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غشت نصا    30يصدر موقع    لتأسيس المنظمة الماركسية ـــ اللينينية المغربية "إىل األمام"   51الذكرى  بمناسبة  
  سلسلة  

ف  ه  عنوان: "من ست  تم نشر تحت  من  حلقات  المغربية:  اللينينية  الماركسية  األمام"  "إىل  منظمة 
  هذا اإلصدار  ــ ".    محاولة تفصيلية وشاملة: كرونولوجيا سياسية ــ  1994إىل الحل العملي    1970التأسيس  

يأت 
ها طيلة     عمل الموقع عل نشر

الجديد، إىل جانب اإلصدارات السابقة من كتب ومنشورات وبيانات ووثائق... الت 
اث شعبنا الثوري، وربطه بحاض  تيارات الحركة  ست سنوات من عمله، لتعميق وتطوير     بت 

وإغناء الرصيد المعرف 
  الثوري الذي عل  

وعها التاريخ  وليتاريا المغربية ومشر الماركسية ــ اللينينية المغربية، وعل الخصوص خدمة للتر
وع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية لبناء سلطة   أساسه نشأت منظمة "إىل األمام" الثورية وألجله بلورت مشر

ال  ثوريا لسلطة  بديال  والفالحية  العمالية  والبناء  المجالس  وليتاريا  التر ادورية، عل طريق ديكتاتورية  الكمتر طبقة 
 . اك  بأفق القضاء عل الطبقات االجتماعية وإقامة النظام الشيوع 

 االشت 

وليتاريا المغربية طليعة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية فل ي الذكرى   تحيا البر
 
لتأسيس المنظمة   51ف

 "إىل األمام"  الماركسية ــ اللينينية الثورية 

اكية عل طريق الشيوعية   والنرص لالشبر

 غشت  30موقع 

 2021غشت  30
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 منظمة "إىل األمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية 

 ( 1994( إىل الحل العملي )1970من التأسيس )

 كرونولوجيا سياسية 

 ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ

 من إعداد: عسو أمزيان 

 : إشارة

ــ  تعتمد   الماركسية  األمام"  "إىل  لتاريــــخ منظمة  تفصيلية وشاملة،  تكون  بأن    سنحاول 
والت  السياسية،  الكرونولوجيا  هذه 

غشت من وثائق وكتب ودراسات ومنشورات...، وه  تركز باألساس،    30اللينينية المغربية، عل مجموع إصدارات موقع  
الداخ  العوامل  يعتتر  الذي  الديالكتيك   بالمبدأ  األحداث  عمال  مجمل  عل  ء،   

الشر تحول    
ف  الحاسمة  النهاية،    

ف   ، لية ه 
  عرفتها المنظمة منذ تأسيسها سنة  

، من دون أن ننش  1994إىل حلها العمل  سنة    1970السياسية والتنظيمية الداخلية الت 
كتر  شديد، بأهم أحداث السياق الذي فيه جرت تلك األحداث السياسية والت

، وبت    طبعت الحياة  طبعا، التذكتر
نظيمية الت 

 الداخلية للمنظمة. 
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 : تمهيد ال بد منه

  انبثقت فيها الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية، مرحلة تاريخية دقيقة جدا وغنية من حيث الرصاعات  
تعتتر المرحلة الت 

اتية "مقلدة " لموضة شبابية عالمية كما  الطبقية والسياسية، إن وطنيا أو إقليميا أو دوليا. إن تلك الوالدة لم تأت كرغبة ذ
  حينها تم تجاوزها من طرف  

ة والمتوسطة الت  جوازية الصغتر   هذا مع أحزاب التر
تدع  بعض األبواق المهزومة، متناغمة ف 

  )وإقليم   
ورة مد نضاىل  ثوري وطت  حركة النضاالت العمالية والفالحية والشعبية. بل عكس ذلك، جاء االنبثاق نتيجة ستر

  ووجهت بالرصاص  
وأمم  كان شعاره "االتجاه الرئيش  هو الثورة"(، جسدته االنتفاضات العمالية والفالحية والشعبية، والت 

جوازية اإلصالحية عنها، وهرولتها نحو طاولة المفاوضات والمساومة     تخل كل  لألحزاب التر
واالختطافات واالعتقاالت، ف 

ادوري، ودخول ه ة مع بعض أطرها وقواعدها الثورية، الرافضة لتخاذلها  مع رأس النظام الكمتر   مواجهة مباشر
ذه األحزاب ف 

اتيخر  باألساس.  ، والمنتقدة لمواقفها ولخطها السياس  واالست      وتخلفها عن حركة الجماهتر

  خضمه ستتبلور العناض الجنينية األوىل للحركة 
  هذا السياق الذي ف 

الماركسية ــ اللينينية المغربية، ال بد  ولوضع القارئ ف 
  شكلت مقدمة 

  طبعت هذه المرحلة، والت 
ى، وطنيا، إقليميا ودوليا، الت  من التذكتر بأبرز وأهم األحداث السياسية الكتر

 سياسية وإيديولوجية النبثاق الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية )"الحملم"(. 

ي بالمستعمرات: ــ المد النضاىلي الثوري بالب 1
 لدان الرأسمالية والكفاح الوطن 

وليتاريا بعد تخاذل األحزاب "الشيوعية"،  يالية بأوروبا مدا نضاليا ثوريا لحركة التر * عرفت العديد من البلدان الرأسمالية االمتر
  عر 

الت  واعتصاماتها  نضاالتها  قيادة  والتخل  عن  العاملة،  الطبقة  الدفاع عن مصالح    
ف  وانتشارا  ونقاباتها  قويا  تقدما  فت 

وقراطيتها اتجاه قواعدها العمالية والشبيبية  واسعا، وعل الخصوص عزلة هذه األحزاب عن الجماهتر العمالية، وانفضاح بتر
الثورية، وانكشاف ذيليتها للتحريفية السوفياتية. كما عرفت هذه البلدان كذلك مدا نضاليا ثوريا للحركات النسائية و الشبيبية،  

أوجها  ال   عرفت 
والت  وليتارية،  التر بالنضاالت  الجامعات وربطت نضاالتها  بالعديد من    اعتصمت 

الت  طالبية والتالميذية، 
 .  1967ابتداء من 
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* هكذا برز نجم العديد من المنظمات الثورية الماركسية ــ اللينينية بمجموعة من البلدان الرأسمالية، متأثرة بشكل كبتر بخط  
ا  تونغ  تش   هذه  ماو  أغلبية  تبنت  حيث  الوسائل،  بكل  الرأسمال  عل  الثورة    

ف  الحق  عن  ومدافعة   ،  
اللينيت  ــ  لماركش  

جوازية، وكانت لها   المجموعات الثورية مفهوم العنف الثوري )فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بلجيكا...( من أجل تحطيم سلطة التر
ة، رغم كل الحمالت الدعائية ضدها، حيث رف    كانت  شعبية كبتر

  المظاهرات العارمة الت 
عت أعالم تلك المنظمات الثورية ف 

ة.    تلك الفت 
 تعرفها تلك البلدان ف 

يالية األمريكية ضد العنرصية، وضد حربــها العسكرية االستعمارية عل     قلب القوة اإلمتر
ية ف  * تصاعد النضاالت الجماهتر

الجذر  ية  الجماهتر النضاالت  هذه  واتخذت  الفيتنام،  شبيبية  شعب  الثورية،  المنظمات  من  العديد  وز  بتر ثوريا  اتجاها  ية 
   
 (. 1970و   1967وعمالية وفالحية ونسائية، حيث جعلت من النظام السياس  هدفا لها )عل الخصوص بير  سنت 

الالتينية وآسيا، حيث كان عل رأس األهداف تحقيق االست بإفريقيا وأمريكا  الثوري    
الوطت  التحرري  المد  قالل * تصاعد 

يالية، وبناء أنظمة وطنية.   السياس  واالقتصادي وإجالء القوى اإلمتر

ي   2
 
ي ف

 :  1967ـــ إقليميا: هزيمة األنظمة العربية وجيوشها النظامية أمام الكيان الصهيون 

 )أزمة الثورة المغربية كجزء من أزمة الحركة الثورية العربية(

  األوساط النضالية حول أسباب
  سميت حينها بالتقدمية وجيوشها النظامية )الناضية    * طرح السؤال ف 

هزيمة األنظمة الت 
المدعم     

الصهيوت  العسكري  التسلح والتفوق  تتعلق بدرجة  الهزيمة  ، وهل هذه   
الصهيوت  الكيان  أمام  ياليا؟  إوالبعثية(  متر

يالية األمريكية كأعتى قوة عسكرية  ومقارنة هذه الهزيمة بانتصارات الشعب الفيتنام  بقيادة قواه الثورية عل جيوش اإل  متر
 مسلحة بدرجة عالية. 
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* الخالصة: التميتر  بير  حرب الشعب، وحرب الجيوش النظامية، وأن األمر ال يتعلق فقط بمدى درجة تسلح جيوش هذا  
 النظام الغاصب أو ذاك، مما  

  
؟ استتبعه سؤال، لماذا رفضت األنظمة العربية "التقدمية" تسليح كل الشعب ف   

 مواجهة العدو الصهيوت 

إن األنظمة الناضية والبعثية ه  أنظمة برجوازية، لم تأت كنتيجة لثورات وطنية وشعبية، وبقيت سجينة مصالحها الطبقية 
جوازية، وه  ترفض تسليح كل الشعب ك  ال يتحول اتجاه بنادق هذا األختر ضدها.   التر

  عملت عل تحقيقها هذه األنظمة )التأميم والجالء...(، بل تركزت  لم يستفد العمال والفالحون الفقراء من "المنجزا 
ت" الت 

جوازيير  القابضير  عل السلطة السياسية.    يد فئة العسكريير  والمدنيير  من التر
 تلك "المنجزات" ف 

الحل االتفاق عل  الحرب، من خالل  أثناء  السوفياتية  التحريفية  الشعوب دور  أمام  انكشف  الهزيمة  السلم     * بعد هذه 
  وتصفية الثورة الفلسطينية باألساس )ساهم هذا الدور الذي  

  عمليا التسليم بوجود الكيان الصهيوت 
ودعمه، وهو ما يعت 

اكية"ـ ـــ الحزب     يمثلها حزب "التحرر واالشت 
  تعميق الرصاع ضد القيادة التحريفية بالمغرب الت 

لعبته التحريفية السوفياتية ف 
" سابقا، وح االنفجار، وعل  "الشيوع  الحزب عل حافة  لهذا  الداخل   الوضع  ــــ، وأصبح  اكية" الحقا 

"التقدم واالشت  زب 
وع "روجرز"   ثم مشر األمن"  قرار "مجلس  والدفاع عن  السوفياتية،  التحريفية  لمواقف  القيادة    هذه 

تبت  بعد  الخصوص 
الشعب  نهائية وتصفية قضية    بصورة 

الصهيوت  الكيان  بتثبيت  السيادة    القاضيير   المنطقة تحت  ، ووضع كل   
الفلسطيت 

يالية(.   اإلمتر

  الرصاع ضد التحريفية السوفياتية وفضحها وسط الحركة  
ى دورا مهما ف  وليتارية الصينية الكتر * لعبت الثورة الثقافية التر

  التأكيد عل الخط    الشيوعية العالمية، وشكلت عامل انبعاث ثوري وسط االتجاهات الثورية الصاعدة إقليميا )ودوليا(،
ف 

  الثورة. 
  الثوري، وعل دور الجماهتر الحاسم ف 

 الماركش  ــ اللينيت 
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  قلب  
  المنطقة العربية، وعل الخصوص بفلسطير  وف 

  كخط ثوري جديد ف 
* بعد الهزيمة برز االتجاه الماركش  ــ اللينيت 

ال التنظيميات  يالية. كما تحولت بعض  الصهيونية واإلمتر لينينية وتبنيها لحرب  الرصاع ضد  ــ  قومية إىل منظمات ماركسية 
 التحرير الشعبية )السالح طريق الكفاح(. 

المجيدة لسنة   الهزيمة، بعد االنتفاضة  ة والمتوسطة، واألفق  1965* كشفت هذه  الصغتر جوازية  للتر ، الطريق المسدود 
جوازية وعجزها السياس  واالقتصادي عل   تحقيق مهام الثورة.   اإلصالح  للقوى السياسية التر

* استنتاج: األحزاب المغربية المعارضة ه  مشاريــــع مستقبلية لتلك األنظمة المهزومة، وال تخرج أهدافها وال خطها السياس   
لسنة   العار  هزيمة  إىل  انتهت    

الت  األنظمة  لتلك  اتيخر   واالست  السياس   الخط  السياس   1967عن  اإلفالس  وإىل   ،
 .  واإليديولوحر 

 : 1965مارس  23نتفاضة المجيدة ل  اال  - 3

ة من متابعة مرحلة  * بعد قرار حكومة النظام الملك  بحرمان وطرد اآلالف من التالميذ، الذين يتجاوز سنهم السابعة عشر
  وجه أبناء الفالحير  والعمال، الذين تم حرمانهم من حقهم  

  من التعليم الثانوي ف 
التعليم الثانوي، و إغالق باب الطور الثات 

  التعليم والمعرفة،  
وع ف  انطلقت مجموعة من المظاهرات التالميذية بمعية جمعية آباء التالميذ، وه  المظاهرات  المشر

، لتدخل عل إثرها ساكنة البيضاء خط هذه النضاالت الشعبية، حيث اتسعت بعد    
  ووجهت بالقمع البوليش  الوحشر

الت 
اباتها التجار وقطاع التعليم، وترتفع حدة المواجهات )عشية اإل  مارس(    23مارس وصبيحة الثالثاء    22ثنير   ذلك ليلتحق بإض 

مختلف  مستعملة  احتياطية  وقوى  والعسكرية،  البوليسية  األجهزة  مختلف  من  المشكلة  القمع  وقوى  الشعب  أبناء  بير  
  الجيش  

الوسائل الوحشية ومجهزة بالمدافع الرشاشة، بقيادة المجرم الدموي أوفقتر وزير الداخلية حينها )ضابط سابق ف 
 اري الفرنش  بجنوب الفيتنام(.  االستعم
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، ليشمل   * صبيحة األربعاء ويوم الخميس اتسع نطاق اإلرهاب البوليش 
  
وآسف  مالل    

وبت  ومكناس  وتازة  ومراكش  وفاس  كالرباط  أخرى  مدنا 
الجامعية إىل تطويق   وسطات والقنيطرة وخريبكة... من محاضة األحياء 
الرافض   الشعب  عل  الرصاص  وإطالق  التعليمية،  المؤسسات  مختلف 

 مة الملكية.  لقرارات الحكو 

  18* خلفت هذه الهجمة الدموية المئات من الشهداء )أغلبهم ال يتجاوز  
وضع   تم  حيث  والجرح،  والمعتقلير   المختطفير   من  واآلالف  سنة( 
مجموعة من جثث الشهداء بمركز األموات بعير  الشق، ودفن أخرى شا  

  الوقت الذي كان فيه قرار منع التجول مفروضا، وتهريب
العديد    بالليل ف 

 من جثث الشهداء من البيضاء إىل مستشف  ابن سينا بالرباط.  

بمحاكمات  الملك   النظام  قام  البيضاء،  أبناء كادح   دماء  تجف  أن  قبل   *
  25استثنائية وجماعية شيعة للمئات من المعتقلير  ابتداء من يوم الخميس ) 

حير  الذين  مارس(، وبلغت قمة همجية النظام بإعدامه ألربعة عشر من الفال 
   
  حقهم أحكام ف 

  جيش التحرير، والذين سبق أن صدرت ف 
حملوا السالح ف 

يعرف ب    1964يوليوز   ما  إثر  العسكرية عل  الملكية  المحكمة  من طرف 
دون   للحيلولة  الوطنية  الصحف  حجز  تم  ". كما   

ف  الشر المغرب  "أحداث 
  والدوىل  عل حقيقة المجزرة الدموية

  ارتكبها    اطالع الرأي العام الوطت 
الت 

  حق الشعب. 
 النظام الملك  ف 
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 مارس بكل من الجزائر وباريس وبلغراد وموسكو.   26* خارج المغرب، قام الطلبة المغاربة بالخارج باحتالل سفارات النظام ف 

   
الوضع ويدعو ل "الوحدة الوطنية" لمجابه  29* ف  ف فيه بخطورة  ادورية يعت  الكمتر الدولة  ة  مارس جاء خطاب رئيس 

 الوضع.  

   
ف  والمعتقلير   1965أبريل    10*  الشهداء  دماء  حساب  وعل  الجماهتر  وراء  من  المفاوضات  مسلسل  انطالق   ،

بعد   بإفران،  الدولة  رئيس  مع  الشعبية،  للقوات    
الوطت  لالتحاد  العامة  الكتابة  عضو  بوعبيد،  بجلوس   ،... والمختطفير 

  أواخر شهر مارس. )انته
 ت هذه المفاوضات بعد ذلك بالفشل(. اتصاالت من هذا األختر ف 

  
 (. 1970يونيو بعد حل "برلمان" األعيان من طرف النظام السياس  الملك  )إىل حدود يوليوز    7* إعالن حالة االستثناء ف 

كة والصمت التام عل الجريمة السياسية، حيث وصلت خسة الجهاز النقاتر  االنتهازي    1965أكتوبر    29*   اختطاف بنتر
  األفيون".  بإطالقه  

 حملة دعائية ترجع سبب االختطاف إىل "التجارة ف 

ي النتائج السياسية لالنتفاضة المجيدة:   - 4
 
 ف

، حيث رفعت الجماهتر خالل    
لمات    الواقع، جسدت االنتفاضة الشعبية قطيعة دموية مع خط النضال اإلصالح  والتر

* ف 
،  هذه االنتفاضة الشعبية المجيدة شعار "إال بغيتو   الحرية قلبوها جمهورية"، إعالنا منها عن استحالة إصالح النظام الملك 

ت علنا عن رفضها لهذا النظام الذي     هذا تجاوزت عمليا األحزاب السياسية اإلصالحية من جهة، ومن جهة ثانية عتر
وه  ف 

، باإلرهاب والرصاص والمعتقالت وسفك الدماء،   عية ألبناء الكادحير    كتبت بها الجماهتر الكادحة  واجه المطالب الشر
الت 

 حكمها عل هذا النظام باإلفالس. 

* سقط خالل هذه االنتفاضة أزيد من ألف شهيد برصاص النظام، وكانت االعتقاالت باآلالف، حيث وصفت حينها ب  
  سالت برصاص النظا

ة الدماء الت    الشوارع واألحياء الشعبية، ولكتى
 م. "الحرب األهلية" لشدة المواجهات ف 
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  للقوات الشعبية 
* عل إثر هذه االنتفاضة دخلت ما سم  ب"األحزاب الوطنية" )حزب االستقالل، حزب االتحاد الوطت 

  مفاوضات مشبوهة مع النظام، وطرح معها السؤال من طرف بعض أطر وقواعد حزتر  االتحاد  
اكية( ف  وحزب التحرر واالشت 

  و 
  غالبيتها من الشباب الوطت 

الثوري، حول مدى سالمة وصحة أن يجلس الحزبان معا، بعد المجزرة الوحشية  والتحرر، والت 
  "هموم ومصلحة الشعب"، الذي  

ادورية ألجل الخوض ف    ارتكبها النظام، إىل طاولة المفاوضات مع رئيس الدولة الكمتر
الت 

  
  مقابر جماعية وتهريب جثثهم، والزج باآلالف منهم ف 

 غياهب المعتقالت والسجون.    تم اغتيال المئات منه ورميهم ف 

* رفضت قيادة هذه األحزاب تقديم أي توضيحات لقواعدها حول تلك المفاوضات المشبوهة، وبرزت بشكل واضح وسطية  
هذه األحزاب، فه  مع الجماهتر مرة حير  يشتد الطوق عل هذه األحزاب، وه  مع الحكم مرة أخرى حير  تشتد عزلة هذا  

، وهو تعبتر عن خط   ظروف    األختر
، تغلب عليه المساومة وبيع دماء الجماهتر ف  سياس  متذبذب، خط برجوازي صغتر

احتداد الرصاع، حيث عرت هذه االنتفاضة تخلف هذه األحزاب، خطا وممارسة، عن تقدم حركة الجماهتر الشعبية ونضاالتها  
 البطولية. 

الحزب الثوري وخطه اإليديولوحر  والسياس  الثوري. * بدأت األسئلة تتناسل حول الطريق الثوري بالبالد، وحول طبيعة  
، والصينية بقيادة ماو تش  تونغ.   ، البلشفية بقيادة لينير   وانطلق مسار التعرف بالخصوص عل التجربتير  الثوريتير 

 : 1965مارس  23أهم الخالصات السياسية للتجربة الدموية النتفاضة  - 5

  
ف  أنه  استخالص  تم  الدينامية،  لهذه  بتذبذب وضعف  نتيجة  ويتمتر    ، المحليير  يالية وعمالئها  اإلمتر لسيطرة  بلد يخضع   

ة والمتوسطة، اقتصاديا وسياسيا، وعجزها عل قيادة الجماهتر لتحقيق "الثورة الديمقراطية" )تحرير البالد   جوازية الصغتر التر
يالية والقضاء عل اإلقطاع(، فإن الطريق الثوري بالبالد لن يكون ل ه االنتصار إال إذا كان تحت قيادة الطبقة العاملة  من االمتر

بتحالف مع الفالحير  الفقراء، وأنه يجب طرح قضية السلطة السياسية طرحا ثوريا بدل طرح الخط اإلصالح  الذي يهدف  
ة عنيفة. إىل "ملكية دستورية برلمانية". فتم طرح إقامة نظام الجمهورية الشعبية والذي لن يتحقق إال عن طريق ثورة شعبي
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، ال بد من الحزب الثوري المسلح بنظرية الطبقة العاملة، الماركسية ــ اللينينية، وباالعتماد   وللوصول إىل هذا الهدف السياس 
، خصوصا الطبقة العاملة.   أساسا عل الجماهتر

ة ما بعد مجزرة مارس  - 6  : 1965النضاالت المجيدة لفبر

ية بتل ت حركة النضاالت الجماهتر ابات البطولية  * تمتر    غياب أي سند نقاتر  أو سياس  لها، هكذا نجد اإلض 
قائيتها وقوتها ف 

   
اب سنة    52لعمال جرادة )   1969/    1968لسنت  ، والتضامن العفوي لفالح  األطلس  1968يوم من اإلض  ( وعمال أحوىل 

  مالل و 
اباتهم، وانتفاضة فالح  الوزازات، وقبيلة أوالد عياد ببت  ة مع رأس  المتوسط مع إض    مواجهة مباشر

فالح  واد ماسة ف 
  " ابات "السامتر ابات خريبكة حيث رجم جهاز الدرك وموكب العامل بالحجارة من طرف العمال وأبنائهم، وإض  النظام، وإض 

اب عمال منجم بوعرفة حيث طرد   عامل، منجم زليجة    100عامال، منجم "تانورات" وطرد    200و "كوزيمار" والميناء، وإض 
أثناء ما سم  بحملة "مقاومة غالء    100عامل، ومناجم جبل عوام بمكناس وطرد    500د  وطر  التجار  ابات  عامل... وإض 

  الربــع األول من سنة  
  عمت أغلبية المدن، و عرفت أوجها ف 

األسعار"، كما تصاعدت النضاالت الطالبية والتالميذية الت 
اب  1970   ماي ــ  ماي ضد زيارة وزير خار   4، وعل الخصوص إض 

جية نظام فرانكو )لوبتر  برافو(، والمعركة ضد التجنيد ف 
  استقاللية تامة عن األحزاب اإلصالحية والتحريفية. 

 يونيو من نفس السنة، وذلك ف 

  تخل مطلق وكل  للقوى السياسية والنقابية 
ية العارمة، وعل رأسها نضاالت عمال المناجم، وف  * بهذه النضاالت الجماهتر

  للقوات الشعبية منذ ما سم  ب  عن الجم
اهتر الكادحة، حيث تجمدت أغلبية الهيئات التنظيمية لحزب االتحاد الوطت 

  غشت  
 قيادته وقيادة االتحاد المغرتر  للشغل، دون التذكتر هنا بالضعف السياس  والنضاىل     1967"اتفاق الوحدة" ف 

بير 
ة بير  الجماهتر العمالية والفالحية والشعبية المنتفضة من  لحزب عل  يعتة، أصبحت المواجهة الطبقية والسياسية مبا شر
ادوري من جهة ثانية.   جهة، وبير  النظام السياس  الملك  الكمتر
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  ،   تبلور األفكار الثورية لدى الجيل الصاعد من المناضلير  الثوريير 
ة كذلك، لعبت مجلة "أنفاس" دورا مهما ف    هذه الفت 

* ف 
، وبوتقة فكرة الثورة المغربية ضمن هذه األبعاد، واستطاعت  عن طريق تفاعلها مع المحيط   الجيو ــ سياس  والقاري واألمم 

 التطور لتصبح منبعا ذا أبعاد فكرية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية... 

ورة االنفصال وسؤال الثورة الشعبية:  - 7  سبر

ورة انفصال أغلب ا 70... 68ــ    67* شكلت سنوات   ، وعن  ، انطالق ستر  
لقواعد الثورية وبعض األطر عن الحزب التحريف 

الشعبية   الثورة  األجوبة حول  البداية    
ف  معها  تعددت  جديدة  ثورية  طريق  وبداية شق  الشعبية،  للقوات    

الوطت  االتحاد 
 العنيفة: 

 طريقة "التوباماروس"؟  انتفاضة عل شاكلة التجربة الروسية؟ أم نواة عسكرية عل الطريقة الكوبية؟ أم حرب العصابات عل  

 . أم طريق الحرب الشعبية الطويلة األمد 

  الثورة المغربية هما: 
 لقد تم اعتبار أن المهمتير  المركزيتير  ف 

  المعرين الجدد(
ب أراض   النضال من أجل الثورة الزراعية )ض 

من     
الوطت  )التحرر  يالية  لإلمتر والسياس   االقتصادي  النفوذ  إزالة  أجل  من  ترابيا النضال  الجديد،  واالستعمار  االستعمار 

 واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا(. 

