يســـتند عل تطـــوير حركــــة الجمــــاهبي الثوريــــة والســــبي عل رأســــها نحـــو

.آفاق الحرب الشعبية

ي هذه الذكرى التاسعة والربعون لتأسيس المنظمة الماركسية �� اللينينية المغربية
فخ
، وبع���د الع���رض المرك���ز له���م عناض أطروح���ة الخ���ط الث���وري للمنظم���ة،"إل الم���ام"

ي عل أساس���ها انبنخ��� ه���ذا الخ���ط، 
مـــننج���دد الت���ذكب  المرك���ز بالمح���اور الساس���ية ال���نر

: أجل

وليتـــاري- ــــ منظمـــة ماركســـية  لينينيـــة ثوريـــة موحـــدة تســـبي نحـــو بنـــاء الحـــزب البب
.الثوري

وليتاريا المغرتب    ثوري لحزب البب
.ــــ خط ماركس  ــ لينيني

.فلج  ثوري- ــــ تحالف عمال 
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.ــــ جبهة وطنية ديمقراطية شعبية

ــــ الثــــورة الوطنيــــة الدمقراطيــــة الشــــعبية كمرحلــــة أول للثــــورة عل طريــــق الثــــورة
اكية كمرحلة ثانية . الشبى

.ــــ حرب التحرير الشعبية كأسلوب لحسم السلطة

ــــ الجمهوريـــــــــة الديمقراطيـــــــــة الشـــــــــعبية القائمـــــــــة عل ســـــــــلطة مجـــــــــالس العمـــــــــال

ي والطبقات الثورية، تقودهـا الطبقـة العاملــة وحزبــهــا الثـوري الماركسـ  والفلحيي
اكيةـــ  وليتاريا ونحو بناء الشبى ، عل طريق ديكتاتورية البب  

.اللينيني

  الــــديمقراط 
وليتاريــــا الثوريــــة، طليعــــة الكفــــاح الثــــوري الــــوطني عاشـــت البب

.الشعنب 

المجد والخلود لشهداء المنظمـة والحركـة الماركسـية ــ اللينينيـة المغربيـة

ـــ التـــواق إل الكرامـــة والحريـــة والدمقراطيـــة ولكـــل شـــهداء الشـــعب المغرتب 

اكية .والشبى

فــع عاليــا رايــة الماركســية ــ اللينينيــة،  يولبي -مــن أجــل وحــدة كــل الماركســييي

ي ي الحقيقييي !اللينينييي

وليتاريــا العالميــة، عاشــت نضـــالت الشــعوب والمــم عاشــت نضـــالت البب

!المضطهدة 

غشت 30موقع 

2019 ــــ 8 ــــ 30
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