الهدف: إقامة سلطة الجمهورية الديمقراطية الشعبية تحت قيادة الطبقة العاملة، وبتحالف مع الفالحير  الفقراء والجنود  
جوازية المتوسطة الوطنية.  ة وجزء من التر جوازية الصغتر  والتر
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  الثورة وجيشها األوسع، وه  بهذا المعت   وعل هذا األساس،  
تشكل جماهتر العمال والفالحير  الفقراء القوى األساسية ف 

  تحطيم كل أجهزة الدولة التبعية الرجعية ومؤسساتها  
  المغرب، بل تعت 

  فقط إزالة الملكية ف 
حرب شعبية، وه  ال تعت 

. القمعية من جيش وبوليس... وانتقال كامل للسلطة إىل يد الج  ماهتر

ورة الكفاح المسلح كطريق للثورة".    هو "ض 
 كان مبدأ االنفصال عن الحزب التحريف 
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 منظمة "إىل األمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية 

 )تنظيم "أ"( 

 كرونولوجيا سياسية

 ــــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 

أول خاص بالمرحلة الثورية من تاريــــخ منظمة "إىل األمام"، ويمتد من  تتألف هذه الكرونولوجيا السياسية من جزأين، جزء  
  عل قيادة التنظيم سنة    1979، إىل االنفجار التنظيم  سنة  1970التأسيس سنة  

   1980واستيالء الخط التحريف 
. وجزء ثات 

  عل قيادة التنظ   1980خاص بالمرحلة التحريفية، وهو يمتد من سنة  
يم، إىل الحل العمل  للمنظمة  واستيالء الخط التحريف 

 . 1994سنة 

 الجزء األول: المرحلة الثورية 

ي عل قيادة التنظيم )1979( إىل االنفجار التنظيمي )1970من التأسيس )
 (  1980( واستيالء الخط التحريف 

غشت، يمكن تقسيم هذه المرحلة الثورية من تاريــــخ منظمة "إىل األمام" إىل ثالثة   30: باالعتماد عل إصدارات موقع  إشارة
 أطوار: 

  طور أول 
 . 1972نونتر   20دود تقرير ( إىل ح1970غشت )   30: من التأسيس ف 

ي 
 . 1975بداية  1974إىل مسلسل اعتقاالت نهاية  1972نونتر  20: من تقرير طور ثان 
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  عل قيادة التنظيم   1979إىل االنفجار التنظيم  لسنة    1975/    1974: من اعتقاالت  طور ثالث 
واستيالء الخط التحريف 

1980 

 الطور األول من المرحلة الثورية 

ي من 
 
 : 1972نونبر   20إىل تقرير   1970غشت  30التأسيس ف

   1970سنة 

 1970غشت   30تأسيس المنظمة:  

  انعقد  ة  الصور )   اللقاء التأسيسي بالرباط
  إحدى شققها ه  للعمارة الت 

غشت    30لقاء    ف 

 (التأسيش  لمنظمة "إىل األمام" 1970

 األطروحة التأسيسية:  

" وثيقة:  الثوريسقطت  إصدار  الطريق  فلنفتح  بنعدي  األقنعة،  حسن  ")قام 
 بصياغتها بعد نقاشات أولية سابقة( 

 حول الوثيقة: 

 * الفكرة المركزية لألطروحة التأسيسية: 

جوازية، وأن واجب   التر السياسية  االنتهازي اإلصالح  للقوى  ، وتجاوزها للخط  للجماهتر الثورية  الطاقات  "تنام  وتصاعد 
  لبل

."الثوريير  اآلت   ورة هذه الطاقات، هو بناء الحزب الثوري، تلك ه  مهمة الساعة بالنسبة للثوريير 
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ادورية وقيام سلطة  * الهدف:   يالية وعزل األوليغارشية الكمتر "القضاء عل السيطرة اإلمتر
اكية"  الديكتاتورية الديمقراطية للعمال والفالحير  كمرحلة انتقالية نحو االشت 

 :  * الخط السياسي

، وتتخذ شكل انتفاضة   "االنطالقة الثورية"، وه  تستند عل التقدم الهائل لكفاح الجماهتر
اع السلطة، بل إىل تفكيك الجهاز الحاكم.   ال تؤدي إىل انت  

: الماركسية ــ اللينينية ــ خط ماو تسي تونغ.  ي  * الخط اإليديولوجر

 * أسلوب حسم السلطة السياسية:  

". "الحرب ا  
 لشعبية الطويلة األمد بقيادة حزب العمال والفالحير  الماركش  ــ اللينيت 

 * الخط التنظيمي عند التأسيس:  

 خط تنظيم  ال مركزي، يعمل بفروع محلية )الناحية( ولجنة تنسيق وطنية كجهاز قيادي للمنظمة. 

ي البناء التنظيمي لمنظمة "إىل األمام")قبل نقده والقطع نهائيا  
 
ي محطة  ف

 
 (: 1972نونبر   20معه ف

ي ــــــ وجود قيادة وطنية ه  عبارة عن    1
(  72بداية    71)ثم لجنة وطنية بعد الندوة الوطنية األوىل نهاية    لجنة تنسيق وطن 

، وغالبا ما كان أعضاؤها يجدون صعوبة عل مستوى جعل   يغيب عنها الطابع المركزي الملزم للمستويات التنظيمية األدت 
م بقراراتها. التنظي  مات المحلية والقطاعية تلت  
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اكية(، وتستنسخ اللجان    بلجان محلية كقيادة للنواجي ــــ االشتغال    2 )مفهوم الناحية كان موروثا عن حزب التحرر واالشت 
  اللجنة المحلية: وقد  

  تنتدب عضوا منها ليمثلها ف 
كان هذا  المحلية مفهوم التنسيق الذي يتحول إىل تمثيلية للخاليا الت 

 الشكل التنظيم  يخلق توترا دائما بير  الخاليا واللجان المحلية. 

، وكانت تعمل ألسباب أمنية بعضوية ال تقل عن ثالث أعضاء و  الخاليا هي الوحدة التنظيمية القاعدية للمنظمةــــ كانت  3
، انقسمت إىل اثنتير   أي تتشكل خليتان بدل خلية واحدة. و    ال تتجاوز خمسة، و إذا فاق عددها الخمسة، ستة مثال أو أكتى

ة العدد تثتر عند اجتماعها شكوكا قد تصبح مقدمة العتقالها،   ، حيث أن الخلية الكبتر  
  ذلك إىل الجانب األمت 

يعود السبب ف 
  لعقد مثل هاته االجتماعات الموسعة. 

 كما أن أماكن االجتماعات قد ال تتسع بما يكف 

   كانت الخاليا تقوم عل أساس قط
، خلية تالميذية ...(. يعتتر مسؤولو الخاليا، ف    )خلية طالبية، خلية الخ 

اع  أو جغراف 
 نفس الوقت، ممثلوها داخل اللجنة المحلية )القيادة المحلية(. 

ة الميدانمهام الخاليا ( فه  القيادة المباشر ية : سواء كانت قطاعية )مثال خلية بإحدى الثانويات( أو جغرافية )خلية بخ  شعتر 
  حدود صالحياتها المحددة حسب  

  نشاطها الداخل  تتطرق عتر جداول أعمالها للوضعية العامة ف 
داخل مجال عملها. وف 

  نفس القطاع أو المجال.  
  لمهام وصالحيات الخاليا، خاصة إذا كانت هناك عدة خاليا عاملة ف 

التقطيع القطاع  والجغراف 
  تتوصل بها عن طريق ممثليها داخل اللجنة المحلية.  تعالج الوضع السياس  العام من خالل مناق

شة الوثائق السياسية الت 
  توزيــــع المناشتر  

تقوم الخلية ببلورة المهام المطروحة عل مستوى القطاع أو المجال الذي تنشط فيه. وتتمثل تلك المهام ف 
ابات واستقطاب مناضلير     التحريضية والدعائية والقيام بالدعاية الشفوية وتنظيم المظاهرات والمشاركة فيها وقيادة اإلض 

، ماو ...(.  ، ستالير    )ماركس، انجلز، لنير 
 جدد... والعمل عل قراءة ومناقشة نصوص كالسيكية للفكر الماركش  اللينيت 
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بعد تأسيسها، التحق العديد من المناضلير  المنحدرين من الطبقات الكادحة بالمنظمة، إىل جانب المجموعة المؤسسة    *
اكية"  واالشت  "التحرر  حزب    

ف  سابقا  تمرسوا  والذين   ، الجامعيير  األساتذة  وبعض  والمهندسير   التكنوقراط  من  للتنظيم 
  سابقا(، وعل إثر هذا،

برز ضاع بير  الطرفير  داخل التنظيم والذي اتخذ أشكاال مختلفة كالرصاع    )الحزب الشيوع  التحريف 
  األحياء الشعبية والعمالية وتهرب  1971حول لغة إصدار الوثائق، وبعد ذلك، ابتداء من  

، حول مسألة توزيــــع المناشتر ف 
جوازيير  الصغار من المهام السياسية الدعائية والتحريضية.   التر

 : 1970* شتنبر  

  مارس   23ق المكتب السياس  لتنظيم "ب" )منظمة "انبثا
 . 1970مارس"( الذي تأسس رسميا ف 

حدثا هاما، وهو انتفاضة الفالحير  الفقراء بأوالد خليفة )بير  سوق ثالثاء الغرب ونواح  القنيطرة(    1970عرفت أواخر سنة    *
  قادها "القائد بنونة" يوم ال 

، بسبب استيالء أخ الحسن )عبدهللا(   28سبت  والمواجهة مع دبابات ومدافع النظام الت  نونتر
 عل أراضيهم الفالحية. 

: كان األساس السياس  واإليديولوحر  لهذا الخط التنظيم  الالمركزي هو خط "االنطالقة الثورية"  ملحوظة

  مع صدور تقرير    الذي تم نقده
، حيث اعتتر جوهر هذا  1972نونتر    20والقطع معه تنظيميا بشكل نهات 

  
اتيجيتها الثورية، عفوية كاملة ف    بناء است 

  بناء حزبــها الثوري وف 
الخط هو العفوية، عفوية حركة الجماهتر ف 

  تنظي
  تقدم مراحلها، وإغفال تام لدور المنظمة الثورية ف 

  تفجتر كفاحاتها  فتح طريق الثورة وف 
م الجماهتر وف 

اتيخر  واضح.   بأفق است 
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 :  1970* دجنبر 

  لطلبة المغرب )"أوطم"( وبروز الئحة "جبهة الطلبة التقدميون" بكلية  
انعقاد المؤتمر الرابع عشر لالتحاد الوطت 

وال  المعاهد  من  بمجموعة  للحملم  آخرون  مناضلون  تقدم  بالرباط، كما  وبأسماء  اآلدب  كة  مشت  بلوائح  كليات 
ي للحملم.  " كتنظيم شبه جماهتر  مختلفة، وهم من سيحملون بعد ذلك اسم "الجبهة الموحدة للطلبة التقدميير 

   1971سنة 

 :  1971* األشهر األوىل من سنة 

  وسط الطلبة والتالميذ، ومعارك يناير /  
ت بتصاعد المد الثوري الماركش  ــ اللينيت  ة بعد المؤتمر  تمتر  اير مباشر فتر

 ل "أوطم".  14

اير / مارس   : 1971* فبر

  صفوف الحملم، إال أن النضال لم يتوقف، بل تمدد النضال وسط الحركة  
النظام يشن حملة اعتقاالت واسعة ف 

ية، خصوصا وسط الطلبة والتالميذ واألساتذة.   الجماهتر

 : 1971* سنة  

  سياق خط "االنطالقة الثورية" الذي تم تجاوزه  دعت المنظمة إىل تشكيل "اللجن  
العمالية الشية" )كان هذا ف 

  تقرير  
  ف 
 . (1972نونتر  20بعد ذلك وبشكل نهات 
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 * الوثائق الصادرة بعد التأسيس وقبل إقرار انعقاد الندوة الوطنية األوىل للمنظمة: 

  ـقاطرة الجماهبر وقاطرة المساومير  * "
 ـ عبداللطيف زروال )وثيقة غتر متوفرة(. " ــ لجنة التنسيق الوطت 

"1971ماي    4*   تصفية  :  من  التاريخية  المرحلة  ي 
 
ف ي  العرنر الغرب  ي 

 
ف الثورة 

يالية  " ــ )النص األصل  للوثيقة باللغة الفرنسية(اإلمبر

القليل وسط   الوثيقة: ه  وثيقة داخلية للمنظمة، لم يطلع عليها حينها إال  حول 
هذه   تعرضت  والشعبية،  التنظيم.  والفالحية  العمالية  النضاالت  لمجمل  الوثيقة 

واالختطافات   بالقمع  النضاالت  هذه  ووجهت  والتالميذ، حيث  الطلبة  ونضاالت 
النضاىل   المد  لتكستر  فاشية  "كومندوهات"  ل  النظام  واستعمال  واالعتقاالت 

ال الرئيسية  وبؤرتها  العربية  الثورة  عن  الحديث  فيها  جاء  ي. كما  ثورة الجماهتر
يالية والتحريفية واألنظمة الرجعية العميلة،     حاضها تواطؤ اإلمتر

الفلسطينية الت 
ة سياسيا واقتصاديا.  يالية وتعمق أزمة هذه األختر  ثم جاء الحديث عن المد النضاىل  التحرري العالم  ضد اإلمتر

اتيجية التنظيم": 1971* ماي  اتيجية الثورة واسبر  : "اسبر

ورة    حول الوثيقة: شكلت ، بتأكيدها عل ض  لبنة أوىل عل طريق نقد الخط السياس  والتنظيم  الوثيقة  هذه 
ي الثوري وعل أهمية التنظيم المركزي. إال أنها ظلت حبيسة خط "االنطالقة   التأسيس لمنظور العمل الجماهتر

  تحكم العفوية والتصور الميكانيك  
لمراحل الثورة، ولم تستطع  الثورية" الذي لم تتخلص من سلبياته المتمثلة ف 

ية العفوية وبناء أدوات الثورة. لقد منحت هذه الوثيقة    مرحلة تقدم حركة الجماهتر
إدراك دور التنظيم المركزي ف 

الروسية، ال تؤدي إىل السلطة السياسية، بل إىل تفسخ وتفكك    1905لمفهوم "االنطالقة الثورية" شكل انتفاضة  
كذلك مفهوم "االنتفاضة الفاشلة"(، ليتم حينذاك فتح الطريق أمام حرب التحرير  الجهاز الحاكم )أطلق عليها  
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التنظيم )المركزية مفرطة( عتر   المركزي، إىل تشتيت  التنظيم  إدراكه ألهمية  الوثيقة، رغم  الشعبية. ودعا نص 
ة والتجذر وسط الطبقة جوازية الصغتر ته وقلب بنية التنظيم التر  العاملة.  قطاعات الجماهتر ألجل بلت 

كة بير  تنظيم "أ" و "ب"، ويتضمن: : إصدار العدد األول من مجلة "أنفاس" بالعربية1971* ماي 
 ، مشت 

 التطورات السياسية للطبقة العاملة المغربية 

 مسألة الفالحة المغربية

  جريدة فلسطير  
 الثورة الفلسطينية ف 

 خالصات من تجربة الشعب الفيتنام  

 التخلف والعالم الثالث 

 نحو حل ديمقراط  للمسألة الفلسطينية. 

 : 1971يونيو  14* 

  توبــع  
ى"، والت    أطلق عليها ب "محاكمة مراكش الكتر

انطالق المحاكمة الت 
، طلبة،    32حضوريا و    161مناضال )   193فيها   غيابيا، منهم عمال، فالحير 

  للقوات  
( من االتحاد الوطت  الشعبية  أساتذة، تجار صغار وخمسة محامير 

ومحاولة   النظام  ضد  التآمر  "تهمة  ب  بمراكش،  الجنائية  بالمحكمة 
"، حيث تم اعتقالهم سنة  اك 

االنقالب عليه وتعويضه بنظام جمهوري اشت 
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  شتنتر    1970
وتوزعت األحكام بير    1971وتعذيبهم طيلة هذه المدة قبل تقديمهم للمحاكمة )سيصدر الحكم ف 

 سنة( 30إىل   10ض اآلخر بير  اإلعدام والمؤبد للبعض، وللبع

 : 1971* يونيو  

     33القمع يسلط عل مناضل  الحملم بمراكش، واعتقال  
مناضال. جاءت هذه االعتقاالت عل إثر النضاالت الت 

  أبريل  
اب العماىل  المشهور لعمال قطارة ف 

 . 1971عرفتها الثانويات بمراكش، وكذلك اإلض 

ي العدد إصدار  1971  يونيو * 
 "، ويتضمن: أنفاسمن مجلة " الثان 

 تطورات الحركة الطالبية المغربية 

  مرص من 
  ف 
 1968إىل    1945الرصاع الطبف 

 التشاد

  
  وأزمة التفكتر السلف 

 النقد الذات 

  والتحرر الفكري 
 التجديد الثقاف 

  أفق الثمانينات 
 شبيباتنا ف 

  منطقة ظفار
 دراسة تحليلية عن الوضع االجتماع  ف 

اب ق  طارةإض 
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 : 1971يوليوز   10* 

 االنقالب العسكري األول ضد الملك. 

ات،   الصختر قرص  شهدها  مسلحة  مواجهات  بعد  بالفشل  االنقالب  هذا  باء 
وممثل   وخدامه  أعيانه  بحضور  ميالده  عيد  حفل  يقيم  الحسن  حيث كان 

  الوقت الذي فشل فيه القوى اإلصالحية وبعض ممثل  أسياده اإل 
. ف  ياليير  متر

والتلفزة   اإلذاعة  بدار  الرصاص  دوي  استمر  القرص،  وسط  االنقالب  هذا 
  مجموعة من المدن  

والمناطق المجاورة لها. كما خرجت الجماهتر بتلقائية ف 
، ورفعت خاللها شعارات تنادي بالجمهورية    

الديمقراطية  بمظاهرات أطر بعضها اليسار الثوري الماركش  ـ اللينيت 
 الشعبية. 

تقديم   )األكاديمية   1080سيتم  الضباط  والتالميذ  الضباط  من 
  شتنتر  

العسكرية ألهرمومو( أمام المحكمة العسكرية للقنيطرة ف 
1971 . 
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ي أعقبت االنقالب العسكري للعاشر من يوليوز  
ة النر    1971* الفبر

ــــ بدأت البنية التنظيمية للمنظمة تعرف تفككا، صاحبه تعمق نزعة سلبية لدى العديد من الرفاق، خاصة إزاء ما 
ية من طاقات ثورية كامنة.   أبانت عنه النضاالت الجماهتر

الطب كيبة  الت  بير   التناقض  حدة  تنام   من  ــــ  فئة  لدى  وتجذره  الوع   وتزايد  للتنظيم،  ة  الصغتر البورجوازية  قية 
  .  المناضلير  من أبناء الكادحير 

  عقدتها المنظمة نهاية  ملحوظة
، حيث  72/ بداية    71: هذا األمر أكدته الندوة الوطنية الت 

وليتارية والكادحة، و  هو ما  أبانت عن صعود لمثقفير  بروليتاريير  منحدرين من الجماهتر التر
كان له أثر كبتر عل مجريات التطور فيما بعد حينما انفجر الرصاع بير  الخطوط الثالثة مع  

ية.   انطالق حمالت القمع بموازاة مع تنام  الحركة الجماهتر

 " ويتضمن أنفاسمن مجلة " عدد مزدوج الثالث / الرابع: إصدار 1971* يوليوز / غشت  

 واقع محاكمة مراكش

  ناحية الغرب مسألة 
 الفالحة ف 

ق األوسط والقضة الفلسطينية"  حول "أزمة الشر

  مرص من 
  ف 
 1968إىل    1945الرصاع الطبف 

 (  
  وأزمة التفكتر السلف 

 ( 2النقد الذات 
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 الدكتاتورية والديمقراطية

  إفريقيا
 التغلغل اإلشائيل  ف 

 األندية السينمائية وثقافة النخبة 

ة:   * أبرز نضاالت الفبر

اب عمال منجم "ميبالدن" للزنك والرصاص ناحية ميدلت باألطلس المتوسط، عل بعد  1971غشت    13 : إض 

كة تابعة لبنك باريس وهوالندا وبنك روتشيلد خادم مصالح الكيان    10 ، والذي تستغله شر كلم من منجم أحوىل 
. تضامن عمال أحوىل  معهم    

أو سياس   الصهيوت  نقاتر   أو سند  أي دعم    غياب 
العمل ف  ليومير  من  ابهم  بإض 

 . بير   للمرص 

 :  1971* شتنبر  

بعض من   الذي سيؤسس  التيار  المسلح، وهو  للكفاح  يدعو  تيار  وبروز  لتنظيم "ب"،  المركزية  للجنة  اجتماع 
 قيادييه بعد ذلك الفصيل الثالث وسط الحملم، فصيل ل "نخدم الشعب". 

 : 1971شتنبر    * ابتداء من

األوىل   الوطنية  الندوة  إقرار  سيتم  العاملة،  للطبقة  ى  الكتر النقابية  والمعارك  ية  الجماهتر الحركة  انطالق  مع  ــــ 
جوازي الصغتر للتنظيم، وتحديدا بعد   كيب التر للمنظمة من طرف لجنة التنسيق الوطنية، لمعالجة معضلة الت 

أبنا  من  ثوريير   بروليتاريير   لمثقفير   السؤال  صعود  عل  خصوصا  ولإلجابة  والكادحة،  وليتارية  التر الجماهتر  ء 
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ة أن تتجذر داخل الطبقة العاملة، طليعة الثورة، من أجل بناء حزب   المركزي: كيف يمكن لمنظمة برجوازية صغتر
وليتاريا الثوري؟   التر

نظيم ثوري"، وه  الندوات  ــــ انعقاد سلسلة من الندوات المحلية للفروع حول "الخط السياس  ومعضلة بناء ت
بير    المنظمة  الداخل  وسط  الرصاع  استمرار  إقرار عقدها، مع    تم 

الت  للمنظمة  األوىل  الوطنية  للندوة  المهيئة 
ية )نظرية بناء األطر   جوازي الصغتر لبناء التنظيم الثوري خارج النضاالت الجماهتر ، حيث دعا الطرف التر الطرفير 

 خارج معمعان الرصاع(. 

اتيجية "القواعد الحمراء". ــــ ا  نطالق النقاش حول است 

 ــــ طرح مسألة "الجبهة الثورية الشعبية" للنقاش. 

ة:   ي هذه الفبر
 
 * التيارات المعبر عنها داخل التنظيم ف

 : ي
 ــــ تيار ماركسي ــ لينين 

التحرير الشعبية الطويلة األمد، متأثر بالثورة الثقافية الصينية وإسهامات ماو تش  تونغ، مدافع عن خط حرب  
وعن خط الجماهتر كما حدده ماو تش  تونغ، وهو الخط الذي عرف بخط "القواعد الحمراء المتحركة"، وكان  
  )من مؤسش  منظمة "إىل األمام"، وهو مهندس وخريــــج مدرسة المعادن بفرنسا، أستاذ  

عمه ابراهام الشفات  يت  
فوا عل مجلة "أنفاس"    جامع  بالمدرسة المحمدية للمهندسير     شؤون الطاقة. من الذين أشر

بالرباط وخبتر ف 
 )  إىل جانب عبداللطيف اللعتر 

"(   1972نونتر   20:)أطلق عليه تقرير   ــــ تيار غيفاري  اسم "التيار الشبك 
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"كارلوس    يدعو هذا التيار إىل حرب العصابات كطريق للثورة المغربية، متأثرا بتجارب أمريكا الالتينية، أطروحات
بفرنسا، رفض هذا   وليتاري"  التر "اليسار  بأطروحات  األوروغواي، وكذلك  "التوباماروس"  و   ، ازيل  التر مارغيال" 
، أي بناء    

التيار فكرة بناء الحزب الثوري كمقدمة للثورة المغربية، حيث لم يكن يهتم ببناء تنظيم بالمفهوم اللينيت 
وليتاريا المغربية. وقد ارتكز تصور هذا    منظمة ماركسية ــ لينينية عل طريق بناء   للتر

حزب ثوري ماركش  ــ لينيت 
: بناء تنظيم شبك  مسلح وإعطائه واجهة سياسية عن طريق خلق جبهة شعبية ثورية )ال عالقة  

التيار عل فكرتير 
  منظور منظمة "إىل األمام"(. 

 لهذه الجبهة بمفهوم الجبهة الشعبية الثورية ف 

  فتح الطريق الثوري، بل عل تنظيم شبك  خارج الكفاح  ال يرى هذا التي
  االعتماد عل الجماهتر ف 

ورة ف  ار ض 
  الخفاء بشكل شبك  مستغال خط الالمركزية وانعدام أية مراقبة مركزية، 

ي الثوري. وهو تيار كان يعمل ف  الجماهتر
اير ومارس    فتر

بة االعتقاالت ف   . 1972وكان هذا التيار هو مصدر ض 

ت عناض هذا التيار بعمليات إن ت اتيجية حرب العصابات المدينية، حيث تمتر  صور هذا التيار هو أقرب إىل است 
ات، كإحراق أقواس النرص خالل احتفال النظام بعيد العرش.   إحراق أماكن وتجهتر 

الفرنسية، واختصاض    الجامعات  إحدى  ، وهو دكتور صيدلة تخرج من  بلخرص  التيار هو جمال     زعيم هذا 
ف 

األعشاب الطبية. مناضل ختر أساليب النضال الثوري من خالل احتكاكه بمكونات ما يطلق عليه عادة " أقىص  
، وكان عل عالقة قوية  ا داخل لجان فلسطير  وليتاري"، كما نشط كثتر "، وباألخص "اليسار التر اليسار الفرنش 

ة بتقنيات العمل الثوري من  ، وذو دراية كبتر  
ها، ومن المعروف أنه كان   باليسار الفلسطيت  لوجستيك وطباعة وغتر

  
ف  بتوزيعه  يقوم  ، حيث كان  ازيل  التر ماريغيال"  "كارلوس  ل  المدينية"  العصابات  "موجز حرب  بكراسة  متأثرا 

 اتصاالته.  

  منتصف سنة 
  ف 
عل أن يحتفظ بأفكاره ويدافع عنها   1971انسحب ممثل هذا التيار من لجنة التنسيق الوطت 

 داخل التنظيم. 
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، حدا لوجود هذا التيار الذي كان يقوم بعمل تكتل   1972إىل حدود ماي    1972: وضعت موجة اعتقاالت يناير  ملحوظة
 داخل التنظيم )تنظيم وسط التنظيم(، وهو الذي كان وراء تأسيس ما سم  ب "وكالة األنباء الشعبية". 

 :  ــــ تيار إصالجي

وط، وقد برز هذا التيار  تيار أكتى سلبية من      تلك الشر
التيار الغيفاري، حيث ال يرى إمكانية انطالق أي مد ثوري ف 

نونتر     
ف   "  

الوطت  التنسيق  لجنة  إىل  المقدم  السياس   "التحليل    
ف  واضح  تكتل   1971بشكل  بشكل  وعمل   ،

 مستغال هيكلة التنظيم المفككة وانعدام المراقبة المركزية. 

إىل   التيار  هذا     دعا 
الدعات  العمل  من  والتقليص  ية،  الجماهتر النضاالت  عن  واالبتعاد  للمنظمة    

الذات  البناء 
والتحالف مع األحزاب   للتعامل  الثورة، كما دعا  لقيادة  الثورية  بناء األطر  المنظمة من  تتمكن    حت  

والتحريىص 
  كان هذا التيار يضخم 

 من دورها. السياسية اإلصالحية، أحزاب الكتلة الوطنية آنذاك، الت 

ة. وقد عرف هذا   وتنتم  القاعدة الطبقية جلها لهذا التيار إىل الفئات المتوسطة والعليا من البورجوازية الصغتر
  . ، أستاذ جامع   

التيار باتجاه "رايموند بنعيم"، وهو من مؤسش  منظمة "إىل األمام"، وعضو لجنة التنسيق الوطت 
  كانت قد 

اكية"، من ضمنهم    التفت حوله مجموعة من األطر الت    االنسحاب من حزب "التحرر واالشت 
ساهمت ف 

 .)... ، زهور بنشمش   
هم )مثال الفاكهات   مجموعة من األساتذة الجامعيير  والمهندسير  وغتر

كان مركز ثقل هذا التيار بمدينة الرباط، حيث كانت تسيطر عناضه عل "اللجنة المحلية" بها، وسينفجر الرصاع  
  سياق اإلعداد للندوة الوطنية األوىل للمنظمة )كانت الفروع  بهذا الفرع بير  ت

يارين بمناسبة تقييم تجربة الفرع، ف 
  الندوة الوطنية، كان هذا النقاش هو الذي قد أطلق  

ملزمة حينها بتهيئة النقاشات المحلية و تعيير  ممثليها ف 
ارة الرصاع بير  تيارين داخل المنظمة استمر إىل حدود   تبير  أن عناض هذا التيار كانوا يتملصون    (، حيث1973شر
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، طبع الوثائق، توزيــــع الوثائق الوطنية، عرقلة المهام التقنية، تداول الوثائق   من مهامهم النضالية لتوزيــــع المناشتر
  مقابل تيار ثوري متشبع بالفكر الماركش  ــ  

باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية، سيادة نزعات نخبوية حلقية... ف 
ي، عن طريق الدعاية والتحريض الثوريير  وقيادة  ا   النضال الثوري الجماهتر

  وفكر ماو تش  تونغ، منخرط ف 
للينيت 

بالكتابات   والقيام  الشعبية،  باألحياء  الشية  المناشتر  وتوزيــــع  القمع،  والمواجهات مع  ابات،  المظاهرات واإلض 
 الحائطية... 

 

     : ملحوظة
  انعقدت ف 

دجنتر    31انهزم هذا التيار اإلصالح  إيديولوجيا، سياسيا وتنظيميا خالل الندوة الوطنية األوىل الت 
  عضوية اللجنة الوطنية، ليقوم الملتفون حوله بنهج ممارسة تكتلية وحلقية بعدما  72يناير   1ـــ  71

، ولم ينتخب زعيمه ف 
اف بعضو اللجنة الوطنية الج (. رفضوا االعت   ديد )فؤاد الهالىل 

  ذلك  
  كانوا يتحملون المسؤولية داخلها، مستغلير  ف 

وقد حاول عناض هذا التيار تطوير تواجدهم داخل ناحية الرباط الت 
 .  1972انعدام المراقبة المركزية وتفكك التنظيم بسبب القمع وحملة اعتقاالت يناير / ماي  

بعد  بنعيم"،  التيار، "رايموند  ... ماي    قام زعيم هذا  يناير  اعتقاالت  إخراجه من  1972موجة  المنظمة من أجل  از  بابت    ،
المغرب وبأية طريقة، وإال سيقوم حال اعتقاله بإفشاء أشار التنظيم. هكذا انهار زعيم اإلصالحيير  وفر إىل الخارج خوفا من  

  التواجد إىل حدود  
  حير  قاوم بعض أعضاء هذا التيار واستمروا ف 

)حوكم "بنعيم" غيابيا خالل المحاكمة    1973القمع، ف 
ة ليناير   (. 1977الشهتر
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 "، ويتضمن: أنفاسمن مجلة " العدد الخامسإصدار   1971* أكتوبر 

 الصحافة الوطنية والقضايا العربية 

  األزمة االقتصادية
 مالحظات ف 

  
  للتحالف الثالتى

 ما هو المضمون الحقيف 

  الجزائر )
  ف 
 ( 1الوضع الطبف 

 حول "الحركة الوطنية" حوار 

ة:   * أبرز نضاالت هذه الفبر

  التصاعد والتوسع: "كوفيطكس" ابتداء من  
  1971أكتوبر    25استمرار النضاالت العمالية والفالحية والشعبية ف 
  فاتح نونتر     وتضامن عمال النسيج بفاس، عمال "صوماكا"

     1971ف 
نونتر وعمال الصندوق    5والميناء بالبيضاء ف 

   
وك النسيج بالرباط ف    فاتح أكتوبر، عمال فلتر

أكتوبر واإلدارة المركزية للفوسفاط ومطاحن باروك    5الفرنش  ف 
الضيعات   من  وبمجموعة  أكتوبر...  شهر  بتطوان  والحافالت  برماطكس"  "أرافريكو  كة  شر وعمل  والساحل، 

نيطرة ومنجم الفوسفاط باليوسفية بمراكش ومطاحن البوغاز بطنجة، ومعامل السكر بسيدي عالل التازي بالق 
  أواخر نونتر  

  مالل ف 
كلم    30، عمال مناجم قطارة )1971و السكك الحديدية والعجالت، والعمال الزراعيون ببت 

  قعر المنجم ابتداء من يوم  
  الجبيالت( الذين اعتصموا ف 

  أراض 
ق مراكش ف  عامال( إىل   109أبريل )   19شمال شر

   حير  إرجاع رفاقهم المطرو 
  انتهت ف 

  المعركة الت 
اب   30دين، وانترصوا ف    إض 

أبريل، وعمال مناجم خريبكة ف 
 ... 1971دجنتر   5شتنتر إىل    20بطوىل  دام شهرين ونصف، من  
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 "، ويتضمن: أنفاسمن مجلة " العدد السادسإصدار   1971نونبر   15* 

 من المسؤول عن الصعوبات االقتصادية

 نهوض جديد للطبقة العاملة 

ة والواقع الراهن الثو   رة العربية بير  األهداف الكبتر

  الجزائر 
  ف 
 الوضع الطبف 

 الطبقة العاملة المغربية وشعوب العالم الثالث 

 أزمة نقدية أم األزمة العامة للرأسمالية؟

  ناحية الحوز 
 تحقيق عن الوضع االجتماع  ف 

 1972/ سنة  1971نهاية سنة  

 : انعقاد الندوة الوطنية األوىل بالرباط: 1972يناير   1ــ  1971دجنبر   31* 

وعرفت    ،  
الوطت  التنسيق  لجنة  طرف  من  المقدم  السياس   التقرير  للمنظمة  األوىل  الوطنية  الندوة  ناقشت 
 نقاشات حادة وقوية أدت إىل هزيمة الخط اإلصالح  الذي ال يرى إمكانية انطالق مد ثوري بالبالد. 
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: عل المستوى   التنظيمي

ف   ، وتشكيل لجنة وطنية كقيادة سياسية مركزية للمنظمة، وكتابة وطنية تشر  
تجاوز مفهوم لجنة التنسيق الوطت 

 ومراقبة العمل اليوم  للتنظيم. 
 عل تطبيق مقررات اللجنة الوطنية وضمان قيادة التنظيم بير  اجتماعير 

  

  

 

  احدى الشقق لفرنسية تقدمية تدع الحاج حمو استاذة بالصورة:  
  آخر هذا الزقاق عل اليمير  وف 

  ىحدإف 
 1972يناير  1ـــ   1971دجنتر 31الثانويات بالرباط انعقدت أول ندوة وطنية لمنظمة إىل األمام وذلك بتاريــــخ 

 تشكيلة القيادة الوطنية للمنظمة: 

ي الكتابة الوطنية:  5عضوا كلجنة وطنية، منهم  13
 
 أعضاء ف

ي بلعباس،  ، عبداللطيف زروال، المشت  ، عبداللطيف اللعتر   
أبراهام الشفات 
  من القيادة السياسية أعبدالحميد  

مير  )وهم أعضاء الكتابة الوطنية(، والباف 
، عبدالفتاح   الهالىل  فؤاد   ، فقتر الوطنية، وهم: عل   اللجنة  أعضاء  المركزية، 

ن  الحاج   ،  
، الفاكهات  العرتر  غنو،  آيت  المحجوب  الموساوي،  محمد  اض، 

 عبدهللا زعزاع. 

 

ة للتنظيم،   : ملحوظة   جو مفعم بسلبيات جاءت كرد فعل عل واقع البنية البورجوازية الصغتر
جاء هذا االنتخاب ف 

انتخاب   وإخضاع  والقطاعية،  الجغرافية  )التمثيلية  للتمثيلية  االنتخابية  العملية  وأخضع  "عمالوية"  نزعة  نم  مما 
 القيادة إىل التمثيلية كمقياس النتخاب العضو(. 
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 من الخالصات السياسية للندوة الوطنية األوىل للمنظمة:  

  منتصف 
اتيجية القواعد الحمراء" الذي انطلق ف  ورة تعميق النقاش حول "است   . 1971ــــ ض 

 .  ــــ العمل وسط الطبقة العاملة والفالحير 

 ركزية. ــــ إصدار جريدة م

 مارس" الحقا(.  23ــــ العمل عل تحقيق الوحدة مع تنظيم "ب" )" 

 ــــ تدعيم العمل وسط الحركة الطالبية والتالميذية واألحياء الشعبية. 

 "، ويتضمن: نفاسأمن مجلة " 8/    7عدد مزدوج   1972 / يناير  1971* دجنبر 

 بصدد اإلصالحات 

 معركة عمال مناجم خريبكة

  قطاع النسيج 
 العالقات والرصاعات الطبقية الراهنة ف 

 هل يجب تغيتر "صوماكا" 

  مالل والنضاالت العمالية باإلقليم 
اب عمال السكر ببت   حول إض 

  الخط العام لنضال الطبقة العاملة
 موضوعات ف 
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  المغرب 
 دور األبناك األجنبية ف 

  أرض الصحراء 
 فلسطير  جديدة ف 

 اإلصالحية وأفقها اإليديولوحر  نقد الحركة  

 مقابلة مع عبدهللا العروي

اكية  عل درب الثورة االشت 

  للمهندسير  
 ميثاق االتحاد الوطت 

 :  1972* يناير 

، إال    خط "االنطالقة الثورية": التخل  الرسم  عن  اجتماع اللجنة الوطنية للمنظمة  اتيخر  كخط سياس  واست 
  مع هذا الخط  

أن الخط والبنية التنظيميير  ظال حبيش  هذا الخط )خصوصا الالمركزية(، ولم يتم القطع النهات 
  تقرير  

  الذي قدمته المنظمة ف 
ة،    20إال مع النقد الذات    نفس الفت 

نونتر الذي أسس النطالقة تنظيمية جديدة. ف 
ورة المزيد من  ، تم التأكيد ع1972يناير  اتيجية "القواعد الحمراء". ل ض   تعميق النقاش حول اسبر

 1972* انطالق حملة اعتقاالت يناير ــــــ ماي 

 : 1972ــــ األسبوع األول من يناير

اختطاف عضو اللجنة الوطنية فؤاد الهالىل  من داخل مظاهرة نظمتها الحركة التالميذية بالرباط، وبعد تعرضه  
 الق شاحه تحت ضغط نضاالت الحركة التالميذية. للتعذيب تم إط
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 : 1972يناير 27ــــ 

، وتعريضهما للتعذيب.   
 اختطاف عضوي الكتابة الوطنية عبداللطيف اللعتر  وأبراهام الشفات 

اير   : 1972ــــ يناير / فبر

 ـــ اعتقال مجموعة "صوت الكادح": 

انشقت عن منظمة  أصدرتها مجموعة  الكادح" جريدة شية  بفصيل    23"  "صوت  بعد ذلك  مارس"، وعرفت 
اقها من طرف األجهزة البوليسية. كان لهذا االعتقال أثره   "لنخدم الشعب". لهذه المجموعة طابع شبك  تم اخت 

مارس" بحكم االرتباط السابق لهذه المجموعة بها، مما اضطر معه العديد من قيادت   وأطر    23عل منظمة "
 ائر ومن تم إىل فرنسا.  مارس" إىل الفرار إىل الجز  23"

 تم نقل المعتقلير  ّإىل المعتقل الشي "دار المقري" بالرباط. 

 ـــــ اعتقال مجموعة أنيس بالفريــــج: 

  ليلة  
بإحراق "أقواس النرص" وصور الحسن بالدار   72مارس    2ه  مجموعة تعتمد تنظيما شبكيا حيث قامت ف 

  
 مارس(  3البيضاء )كان الحسن يحتفل بعيد عرشه ف 

 ـــــ اعتقال مجموعة "الوكالة الشعبية لألخبار": 

كان من بير  أبرز أعضائها "بلخرص  جمال"، وه  تعمل بشكل شبك  ومن داخل تنظيم "أ" )"إىل األمام" الحقا(،  
 بسبب المركزية التنظيم. 
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اير  25*   : 1972فبر

، بع  
د مجموعة من النضاالت الشبيبية  إطالق شاح عضوي الكتابة الوطنية عبداللطيف اللعتر  وأبراهام الشفات 

 والحملة التضامنية بالخارج... 

 : 1972مارس   8* 

 .  
 اعتقال عضو اللجنة الوطنية عبدالفتاح الفاكهات 

 : 1972مارس  14* 

  من االعتقال ودخوله الشية. 
 إعادة اعتقال عبداللطيف اللعتر  وإفالت الشفات 

   
، ف   

"، أخت أبراهام الشفات  اع مكان    1972شتنتر    26تم اعتقال "إيفلير  وتعريضها للتعذيب من أجل انت  
   
، من دون أن يستطيع الجهاز القمع  التوصل إىل ذلك. تم إطالق شاحها ف   

أكتوبر    4تواجد أبراهام الشفات 
1972     

  )كتبت شهادة لها حول التعذيب ف 
  16وتوفيت سنتير  بعد هذا من جراء آثار التعذيب الوحشر

له وتحت حراسة  أكتوبر من نفس السنة( ، "موريس"، رهن االعتقال داخل مت    
. كما تم وضع ابن الشفات 

  الضغط عليه للوصول إىل أبيه. 
 عناض الجهاز القمع  الذين تفننوا ف 

 : اعتقال كل المتعاونير  مع مجلة "أنفاس" 1972ــــ مارس 

ي الوضع الر  72مارس  19* 
 
 اهن" )غبر متوفرة(. إصدار اللجنة الوطنية للمنظمة وثيقة "مهامنا ف

  
ف  التنظيم  أن تطرح مهام  العام، وكان عليها  للوضع  تحليل سياس   بتقديم  الوثيقة  قامت هذه  الوثيقة:  حول 

  مارس  
المنظمة ف  القمع عل  القمع )اشتداد    مسألة طرح 72مواجهة 

الوثيقة ه  األوىل كرونولوجيا ف  (. تعد 
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ل اخت   انها  إال   ،" الثوريير  فير  
"المحت  القيام  مفهوم  أن تستطيع  تقنية دون  إجراءات    

القمع ف  ت مهمة مواجهة 
  سياسة لتكوين األطر ذات  

التنظيم وممارساته. وقدمت طرحا لحل معضلة األطر بتبت  بمراجعة نقدية لخط 
". عجزت   الثوريير  فير  

الثوري، وغتر ذي صلة عملية بمنظمة "المحت    معزول عن مفهوم الحزب 
تثقيف  طابع 

ء الذي ال يتمشر مع منظمة    لتهتر  حديد مهام ملموسة  الوثيقة عن ت   
ه لبناء جهاز شي قوي، الشر التنظيم وتحضتر

  طرحتها هذه الوثيقة كانت غتر ممكنة التحقيق، نتيجة لغياب  
". وكنتيجة لذلك، فالمهام الت  فير  الثوريير 

"المحت 
 أي تقييم للبنية التنظيمية السائدة انطالقا من نقد وتقييم الخط السياس  للمنظمة. 

 : 1972ريل  أب 22* 

اك مع منظمة "  مارس".  23تأسيس النقابة الوطنية للتالميذ وإصدار بيانها باالشت 

 : 1972* ماي 

ادوري،   بعد فاتح ماي واالنخراط القوي للحملم فيه عن طريق المنشورات والمظاهرات المناهضة للنظام الكمتر
  يد األجهزة 

 البوليسية، بمكناس وخنيفرة والدار البيضاء والقنيطرة... سقطت مجموعة من خاليا المنظمة ف 

 :  1972* ماي 

 ــــ اعتقال عضو اللجنة الوطنية محمد المساوي الذي انسحب من المنظمة بعد ذلك. 

  األسبوع الثالث من شهر ماي، عل األرجح  
ماي( الذي    19ــــ اعتقال عضو الكتابة الوطنية عبدالحميد أمير  )ف 

اف. تعرض لتعذيب   ع منه الجهاز القمع  أي اعت 
 شديد من دون أن ينت  

  لجنة التنسيق الوطنية. 
 ــــ اعتقال عبدهللا المنصوري احد أطر المنظمة وعضو سابق ف 
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ــــ )ماي / يونيو( انسحاب عضو اللجنة الوطنية المحجوب آيت غنو من المنظمة، وطرد العرتر  بسبب "ازدواجيته  
  نفس الوقت، وهو ما أدى إىل اعتباره عنرصا    23مة "إىل األمام" ولمنظمة "التنظيمية" )االنتماء لمنظ

مارس" ف 
 مشبوها(  

اتيجية    17ــــ منتصف شهر يونيو )عل األرجح     است 
  حسمت ف 

يونيو، وذلك بعد لقاء اللجنة الوطنية للمنظمة الت 
وليش  )تم تجميد عضويته من طرف  "القواعد الحمراء"( سلم عضو اللجنة الوطنية عل  فقتر نفسه للجهاز الب

 .)  
 المنظمة بعد ذلك إىل حير  تقديم نقد ذات 

معتقل   ملحوظة مجموعة  ترحيل  سيتم  وبعد    72:  البيضاء،  بالدار  غبيلة  إىل سجن  التعذيب،  بعد  للحملم، 
اير   1973محاكمة    فتر

 . 1974نقلوا إىل السجن المركزي بالقنيطرة ف 

 * أعضاء اللجنة الوطنية للمنظمة المتبقير  بعد حملة االعتقاالت:  

 . ي بلعباس، عبدهللا زعزاع، فؤاد الهالىل  ، عبداللطيف زروال، المشت   
 أبراهام الشفات 

 

  

 

 

  خريف  :  ملحوظة
     1972سيتم تطعيم هذه القيادة الوطنية ف 

، وف   
بكل من ادريس بت  كري وحمادي الصاف 

  إىل الكتابة الوطنية بعد سنة من اعتقاله وإطالق شاحه بعد محاكمة  سيتم ضم عبدالف  1973سنة  
تاح الفاكهات 

 . 1973غشت 
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 :  1972* ماي 

اتيجية "القواعد الحمراء" خالل اجتماع اللجنة الوطنية للمنظمة.    المنظمة الرسم  الست 
 تبت 

": إصدار وثيقة: "الوحدة الجدلية لبناء الحزب  1972ماي  29*   الثوري والتنظيم الثوري للجماهبر

جم إىل اللغة العربية عل موقع    باللغة الفرنسية، ونص الوثيقة مت 
 غشت.   30الوثيقة صاغها أبرهام الشفات 

حيث   للمنظمة،  اتيخر   واالست  اإليديولوحر   الخط  توضيح  من  المزيد    
ف  ساهمت  الوثيقة  هذه  الوثيقة:  حول 

ورة الربط    -لجان الثورية، الحزبال -تناولت الوثيقة جدلية الحزب   ذلك عل ض 
لجبهة الشعبية الثورية، معتمدة ف 

  بواسطتها يمكن للعنف الثوري أن يؤدي 
ورات، الت    الستر

اتيجية التنظيم والتدقيق ف  اتيجية الثورة واست  بير  است 
"االن  مفهوم  عن  المنظمة  تخل   الوثيقة كذلك  تعكس  المتحركة".  الحمراء  "القواعد  الثورية"، كما  إىل  طالقة 

ورة مواجهة ما أطلقت عليه المنظمة ب "اإلطاروية" عن طريق إعادة االعتبار للفهم الصحيح ل "ما   طرحت ض 
 .)  العمل" )لينير 

 إصدار وثيقة: "من أجل الجبهة الثورية الشعبية ــ دروس النضاالت الشعبية وأحداث عاشر يوليوز"  1972يونيو    3* 

ة ال زالت تحمل  الوثيقة موقعة باسم "   هذه الفت 
لجنة العمال من أجل الجبهة الثورية الشعبية"، كون المنظمة ف 

 اسم تنظيم "أ".  

ت من جهة أن تفكك   اتيخر  للمنظمة، حيث اعتتر   الخط االست 
حول الوثيقة: تعكس هذه الوثيقة تطورا مهما ف 

  تقدم النضاالت الجماهتر 
، ومن جهة ثانية، ال يكف   

ورة القصوى إعطاء  النظام ال يكف  ية العفوية، بل من الرص 
الخصوص دعت   وبــهذا  اتيجيتها.  الواضح الست  والتحديد  الجماهتر وتنسيقها  لتنظيم نضاالت  ى  الكتر األهمية 
لبناء   أعمالها ونضاالتها  تنسيق  ورة  للعمال والفالحير  والشباب والجنود، وض  الثورية  اللجان  بناء  إىل  المنظمة 
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الثور  الجبهة  النضاالت  قاعدة  ورة  ستر   
ف    

تنبت  أن  عليها    
الت  الشعبية،  ية 

ية الثورية، لتأسيس، عن طريق العنف الثوري وتحت القيادة الطبقية  الجماهتر
للشباب،  مهما  دورا  الوثيقة  هذه  منحت   . والفالحير  العمال  حكم  العمالية، 
  
ف  وذلك  الشعبية،  األحياء    

ف  المتمركزين  والعاطلير   المطرودين  خصوصا 
و   رة تكوين لجانها الثورية.  ض 

االستعماري   الهيكل  عل  القضاء  هو  الهدف  أن  عل  الوثيقة  أكدت 
هو  الثورة  برنامج  وأن   ، المحليير  وعمالئها  يالية  لإلمتر الجديد  واالستعماري 
نامج المنبثق عن لجانها الثورية، والذي يقوم عل الثورة الزراعية وتحطيم  التر

ان الثورية للعمال والفالحير  وجماهتر الشعب  جهاز الدولة وترسيخ حكم اللج
 الكادحة، وتأميم القطاعات الصناعية. 

اتيجية الثورية":  1972يونيو  30*   ، إصدار وثيقة "مسودة حول االسبر

ب  اختصارا  والمعروفة  للمنظمة،  اتيجية  االسبر الوثائق  أهم  من  وهي 
"المسودة"، حيث لم يطلع عليها حينها إال القليلون بسبب ظروف القمع  

ي النصف األول من سنة  
 
، خصوصا بعد حملة االعتقاالت ف ي

 . 1972الفاسر

اتيجية الثورية" إحدى الوثائ ق  حول الوثيقة: تشكل وثيقة "مسودة حول اإلست 
اتيجية الثالث )"سقطت األقنعة، لنفتح الطريق الثوري"، "مسودة حول   االست 
الماركسية  للحركة  العاجلة  والمهام  الراهن  "الوضع  الثورية"،  اتيجية  اإلست 

الكامل  – اللينينية"   إنها -النص  الثورية، بل    مرحلتها 
( لمنظمة "إىل األمام" ف 

اتيجية أنتجتها هذه المرحلة )مهدت لها الوثائق السابقة عليها    أهم وثيقة است 
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تصفية   من  التاريخية  ة  الفت    
ف  العرتر   الغرب    

ف  "الثورة  التنظيم"،  اتيجية  واست  الثورة  اتيجية  "است  مثال: 
يالية"، أما الوثائق الالحقة فجلها إما اقتبس منها أو قام بتطوير بعض جوانبها مثال: "الوضع الراهن والمهام   االمتر

"،   العاجلة للحركة وليتاريا المغرتر    لحزب التر
("، "ومن أجل خط ماركش  لينيت  الماركسية اللينينية )النص الداخل 

ة   الفالح  مستر العماىل   التحالف  بناء  وليتاري،  التر الحزب  "بناء  بجوانب فرعية مختلفة  أخرى  وثائق  واهتمت 
ها.( ان العدو" وغتر  واحدة"، "لنير  الحزب الثوري تحت نتر

ت "المسو  اتيجية ثورية لحسم مسألة السلطة "المهمة المركزية للثورة اعتتر دة" أن إنجاز الثورة يتطلب بناء است 
وشكلها األسم"، وربطت ذلك ببناء التنظيم الثوري وتقدم الممارسة الجماعية والتفكتر الجماع  داخل الحركة  

 .  الثورية للجماهتر

ات   ارتكزت عليها هذه اإلست 
  تبنتها المنظمة بعد معارك إيديولوجية  إن المبادئ العامة الت 

يجية، ه  نفسها الت 
لها   أرخت  معارك  المنظمة،  وداخل  المغربية  اللينينية  الماركسية  الحركة  وسط  ة  بورجوازية صغتر تيارات  ضد 
اتيجية ه    الماركسية اللينينية ــــ إسهامات ماو. كان مجال االست 

ء الذي أدى إىل تبت   
و  مجموعة من الوثائق، الشر

 أحد ميادين الرصاع نظرا لراهنيتها آنذاك وإلحاحيتها. 

اتيجية إال بعدما تم التمهيد لها بكتابات مختلفة نذكر منها:    هذه االست 
 لم تتوصل المنظمة إىل تبت 

  التحول الثوري" )سنة  ــــ
 (: التأسيس النظري للعنف الثوري. 1972"دور العنف ف 

(: دراسة لألشكال المختلفة للعنف الثوري وخاصة نماذج أمريكا  1972نة  "مختلف أشكال العنف الثوري" )س ــــ
  الثورة" بالتنظتر لها وتعميمها. 

  كتابه "الثورة ف 
ي" ف    قام "ريجيس ديتر

 الالتينية الت 
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  صنع  
  المحتقر لدور الجماهتر وحزبــها الثوري ف 

قامت هاتير  الوثيقتير  بإبراز الطابع البورجوازي الصغتر والمثقف 
 ثورة. ال

الثوري  والتنظيم  الثوري  الحزب  لبناء  الجدلية  "الوحدة  فه   التوضيح  هذا    
ف  المساهمة  الثالثة  الوثيقة  أما 

 (  " التنظيم" 1972مايو    29للجماهتر اتيجية  واست  الثورة  اتيجية  "است  منها:  أخرى  وثائق  شكلت  وقد  هذا   .)
التاريخية1971)مايو ة  الفت    

العرتر  ف  الغرب    
)  ( و"الثورة ف  يالية"  االمتر    1971مايو    4من تصفية 

( حلقات ف 
اتيجية الثورية" ) اتيجية قبل صدور وثيقة "مسودة حول االست   (. 1972يونيو   30نقاش قضايا است 

ي لطلبة المغرب. 1972غشت  11* 
 : انطالق المؤتمر الخامس عشر لالتحاد الوطن 

 :  1972غشت  16* 

  ضد  
  كانت تقل الحسن  االنقالب العسكري الثات 

الحسن، والذي ابتدأ بواسطة قصف السالح الجوي للطائرة الت 
   
من باريس، وبعدها تم قصف المطار بالرباط الذي تقرر أن تهبط فيه طائرة الحسن بعد أن نجت من القصف ف 
الصنوب غابات  إحدى  نحو  أخيه  بمعية  األختر  هذا  وفرار  الحسن،  قرص  قصف  ذلك  بعد  استتبعه  ثم  ر  الجو. 

ة.   الصغتر

ال "ديجول"، حيث كان من   أصيب كذلك خالل عملية القصف الجوي، "ريموند" الحارس الخاص السابق للجت 
  المغرب  

، خالل زيارته لفرنسا. ارتبط تواجد "ريموند" ف  بير  ركاب الطائرة المصطحبير  للحسن، إىل جانب الدليم 
 الب العسكري األوىل. بمهمة تدعيم األجهزة األمنية للنظام بعد محاولة االنق
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     220سيتم تقديم  
، وستصدر  1972أكتوبر    17عسكري )من القاعدة الجوية للقنيطرة( للمحاكمة العسكرية ف 

   
     11، منها  1972نونتر    7األحكام ف 

(، وتراوحت األحكام األخرى بير   1973يناير    13حكما باإلعدام )سينفذ ف 
 سنوات.   10و  20

ي لطلبة المغرب(. : نهاية 1972غشت  18* 
 المؤتمر الخامس عشر ل "أوطم" )االتحاد الوطن 

ي بقيادة مناضل  منظمة "إىل األمام" ومناضل    صعود الجبهة الموحدة للطلبة التقدميير  )تنظيم شبه جماهتر
.  23منظمة "   لطلبة المغرب خالل مؤتمره الخامس عشر

 مارس"( لقيادة االتحاد الوطت 

 : ثيقة "تناقضات العدو واألفق الثوري بالمغرب"إصدار و  1972شتنبر  10* 

الوثيقة  و  حول  باعتقاالتها  و  العسكري(  )االنقالب  النظام  تناقضات  انفجار  و  بنضاالتها  ة  الفت  طرحت  لقد   :

  تعرضت لها الحركة الماركسية  
بات، الت  اتيجية تتعلق بطبيعة النظام –بالرص  ة حول قضايا است  اللينينية أسئلة كثتر

السياس  و مرتكزاته الطبقية و جذوره التاريخية، و كذلك بطبيعة و مضمون و مهام الثورة الوطنية الديمقراطية  
، إضافة إىل قضايا  الشعبية، و وسائل و طرق حسم السلطة السياسية لصالح العمال و الفالحير  الفقراء و الكادحير 

ة و المتوسطة و دو     متفرعة حول واقع البورجوازية الصغتر
  البالد و دور الجيش ف 

  الدائر ف 
  الرصاع الطبف 

رها ف 
 .  
 الرصاع الطبف 

قدمت الوثيقة عشر أطروحات تحاول تكثيف الجواب عل مجموعة من القضايا انطالقا من المعالجة التاريخية  
اتيجية واالقتصادية والسياسية.    واالست 
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  تناولتها الوثيقة قد ساهمت  
اتيخر  لمنظمة إىل إن العديد من األطروحات الت    تطوير الخط السياس  واالست 

ف 
  فتح نقاش ظل مستمرا داخلها، وخاصة ما يتعلق  

"األمام"، منها ما أصبح جزءا من خطها العام، ومنها ما ساهم ف 
  بالدنا. 

  بطبيعة الطبقات السائدة ف 

الش  وأبراهام  زروال  اللطيف  عبد  الشهيد  قام بصياغتها كل من    
الت  الوثيقة  بتقديم مجموعة من  قامت   ،  

فات 
ة داخل الحركة الماركسية   المفاهيم الطبقية والسياسية والتاريخية، عتر نقد مجموعة من األطروحات كانت منتشر
حول   ملتفة  بوليسية  عسكرية  السلطة كطغمة  طبيعة  ترى  أوىل،  أطروحة  نقد  تم  هكذا  المغربية.  اللينينية  ـــ 

  نفس االتجاه تم نقد األطروحة    الملكية، واحتالل بورجوازية األعمال
حسب نظرها موقعا ثانويا داخل السلطة. وف 

  مركز السلطة، واضعة الجهاز القيادي للجيش عل هامش تلك السلطة.  
  كانت تضع بورجوازية األعمال ف 

الت 
ادورية الذي كانت ت  ، للمفهوم الغامض لألوليغارشيا الكمتر حمله المنظمة إضافة إىل هذا، تم نقد، بشكل غتر مباشر

  بداياتها األوىل )وثيقة "سقطت األقنعة، فلنفتح الطريق الثوري"(. 
 ف 

ة إياها بنية ذات قطبية مزدوجة تشكل   ، معتتر  
جاء طرح الوثيقة لطبيعة الطبقة السائدة من حيث تشكلها التاريخ 

  الملكية اسمنتها، وقطتر  هاته البنية هما: 

وقراطية، ذات ملكية عقارية حول المدن مطلعة بوظيفة إيديولوجية مركزية  ــــ بورجوازية مخزنية مركنتيلية بتر 
 عل جانب العلماء. 

للتصدير لحسابهم ولحساب    Les mandatairesـــ   الفالحية  المنتوجات  وتحويل  ائب  الرص  بجباية  المكلفون 
 السلطة. 

، من خالل    
التأكيد عل وجود طابع  سجلت الوثيقة مجموعة من المالحظات حول طبيعة هذا الرصاع الطبف 

اتيخر  لتحالف     مواجهة المحاوالت االستعمارية، وعل وجود الطابع االست 
  للرصاع منذ البداية، واستمراره ف 

وطت 
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  سياق التحليل  
. ثم ف    للشعب المغرتر 

ب نضال التحرر الوطت    ض 
يالية، ودور تحالفهما ف  طبقة المخزن واالمتر

، بخلخلة بنية البورجوازية الوطنية أبرزت الوثيقة كيف قامت الطبقة   يالية الحليفير  الحميميير  السائدة واالمتر
السياق     ذات 

ة. ف  الكبتر الحقبة ما بعد االستعمارية وبناء أسس هيمنة تحالف طبقة المخزن والبورجوازية    
ف 

  مع توضيح اآلفاق ال
  الرصاع الطبف 

ثورية بالمغرب عتر  قدمت الوثيقة تحليال لتناقضات النظام، ولدور الجيش ف 
 تقديم محورين لتلك الثورة: 

يالية والصهيونية وضد طبقة المخزن، تقوم بها الجماهتر العمالية والفالحية   ـــ الثورة المغربية ثورة معادية لإلمتر
وليتاريا كجزء من الثورة العربية.   بقيادة التر

  القبائل من طرف 
ة، ضمن تحالف عماىل     ــ الثورة المغربية ثورة من أجل استعادة أراض  الجماعات الفالحية المبلت 

، سلطة   ة للفالحير  الفقراء المسلحير 
فالح  يقوم ببناء سلطة ثورية للجان العمالية المسلحة والجماعات المبلت 

 الديكتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال والفالحير  الفقراء. 

 : 1972* شتنبر  

 عدد األول من جريدة "إىل األمام"  مارس"( ال 23إصدار تنظيم "ب" )منظمة "

 : 1972* أكتوبر 

 مارس" بتشكيل لجنة التوحيد.  23تتويــــج التنسيق بير  منظمة "إىل األمام" ومنظمة "

 : 1972أكتوبر  3* 

 أكتوبر" 3إصدار بيان لجنة التوحيد "بيان 
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 : 1972أكتوبر  5* 

 التوحيد إصدار نص "الوضعية السياسية الراهنة ومهام اليسار" لجنة 

 : 1972* ابتداء من أكتوبر 

ك بير  تنظيم  "ب" و "أ". 
ي ومشت    بشكل شبه جماهتر

  عددها الثات 
 جريدة "إىل األمام" تصدر ف 

 : 1972* نونبر 

كة بير  التنظيمير  "أ" و "ب" 
ة داخلية مشت  ة "الوحدة"، العدد األول، وه  نشر  صدور نشر

  حير  ظل الخط  تقدما نسبيا من جهة تط   1972عرفت سنة  :  ملحوظة
، ف  اتيخر  ور الخط السياس  واالست 
  هذا الطور األول. 

  من مخلفات خط العفوية الذي ساد داخل المنظمة ف 
 التنظيم  يعات 
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ي من المرحلة الثورية 
 الطور الثان 

 1975/   1974إىل مسلسل اعتقاالت  1972نونبر  20من تقرير  

 
 
 
 
 
 

 : 1972نونبر   20تقرير 

  " ي
ة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذانر  "عشر

، والموقع باسم اللجنة الوطنية  20معروف بتقرير    نونتر

 :  أعضاء اللجنة الوطنية المتبقير 

 . ي بلعباس، عبدهللا زعزاع، فؤاد الهالىل  ، عبداللطيف زروال، المشت   
أبراهام الشفات 

. وتم تطعيم هذه اللجنة بكل من ادريس بت  كري   
 وحمادي الصاف 

 

 

تاريــــخ منظمة "إىل األمام"، وهو أهمها وأغناها من حيث العمل الفكري  يعتتر هذا الطور من أقوى أطوار  :  ملحوظة
ادوري،   ، ومن حيث التوسع النضاىل  والكفاح الثوري ضد النظام الكمتر ، ومن حيث طبيعة الخط التنظيم  والسياس 

 ومن حيث الرصاع ضد األطروحات اليمينية وسط الحملم. 
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":  20حول "تقرير   نونبر

قدم التقرير تقييما شامال لتجربة المنظمة ولخطها، ولمسلسل االعتقاالت، كما اتخذ قرارات تنظيمية حازمة اتجاه بعض  
 الممارسات الخاطئة، واعتتر التقرير الخط التنظيم  مركز التناقض لهذا الطور من التطور العام للمنظمة. 

يا""بنتحت شعار:   ي بناء الخط    اء منظمة طليعية، صلبة وراسخة جماهبر
 
، ودور القيادة ف فير  الثوريير 

مشكلة من المحبر
السياسي السديد وإنجاز مهام االنغراس والتجذر وسط الطبقات األساسية، تعمل عل تحقيق وحدة الحركة الماركسية  

ورة بناء حزب الطبقة العاملة والفالحير  ا   لثوري. ــ اللينينية ضمن سبر

التنظيمية   حياتها  ي 
 
ف ثوري  منعطف  لحظة  شكلت  حيث  األمام"،  "إىل  منظمة  تاريــــخ  ي 

 
ف الوثيقة  هذه  ألهمية  نظرا 

  والسياسية، نقدم هنا هذا النص، وإن كان مطوال شيئا ما، حول األطروحات األساسية لهذه الوثيقة: 

مس  بير   نوع   فارق  وجود    
ف  المغربية  الثورة  معضلة  الوثيقة  جهة،  حددت  من  آنذاك  المتنام   ية  الجماهتر الحركة  توى 

وبعد   النوعية،  القفزة  ولتحقيق  أخرى.  جهة  من  للثورة  وتخلفها كأداة  المغربية  اللينينية  ـــ  الماركسية  الحركة  ومستوى 
  الثوري، سطرت الوثيقة الخ

طوط العريضة  استخالص دروس التجربة منذ التأسيس، وباالستناد إىل الفكر الماركش  ـــ اللينيت 
  اتجاه بناء الحزب الثوري وإنجاز الثورة المغربية. 

ورة بناء المنظمة الماركسية ـــ اللينينية القادرة عل الستر ف    لستر

وليتارية والتنظيم الثوري:  1 فير  الثوريير  وجدلية الطليعة البر
 ـــــ منظمة المحبر

  نظر الوثيقة خط سياس   تقوم الموضوعة المركزية للوثيقة عل تأكيد   
ورة الربط الجدىل  بير  الخط السياس  السديد )ف 

ض 
( وعل الدور الطليع  للتنظيم الذي يتدعم ويتماسك كمنظمة     كفاح الجماهتر

بتكتيكات سديدة يمكن من تجذر الحملم ف 
ي.  فير  الثوريير  من خالل ترسخه وتجذره داخل الكفاح الجماهتر

 للمحت 
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الوثيقة أن هذ المشوشة، من قبيل  أدركت  أن تنتقد بعض األطروحات  الدور الطليع  قد تم إهماله تماما، بل كان عليها  ا 
  برزت داخل المنظمة سنة  

، فالجبهة حسب الوثيقة لن يكون  1971"الجبهة الشعبية الثورية" بديال للحزب الثوري، والت 
، وبناؤها يتم بتقدم بناء األداة الثورية، وقدرتها  لها معت  إذا لم تكن جبهة للجماهتر تحت قيادة الحزب الماركش  ـ  

ــ اللينيت 
ية وجر كل القوى الطبقية المعادية للنظام إىل ساحة الرصاع ضد النظام.   عل قيادة الحركة الجماهتر

الجبهة    إن هذا البناء مرتبط بقدرة المنظمة عل النضال اإليديولوحر  ضد مختلف اإليديولوجيات البورجوازية، كما أن بناء
تفجتر   االستطاعة من خالل ذلك، عل  وبمدى  البادية،    

ف    
الطبف  الرصاع  تفجتر  القدرة كذلك عل  توفر  ض 

يفت  الثورية 
  أفق فتح طريق الحرب الشعبية. 

ي ف   طاقات العنف الثوري الجماهتر

  تناولتها الوثيقة بالنقد، تؤكد عل طرف الجماهتر 
  جدلية الجماهتر    كانت المنظمة عموما خالل الحقبة الت 

التنظيم   – ف 
و   التحرر  )حزب  الشيوع   الحزب  تحريفيو  يعيشها    كان 

الت  المميتة  وقراطية  البتر عل  فعل  سواء كرد  ذلك،  و  الثوري 
  للقوات الشعبية" )اتجاه  

عة الشبكية كما سبق ذكره، أو كما كان معروفا داخل يسار "االتحاد الوطت  اكية( أو ضد الت   االشت 
  ظهرت داخل منظمة  الفقيه ال

  ظروف السلم )و ه  األطروحة الت 
برصي( أو ضد النخبوية، من قبيل أطروحة بناء الحزب ف 

(. إن مواجهة هاته األفكار الخاطئة وباالستناد إىل    23" الداخل  ة، و كان يطلق عليها أطروحة الخط 
الفت    هاته 

مارس" ف 
  من الجدلية: التنظيم الثوري. "نظرية االنطالقة الثورية " قد أدى بالمنظمة إىل  

 إغفال الطرف الثات 

  الجدلية  
  كل مرحلة يكون فيها أحد طرف 

  كل مرحلة "وف 
إن جدلية البناء حسب الوثيقة، تقوم عل تغليب أحد الطرفير  ف 

أخ    مرحلة 
وقيادتها، وف  المعارك    هذه 

االندماج ف  ى هو  الكتر المعارك    ظروف 
واجبنا، ف  إن  التناقض.  تركتر   هو مركز  رى 

 التنظيم وتدعيمه". 
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 ــــ التصورات التنظيمية الجديدة للوثيقة:   2 

باستيعاب الدروس السابقة وبعض اإلسهامات الجزئية للوثائق السابقة، وباستحضار التطور الذي عرفه الخط السياس    
اتيخر  للمنظمة، قامت الوثيقة بوضع محاور االنطالقة الجديدة للمنظمة، ورسم خط وطها العريضة تحت شعار "من  واالست 

  النقط التالية: 
يا"، ويمكن تلخيص هذه المحاور ف   أجل بناء منظمة ماركسية لينينية طليعية، صلبة وراسخة جماهتر

فير  الثوريير  المنبثقير  من نضاالت الجماهتر ويشكلون طليعتها. 
ورة بناء منظمة ثورية مهيكلة من المحت   ـــــــ ض 

  مقدمة كل    ـــــــ اعتماد الدور 
  جعل مهمة التجذر داخل الطبقة العاملة ف 

  الخط والممارسة، بما يعت 
وليتاريا ف  الطليع  للتر

وليتارية.   المهام، وذلك لبناء الطليعة التر

، والعكس يكون مغامرة أو شعارا بدون مضمون.  فير  الثوريير 
ط بناء منظمة المحت  وليتارية هو شر  ــــــ بناء الطليعة التر

 .  ــــــ اعتماد المركزية الديموقراطية، بفهم سديد لجدلية التنظيم الثوري والجماهتر

  خوض الرصاع ضد مختلف اإليديولوجيات البورجوازية. 
  التحليل وف 

 ـــــ استعمال الماركسية ـــ اللينينية ف 

  التحليل بهدف تحقيق االستيعاب الد
  ف 
 ائم لواقع البالد وتحديد خط المنظمة. ــــ استعمال المنهج الماركش  ــ اللينيت 

  بلورها النقد المصوب لها، حددت منظمة 
ــــــ انطالقا من خطها اإليديولوحر  وباستيعاب دروس سنتير  من النضال الثوري الت 

 : فير  الثوريير 
  طريق بناء المنظمة الثورية، أي منظمة المحت 

وطا وأسسا ف   " إىل األمام " شر

ف عل إطالقها قيادة صلبة قادرة عل بناء الخط السياس  وضمان تطبيقه،   تستند عملية بناء –أ  ورة تشر المنظمة عل ستر
  عملية البناء، فكرا وممارسة، ضمن قواعد أساسها االنضباط الصارم وممارسة 

ومن هذا المنطلق يكون دور القيادة مركزيا ف 
 .  
 النقد والنقد الذات 



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

51 / 241 
غشت   30موقع    

فير  الثوريير   –ب  
  بناء منظمة "المحت 

وليتارية، مما يجعل التجذر وسط الطبقة العاملة ف    سياق بناء الطليعة التر
" يتم ف 

 .  
 مقدمة كل المهام، وتحظ  باألولوية، وكل تصور خارج هذا الطرح يعتتر فارغا من أي مضمون حقيف 

أي   –ج   المرحلة،  تلك  خالل  ية  الجماهتر للحركة  العام  الطابع  تحليل  من  الوثيقة  تنطلق  الحركة  سياسيا:  تقدم  مسار 
  هذه المرحلة؟ 

  إطار خط عام يتمتر  بالعفوية. فماذا يكون دور التنظيم ف 
ية يتم ف   الجماهتر

الحركة   أن    كل مرحلة، ذلك 
ية ف  الجماهتر للحركة  المتقدمة  للمواقع والفصائل  والبلورة  كتر  

الت    
التنظيم ف  ـــــ يتلخص دور 

  خط مستقيم بل تعر 
ية ال تتطور ف    وجب رصد  الجماهتر

ف دائما تطورا غتر متكاف   ومتفاوت حسب القطاعات والفئات الت 
  دور المركزة والبلورة الذي يقوم به التنظيم؟

  كل مرحلة، فماذا يعت 
 مواقعها المتقدمة ف 

  تسمح بالتعرف عل أوضاع الجماهتر أوالــــ  
، مما  ، رصد تلك القطاعات عن طريق التحليل العام والقيام بالتحقيقات الت 

كتر  وبلورة الشعارات السديدة لنضالها وتحديد األساليب النضالية المالئمة لتحركاتها. 
 يسمح بت 

  مقدمتها الطبقة العاملة، عتر ممارسة سياسية ثانياــــ  
، تعمل الطليعة باستمرار عل االندماج بحركة الجماهتر العفوية، وف 

  م
 واقعها المتقدمة وعتر االرتباط بطالئعها المناضلة. وتنظيمية يومية طويلة النفس داخلها، خاصة ف 

فير  الثوريير   
  التجربة السابقة، الذي حسب الوثيقة يتدعم ويتماسك كمنظمة للمحت 

لقد تم إهمال الدور الطليع  للتنظيم ف 
ي.   من خالل ترسخه وتجذره داخل الكفاح الجماهتر

كتر  وا ثالثاــــ  
ط األساس  للقيام بدور الت  لبلورة خالل مرحلة بناء األداة الثورية، هو توفر التنظيم المركزي المتير  بتوفر  ، إن الشر

 قيادة صلبة قادرة باستمرار عل بناء خط سياس  سديد. 

الماركسية  رابعاـــــ   الحركة  وحدة  استحضار  الثوري    - ،  الحزب  بناء  طريق  عل  وحدتها    
ف  والمساهمة  المغربية  اللينينية 

.   -الماركش    
 اللينيت 
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، اعتمدت منظمة إىل األمام قراءة نقدية نظرية وسياسية لتجربتها السابقة، واستفادت من تجارب اليسار الثوري خامساـــــ 
، وحاولت تدقيق فهمها للنظرية اللينينية للتنظيم عل ضوء التجربة الصينية وبقراءة نقدية للتجربة البلشفية.   العالم 

: هكذا قدمت الوثيقة حصيلة    قراءتها النظرية من خالل تأكيدها عل أهم أطروحات خطها اإليديولوحر 

الماركسية   النظرية    الصير  قد مكنت من إحياء وإغناء 
الثقافية العظم ف  ى للثورة    كانت    –"إن األفكار الكتر

الت  اللينينية 
، بلد ثورة أكتوبر وبلد لينير    

، قد أسدلت عليها ستارا كثيفا من التحريف  التحريفية العالمية، وعل رأسها االتحاد السوفيات 
ي. ونحن الماركسيون   اللينينيون المغاربة لم يكن انفصالنا قطيعة   –والتشويه. لقد أعادت الثورة الثقافية راية الخط الجماهتر

  نفس الوقت استيعاب المساهمة العظيمة  
العالمية، وف  التحريفية  التحريفية المحلية فقط، بل ومع كل خط  للثورة  مع 

  صنع الثورة وقيادتها. واستنادا إىل هذه المساهمة  
ي الذي يستند عل قدرة الجماهتر الخالقة ف  الثقافية ولخطها الجماهتر

  كانت  
الت  والغموض  التشويــهات  وإزالة  التحريفية  إدراك خيانات  العالم    مختلف جبهات 

ف  الثوريون  المناضلون  استطاع 
 اللينينية".  -كسيةتحجب بها المبادئ العظيمة للمار 

"إن جدلية فكر لينير  ومساهمة الثورة الثقافية ونضاالت الثورة العالمية تجعلنا نرفع عاليا موضوعة الحزب الثوري كانبثاق  
   
  قيادة كفاحات الجماهتر و ف 

، و تهيكله كحزب ثوري يستند إىل المركزية الديموقراطية ف  لتقدم وتعمق كفاحات الجماهتر
 العاملة، الطليعة الثورية، بكل ما تحمله هذه الموضوعة من مضامير  خالقة.".  مقدمتها الطبقة

 : 1972* دجنبر 

  النصف األول من سنة  44تدخل المجموعة  
المتواجدون بسجن غبيلة بالدار    1972، وهم معتقلو الحملم ف 

اب   اإلض  هذا  دام  الطعام.  عن  اب  إض    
ف  يناير    31البيضاء  )إىل  أول1973يوما  وكان  الطعام    (،  عن  اب  إض 

  تاريــــخ االعتقال السياس  بالمغرب. 
 للمعتقلير  السياسيير  ف 
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 : 1972* دجنبر 

ة "  العدد األولصدور   ة مركزية داخلية لتنظيم "أ""، وه   الشيوعي من نشر )منظمة "إىل األمام"(، واستمرت    نشر
 . 1975إىل حدود صيف  

  

  

 

 

 1973سنة 

 : 1973يناير   12* 

المجرم   إدارة  تحت  المملكة"  لحراسة  العامة  "اإلدارة  ب  سم   ما  ينشر   ادوري  الكمتر البرصي،  النظام  إدريس 
 و"اإلدارة العامة للدراسات وتجميع الوثائق" تحت رئاسة الدموي الدليم  )كولونيل(. 

 : 1973يناير   13* 

  حق  
     11تنفيذ حكم اإلعدام بالرصاص ف 

   1972غشت    16ضابطا عسكريا، المتهمير  بمحاولة االنقالب ف 
، وف 

  )عمر  يناير، توصل بعض أعضاء اللجنة اإلدارية    13نفس اليوم،  
(، بطرود ملغومة لالتحاد الوطت   

بنجلون واليازع 
. فخالل التحقيق مع الضابطير  "أمقران" و"كويرة"،    هذا الحزب والنظام الملك 

  عز المفاوضات بير 
وذلك ف 

ة من سنة  ملحوظة األختر األشهر    
ف   :1972   

وف  تتصاعد، شهدت  ،  العمالية  النضاالت  الذي كانت  الوقت 
أمام مبت    التعليم    جل المدن: مظاهرة نساء ورجال 

انطالق حركة األساتذة والمعلمير  والطلبة والتالميذ ف 
ابات تالميذية تضامنية مع  ابات بالعديد من الكليات وإض  بية الوطنية حيث تم قمعها بوحشية، إض  وزارة الت 

اب الشامل  الطلبة. هجوم ات بوليسية عل األحياء الجامعية بالليل مستعملير  الكالب إلخراج الطلبة... واإلض 
  
  ف 
  قطاع التعليم االبتدات 

 . 1972دجنتر  21ف 
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  إمكانية وجود عالقة بير  ضباط االنقالب العسكري وبير  عضوي اللجنة  
وتعذيبهم، كان زبانية النظام يبحثون ف 

لالتحاد، حيث أختر الضابطير  بعد ذلك محاميهما عن التعذيب الذي تعرضا له، وعن مجريات التحقيق    اإلدارية
الذي جاء فيه اسم  عضوي االتحاد عل لسان زبانية النظام، وطلبا من محاميهما تحذير المعنيير  من احتمال  

ة لتنفيذ    وجود خطة لتصفيتهما من طرف النظام )يتوفر النظام عل جهاز بوليش  موازي شي مرتبط به مباشر
 العمليات القذرة(. 

ادوري: 1973يناير   24*  ي لطلبة المغرب من طرف النظام الكمبر
 : إعالن قرار حل االتحاد الوطن 

  
بية الوطنية ف  اب للطلبة واألساتذة أمام وزارة الت    سبقت حل المنظمة الطالبية: عل إثر إض 

  األحداث الت 
ف 

  لطلبة  ، تدخ 1972دجنتر    8يوم  
ل الجهاز القمع  بوحشية لتفريق المتظاهرين، ليقرر عل إثرها االتحاد الوطت 

لمدة   اب  إض    
ف  الدخول  بالرباط،    3المغرب  الجامع   الخ   القمعية  األجهزة  اقتحمت  المواىل   اليوم    

وف  أيام. 
و  القادمة  الممرات  ومراقبة كل  "الجديد"  الجامع   الخ   اقتحام  يتم  أيام  ببضع  األحياء  وبعدها  بير   المؤدية 

اب من يومير  تضامنا مع الطلبة، وبعدها يدخل     إض 
الجامعية. عل إثر ذلك دخل أساتذة كلية اآلداب بالرباط ف 

اب لمدة     إض 
     24طلبة هذه الكلية ف 

  لطلبة المغرب عن اعتقال العديد   15ساعة. ف 
دجنتر يعلن االتحاد الوطت 

ة تم طرد ما    هذه الفت 
     3000يقارب    من الطلبة )ف 

(. ف  يناير يقرر طلبة كلية   5طالب من القاطنير  بالخ  الجامع 
اب لمدة     إض 

     24الحقوق بالرباط الدخول ف 
ساعة احتجاجا عل القرارات الجديدة الخاصة بالخ  الجامع  والت 

   
ار باألخالق". وف  للطالبات بدعوى "اإلض  المخصص  المبت   ن االتحاد  يناير يعل  8تحظر عل الطالب دخول 

، منهم رئيس االتحاد     عن اقتحام األجهزة القمعية للخ  الجامع  مجددا واعتقال العديد من المناضلير 
الوطت 

  يوم  
(. ف    ومجموعة من أعضاء اللجنة اإلدارية )كان الطلبة قد أرادوا عقد اجتماعاتهم بالخ  الجامع 

  10الوطت 
  حق م

اب عام بالجامعة، وتدخل قمع  ف 
  نفس  يناير إض 

، وف  ظاهرة طالبية بسال واعتقال العديد من المناضلير 
اف   باالعت  مطالبير   للكلية،  عميدا   "  

الكتات  "جعفر  تعيير   عل  احتجاجا  اآلدب  بكلية  لألساتذة  اب  إض  اليوم 
   
  تتطلب انتخاب عمداء كلياتها. ف 

  يناير يعلن االتحاد عن اقتحام األجهزة القمعية   11باستقاللية الجامعة والت 
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  يوم  
يناير يعلن االتحاد من خالل ندوة صحفية عن اعتقال   12لمقر المنظمة الطالبية والسطو عل ممتلكاتها. ف 

   
    23العديد من المناضلير  ومن بينهم نائب رئيس االتحاد. وف 

يناير، وخالل جمع عام يقرر الطلبة الدخول ف 
اب عام لمدة   مطالبة باستقاللية حقيقية للجامعة. ساعة من أجل إطالق شاح المعتقلير  وال  48إض 

ي  
 
ي لطلبة المغرب من طرف مجلس الحكومة تحت رئاسة الحسن،   24ف

 يناير إعالن قرار حل االتحاد الوطن 
ط  بسكتة قلبية بعد مظاهرة شعبية بخ  يعقوب المنصور بالرباط، حيث اتهم جهاز الداخلية 

مستغال موت شر
  موته عن طريق الرشق

بالحجارة. لقد صاحب إعالن حل "أوطم" قرار فصل أي طالب ال    الطلبة بالتسبب ف 
ب عن العمل، مع استمرار   بير  وفصل أي أستاذ يرص  يتابع الدراسة بانتظام، وإلغاء المنحة الجامعية للطلبة المرص 
  صفوف مناضل  المنظمة الطالبية، مما اضطر العديد من قيادييها ومناضليها بعد ذلك  

مسلسل االعتقاالت ف 
  الشية، أو الفرار خارج البالد. ال

 دخول ف 

اير / مارس   :  1973* فبر

اير : انطالق مسلسل االعتقاالت وسط النقابة الوطنية للتالميذ )فاس ثم البيضاء، مراكش..( واعتقال فاتح فبر

جاع أوطم، وك ى إىل جانب النضاالت الطالبية من أجل است  ذلك  مجموعة من قادتها وأطرها بعد النضاالت الكتر
اب العام للنقابة الوطنية للتعليم ــ المؤسسات الثانوية   انخراطها إىل جانب نضاالت األحياء الشعبية. نذكر االض 

   
  نفس اليوم،    8و    7ــ    6واالبتدائية ــ ف 

اير. ف  اير، تقرر اإلدارة الجامعية استبعاد جميع الطالب الذين لم    8فتر فتر
طالب ــ باإلضافة لقرار الحكومة إغالق كلية اآلداب لزمن    2000ر ــ أكتى من  يناي  31يستأنفوا الدراسة ابتداء من  

اب التعليم العاىل  لمدة أسبوع ابتداء من  
اير احتجاجا عل حل "أوطم". خارج المغرب قام    19غتر محدد. إض  فتر

   
اير، ودخول مجموعة من الطلب   1الطلبة المغاربة باحتالل قنصلية النظام ب "مارسيل" ف  اب عن  فتر   إض 

ة ف 
 الطعام بالخ  الجامع  الدوىل  بباريس( 
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بمجموعة  ملحوظة الحملة  هذه  معتقلو  "36: عرف  منظمة  من  وأغلبهم  اسم 23،  تحمل  أصبحت  ثم  مارس"، 
  خريف   43مجموعة 

 )القنيطرة، الخميسات..(  1973بعد اعتقال رفاق ومناضل  منظمة "إىل األمام" ف 

 :  1973مارس   2* 

   
  المعمرين وتمريرها ألعيان النظام وكوادره وضباطه وخدامه )صدر الظهتر ف 

داد أراض    2انطالق مسلسل است 
  شهر ماي من نفس السنة(. 

 مارس، ومراسيم تطبيقه ف 

 :  1973مارس   3* 

ل بعض قادتها المجتمعير  حينها  اقتحام األجهزة القمعية لمقر القيادة المركزية للحركة التالميذية بالبيضاء، واعتقا
 مارس".   23بالمقر ضمن إحدى خاليا منظمة "

 ـــ أو ما عرف ب "جناح الرباط" اإل.و.ق.ش.(   مارس 3حركة )  : 1973مارس   3* 

  بعض المدن )متفجرات تم اكتشافها بالدار البيضاء والرباط    3مارس /    2ليلة  
مارس: انطالق عمليات مسلحة ف 

  للقوات الشعبية )ما عرف ب "جناح الرباط"  ومكناس( والبوادي، ق
  الثوري لالتحاد الوطت 

ام بها الجناح الوطت 
 مارس(. انتهت هذه المحاولة المسلحة بالفشل وبتصفية مناضل  هذه الحركة، وباعتقال العديد منهم.   3أو حركة  

ملت المئات من المناضلير   عل إثر هذه المحاولة المسلحة، شن النظام الملك  حملة واسعة من االعتقاالت، ش
وناحيتها   خنيفرة  بوعزة،  موالي  األحداث:  لهذه  مشحا    كانت 

الت  المناطق  وخاصة  البالد،  مناطق  أغلب    
ف 

ة للعسكر   باألطلس المتوسط، وكلميمة وفكيك ومنطقة الجنوب. حيث وضعت خنيفرة تحت السلطة المباشر
  المناضلير  فقد    157العسكرية إال  وعل رأسهم "حمو أرزاز". لم يقدم النظام للمحاكمة  

، أما باف  من المعتقلير 
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  مراكز التعذيب  
احتفظ بهم وال يعرف عنهم أي مصتر )ساد االعتقاد لدى عائالتهم بأنهم قد تعرضوا للتصفية ف 

 من طرف األجهزة البوليسية(. 

 : 1973مارس * 

  )سم  هذا االتجاه    23إصدار منظمة " 
مارس" وثيقة "خطة عمل وسط الطبقة العاملة"، صاغها محمد الكرفات 

اجع" الذي يرى أن االتجاه األساس  للنظام هو جمع قواه   ية والت  (، وهو خط "ردة الحركة الجماهتر  
بخط الكرفات 

حول يالية  االمتر القوى  مختلف  والتفاف  تناقضاته  الحركة  وحل  ضد  والقمع  اإلرهاب  وتصعيد  وتدعيمه  ه 
  . جوازي الصغتر البالنك  ية وضد الحركة الماركسية ــ اللينينية وضد الجناح التر  الجماهتر

 :  1973* مارس 

ــ جناح الرباط مع اعتقال العديد من مناضليه. حيث     للقوات الشعبية 
قرار النظام منع أنشطة االتحاد الوطت 

   صدر مرسوم توقيف  
   1973أبريل    2أنشطة جناح الرباط ف 

  أربعة أشهر.   17، وف 
أبريل تم تحديد مدة المنع ف 

  
ة التوقيف ألربعة أشهر إضافية.  17ثم ف   غشت من نفس السنة سيصدر مرسوم آخر يمدد فت 

 

األمام"،  ملحوظة "إىل  منظمة  ومناضل   رفاق  الكبتر عل  األثر  األحداث  لهذه  تنتقد : كان  أفكار عديدة  حيث ظهرت 
  موضوع إطالق العنف الثوري واإلعداد له، بل كان هناك من تأثر باألطروحات البالنكية ودافع  

المنظمة عل تأخرها ف 
 عنها. 

  خطاب مارس  
  اجتثاث ما أسماه ب "جذور    1973عل إثر هذه االحداث أعلن النظام عل لسان الحسن ف 

عن إرادته ف 
 اإلرهاب". 
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 : 1973* مارس 

 مارس".  23انفجار التنسيق السياس  بير  منظمة "إىل األمام" ومنظمة "

صدار وثيقة "الوضع الراهن ومهام الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية" كرد عل األطروحات إ  1973أبريل  6* 
 اليمينية وسط الحملم.  

 حول الوثيقة: 

، األوىل وه  معروفة، حيث   ــــ صدرت هذه الوثيقة بصيغتير  مختلفتير 
التنظيمات   مناضل   عموم  إىل  موجهة  ية  جماهتر شبه  ت كوثيقة 

نشر
من  شبه   أساسا  المكون  المركزي  بالتنظيم  المرتبطة  ية  الجماهتر

أعضاء   إىل  موجهة  انها كانت  أي  المنظمة،  وأطر  الثوريير   فير  
المحت 

"لجان النضال" و"لجان النضال األساسية" والحلقات المرتبطة بها،  
مارس" داخل الحركة    23وتم توزيعها كذلك وسط مناضل  منظمة " 

  
وف  والتالميذية  الثانية    الطالبية  الصيغة  أما  النقابية...  القطاعات 

المركزي، وه    التنظيم  المنظمة ونواة  باألساس ألطر  فكانت موجهة 
و"األطر   العسكري"  "الخط  ب  الخاصة  بالفقرات  ت  تمتر    

الت 
هذا   وحول  عسكرية".  "مدرسة  إنشاء  من  تفرضه  وما  العسكرية" 

للتنظيم المركزية  النواة  فقد كانت  ة،  األختر بلورت خطة    المسألة  قد 
الديمقراطية   "الجبهة  ب  العالقة  خالل  من  تحقيقها  ألجل  عملية 

" آنذاك.   لتحرير فلسطير 
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  مرحلتها الثورية، وه  باإلضافة إىل ذلك  
ــــ تعتتر هذه الوثيقة إحدى أهم الوثائق السياسية لمنظمة "إىل األمام" ف 

الث المرحلة  لهذه  األهم  الثالث  اتيجية  الوثائق االست  األطروحات  من  ردا حاسما عل  الوثيقة  لقد شكلت  ورية. 
الماركسية الحركة  "  -اليمينية داخل  المبلورة من طرف منظمة  تلك  المغربية، وخاصة       23اللينينية 

ف  مارس" 
، سواء من خالل التقييم   اتيخر    الطبقة العاملة"، كما أنها لم تغفل االهتمام بالجانب االست 

وثيقة "خطة عمل ف 
اتيجية "حركة  النقدي ال  مارس" الثورية المتسمة بالبالنكية، أو من خالل التأكيد عل تصور "إىل األمام"    3ست 

اتيجيتها الثورية.   للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، والست 

اتيخر  لدى منظمة "إىل األمام" من خالل تعريفها لمفهوم   ـــ قدمت الوثيقة كذلك إسهامات جديدة للفكر االست 
اتيجية المنظمة، سائرة عل طريق "المسودة" وتعميقها، وذلك بطرحها  ال عنف الثوري، وبمزيد من التدقيق الست 

ورة بناء     نقاشاتها الداخلية( وطرحها لرص 
لمفهوم "مواقع الصدام" )أو "مناطق الصدام" كما كانت تسم كذلك ف 
 قبالن التأجيل. الخط العسكري وتأسيس المدرسة العسكرية كمهمتير  عاجلتير  ال ت

مارس"، حيث عم الرصاع   23لقد دشنت هذه الوثيقة انطالق ضاع مفتوح بير  منظمة "إىل األمام" ومنظمة "
ية المرتبطة بهما، ضاع بير  خطير  متناقضير  عل كل     اإلطارات الشبه الجماهتر

القواعد المناضلة للتنظيمير  وف 
ا   كل القضايا التاكتيكية واالست 

. المستويات، وف   تيجية وحت  عل مستوى الخط اإليديولوحر 

المناضلير  من   اجع"، وزودت 
والت  الردة  عليه ب "خط  أطلق  والذي    

اليميت  الخط  نقد    
الوثيقة ف  ـــ ساهمت 

 التنظيمير  معا بالعديد من األطروحات.  

  تطور الرصاع داخل منظمة " ملحوظة
  انبثاق تيار    مارس" نفسها، وساهم  23: كان لهذه األطروحات أثر كبتر ف 

ف 
، وهو االتجاه الذي أسمته منظمة "إىل األمام" ب "  

ي معارض لخط الكرفات  "، والذي استطاع خالل  االتجاه اإليجانر
  أبريل   23الندوة الوطنية لمنظمة "

ي اللجنة الوطنيةمن إحراز  1974مار س" ف 
 
 . أغلبية األعضاء ف
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 : 1973* أبريل   

األمام"( بإصدار جريدة "إىل األمام" )ابتداء من العدد السابع( بعد رفض تنظيم ينفرد تنظيم "أ" )منظمة "إىل  
  إصدار الجريدة.  23"ب" )منظمة "

ك ف   مارس"( مواصلة العمل المشت 

 :  1973ماي  10* 

مؤتمرها   انعقاد  بعد  الذهب"  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  "الجبهة  تأسيس  عن  الرسم   اإلعالن 
  يوم  1973ماي    1أبريل إىل    29التأسيش  من  

  20. بعد هذا اإلعالن الرسم  انطلق العمل العسكري للجبهة ف 
  بالمنطقة )معركة "الخنكة"(، حيث أصدرت فيه الجبهة بيانها األول معلنه فيه الثورة  

ماي ضد الوجود اإلسبات 
ة لجبهة البوليساريو، ذكرى سنوية النطالق  ماي من كل سنة، بالنسب  20وانطالق الكفاح المسلح. ويعتتر يوم  

 الكفاح المسلح لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

 :  1973ماي  11* 

بنهيمة"،   "محمد  الداخلية  وزير  مهام  إنهاء  تم  حيث  حكومته،  عل  ادوري  الكمتر الملك   النظام  أجراه  تعديل 
ل الذي كان حينها وزيرا  الشيكر"  ة  وتنصيب مكانه "محمد حدو  الوطنية، وتنصيب عل رأس هذه األختر بية  لت 

 "داي ولد سيدي باب".  

 :  1973ماي  16* 

 بالنسبة لحامل  شهادات التعليم العاىل   
ادوري ما سم  ب "الخدمة المدنية" لمدة سنتير  إعالن رأس النظام الكمتر

  
 غشت من نفس السنة(   13)سيصدر ظهتر ومرسومير  بهذا الخصوص ف 
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 :  1973ماي  21* 

ادوري لمخططه الخماس  )  ( عن طريق مجلسه األعل للتصميم.. وذلك خالل  1977/    1973تقديم النظام الكمتر
   
ادوري أمام ذاك المجلس األعل ف  ماي، وهو المخطط الذي سيصادق    21الخطاب الذي ألقاه رأس النظام الكمتر

  يونيو من نفس السنة. 
 عليه مجلس الوزراء ف 

 : 1973* ماي 

مارس"، وهو االسم الذي سيحمله هذا التنظيم بعد    23يصدر جريدته الخاصة به، تحمل اسم "تنظيم "ب"  
  حير  سيحمل تنظيم "أ" اسم "إىل األمام" بعد انفراده قبل ذلك بإصدار جريدة "إىل األمام". 

 ذلك، ف 

 : 1973* يونيو  

وليتاري، بناء التحالف العماىلي ــ الفالجي  ة واحدة" )غبر متوفرة( إصدار وثيقة: "بناء الحزب البر  مسبر

 : 1973يونيو  25* 

  حق  
معتقال بتهمة "المس بأمن الدولة الداخل  وحيازة األسلحة    157انطالق المحاكمة العسكرية بالقنيطرة ف 

مارس، بل أضيف إليها ما سم  ب    3ومحاولة تغيتر النظام بالعنف". لم تتضمن التهم فقط ما يعرف بأحداث  
  تعود لسنة  "المؤامرة ضد النظا

" الت  . كما تضمن ملف التهمة كذلك "إنشاء منظمة شية بباريس  1966م الملك 

و وهران تحت قيادة محمد البرصي، وتوفرها عل معسكرات للتدريب عل اإلرهاب بكل من الجزائر وسوريا". 
  الثوري. من بير  

  للقوات الشعبية، الجناح الوطت 
     أغلب المعتقلير  هم من االتحاد الوطت 

دد ف    تت 
األسماء الت 

  محاكمة مراكش  
ين سنة ف  ، وتم اعتقاله  1971األوساط النضالية نجد عمر دهكون )كان قد حوكم غيابيا بعشر

     1973خالل حملة مارس  
  حملة مارس    22ف 

  1973من الشهر نفسه( ... يجب اإلشارة إىل أن عدد المعتقلير  ف 
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تجاوز   تقديم    2000قد  وتم  الشية... منهم،    157معتقل،  والمعتقالت  التعذيب  مراكز  توزعت عل  والبقية 
   
حكما بالمؤبد من    15، و 25حكما باإلعدام من أصل    16غشت صدرت األحكام: صدر    30والمقابر الشية )ف 

 . سنوات( 10و  30، والبقية بير  30أصل  

ي أطلق عليها اسم "محاكمة غشت  1973يوليوز   31* 
 : "(73)المحاكمة النر

انطالق محاكمة معتقل  حملة اعتقاالت النصف األول من سنة  
، وأغلبهم من الحملم، بالمحكمة الجنائية بالدار البيضاء  1972

المغرب(، حيث   لطلبة    
الوطت  االتحاد  إليهم مسؤولو  )مضافا 

بقوا رهن االعتقال منذ بداية هذه الحملة إىل حير  المحاكمة، 
ا بأمن  "المس  لهم:  الموجهة  األسلحة  والتهمة  حيازة  لدولة، 

"المدع    فيها  هاجم    
الت  المحاكمة  وه   متفجرات".  وصنع 

ا إياها "عدوة الحضارة المغربية والدين   العام" الماركسية معتتر
العقوبات عل من "تآمر ضد   " وطالب بفرض أقىص  اإلسالم 

 اإلجماىل  
  جمهوري". عدد المعتقلير 

  حالة    6معتقال،    45، منهم  81  النظام وأراد استبداله بنظام ماركش  لينيت 
ف 

  شتنتر    30شاح مؤقت، و 
 (. 1973منهم لم يستطع الجهاز القمع  اعتقالهم وحوكموا غيابا )سيصدر الحكم ف 



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

63 / 241 
غشت   30موقع    

ان العدو"  1973* صيف    : إصدار وثيقة: "لنير  الحزب الثوري تحت نبر

"إىل   جريدة  من  التاسع  العدد    
ف  الوثيقة  هذه  الوثيقة: صدرت  األمام"  حول 

، وه  وثيقة نظرية تندرج ضمن المواجهات الفكرية والنظرية  1973صيف سنة  
: منظمة "إىل األمام" ومنظمة    انفجرت داخل الحملم بير  فصيليها الرئيسيير 

الت 
الخالف  23" قضايا  إحدى  الثوري  الحزب  بناء  إشكالية  حيث كانت  مارس"، 

  هذا اإلطار جاءت ه
، وف  ذه الوثيقة لتعرض وجهة نظر الجوهرية بير  المنظمتير 

  قضية بناء الحزب الثوري. 
  منظمة "إىل األمام" ف 

 : 1973* غشت  

 إصدار وثيقة: "مضمون وأهداف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية" )غبر متوفرة( 

"   1973غشت  29*  ي ية للقطاع الطالنر  وثيقة "الندوة التحضبر

 حول الوثيقة:  

  تقرير  
  سياق ترجمة المهام المسطرة ف 

، نظمت منظمة "إىل األمام" مجموعة من الندوات الوطنية    20ف  نونتر
  النواقص واألخطاء الناتجة عن تجربة الخط السياس  السابق 

القطاعية، بهدف الوقوف عل التجارب والبحث ف 
ومن   بالعفوية،  لذلك  ثمةالمتمتر   السلبية  النتائج  تشطيب  بداية  السياسية  ،  ممارستها  طبع  الذي  الخط 

  مجاالت عملهم القطاعية. 
 والتنظيمية، وانعكس عل أداء مناضليها ف 
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فكان البد للمنظمة من أن تبدأ بتقييم تجربتها الشبيبية عموما، وداخل الحركة 
نقاشات واسعة حول   1973الطالبية عل الخصوص. هكذا عرف صيف سنة  

ا  الحركة  داخل  المنظمة  الطالبية تجربة  الخاليا  فيها كل  ساهمت  لطالبية، 
العلوم   وكلية  الحقوق  وكلية  اآلداب  داخل كلية  تتمركز  وقد كانت  للمنظمة، 
بالرباط وكلية  للمعادن  الوطنية  للمهندسير  والمدرسة  المحمدية  والمدرسة 

 الحقوق بالدار البيضاء. 

ا  الكتابة  اجتمعت  الطالبية،  الوطنية  للندوة  اإلعداد  سياق    
لوطنية وف 

المنظمة  عمل  ف عل  يشر آنذاك  الذي كان   ، الطالتر  المكتب  مع  للمنظمة 
الوثيقة  الطالبية، وقد تمخض عن هذا االجتماع صدور هذه  الحركة  داخل 
  ساهم فيها الرفاق الطلبة للمنظمة. 

  كانت ثمرة للنقاشات الجماعية الت 
 الت 

  مدينة الدار البيضاء  
  أحد مقراتها الشية  عقدت المنظمة الندوة الوطنية ف 

ف 
غتر كافية   األوىل  الدورة  أن  تبير   بعدما  وذلك   ، دورتير    

ف  الندوة  تمت  وقد  مشددة،  أمنية  إجراءات  ظل    
وف 

وط   الستكمال النقاش وتعميق اآلراء، فتقرر عقد دورة ثانية ستتم ه  األخرى بمدينة الدار البيضاء بنفس الشر
ي  . و 73بداية أكتوبر    - وذلك نهاية شتنتر   ، مشت   

قد حرص  هذه الندوة الشهيد عبد اللطيف زروال، أبراهام الشفات 
  
، محمد الكاموت    محمد، دركال، لعريش عزوز، فزوان مصطف 

، الشيف    مصطف 
، التمسمات  بلعباس، فؤاد الهالىل 

 ورفاق آخرون يمثلون الكليات والمعاهد المذكورة سابقا. 

ة للمنظمة، حيث تعتتر األفكار الرئيسية الواردة فيها بمثابة التصور العام،  تعتتر هذه الوثيقة إحدى الوثائق الطالبي
المنظمة داخل الجامعة منذ ذلك الوقت إىل حدود     صارت عليها ممارسة 

الت  رغم بعض التعديالت الطفيفة 
 ، حيث سيعتقل آخر أطرها وقياداتها. 1976مارس 
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  كانت تعمل به
  الوثيقة الضوء عل الكيفية الت 

"، ولها    20ا المنظمة داخل الجامعة بعد صدور "تقرير تلف  نونتر
  صاحبت عملها من  

ات الت    الحركة الطالبية، والتغيتر
ة تفيد تاريــــخ منظمة "إىل األمام" ف  حت     1970جوانب كثتر

، إضافة إىل أنها  1973صيف     مجال عملها الطالتر 
، وللوثيقة قيمة تاريخية أخرى ألنها أهم وثيقة أصدرتها ف 

أكتوبر   من  للمنظمة  الطالتر   للقطاع  األساسية  األرضية  اعتقاالت    1973شكلت  الحركة  1976إىل  ألن  و   .

التالميذية و الحركة الطالبية لم يكونا منفصلير  نضاليا، ويخضعان للمنظور العام للمنظمة فيما يخص الشبيبة  
  تفجتر الرصاع ضد النظام، تقدم الوثي

قة بعض المعطيات عن الحركة التالميذية المدرسية و دورها التكتيك  ف 
ك مع الحركة الطالبية، ومن الالفت للنظر، وبعد سنة عل تأسيس النقابة     خصوصا فيما يتعلق بنضالها المشت 

  ( للتالميذ  ادوري بحل  1972أبريل    22الوطنية  الكمتر النظام  )قام    ظروف سياسية معقدة 
المنظمة ف  تتبت    )

  لطلبة ا
   "اإلتحاد الوطت 

وشن هجوما واسعا عل الحركة الطالبية و أطرها وقياداتها   1973يناير    24لمغرب" ف 
   
ء الذي تعرضت له النقابة الوطنية للتالميذ من خالل اعتقال جزء كبتر من قيادتها الوطنية ف   

وهو نفس الشر
  سياق خط اال 1973مارس  

  لطلبة المغرب، ف 
ستمرارية النضالية ( فكرة تأسيس النقابة الشية لالتحاد الوطت 
 . 1972والصمود الذي أسست له جل وثائقها الصادرة منذ نونتر 

ب عل   الذي ض  الحصار  الشديد، ورغم  القمع  ة وبشجاعة رغم  المنظمة بدقة كبتر الوثيقة مهام  لقد سطرت 
، بعد شبه جماه األبعاد: بعد تنظيم  داخل  البعض، وه  مهام ثالثية  الطالبية ورغم تراجع  ي وبعد  الحركة  تر

ي. وتلخص الفقرة التالية تلك المهام الثالثية ذات الصلة بالتنظيم المركزي )الخاليا( والتنظيمات شبه   جماهتر
  لطلبة المغرب(: 

ي )االتحاد الوطت  ( والتنظيم النقاتر  الجماهتر
ية )الجبهة الموحدة للطلبة التقدميير   الجماهتر

  تنظيمنا بناء محكما حت  يكون
  الجبهة    "علينا أن نبت 

بالفعل القيادة الفعلية للهجوم المقبل، كما يجب أن نبت 
ولفظ كل   هذه،  الشدة  أوقات    

ف  ونضالهم  التحامهم  عن  وا  عتر والذين  الصامدين،  المناضلير   من  بناء جديدا 
ت عن انتهازيتها و انهزاميتها، كما يجب علينا كذلك أن ندرس بجد إمكانية جعل اال    عتر

تحاد  الغازات السامة الت 
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الذي يستلزم منا أن نفكر ف  ء   

  الظروف الجديدة، الشر
الوحيدة ف  المنظمة الطليعية    لطلبة المغرب، 

الوطت 
ية حت  نضمن استمراريتها وصمودها."  البناء الصحيح للنقابة الشية الجماهتر

 : 1973* شتنبر  

  حق معتقل  حملة النصف األول من سنة  
حكم غياتر  بالسجن    25معتقال )منهم    81،  1972صدور األحكام ف 

  وعبداللطيف زروال(. فيما يخص عضو الكتابة الوطنية لمنظمة "إىل األمام":  
المؤبد ومن ضمنهم أبراهام الشفات 

ب   حوكما   ، فقتر عل   الوطنية  اللجنة  وعضو  اللعتر   أمير     10عبداللطيف  الوطنية  الكتابة  وعضو  سنوات، 
  ح   15عبدالحميد حوكم ب  

  بخمس سنوات موقوفة سنة. ف 
ير  حوكم المنصوري عبدهللا وعبدالفتاح الفاكهات 

ة إىل العمل الشي، بعد ثالثة أشهر من خروجه من     لجأ مباشر
التنفيذ، وتم إطالق شاحهما )بالنسبة للفاكهات 

 السجن، والتحق بالقيادة المركزية للمنظمة )الكتابة الوطنية(. 

 :  1973* شتنبر  

ادوري    عل إثر العديد من  ابات المطالبة برفع األجور، وعل إثر موجة الغالء، أعلنت حكومة النظام الكمتر اإلض 
   
اللوازم   29ف  أسعار  السميد...( وكذلك  الحليب،  )الدقيق،  الغدائية األساسية  المواد  شتنتر عن تحديد أسعار 

   
ادوري عتر اإلذاعة والتلفز   8المدرسية. وف    أجور القطاع العام  دجنتر سيعلن رأس النظام الكمتر

ة عن الزيادة ف 
ين   23والشبه العام )قاربت     أسعار المنتجات الزراعية والبت  

  نفس الخطاب أعلن كذلك عن الزيادة ف 
بالمئة(، ف 

ق    33و    22)بير    بالمئة( معلال ذلك بتحفيف تكاليف الدولة وتعويض نفقات إرسال الوحدات العسكرية للشر
  خطابه(. مليار عل حد ق 80األوسط )

 وله ف 
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ية" 1973أكتوبر  20*  وط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهبر ئ شر  : إصدار وثيقة: "نحو تهنر

يا حول مجموعة من القضايا، وبعد     نفس سياق الرصاع داخل الحملم، والذي أصبح جماهتر
حول الوثيقة: ف 

ت جريدة "   –صدور وثيقة "الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية  مارس")الجريدة   23اللينينية" انتر
  جاءت بها الوثيقة، فظهرت مجموعة من االتهامات   23المركزية لمنظمة " 

مارس"( للرد عل األطروحات الت 
المواقف   بتشويه  قامت    

الت  الردود  و  النعوت  من  ذلك  غتر  و  بالعفوية  مواقفها  للمنظمة، كوصف  الموجهة 
األمام  "إىل  بجريدة  "إىل  المنشورة  تها  اعتتر   

الت  التحليالت  و  المواقف  الرد عل مجموعة من  فكان البد من   ،"
بعد   للمنظمة  أول  العدو" كرد  ان  نتر الثوري تحت  الحزب  األمام" مشوهة لمواقفها، فجاء صدور وثيقة "لنير  

وط قيادة النضال الدفاع  للحركة   وثيقة ية" الرد    "الوضع الراهن .."، بينما شكلت وثيقة "نحو تهيتر  شر الجماهتر
، و كان صادرا عن الكتابة الوطنية حيث قام بصياغتها الرفيق الشهيد عبد اللطيف زروال.   

 الثات 

  جاءت بها وثيقة "الوضع الراهن ..." تهم مستجدات الوضع  
قامت الوثيقة بتحيير  مجموعة من التحليالت الت 

، وذلك لدعم األطروحات ال    ضاعها مع التيار  االجتماع  واالقتصادي والسياس 
  دافعت عنها "إىل األمام" ف 

ت 
  السائد داخل " 

 مارس".  23اليميت 

 : 1973نونبر    1* 

  
  محاكمة القنيطرة ل    16من أصل    14تنفيذ حكم اإلعدام ف 

،  1973يونيو    25من المحكوم عليهم باإلعدام ف 
  للقوات  

  الثوري لالتحاد الوطت 
مارس(، منهم من حمل السالح   3الشعبية )حركة  وهم من عناض الجناح الوطت 

   
ف  إعدامهما  تم  الباقيير   )اإلثنير   المغتصبة    

األراض    
  ف 
الصهيوت  الكيان  الفلسطينية ضد  المقاومة  إىل جانب 

 . (1974غشت 
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 :  1973دجنبر   12* 

،  1973األوىل إىل حدود منتصف  إفالت فؤاد الهالىل  من االعتقال، وهو عضو اللجنة الوطنية منذ الندوة الوطنية  
  ، فيها الثوريير 

  المنظمة كأحد أطرها ومحت 
حيث انسحب من اللجنة الوطنية إثر خالفات بفرع الرباط، واستمر ف 

اع مكان تواجد ابنه، وكذا للضغط عل هذا األختر لتسليم نفسه،    20وقد تم اعتقال وتعذيب أبيه لمدة    
يوما النت 

  نفس الوقت تم اعتقال أخيه األصغر  لكن من دون نتيجة، ليتم إ
  حالة صحية مزرية، وف 

أبيه ف  طالق شاح 
 لنفس الهدف ولكن من دون جدوى. 

   1974سنة 

ية وقواها الثورية   1974* يناير  ي من الصحراء ومهام الحركة الجماهبر
ي الحقيفر

إصدار وثيقة "الموقف الوطن 
ي العدد  

 
 األمام"(من جريدة "إىل  19والديمقراطية")ف

ح النظام كل مرة بالتلويــــح بقضية الصحراء، لتصبح تدريجيا نقطة  حول الوثيقة: لم يتر
والحزب   اإلصالحية  األحزاب  التحقت  . حيث  المغرتر  السياس   الوضع    

ف  محورية 
اكية( بالجدبة الشوفينية للنظام، مما استدع إصدار موقف     )التحرر واالشت 

التحريف 
ىل األمام"، فجاءت افتتاحية جريدة "إىل األمام" العدد  سياس  من طرف منظمة "إ

  من الصحراء ومهام الحركة  74)يناير    19
  الحقيف 

( تحت عنوان: "الموقف الوطت 
ية وقواها الثورية والديموقراطية" لتعتر عن موقف المنظمة وتحديد مهام   الجماهتر

 القوى الثورية والديموقراطية. 
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 : "الماركسيون ــ اللينينيون يحاكمون بتونس"إصدار بيان  1974* يناير 

حول البيان: صدر هذا البيان بجريدة "إىل األمام"، الجريدة المركزية للمنظمة 
)عدد  -الماركسية األمام"  "إىل  المغربية  ز  1974يناير    - 19اللينينية  وتتر  .)

الورقة روح التضامن عل قاعدة المبادئ األممية للمنظمة وإيمانها العميق 
،  ب  

اللينيت  الماركش   الثوري  اليسار    يقودها 
الت  الجديدة  العربية  الثورة  روح 

مع الرفاق التونسيير  الذين تعرضوا لحمالت قمع واسعة عل أيدي النظام 
إرادة  لتكستر  والتعذيب  القمع  أشكال  إىل كل  لجأ  الذي   ، التونش  الرجع  

. لكن أطوار  ، وعزلهم عن جماهتر الشعب التونش      المناضلير 
المحاكمة الت 

إحدى   الجديد  التونش   اليسار  هذا  ليسجل  مناسبة  كانت  لها  تعرضوا 
  تاريــــخ النضال السياس  بتونس. 

قة ف   الصفحات المشر

 : 1974يناير   24* 

  الحقوق والعلوم بالرباط لمرور سنة كاملة عل حل المنظمة الطالبية "أوطم". كما عرف قطاع 
  كلت 

اب عام ف  إض 
  بداية الشهر،  

  أبرمها النظام مع    9و    8الصيد البحري ف 
ابات احتجاجا عل االتفاقية الت  يناير بالدار البيضاء، إض 

   
وف  البحري.  الصيد  بخصوص    

اإلسبات  والبيضاء  فتر   4النظام  وأكادير    
بآسف  القطاع  نفس  عمال  ب  أض  اير 

  العديد من  3احتجاجا عل ارتفاع ) 
ابات واحتجاجات متعددة ف  مرات( سعر "الغازوال". عرفت هذه السنة إض 

اب عمال جرادة منتصف شهر أبريل وإصابة ثالثة عمال بالرصاص واعتقال     مختلف المناطق: إض 
القطاعات وف 

عا ين  عشر من     أزيد 
ف       7مل. 

ف  السكر.  كات  شر عمال  اب  اض  انطالق  المعادن    14ماي  عمال  معارك  ماي 
   والكيماويات والنسيج

اب العام بميناء البيضاء ف  ...   1... إىل اإلض   نونتر
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اير   : 1974* فبر

" نص  التنظيمإصدار  لسالح  الخالق     االستعمال 
ف  )صدر  الرابع"  الداخلية من    العدد  المركزية  ة    النشر

 ". يوعي الش"

"  1974مارس   8*  ي وليتاريا المغرنر ي لحزب البر
الموجهة للنقاش مع "الخط  إصدار وثيقة "من أجل خط ماركسي ــ لينين 

 الثالث"، فصيل "لنخدم الشعب. 

األمام " ومنظمة انطالق الخالف بير  منظمة "إىل  بعد  الوثيقة:    23"  حول 
مرحلة متطورة، حيث  قد دخل    1973مارس"، وحينما كان الرصاع خالل سنة  

" منظمة  داخل  األفق    
ف  تظهر  من  23بدأت  قريب  اتجاه  معالم  مارس" 

أطروحات "إىل األمام" )وهو االتجاه الذي سيطلق عليه فيما بعد اسم "االتجاه  
  احتكاك مع مناضل  المنظمة، انفتح النقاش  

"(، كان يتبلور تدريجيا ف  اإليجاتر 
كسية ـــ اللينينية المغربية )المعروف ب  مع الفصيل الثالث داخل الحركة المار 

" منظمة  داخل  خالف  إثر  عل  تشكل  قد  الذي كان  الشعب"    23"لنخدم 
الفصيل كونه كان   وهذا  المنظمة  بير   التقارب  عل  ساعد  ومما  مارس"(. 

" منظمة  عن  انشقاقه  بعد  اآلخر  هو  مريرا ضد   23يخوض  مارس"، ضاعا 
د السائد  والسياس   اإليديولوحر   المنظمة الخط  بمناضل   وباحتكاكه  اخلها، 

مارس"، بعد أن كان   23أدرك الفارق القائم بير  منظمة "إىل األمام" ومنظمة "
يقيم خلطا بينهما، حيث لم يفرق بير  الخطير  السائدين داخل كل تنظيم. وبعد اتصاالت أولية مع هذا التنظيم  

ل "لنخدم الشعب" بمناقشة وثائق منظمة "إىل األمام"  وبعد تبادل الوثائق األساسية لكل منهما، قامت قيادة فصي 
  توصلت بها، مبدية مجموعة من المالحظات واالنتقادات، وكذلك مجموعة من التساؤالت، فجاء رد منظمة 

الت 
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  " وليتاريا المغرتر    لحزب التر
ــــ لينيت    وثيقة هامة ستحمل عنوان "من أجل خط ماركش  

"إىل األمام" مصاغا ف 
 . 1974مارس   8تاريــــخ  المؤرخة ب

الوثيقة ه  إحدى أهم وثائق منظمة "إىل األمام"، لكونها تتضمن عرضا مكثفا ألهم أطروحاتها الثورية، وذلك  
لكون عالقة المنظمة بفصيل "لنخدم الشعب" كانت حديثة العهد آنذاك، وكان الزما أن يتم إعطاؤه نظرة شاملة  

 عن خطها وجوانب من تجربتها. 

اتيجية وحت  إيديولوجية،  لم تعت  الوث يقة بالجوانب التنظيمية فقط، بل تطرقت لقضايا منهجية وسياسية واست 
وط وحدة الحركة الماركسيةـ ــ اللينينية المغربية.    وتسع إىل توفتر شر

وذلك ضمن نظرة كانت تتوح  النقاش الرفاف 
ة لتلك الوحدة انطالقا من التجربة المعاشة )  مارس". 23بسلبياتها وإيجابياتها( مع منظمة "وقد أعطت أهمية كبتر

 : 1974* أبريل 

ته منظمة "إىل    23انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة " مارس"، وانبثاق لجنة وطنية أغلبيتها من االتجاه الذي اعتتر
" )تبنت هذه الندوة موقف "حق تقرير المصتر لجماهتر الصحراء"(  . األمام" ب "اإليجاتر 

 : 1974* أبريل 

" بالصحراء الغربية تحت مظلته.  قرار   
  بإسبانيا اإلشاع بإجراء "استفتاء الحكم الذات 

 النظام الفاسر

 : 1974* ماي 

  ."  
جاع األراض  التفاف األحزاب اإلصالحية حول النظام وإعالنها عن استعدادها لمساندته ودعمه من أجل "است 

لتوجي النظام  طرف  من  ا  استعدادا كبتر السنة  بداية  عرفت  "األهمية  حيث  ب  وشحنه  الداخل   العام  الرأي  ه 
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"، فأصبحت قضية الصحراء الغربية طريق النظام وبوابته    
  توجد تحت االحتالل اإلسبات 

الوطنية للصحراء الت 
  إطار هذه الحملة، تم تعيير  مبعوثير  للنظام لتسويق "مغربية الصحراء"  

لما سيعرف بشعار "الوحدة الوطنية". ف 
قية".   حيث نجد عبدالرحيم  وباكستان والهند، وعل  يعتة مبعوثا للنظام بدول "أوروبا الشر

 بوعبيد مبعوثا للصير 

 :  1974* ماي 

)بدايات ماي( اعتقال عبدالرحمان النوضة، وهو أحد األطر الشية النشيطة للمنظمة بمدينة الدار البيضاء، عل  
  شديد وأبان عن شجاعة  إثر وشاية من أحد العناض المشبوهة العاملة بالوسط الجمعوي

. تعرض لتعذيب وحشر

 أمام جالديه وجسد مبدأ الصمود. 

 : 1974* ماي 

 "، تتعرض لمفهوم "القوى الوطنية والديمقراطية" ومفاهيم أخرى. حول تدقيق بعض المفاهيمإصدار وثيقة "

 : 1974* ماي 

والوثيقتان صدرتا ضمن برنامج المنظمة  "،  ما هو اإلطار الشيوعي " ووثيقة "أهمية سالح النظريةإصدار وثيقة "
  يونيو  

  الذي سيعرف انطالقته ف 
، وذلك تفعيال لمهمة تأسيس مدرسة تكوينية للمنظمة )انطلق  1974التكويت 

نامج بتكوين أول فوج وسم  ب "  "(. فوج ماو تسي تونغهذا التر

ي منتصف  
 
 : 1974* ف

مارس" )بعد انبثاق لجنة وطنية جديدة داخل    23"  عودة التنسيق السياس  بير  منظمة "إىل األمام" ومنظمة
"(. 23منظمة "  مارس"، أغلبيتها من "االتجاه اإليجاتر 
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 : 1974يونيو  22* 

ك بير  المنظمتير  يضم الموقف من الصحراء الغربية )غتر متوفر( )تنازلت منظمة "إىل األمام"  
إصدار بيان مشت 

  هذا البيان عن مفهوم "الشعب الصحراوي" لصالح
مفهوم "جماهتر الصحراء"، وذلك بهدف تحقيق التقارب   ف 

  لجنتها الوطنية( 23مع منظمة "
" الحصول عل أغلبية ف    استطاع "الجناح اإليجاتر 

 مارس" الت 

 : 1974يوليوز   8* 

ادوري بتخصيص سنة    المغربية".  1975إعالن رأس النظام الكمتر
 سنة ل "تحرير األراض 

 : 1974يوليوز   21* 

اكية" )المحظور حينها( كتابا تحت عنوان "الصحراء الغربية المغربية"، يدافع  إصدار زعيم حزب "التحرر واالشت 
  بخصوص الصحراء الغربية. الكتاب يعود إىل شتنتر  

  1974قبل إصداره وتوزيعه سنة    1972فيه عن طرح شوفيت 
  البداية بمنع طبعه. 

 من طرف النظام، حيث قام هذا األختر ف 

 : 1974يوليوز   29* 

صدور منشور موقع باسم منظمة "إىل األمام" حول األوضاع المزرية بمدينة  
حكم الحسن ــ عبدهللا ــ الدليمي حكم العطش والجوع والطرد  طنجة: "
 "والسيمي 

  ظل أجواء مشحونة كانت تعيشها مدينة طنجة، جراء  
صدر هذا البيان ف 

  األحياء الشعبية انعدام الماء ومعاناة جماهتر طنجة من ذل
ك، وخاصة ف 
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المدينة، حيث سقط     طنجة    5من 
ف  العاملة  الطبقة  الوقت كانت  نفس    

وف  العطش.  نتيجة  موت   مواطنير  
  معمل "تيسمار" حيث تعرض  

عامل للطرد. كما عرفت ثانويات طنجة    48تتعرض لحمالت الطرد، كما وقع ف 
  الشهادة متد  440طرد  

التالميذ أصبحت مهددة بالطرد  نية لحد أن األغلبية من  تلميذ، وكانت نسبة النجاح ف 
 والعطالة. 

ق تحت وطأة ارتفاع األسعار وانعدام الماء والطرد والتهميش الذي اكتوى    1974كانت مدينة طنجة صيف   تحت 
ات األلوف من ساكنة األحياء الشعبية والعمال والكادحون، نار زادتها حرارة الموسم      بناره عشر

والرصاع الطبف 
 لهيبا. 

"العطلة   اسمه  شيئا  يعرفون  ومناضالتها  المنظمة  مناضلو  يكن  لم  مصالحها  عن  والدفاع  الجماهتر  لخدمة 
النضالية". فما أن انفجر الوضع حت  كانوا إىل جانب الجماهتر منددين بالوضع القائم، ومحرضير  عل النضال،  

  وجهه والتصدي لسياساته.  وفاضحير  مرة أخرى ديماغوجيات النظام، وداعير  
 إىل الوقوف ف 

  قلب النضال، وتحت القمع المسلط عل رقاب جماهتر المدينة، انكتب هذا المنشور الذي حمله مناضلو  
وف 

  مكادة، المصل، السانية......(. وهب مناضلو  
ومناضالت المنظمة إىل المعامل والثانويات واألحياء الشعبية )بت 

ية. و وطنية للتالميذ للدفاع عن المطالب العادلة للحركة التالميذية ومناضالت النقابة ال  الحركة الجماهتر

 :  1974* غشت  

يوليوز حول األوضاع المزرية بالمدينة، الحملة    29انطالق حملة اعتقاالت واسعة بمدينة طنجة عل إثر منشور  
  استهدفت عماال )بمساعدة الباطرون الذي أعظ أسماء  

  إحدى  الت 
العمال للبوليس( وتالميذ وطلبة ومواطنير  ف 

  تعرضت لها المنظمة والنقابة الوطنية للتالميذ بمدينة طنجة. وتعرف هذه الحملة ب "حملة  
أكتر الحمالت الت 

 غشت "حيث استعملت كل الوسائل العتقال المناضلير  )اعتقال عائالتهم مما سبب إلحداهن حالة اجهاض...( 
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المعتقلير   نقل  يف"  تم  الشر موالي  "درب  الشي  المعتقل  إىل  طنجة،  بمدينة  القمع  مراكز    
ف  تعذيبهم  بعد   ،

   
يناير    3بالبيضاء، حيث قضوا أكتى من سنة من التعذيب النفش  والجسدي ليقدموا إىل محاكمة الدار البيضاء ف 

  إطار محاكمة صورية طبخها النظام للحر و ،  1977
ات السنير  من السجن ف  كة الماركسية ــــ اللينينية لينالوا عشر

 المغربية. 

 : 1974غشت  20* 

  سوى "إعادة إدماج الصحراء بالمغرب". وذلك  
إعالن الحسن بأن "االستفتاء" بخصوص الصحراء الغربية ال يعت 

اليوم،   نفس    
أن صدر ف  لتقرير مصتر  1974غشت    20بعد  استفتاء  إجراء  بإسبانيا عن عزمه  النظام  إعالن   ،
  نفس السنة بإحصاء لسكان الصحراء الغربية. الصحراء الغ

 ربية حيث كان قد أجرى ف 

 : 1974غشت  23* 

حزب   حل  بعد  وذلك  اكية"،  واالشت  "التقدم  حزب  باسم  خيص  الت  عل  رسميا  يعتة  عل   "شيوعيو"  يحصل 
  سنة  

اكية" من طرف النظام ف     1969"التحرر واالشت 
" ف    1968يونيو  ، حيث كان قد تحول "الحزب الشيوع 

اكية".   إىل حزب "التحرر واالشت 

 : 1974غشت  25* 

   
  لجبهة البوليساريو، الذي انته ف 

غشت، وإعالن الجبهة "االستقالل الشامل للصحراء    30انطالق المؤتمر الثات 
 الغربية". 
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 إصدار وثيقة "حول الصمود" )غبر متوفرة(:   1974* شتنبر  

  يجب بها مواجهة الجالد عند االعتقال )معروفة ب "
 "( كيف نتجاوز القمعوه  وثيقة تحدد الكيفية الت 

 : 1974* شتنبر  

كة بير  التنظيمير  " 
ائق " )غتر متوفرة( ، وه  تتضمن مجموعة من الوثطريقان لتحرير الصحراءإصدار وثيقة مشت 
 حول الصحراء. 

 : 1974* أكتوبر 

"  : المنظمتير  بير   كة 
وثيقة مشت  كةإصدار  المشبر التكتيكية  بلورت  الخطة    

الت  الوثيقة  متوفرة(، وه   )غتر   "
 أطروحة "الجبهة العريضة لعزل النظام". 

كة":   الخطوط العامة ألطروحة "الخطة التكتيكية المشت 

 ام. النضال من أجل عزل النواة الفاشية للنظ -

-    
ف  تاكتيك   تغيتر  )هناك  والديمقراطية  الوطنية  والعناض  القوى  لف كل  تستطيع  النظام  عريضة ضد  جبهة 

 الموقف من األحزاب الوطنية والديمقراطية لدى إىل األمام(. 

 برنامج ديمقراط  يستجيب للمطالب الديمقراطية المستعجلة للشعب المغرتر  سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.  -

  الكامل واالكتفاء بصيغة "جماهتر الصحراء"،  ال   -
موقف من الصحراء: )تأجيل "إىل األمام" إلعالن موقفها المبدت 

 .) ها، بدل صيغة "الشعب الصحراوي" وحق تقرير المصتر   تقرير مصتر
 وتأكيد حقها ف 
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 إصدار النظام الداخلي لمنظمة "إىل األمام":  1974* أكتوبر 

: حول نص النظام   الداخل 

  تاريــــخ  
يكتش  هذا النص أهمية خاصة باعتباره أول نظام داخل  تمت صياغته ف 

، كان العمل التنظيم  الداخل  للمنظمة يعتمد  1974المنظمة. فإىل حدود أكتوبر  
 أطر ومناضل   

عل مبادئ ومفاهيم لم تكن مكتوبة وموثقة، بل متعارف عليها بير 
 المنظمة. 

ات تنظيمية آتية وإذا كانت األطر األوىل   المؤسسة للمنظمة قد حملت معها ختر
، أو من تجارب اليسار الفرنش  )اليسار     المغرتر 

من تجربة الحزب الشيوع  التحريف 
وليتاري ...(، أو من خالل القراءات الشخصية، فالمسار التنظيم  مر بطورين   التر

، لكل منهما خصائصه. طور أول امتد من التأسيس ) ( إىل  1970غشت  30مختلفير 
الالمركزية  1972نونتر    20حدود   العفوية، وتنظيميا بنهج  (، وتمتر  سياسيا بخط 

. ومعلوم، من    
  الحزب الشيوع  التحريف 

  كانت سائدة ف 
وقراطية المفرطة الت  الذي جاء كرد فعل قوي عل البتر

"، كيف كانت العالقات ا  
ة أشهر من كفاح التنظيم: نقد ونقد ذات  لتنظيمية الداخلية، حيث  خالل وثيقة "عشر

كانت ال تقوم عل مركزية ديموقراطية، وظلت القيادة تمارس كتنسيق أكتى منها مركزية، حت  بعد الندوة الوطنية 
  الرباط بتاريــــخ  

  انعقدت ف 
  غياب تصور  72يناير1  –  71دجنتر   31الت 

  دعت إىل تشكيل قيادة مركزية ف 
، والت 

 ركزية. متكامل لديها لبناء منظمة ثورية م

   
" الصادرة ف   

ة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذات  ، فقد دشنه صدور وثيقة "عشر  
نونتر    20أما الطور الثات 

  امتد بها العمل إىل  1972
. وقد انطلقت الوثيقة من تقييم تجربة المنظمة السابقة لتستخلص سبعة 1980، الت 
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ماركسية منظمة  لبناء  و   -محاور  صلبة  طليعية،  تنظيم لينينية  فيها  يشكل  ثورية  منظمة  يا،  جماهتر راسخة 
فير  الثوريير  النواة األساسية والصلبة. 

 المحت 

  حسمت الموقف  
  الخط التنظيم  والسياس  تبلور تدريجيا من الندوة الوطنية األوىل الت 

إن التقدم الحاسم ف 
عم ي ودحضت أطروحات الخط اإلصالح  الذي كان يت   ه ريموند بنعيم، والذي  لصالح لخط الثوري الجماهتر

 . 1972سيندحر إبان اعتقاالت سنة  

ة أشهر...."،  1973ابتداء من سنة     مجهودات متواصلة إلعادة بناء المنظمة وهيكلتها عل ضوء "وثيقة عشر
، وف 

، حيث  1974إىل أكتوبر    1974ستدخل المنظمة، ابتداء من أوائل   وع نظامها الداخل 
  نقاشات معمقة لمشر

، ف 
ال    إحدى المقرات الشية بمدينة الدار البيضاء، سيتم  ساهم 

  مناقشته، وبعد ندوتير  لألطر انعقدتا ف 
جميع ف 

  أكتوبر 
 . 1974حسمه من طرف قيادة المنظمة ف 

  الخط اإليديولوحر   
وع األوىل  يضم إضافة إىل مواد النظام الداخل  ديباجة عامة تعرض ألهم القضايا ف 

كان المشر
للمن  اتيخر   الماركسية  و اإلست  الديموقراطية   –ظمة من قبيل  الثورة الوطنية  اللينينية إسهامات ماو تش  تونغ، 

الشعبية، نظام الجمهورية الديموقراطية الشعبية، المجالس العمالية و الشعبية كشكل للسلطة، الحرب الشعبية  
، الجبهة الوطنية المتحدة ...  الفالح    – كطريق لحسم السلطة، الحزب الثوري للطبقة العاملة، التحالف العماىل   

و عموما استمد النظام الداخل  فلسفته من تجربة المنظمة و من تجربة الحركة الشيوعية العالمية المناهضة  
  النقاش. 

 للتحريفية ، و من مساهمات الرفاق ف 

ة من  ملحوظة   ثالث صفحات صغتر
  من النظام الداخل  من ديباجة تقع ف 

، أما  : يتألف النص النهات  حجم كراس صغتر
 مادة.  26نص النظام الداخل  فيتألف من سبعة فصول و
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  األول،
، فالمنظمة كانت تستعد لعقد مؤتمرها الوطت  )اعتقال الشهيد عبد اللطيف    1974لكن اعتقاالت نونتر    وللتذكتر

، محمد البكراوي( و اعتقاالت يناير    
، محمد الشيف   

،    )اعتقال1975زروال، أبراهام الشفات  عبد هللا زعزاع، فؤاد الهالىل 
بة مفاجئة للمنظمة،  ، ادريس بت  كري...( كانت ض   

مما سيكون له عواقب وخيمة أثرت سلبا عل ذلك    مصطف  التمسمات 
  األول )الذي لو عقد كان  

وط السياسية و التنظيمية و األمنية لعقد المؤتمر الوطت  المسار الذي كان يستر نحو توفتر الشر
 اللينينية المغربية" إىل األمام"(.  –هيد عبد اللطيف زروال كأول أمير  عام للمنظمة الماركسية سينتخب الش

 : 1974* أكتوبر  

ارة"من  العدد األول صدور  ة الشية "الشر  موجهة إىل الطبقة العاملة. ، وه  النشر

 : 1974* بداية نونبر 

    23وأطر وقيادة منظمة "انطلقت حملة اعتقاالت واسعة شملت العديد من مناضل   
مارس"، وه  الحملة الت 

   
ف  بالخارج  لها  جديدة  قيادة  )ستتشكل  بالداخل  المنظمة  هذه  عل  مسلسل  1975قضت  أطلقت    

والت   ،
اجعات وتغيتر مواقف "

مارس" من مجمل القضايا السياسية واإليديولوجية(. مع هذه الحملة، ستصل    23الت 
لمنظمة "إىل األ  االعتقاالت  أبريل  موجة  نهاية  استعادت منذ    كانت حينها قد 

الت  التنسيق    1974مام"  عملية 
 مارس".  23السياس  مع منظمة "

 : 1974نونبر    5* 

  إطار عمل لجنة التنسيق، مع أحد أعضاء    اعتقال عضو الكتابة الوطنية عبداللطيف زروال
عل إثر موعد، ف 

مارس". هذا األختر حرص  للموعد مصحوبا بالبوليس الشي التابع ل "درب مواالي    23المكتب السياس  لمنظمة "
يف".   الشر



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

80 / 241 
غشت   30موقع    

 : 1974نونبر    9* 

. ال زال هذا االعتقال يلفه    
   اعتقال عضو القيادة الوطنية أبراهام الشفات 

الغموض، حيث اعتقل أبراهام الشفات 
أبراهام   لدى  له، كانت  المفاحر  داخل مت   اعتقاله  استثناء. فحير   أي  الجميع، وبدون  الذي يجهله  بمقر سكناه 
  المركزي للمنظمة والذي كان  

  كان قد أدى ثمنها للتو، وه  تحمل عنوان المقر التقت 
فاتورات الماء والكهرباء الت 

  
  بلع تلك األوراق، إال أن عناض الجهاز القمع  استطاعت إخراجها  يسكنه محمد الشيف 

. حاول أبراهام الشفات 

  المركزي. 
 وبالتاىل  الحصول عل عنوان المقر التقت 

 : 1974نونبر    9* 

  الجهاز  
، هو عضو ف   

  المركزي. محمد الشيف 
  يوجد بها المقر التقت 

  عند مخرج العمارة الت 
اعتقال محمد الشيف 

الثوريير   الت فير  
المحت  من  المكون  الشي  الجهاز    

ف  األساسيير   المنظمة  أطر  وأحد  للمنظمة،  المركزي    
قت 

لالتحاد   اإلدارية  باللجنة  االمام"، وهو كذلك عضو سابق  "إىل  ف عل طبع وإصدار جريدة  للمنظمة. كان يشر
ــ المؤتمر     لطلبة المغرب 

ة إىل "درب موالي الشر   15الوطت  يف" حيث تعرض لتعذيب شديد من  ـــ نقل مباشر
 طرف الجهاز القمع  للنظام. 

 : 1974نونبر   11* 

  المركزي الشي، بعد  
إفالت فؤاد الهالىل  من االعتقال مجددا، وذلك بعد محاولته تقىص  وضعية المقر التقت 

  عن موعد له معه، حيث كان قد طاله االعتقال يوم  
.  9تخلف محمد الشيف   نونتر
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 : 1974نونبر  14* 

ي ألجهزة النظام الملكي  
استشهاد الرفيق عبداللطيف زروال تحت التعذيب الوحسر

من دون أن تتمكن هذه األجهزة من الحصول عن أي معطيات، حيث سلم الجهاز  
 .) ي بعد ذلك شهادة طبية مزورة باسم مزور )البقاىلي  الطنر

 : 1974* أواخر 

ادوري   )المعروف بخطاب أكادير(، وإعالن نيته عل اجتثاث الحملم وكل الحركة الثورية  خطاب رأس النظام الكمتر
 المغربية. 

   1975سنة 

 : 1975* يناير 

  من  
اك  للقوات الشعبية" خالل "المؤتمر االستثنات 

يناير، و "عودة" إصدار    12إىل    10تأسيس "االتحاد لالشت 
  تقريره المذهتر  "أن  

االتحاد يسع مع كل المغاربة 'رجاال ونساء' لبناء المغرب  جريدة "المحرر"، حيث جاء ف 
 المستقل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة..."

 : 1975يناير   28* 

اعتقال عبدهللا زعزاع، عضو اللجنة الوطنية منذ الندوة الوطنية األوىل والمسؤول األول عن اللوجيستيك: المنازل 
الرفاق(. جاء اعتقاله عل إثر موعد له مع أحد الرفاق المنسحبير  من المنظمة.   الشية، نقل األجهزة والوثائق ونقل
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تم تهديده وتفتيشه حيث وجد لديه مجموعة من المفاتيح لمقرات شية للمنظمة )ثالث مقرات(. تم اقتياده إىل 
يف" وتعريضه لتعذيب شديد توصل من خالله الجهاز القمع  لعناوين المقرات   الثالث. "درب موالي الشر

 : 1975يناير   29* 

  بأحد مقرات المنظمة بخ  إفريقيا بالبيضاء. وهو أحد أطر المنظمة، ومن المؤسسير   
اعتقال مصطف  التمسمات 

  )تزوير  
  الجهاز التقت 

فير  الثوريير  للمنظمة، وكذلك مسؤول ف 
لتنظيم "إىل األمام" بمدينة طنجة ومن المحت 

 الوثائق وطبع البطائق الوطنية(.  

 : 1975يناير   30 *

  المركزي منذ  
)إىل جانب أبراهام    1974اعتقال فؤاد الهالىل  عضو اللجنة الوطنية سابقا، وعضو الجهاز التقت 

(، واعتقال ادريس بت  كري عضو اللجنة الوطنية منذ خريف    
  ومحمد الشيف 

، بأحد مقرات المنظمة  1972الشفات 
  كانت تضم    23لحظة اجتماع إحدى خاليا المنظمة )خلية  بخ  إفريقيا بالدار البيضاء. جاء االعتقال  

مارس(، الت 
  
يناير( وعبدهللا الحريف الذي التحق بخلية المنظمة   28إىل جانب الهالىل  )مسؤوال(، عبد هللا زعزاع )اعتقل ف 

 كري، هذا األختر كان يقيم بشكل مؤقت بالم
قر بسبب  شهرا قبل هذا االعتقال. تم اقتياد الهالىل  والحريف وبت 

يف".  ، نحو المعتقل الشي "درب موالي الشر  المرض الذي أوقفه عن عمله النضاىل 

ي القيادة الوطنية للمنظمة بعد حملة اعتقاالت نونبر  
 
 : 1975/ يناير   1974* األعضاء المتبقون ف

ي بلعباس عضو الكتابة الوطنية منذ الندوة     عضوين من الكتابة الوطنية: المشت 
الوطنية األوىل، وعبدالفتاح بف 

   
  الذي اعتقل ف 

وأطلق شاحه سنة بعد ذلك ليلتحق بالكتابة الوطنية، وعضو من اللجنة    72مارس    8الفاكهات 
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  خريف  
  حمادي الذي التحق بالقيادة ف 

. )سيلتحق بهذه القيادة بعد حملة االعتقاالت عبدهللا  72الوطنية الصاف 

 المنصوري(. 

 مرحلة الثورية الطور الثالث من ال

ي عل قيادة التنظيم   1979إىل االنفجار التنظيمي لسنة  1975/  1974من اعتقاالت 
  . 1980واستيالء الخط التحريف 

اير  12*   : 1975فبر

نامج   البر تحقيق  النضالية،  الوحدة  تعزيز   ، الرجعي الحكم  عزل  أجل  "من  وثيقة  إصدار 
 ."  الديمقراطي

نامج   الديمقراط  الذي طرحته القيادة الوطنية المتبقية قوى اإلصالح لتشكيل  دعا التر
   
  صدرت ف 

نامج عل األطروحة المركزية الت  "الجبهة العريضة"، حيث اعتمد هذا التر
كة" ألكتوبر   ، والداعية لتشكيل "جبهة عريضة لعزل  1974"الخطة التكتيكية المشت 

ة لم يكن هذا النظام   هذه الفت 
سوى ما أطلق عليه ب "الطغمة الثالثية":    النظام"، ف 

 ."  الحسن ــ عبدهللا ــ الدليم 

اير  23ــ   22ــ  21*   :  1975فبر

اكية يعقد مؤتمره بالدار البيضاء، وانتخب عل  يعتة كاتبا عاما له.   حزب التقدم واالشت 
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اير  25*   : 1975فبر

"(، كان من بير  أهدافه تشتيت  75"اإلصالح الجامع   صدور ظهتر يتعلق ب "تنظيم الجامعات" )ما عرف ب  
، وفرض ما سم  ب "مكتب     كانت متمركزة بالخصوص بعاصمة النظام السياس 

الكتلة الطالبية ونضاالتها، والت 
 تعاضدية الطلبة" )التعاضديات اإلدارية(. 

 : 1975* ربيع 

ة "من  العدد األول والوحيدصدور  ة مايو" 4نشر  . طلبةموجهة لل ، وه  نشر

  بداية ماي، لرمزية تاريــــخ  
اب الطلبة احتجاجا عل زيارة وزير خارجية نظام    4)عل األرجح ف  ماي الذي يؤرخ إلض 

   
، لوبتر  برافو ف   

 ( 1970ماي   4فرانكو الفاسر

 :  1975* ماي / يونيو  

 . لجزائر(زيارة "منظمة األمم المتحدة" للصحراء الغربية، وللبلدان الثالثة )موريتانيا، المغرب وا

 :  1975يونيو    6* 

الجزائرية   الحكومة  فيه  يتهمون  الشعبية"،  للقوات  اك  
االشت  و"االتحاد  "االستقالل"  لحزتر   ك 

مشت  إعالن 
  مدريد لجعل الصحراء الغربية والية جزائرية جديدة )حمل اإلعالن لغة تهديدية بالدعوة  

بالتواطؤ مع السلطات ف 
(الجتياح ما أطلقوا عليه ب    حالة عدم التوصل إىل حل سلم 

 ."إقليم الصحراء" ف 
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 : 1975* غشت  

المجموعة   نونتر    79وصول  البيضاء )معتقلو  بالدار  (، وه  تضم مناضل  منظمة "إىل  1974إىل سجن غبيلة 
 مارس".   23األمام" ومنظمة " 

 : 1975* غشت  

"، من طرف القيادة المتبقية،75صدور "تقييم غشت   ة "الشيوع    نشر
  للمنظمة   "، ف 

للجواب عل الوضع الذات 
  لفك العزلة عل  

ورة التجذر داخل الجماهتر وتصعيد العمل الدعات  بعد االعتقاالت. ركز هذا التقييم عل ض 
" )المفاتيح المواعيد...( كما جاء خاليا    

. غلب عل هذا التقييم الجانب "التقت    االرتباط بالجماهتر
طريق التقدم ف 

بة. من أي بعد سياس     وإيديولوحر  يدفع بالمنظمة إىل تجاوز مخلفات الرص 

 :  1975* غشت  

للعدد   المتبقية  الوطنية  القيادة  "  25إصدار  عنوان:  يحمل  مقال  به  األمام"  "إىل  جريدة  األحزاب من  حول 
 " الملكية

ل   تطوير  عن  عبارة  والمقال  األحزاب.  هذه  ونقد  فضح  عن  طويل  سكوت  بعد  المقال  هذا  نامج  صدر  "التر
  الوقت الذي كانت  

" الذي كانت أطروحته المركزية ه  الدعوة إىل "جبهة عريضة لعزل النظام"، ف  الديمقراط 
حمالت   وتقود   ،)" االجتماع  و"السلم  الوطنية"  )"الوحدة  النظام  حول  ملتفة كلها  اإلصالحية  األحزاب  فيه 

 مسعورة وشوفينية ضد الحملم وضد منظمة "إىل األمام". 
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 : 1975شتنبر  26* 

" بعدم الكشف عن اإلعداد الشي لخطة   ادوري بعمال األقاليم و"أداء اليمير  الرسم  اجتماع رأس النظام الكمتر
المتاحة   للمنتجات والمواد االستهالكية  ة". وبمجرد عودتهم بدأ جرد، وتحت ذرائع مختلفة،  النظام: "المستر

 مة من خيام وأغطية...  ووسائل النقل من حافالت وشاحنات ووسائل اإلقا

 : 1975أكتوبر  16* 

اء" للسيطرة   ة الخرص    خطاب رسم  من مراكش عن تنظيم ما سم  ب "المستر
ادوري ف  يعلن رأس النظام الكمتر

نفسه،   اليوم  الغربية. وهو  الصحراء  أن تقدم    16عل  بعد  الدولية"،  العدل  الذي دعت فيه "محكمة  أكتوبر، 
ادوري سابقا ب   أواخر  النظام الكمتر

ة 1974طلب استشاري لدى "الجمعية العامة" ف  ، إىل تطبيق قرار هذه األختر
     1514)القرار  

( حول تصفية االستعمار بالصحراء الغربية وتطبيق مبدأ تقرير المصتر لسكان  1974دجنتر    13ف 
 الصحراء. 

 :  1975أكتوبر  19* 

اء" ة الخرص   صدور بيان لمنظمة "إىل األمام" حول "المستر

 : 1975أكتوبر  23 *

حل   الذي  رويز"  "خوس  سوليس    
اإلسبات  الوزير  مع  لقاءه  بعد  له،    خطاب 

ف  ادوري  الكمتر النظام  رأس  دعا 
  حال وافقت إسبانيا عل "اإلطالق الفوري  

ة" ف  خصيصا بقرص الحسن، إىل المصالحة واستعداده لتأجيل "المستر
المعنية". وفعال، كما   بير   للمشاورات مع األطراف  المشاورات بمدريد  انطلقت   ،  

والوزير االسبات  الحسن  اتفق 
والمصالح   والعسكري  الدبلوماس   العمل  عن  مسؤولير   بحضور  وموريتانيا(  المغرب  )إسبانيا،  الثالث  الدول 
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االقتصادية. كانت الجزائر غائبة عن المشاورات، وأعلنت أنها ال تقبل أي حل خارج قرارات األمم المتحدة، وأنها  
   ت

الفاسر ابن  المشاورات بير  "عصمان" و"خوان كارلوس" )وهو  . فشلت هذه  ــ مغرتر    
اتفاق إسبات  عارض أي 

  
( ولم تسفر عن أي نتيجة.  20فرانكو الذي كان حينها مريضا، حيث سيتوف  ف   نونتر

 : 1975نونبر    5* 

ة الخرص     خطابه من أكادير عن انطالقة "المستر
ادوري ف  .  6اء" يوم  يعلن رأس النظام الكمتر  نونتر

 :  1975نونبر    9* 

ة ما بير    ة" ويطلب من المشاركير  العودة بعد مستر ادوري "وقف المستر كلم    30و    20يعلن رأس النظام الكمتر
  بأن المفاوضات الحاسمة  

  رأس الدولة لتأكيد إسبات 
ة" جاء بعد تلف  وسط الصحراء الغربية. قرار توقيف "المستر

  قضية الصحراء  
 الغربية ستبدأ. ف 

مليون دوالر )وفق الصحافة الفرنسية(، وكانت بمساعدة خارجية من طرف    300كلفت هذه الحملة ما يقارب  
  من أجل الصحراء" عن طريق ما أطلق عليه ب  

النظام الرجع  بالسعودية. إضافة إىل ما سم  ب "القرض الوطت 
يبة إلز    واقع األمر ض 

" الذي أصبح ف  اك الطوع  مليار من أجل الصحراء"، ابتداء    100امية تحت شعار ""االشت 
ادور يوم    1976يوليوز    9من     خطاب الكمتر

(، حيث حصل النظام من  47يوليوز بمناسبة عيد شبابه    8)جاء ف 
  أقل من ثالثة أشهر.  108خاللها عل ما قيمته 

 مليار ف 

 : 1975نونبر   12* 

 انطالق المفاوضات الثالثية بمدريد. 
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 : 1975بر  نون  14* 

ادوري   انتهاء المفاوضات بمدريد، وإعالن االتفاقية الثالثية القتسام الصحراء الغربية، حيث حصل النظام الكمتر
   
كان قد    1974دجنتر    10بالمغرب عل منطقة الساقية الحمراء، ونظام موريتاينا عل منطقة وادي الذهب. )ف 

  فاس وتم االتفاق 
 بير  الطرفير  حول قضية الصحراء الغربية( عقد لقاء شيا بير  النظامير  ف 

  إعالن مبادئ االتفاقية الثالثية:  
 ف 

  لها  
ــــ "تأكيد إسبانيا عل قرار إنهاء االستعمار بالصحراء الغربية من خالل وضع حد للمسؤوليات والسلطات الت 

  هذه المنطقة". 
 ف 

  إنشاء إدارة مؤقتة للمنطقة ب
ع إسبانيا عل الفور ف  مشاركة المغرب وموريتانيا وبالتعاون مع "الجماعة"  ــــ "تشر

 )شيوخ بعض القبائل الصحراوية(، حيث ستعمل عل نقل المسؤوليات والصالحيات". 

واآلخر من موريتانيا،  المغرب،  اح  باقت  أحدهما   ، نائبير  تعيير   االتفاق عل  تم  الغاية،  تحقيق هذه  أجل  "من  ــــ 
  مهامه".  

  بالعيون  لمساعدة حاكم المنطقة ف 
)سيتم تعيير  مدير ديوان الحسن أحمد بنسودة نائبا للحاكم اإلسبات 

  
 (1975نونتر    23ف 

  بالمنطقة قبل 
اير   28ــــ "سينته  الوجود اإلسبات   ". 1976فتر

وفيما يخص البنود االقتصادية لهذه االتفاقية، فقد تم وضع خطة الستغالل حقول فوسفاط "بوكراع" بمشاركة  
    بالمئة  35بالمئة وإسبانية بنسبة    65ها  مغربية نسبت

بير  المعهد    1976يناير    20)بدأت المفاوضات بهذا الشأن ف 
   
  للصناعة ومكتب الفوسفاط وتم توقيع االتفاقية ف 

  مجال الصيد، تقر البلدان  1976أبريل    24االسبات 
( . وف 

  مياه الصحراء لصالح  
  لمدة    800بحقوق الصيد ف 

وط الحالية، باستثناء الرسوم  سنة و   20قارب إسبات  بنفس الشر
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  يتعير  دفعها ابتداء من السنة السادسة. خالل السنوات الخمس األوىل، سيتم إعفاء قوارب الصيد اإلسبانية  
الت 

من جميع الرسوم. وعل مدار الخمسة عشر عاما التالية، سيدفعون رسوما ستكون أفضل ما يمكن منحه ألي  
ثالثة مع تخفيض متفق الممتلكات    دولة  ام  باحت  المغرب وموريتانيا  يتعهد  الخاصة  الملكية  عليه. وبخصوص 

  حالة نزع الملكية. )هناك بنود  
  الصحراء وضمان حرية الترصف فيها وتعويض أصحابها ف 

اإلسبانية الخاصة ف 
  والزراعة وبناء الس

فن ألجل النقل  أخرى حول التنقيب عن المعادن والتعدين ومناجم الصلب والتصنيع الكيميات 
 البحري والسياحة( 

 : 1975* نونبر 

اب عن الطعام لما تبف  من مجموعة   اب  1972)معتقلو منتصف    44إض  يوما، احتجاجا    18(، حيث دام اإلض 
طة لتعذيبهم.   عل نقل بعض المعتقلير  إىل مراكز الشر

 :  1975دجنبر   11* 

  العيون واقتحام جيوش النظام الملك   
جندي(، بعد ان اقتحمت قبل ذلك    4000للمدينة )مناوشات عسكرية ف 
   
. وهو اليوم،    28منطقة السمارة ف  نونتر الذي اجتمعت فيه "الجماعة" )شيوخ    28نونتر بقيادة الدموي الدليم 

  الصحراوي، واعتبار جبهة البوليساريو  
القبائل( بمنطقة "الكلتة"، وإعالن حل الجماعة وتأسيس المجلس الوطت 

ع  للشعب الصحراوي. الممثل 
 الوحيد والشر

 :  1975دجنبر   18* 

له بالبيضاء، عل يد القوى الظالمية )الشبيبة اإلسالمية( بتواطؤ   اغتيال عمر بنجلون، أمام مت  
 مع النظام. 
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   1976سنة 

 : 1976يناير   14* 

اء   ادوري يعقد صفقة شر  ( من فرنسا. 1طائرة حربية )ف  25النظام الكمتر

 : 1976يناير   16* 

(، حيث تم نقل المعتقلير   75/ يناير    74إىل سجن غبيلة بالدار البيضاء )من معتقل  خريف    26وصول المجموعة  
  التحقيق، ومن 

يف" إىل محكمة االستئناف وتقديمهم أمام قاض  ة من المعتقل الشي "درب موالي الشر مباشر
 تم إىل سجن غبيلة. 

 : 1976يناير   20* 

  بأحد المقرات الشية للمنظمة بالدار البيضاء وقد تم  اعتقال عضو 
القيادة الوطنية المتبقية عبدالفتاح الفاكهات 

لير  كان يقطن بهما بعض مناضل  المنظمة، الذين سيتم اعتقالهم هم اآلخرين.   
 العثور لديه عل مفتاحير  لمت 

 : 1976يناير   25* 

يف". اعتقال عبدهللا المنصوري عضو القيادة الوطنية ال  متبقية، ونقله للمعتقل الشي "درب موالي الشر

 :  1976يناير  29ــ  27* 

إىل حدود   استمرت    
والت   ، الملك  النظام  البوليساريو وعسكر   

بير  "أمكالة"    15انطالق مواجهات عسكرية ب 
اير.   فتر
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اير  26*   : 1976فبر

  من المنطقة، وذلك قبل  
  اتفاقية  إعالن االنسحاب الرسم  لالحتالل االسبات 

،  1975نونتر    14التاريــــخ المحدد ف 
   
ادوري إىل مدينة العيون. هذا وقد تم اإلعالن سابقا، ف  بمدريد، من طرف    1976يناير    15ودخول النظام الكمتر

  خالل استجواب تلفزي، خوس  ماريا، عن أن إسبانيا انسحبت نهائيا من الصحراء  
وزير الشؤون الخارجية اإلسبات 

 الغربية. 

اير  27*   : 1976فبر

العربية الصحراوية   ، ب "بتر لحلو"، عن قيام "الجمهورية  الواىل  السيد  البوليساريو  العام لجبهة  الكاتب  إعالن 
 الديمقراطية" 

 : 1976مارس   1* 

  من طرف جهاز المخابرات، حير  كان يتأهب لكراء إحدى  
اعتقال عضو القيادة الوطنية المتبقية حمادي الصاف 

. المقرات الجديد  
 ة بعد انكشاف المقر الذي يوجد به الفاكهات 

 : 1976مارس   2* 

ي بلعباس، من طرف جهاز المخابرات، عل إثر موعد له   اعتقال آخر عضو من القيادة الوطنية المتبقية، المشت 
 مع أحد الرفاق. 

  انطلقت منذ دجنتر  ملحوظة
  شملت، إىل جانب اعتقال أعضاء  1975: شملت حملة هذه االعتقاالت، الت 

، والت 
القيادة المركزية للمنظمة، العديد من أطر المنظمة وأعضاء اللجان األساسية والخاليا...: إدريس الزايدي، عبدالرحيم 
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  لحبيب، فاطمة عكاشة، لبيض، لعريش عزوز، مصطف  فزوان، أحمد الفصاص، محمد الرحوي،  
، تيت  سعيدة لمنبه 

 ربيعة لفتوح... 

 :  1976مارس   5* 

   
ف الجزائر بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  6تأسيس أول حكومة للبوليساريو. وف   مارس تعت 

 :  1976مارس   7* 

 المغرتر  والجزائري.  
 اإلعالن عن توقيف العالقات بير  النظامير 

 : 1976أبريل   14* 

  الصحراء  
ك والتوقيع عل اتفاقيتير  بير  النظامير  بالمغرب وموريتانيا بشأن ترسيم الحدود بينهما ف 

إعالن مشت 
منطقة   يده عل  يضع    

الموريتات  )النظام    
الثالتى مدريد  اتفاق  وفق  ادوري عل  الغربية  الكمتر والنظام  الداخلة، 

والمياه   األرض  باطن    
ف  الطبيعة  الموارد  لجميع  ك  المشت  واالستغالل  والسمارة(،  وبوجدور  العيون  منطقة 

 اإلقليمية. 

 : 1976ماي  17* 

  منطقة بوكراع، وتفجتر أبراج توصيل الكهرباء وتدمتر الحزام الناقل الذي  
هجوم عسكري لجبهة البوليساريو ف 

 بط حقول الفوسفاط بالبحر. وكذلك هجومات داخل موريتانيا بنواكشوط.  ير 
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 : 1976* ربيع 

 ( إىل سجن عير  برجة. 1976/ مارس   75)من معتقل  دجنتر   66وصول المجموعة  

 :  1976يوليوز   23ـــ   5* 

 محاكمات سياسية أخرى: 

 ط. ، أمام المحكمة العسكرية بالربا1974مناضلير  اعتقلوا منذ  7ــ محاكمة 

البيضاء:    20ـــ   الدار  محاكمة  اعتقلوا سنة    42يوليوز،  "درب موالي    1973مناضال  الشي  بالمعتقل  ووضعوا 
اير    فتر

يف"، ثم ف    بالبيضاء.  1974الشر
 تم نقلهم إىل السجن المدت 

    48يوليوز، محاكمة فاس:    23ـــ  
 . 1974و   1973مناضال ممن اعتقلوا ف 

أغ   31ــ محاكمة سطات:   اعتقلوا سنة  مناضال    مالل ممن 
بت  الفالحير  من منطقة  ، حيث تم  1973لبهم من 

 أشهر داخل كهف بمازيال بمنطقة تادلة.  10تعذيبهم لمدة تزيد عن  

مكناس:    21ـــ   محاكمة  سنة    121يوليوز،  اعتقلوا  مختلفة،  مناطق  من  سنتير     1973مناضال  لمدة  وعذبوا 
 )استشهاد أحد المناضلير  تحت التعذيب(. 

  غشت    76محاكمة الرباط:    ـــ
     1973مناضال من بينهم من تمت محاكمته ف 

  73بالقنيطرة. وهم من معتقل  سنت 
 / 74  . 

اير / مارس   45ـــ محاكمة التالميذ:   ابات فتر  ، ومن بينهم طلبة وأساتذة. 1973مناضال ممن اعقلوا خالل إض 
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ة إرهاب  ملحوظة   فت 
   : من بير  مجموع من اعتقلوا ف 

ادورية وحمالتها التمشيطية لسنت  ،  1974/    1973الدولة الكمتر
 مناضال تحت التعذيب بأبشع األساليب.  14استشهد  

  

 : 1976* غشت  

  سجن عير  1976/ مارس    75)من معتقل  دجنتر    61وصول المجموعة  
( إىل سجن عير  برجة. أغلبية مجموعت 

)م.  م.   66برجة  األ 61و  "إىل  مناضل  منظمة  لنخدم  ( هم من  ة من فصيل  إىل مجموعة صغتر باإلضافة  مام"، 
 الشعب. 

 : 1976* صيف  

 صدور نص "حول االمازيغية". 

  السجن    يدعو النص
بعد دفاعه عن الثقافة األمازيغية إىل كتابة وثائق المنظمة كذلك باألمازيغية. الوثيقة كتبت ف 

  "غبيال"، مجموعة  
، وقد سلمت نسخة منها ألحد قادة الحركة األمازيغية ال حقا، والذي بدوره كان  26المدت 

 معتقال بسجن غبيال بالدار البيضاء. 

 :  1976* أكتوبر 

  :  
"الجمهورية العربية الصحراوية، انطالقة الثورة  و    "هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟"إصدار وثيقت 

 ." ي ي الغرب العرنر
 
 ف
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  "غبيلة" بالدار البيضاء باللغة الفرنسية،  
كتبت وثيقة "هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟" بالسجن المدت 

ها بعد ذلك إىل جانب وثيقة "الجمهورية العربية  وتمت ترجمتها عن الصيغة األصلية آنذاك،   ليتم توزيعها و نشر
 ."   الغرب العرتر 

 الصحراوية، انطالقة الثورة ف 

الوثيقتان محاولة لتصحيح بعض الجوانب من موقف المنظمة و الحملم من قضية الصحراء، خاصة   شكلت 
" و"الشعب". كذلك كانتا محاولة لتدقيق االس  اتيجية الثورية لمنظمة "إىل األمام".  حول مفهوم  "الجماهتر  ت 

إطار    
الصحراوي" ف  "الشعب  لمفهوم    

التاريخ  للمنظور  الصحراء شعبا؟" أسست  فوثيقة "هل يشكل سكان 
  الغرب  

  حير  ركزت وثيقة "الجمهورية العربية الصحراوية، انطالقة الثورة ف 
، ف    الغرب العرتر 

اتيجية الثورة ف  است 
" عل الجوانب   اتيجية، وه  الوثيقة المعروفة اختصارا ب "وثيقة  العرتر    تضمنت جانبير     13االست 

نقطة" والت 
اتيجية الثورية لمنظمة "إىل األمام"، و هما:    اإلست 

 جديدين ف 

اتيجية خاصة. أوال : اعتبار منطقة الجنوب الغرتر  المغرتر  )منطقة سوس و امتدادها( منطقة ذات طبيعة است 

اتيجية  فباإلضافة إىل كونها  اتيجية للمنظمة )"مسودة حول االست  ها الوثائق االست  منطقة صدام، كما كانت تعتتر
اتيخر    الثورية"، "الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية"..(، فقد أصبحت تتمتر  بطابع است 

ن الصحراء الغربية روابط تاريخية جديد لكونها محاذية جغرافيا للصحراء الغربية، و لكون سكانها تجمعهم بسكا
  مواجهة االستعمار الفرنش  و اإلقطاع ...(. 

  وحدت سكان المنطقتير  ف 
 )حركة أحمد الهيبة الت 

   ثانيا
الوضع ف  أنتجها  : عل قاعدة هذه االعتبارات الجديدة، أصبحت منطقة سوس تتوفر عل خلفية ثورية 

  الم
نطقة الصحراوية(، و انطالقا من هذا، أعطت منظمة "إىل األمام"  الصحراء الغربية )بروز الكفاح المسلح ف 

األممية   الثالث:  األبعاد  ذات  الثورية  اتيجيتها  الست  جديدا  تحويرا  و  تأويال  استوجب  للمنطقة  خاصا  اهتماما 
الكفا  و  السياس   العمل  لجدلية  تدقق مفهومها  أن  األمام"  "إىل  و كان عل منظمة  العربية.  ح  والعربية و غرب 

. وخالفا لوثائقها السابقة، أصبحت مهمة إطالق     المغرتر 
ورة بناء الحزب الماركش  ـــ اللينيت  المسلح ضمن ستر
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  سياق  
، و ذلك ف   

  منطقة كمنطقة سوس أمرا ممكنا حت  قبل بناء الحزب الماركش  ـــ اللينيت 
الكفاح المسلح ف 

  بناء الحزب ال 
. و عل هذا األساس جعلت األطروحة  نظرة جديدة تعظ  للكفاح المسلح دورا ف   

ماركش  ـــ اللينيت 
، مهاما عاجلة تقتضيها    -، من مهام تكوين األطر السياسية  13 العسكرية و إرسالها إىل منطقة الجنوب الغرتر 

  المنطقة. 
اتيجية ف   المستجدات االست 

 : 1976نونبر   12* 

  شتنتر    انطالق االنتخابات الجماعية، بعد ان أصدر النظام "ميثاق
  شكلت حجر  1976الجماعات المحلية ف 

، الت 
  بالصحراء".  

جاع األراض  " الذي دشنه النظام الملك  بشعار "است  الزاوية فيما سم  ب "المسلسل الديمقراط 
  حير  حصل اتحاد    64حصل فيها أعيان الملك تحت اسم حزب "المستقلون" )األحرار الحقا(، بنسبة  

بالمئة، ف 
 بالمئة.   0.19بالمئة، وتم منح حزب عل  يعتة  6.54بوعبيد عل 

 : 1976نونبر   14* 

 معركة الشهيد عبداللطيف زروال من أجل "المحاكمة أو إطالق الشاح": 

انطلقت هذه المعركة سنتير  بعد اغتيال الشهيد عبداللطيف زروال، وانخرطت فيها كل المجموعات المعتقلة  
  انوجدت تحت تأثتر الخط االنتهازي    القابعة بسجن "عير    61باستثناء مجموعة  

برجة". وه  المجموعة الت 
، حيث فرضوا حصارا عل رفاق المنظمة بسجن    

ي بلعباس وعبدهللا المنصوري والفاكهات    بقيادة المشت 
اليميت 

 عير  برجة، ومنعوا عنهم أي اتصال )مراسالت، وثائق...(، كما منعوهم من االلتحاق بمواقف المنظمة. هكذا  

  اتجاه المحاكمة ومواجهة  قرر 
ر أن الظرف السياس  ال يسمح بذلك، وأن الدفع ف    المعركة بمتر

 وا عدم المشاركة ف 
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النظام بالدفاع عن مواقف المنظمة وعن خطها الثوري، سيؤدي إىل عزل المنظمة وإىل ان تكون أحكام النظام  
اك  من خال

 ل محاميه مقابل التخفيف من األحكام.  قاسية. وهو الموقف نفسه الذي دعا له االتحاد االشت 

     19المعركة  دامت   
اب عن الطعام، واستطاعت ان تفرض عل النظام تحديد موعد المحاكمة ف  يوما من اإلض 

، حيث لم يتبف  من مجموعة    105، كما تم إطالق شاح  1977يناير    3 ، وهو ما    7إال    66من المناضلير  مناضلير 
 .  
بة وهزيمة سياسية للخط االنتهازي اليميت   شكل ض 

 

 :  1976نونبر   30/   29* 

المرحلوية أو النيو منشفية: إشارات حول أحد المظاهر األساسية  إصدار وثيقة "
ي الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية 

 
ي ف

 " للفكر اليمين 

 

 

  جو حماس  وحدوي، تبلورت مجموعة من الوثائق  ملحوظة
  غمرة االستعداد للمعركة وللمحاكمة، وف 

ة، وف    هذه الفت 
: ف 

  "   وحدت الخط الثوري لمنظمة "إىل األمام" و "االتجاه اإليجاتر 
  ستشكل األرضية السياسية واإليديولوجية الت 

لمنظمة  الت 
محاكمة    23" خالل  رحال(  جبيهة  الشهيد  )بقيادة  "1977يناير    3مارس"  وثيقة   : وه  " لنستعد،  ووثيقة  نامج "،  البر

" الديمقراطي  و  المتآمرون"  هم  ومن  المؤامرة  للنظام  ماهي  تاريخية  محاكمة  عن  عبارة  ه   ة  األختر الوثيقة  هذه   ،"
ادوري منذ "إكس ــ ليبان".   الكمتر
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 :  1976دجنبر   18* 

 "التناقض األساسي والتناقض الرئيسي وثيقة / ملحق: "

  "غبيلة" بالدار البيضاء، وهما 
من أهم وثائق الخط   صدرت الوثيقتير  بالسجن المدت 

وشكلتا     عميق، 
وفلسف  علم   بتحليل  تا  تمتر  ة، حيث  الفت  هذه    

ف  للمنظمة  الثوري 
  استولت عل قيادة منظمة " 

مارس"    23عمليا ردا قويا عل األطروحات اليمينية الت 
   1974بعد سنة  

. كما ساهمت الوثيقتان إىل جانب وثيقة "لنستعد" )غتر متوفرة(، ف 

" لمنظمة    توحيد المواقف  الخط الثوري لمنظمة "إىل األمام" و "الخط اإليجاتر 
بير 

النظام خالل محاكمة    23" لمواجهة  أرضية فكرية وسياسية صلبة  مارس"، وشكلتا 
الذي  1977يناير     

اليميت  االنتهازي  الخط  مواجهة    
ف  أساسيا  دورا  للوثيقتير   وكان   .

    . 1978كشف عن وجهه داخل المنظمة ابتداء من سنة 

   1977سنة 

: يناير / ماي   : 1977* نضاالت العمال والفالحير 

" الذي أطلقه النظام سنة   اتيجيات    1973بدأت النتائج الكارثية ل "المخطط الخماس  تحت شعار "تصحيح است 
   
ف  الزيادة  بسبب  تتناسل بشعة،   "  

الوطت  االقتصاد  "مغربة  و  للبالد"  العامة  األوضاع  ومعالجة  أسعار  الدولة 
  شنها النظام  

  الحرب الت 
ول وانخفاض الطلب عل الفوسفاط واالرتفاع المهول لتكلفة الجهاز العسكري ف  البت 

  العديد 
ة نضاالت عارمة، وعل الخصوص العمالية والفالحية ف  عل الشعب الصحراوي، حيث عرفت هذه الفت 

 من المدن والبوادي: 
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  11ـــ  
  لعمال وموظف 

اب وطت  اير: إض  بير  فيه  فتر عامل    3500 مصالح السكك الحديدية، والذي بلغ عدد المرص 
 .  
 وموظف، وبملف مطلتر  وطت 

اير    18ـــ   اب بداية بالدار البيضاء  1977فتر . انطلق اإلض  ابا وطنيا، وبملف مطلتر  : مستخدمو األبناك يشنون إض 

  
اير.   11ف   فتر

اير   التاب1977ــــ أواخر فتر اب عمال "بروماكريم"  اب  : إض  التنمية الفالحية، و دام اإلض  كة    كل    6عة لشر
أيام ف 

ي والعرائش وسيدي سليمان، حيث يبلغ     مالل وبلقصتر
كة بالبيضاء وبت  المرافق والمحطات التابعة لهذه الشر

 عامل. استطاع العمال بصمودهم تحقيق مجموعة من مطالبهم المستعجلة.  3700عدد العمال  

اب عام لع   16ـــ  ، بمعامل الغاز بالبيضاء ومكناس وطنجة، وقد أرغم  مارس: إض  كة المغربية لألوكسجير  مال الشر
كة عل االستجابة لمطالبهم.   العمال الشر

التعليمية االبتدائية    17ــ     كل المؤسسات 
  والثانوي، وتوقف الدراسة ف 

التعليم االبتدات    
اب عام ف  مارس: إض 

 ة كل العاملير  بالقطاع. نقطة لمصلح 20والثانوية، وبملف مطلتر  من 

اب    20ـــ   عامال من طرف األجهزة القمعية، ليطلق    35عامل بمنجم فحم جرادة، تم اعتقال    4500مارس: إض 
اب إىل حدود    أبريل بعد تعهد اإلدارة بتنفيذ جل المطالب.   10شاحهم بعد ذلك، ويستمر اإلض 

اب عمال المطاحن بمدينة وجدة  1977أبريل    20ـــ     المعركة ضد الباطرونا. : إض 
 وانتصارهم ف 

اب مستخدمو المالحة واألرصاد الجوية.   27ــ   أبريل: إض 
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اب لما يزيد عن شهر ونصف لعمال مناجم وادي الحيمر ناحية وجدة، رغم الضغوطات  1977أبريل    30ــ   : إض 

ة. كما حقق عمال منجم تويست ا   15نتصارا هاما، بعد  والتهديدات، فقد أبان العمال عن صمود وشجاعة كبتر
اب.   يوما من اإلض 

اب عمال الصناديق التجارية وعمال مصنع "الصحراء" للخياطة )طرد   عامل( وقد تم    130ـــ بالدار البيضاء: إض 
اب عمال )  عامل( "كوبالستيك" لصناعة اللدائن، الالمحدود، ابتداء من   253قمعهم عن طريق ميليشيات، وإض 

اب  1977أبريل    2 واإلض  من  .  ابتداء  اإلدارية  المكاتب  أثاث  لصنع  "الطوريم"  لعمال  أبريل    4الالمحدود 
معمل  1977 عمال  بنور  وبسيدي  الكهربائية.  األسالك  وعمال    

الفرسر معمل  بالمحمدية:  العمال  ابات  ....إض 

اب عمال معمل "فانطازيا" اب عمال معمل "سيم" للخياطة والنسيج بالجديدة. وبإنزكان إض  إلنتاج    السكر، وإض 
"ماندير"   اب عمال مؤسسة "سيم" وعمال  بفاس إض   ... بأكادير  "كارسيا"  كة  الخشبية، وعمال شر الصناديق 

ابات عمالية بطنجة وتطوان والرباط وسال وسيدي قاسم والعرائش...    للنسيج... إض 

من   )ابتداء  مرموشة  إيموزار  من  بكل  الفالحية  النضاالت  تصاعدت  واعت1977مارس    17كما  فالحا    29قال  ( 
فالحا( بعد ترام  بعض اإلقطاعيير    49وتعذيبهم بعد استيالء النظام عل أراضيهم. ومحاكمة الفالحير  ببولمان )

فالح( و ممثل  النظام، بسبب االستيالء    500عل أراضيهم الفالحية. و ببنجرير وقعت مواجهة بير  الفالحير  )
( الفالحية  أراضيهم  إ   3400عل  من طرف  تمارة"  هكتار(  "اسمنت  كة  استولت شر وبتمارة  المنطقة.  قطاعتر  

، عل    
العراف  بينهم  ، من  االحتكاريير  قبائل مكونة من    416يمتلكها مجموعة من  لثالث  ملكية    

ف  هكتار، ه  
 من الفالحير  وعائالتهم.  10000
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 :  1977يناير  3* 

حسب    : المحاكمة المحاكمة  هذه  )سميت 
عن   الصادر  اإلحالة  الجنايات  قرار  محكمة 

ومن     
الشفات  ب"قضية  البيضاء  بالدار 

 معه"(. 

الحملم   ة لمناضل   الشهتر المحاكمة  انطالق 
  تابع أطوارها رأس النظام 

بالدار البيضاء والت 
المباشر   النقل  طريق  عن  ادوري  الكمتر

شية.  لينينيا   178بوسائل  ماركسيا  مناضال 
بمحكمة   الجنائية  الغرفة  أمام  سيحاكمون 

البيضاء.   بالدار  منهم    139االستئناف 
حضوريا، لذلك حملت هذه المجموعة لقب  

و139"مجموعة   غيابيا.   39"،  يحاكمون 
: محاولة قلب نظام الحكم بهدف إحالل نظام آخر مكانه ـــ محاولة االنقالب ضد   والتهمة الموجهة للمناضلير  ه 

السكا بتسليح  أهلية  قيام حرب  تستهدف  مؤامرة  ــ  تكوين  النظام  ـــ  والنهب  التخريب  البعض ألجل  لبعضهم  ن 
   
السب والشتم ف  ــ  إدارية مزورة  العامة، واستعمال وثائق  للمصالح  وتزوير طوابع  ــ صنع  عية  منظمات غتر شر

والتهمة    ، المناضلير   خطورة تشمل جميع 
واألكتى األوىل  األربــع  )التهم  لها  المكونة  العمومية واألجهزة  السلطة 

 مناضال.(  24النصف منهم، والتهمة السادسة فه  تهم   الخامسة تهم 
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المحاكمة، من   التعبتر عن    5يناير إىل    12خالل  الطعام احتجاجا عل منعهم من  المعتقلون عن  ب  اير أض  فتر
 أفكارهم وعل إلزامهم باإلجابة عل األسئلة المطروحة بنعم أو ال، وكذلك ضد ظروف االعتقال. 

اير  15*   : 1977فبر

  حق مناضل  الحملم بالدار البيضاء )   صدور 
 منهم غيابيا(.  39مناضال، حوكم   178أحكام قاسية ف 

سنوات،    5حكم ب    19سنوات،    10حكم ب    45سنة،    20حكم ب    44سنة،    30حكم ب    21بالمؤبد،    5االحكام:  
  حق    5أحكام ب    3و  

وتم فصل حالتير   مناضال.    39سنوات موقوفة التنفيذ. وبالمؤبد بخصوص الحكم الغياتر  ف 
 عن قضية هذه المحاكمة. 

ي بلعباس، عبدالفتاح   ، المشت   
من قيادت   منظمة "إىل األمام" وأطرها الثورية، حكم بالمؤبد كل من ابراهام الشفات 

  محمد،  
كري، الهالىل  فؤاد، الشيف 

، عبدهللا زعزاع، عبدالرحمان النوضة. وبثالثون سنة كل من إدريس بت    
الفاكهات 
  حمادي، احمد  التمسم

، المنصوري عبدهللا، الزايدي إدريس، الصاف  ، لعريش عزوز، فزوان مصطف    مصطف 
ات 

أيت بناض... ولكل المحكومير  حضوريا سنتير  إضافيتير  بتهمة "االخالل بنظام الجلسة" وغرامة نصف مليون  
مير  عبدالحميد محكوم ب  سنوات، أ  10سنتيم. )من القيادة السابقة للمنظمة، عبداللطيف اللعتر  محكوم ب  

 سنة(  10سنة، وعل  فقتر محكوم ب   15
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 : 1977مارس   7* 

نقل المعتقلون السياسيون الماركسيون اللينينيون، مقيدي األيدي ومعصتر  العينير  بعصابات سوداء، إىل السجن  
  ، الهيلوكبتتر مراقبة طائرات  المغطاة، وتحت   " "السيم  بالقنيطرة عل مي   شاحنات  قوات  المركزي  وبحماية 

 السيم  المدججة بسالح البنادق والرشاشات.  

   
  )عير  برجة( بالدار البيضاء، وبف 

، ربيعة لفتوح وفاطمة عكاشة بالسجن المدت  بقيت المناضالت سعيدة لمنبه 
  يناير 

  )غبيال( بالدار البيضاء )تم إلحاقه بالسجن المركزي بالقنيطرة ف 
  السجن المدت 

  العزلة ف 
  ف 
 ( 1979  الشفات 

 

 

 

 

 : 1977مارس  25* 

  حق  
  مراكز 1973مناضال اعتقلوا خالل حملة مارس    17صدور حكم غرفة الجنايات بمراكش ف 

، حيث بقوا ف 
اير   8التعذيب والموت، وقدموا للمحاكمة بتاريــــخ   . 1977فتر

 

 

ة من وصول معتقل  " إىل األمام" إىل السجن المركزي بالقنيطرة، تشكلت لجنة قيادية للمنظمة  ملحوظة
: بعد فت 

، أحمد آيت بناض وإدريس الزايدي.    
، محمد الشيف  كري، فؤاد الهالىل 

تضم مجموعة من الرفاق، وهم: ادريس بت  
  التداول حول األوضاع الذاتية للتنظيم، وإنجاز ت

 قارير عن طريق االستماع لقواعد وأطر التنظيم. وبدأت اللجنة ف 

  



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

105  / 241 
غشت   30موقع    

 : 1977أبريل   21* 

من  بدعم   )ابتداء  الزايتر  إىل  مغربية  عسكرية  وحدات  إرسال  تم   ، فرنش  مصالح    7لوجستيك   النقاد  أبريل( 
الوطنية"  السيادة  عن  "الدفاع  غطاء  تحت  "موبوتو"،  ونظام  ى  الكتر االحتكارات 
الوزراء   النظام ونائب رئيس مجلس  بير  رأس  لقاء  )قبل هذا، كان قد جرى  للزايتر 

  
 ( 1977مارس  25 ووزير خارجية الزايتر ف 

 : 1977أبريل   25* 

ي الزايبر من طرف الحكم العميلصدور وثيقة: "
 
 " لنكشف عن حقيقة التدخل ف

 حول الوثيقة: 

الثورة     وعل دعم 
الوطت  التحرر  المنظمة الذي يقوم عل دعم ثورات  الوثيقة ضمن إطار منظور  تدخل هذه 

  تستند ّإليها، باإلضافة  
اإلفريقية، ونقد وفضح السياسات االستعمارية الجديدة واألنظمة الدكتاتورية العميلة الت 

  بإفريقيا.  
 إىل التغلغل الصهيوت 

 : 1977* فاتح مايو 

 ": رب النضال: المستقبل بير  أيدي الطبقة العاملةمغ"

ة وه    بفرنسا  نشر المنظمة  مناضلو  المنظمة  أصدرها  وقيادت    أطر  اعتقال كل  بعد   ،
 بالداخل، تخليدا لليوم األمم  للطبقة العاملة. 
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 :  1977يونيو    1* 

 هجوم جبهة البوليساريو عل منشآت مناجم الفوسفاط ببوكراع. 

 :  1977يونيو    6* 

 " ليسقط برلمان الخونة واالنتهازيير  إصدار وثيقة: " 

 حول الوثيقة: 

لمانية ل     تلت    1977يونيو سنة  3تعاطت الوثيقة مع االنتخابات التر
الت 

لسنة   الجماعية  "المسلسل  1976االنتخابات  ب  سم   ما  ضمن   ،
حز  )حصل  ة  الفت  هذه    

ف  الملك   النظام  دشنه  الذي   " ب  الديمقراط 
مقعدا    140، عل  1978"األحرار" الذي حمل هذا االسم ابتداء من سنة  

مقعد، وحزب عل  يعتة   15، اتحاد بوعبيد حصل عل  263من أصل  
واألهداف   الخلفية  باألساس عل  الوثيقة  واحد...(. وركزت  عل مقعد 

 .  من هذا المسلسل االنتخاتر 

 :  1977* يونيو  

داخل  إصدار   تنظيمية  األمام"قرارات  "إىل  أعضاء    منظمة  بعض  بطرد  والقاضية   ، الداخل  نظامها  عل  بناء 
ي بلعباس، عبدهللا   المشت  المنظمة، ومنهم  القمعية، وبتوقيف بعض أطر  الذين تعاملوا مع األجهزة  المنظمة 

  عن ممارساتهم خالل
... ومطالبتهم بتقديم نقد ذات   

ة االعتقال    المنصوري، عبدهللا زعزاع، عبدالفتاح الفاكهات  فت 
 .  
ي والمنصوري اللذان رفضا تلك القرارات ورفضا تقديم النقد الذات    وافقوا عل تقديمها ماعدا المشت 

 الشي الت 



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

107  / 241 
غشت   30موقع    

 :  1977* شتنبر  

 :  اجتماع اعتيادي للجنة القيادية للمنظمة بالسجن

المتواج )األعضاء  الزايدي  وإدريس  بناض  آيت  أحمد   ، الهالىل  فؤاد  كري، 
بت   أادريس  بخ   مع  1دين  بتنسيق   )

أ     ح  
)المتواجد ف  النوضة  النضالية )معركة سعيدة  2عبدالرحمان  بالمعركة  الخاصة  المطالب  ( لوضع الئحة 

   
اب الالمحدود عن الطعام ف  ( وتعيير  أعضاء لجنة المفاوضات. )سينطلق اإلض  ( بالملف 1977نونتر    8لمنبه 

 :  المطلتر  التاىل 

  متابعة الدراسة  
 الحق ف 

ها ا   إخراج اإلبداعات األدبية وغتر
 لحق ف 

 تحسير  ظروف الزيارات 

 التغذية وتوفتر العالج الطتر  
 تحسير 

  حيازة المذياع
 الحق ف 

  الحصول عل الجرائد والصحف والكتب 
 الحق ف 

، فاطمة عكاشة، ربيعة لفتوح( من العزلة     والرفيقات الثالث )سعيدة لمنبه 
إخراج أبراهام الشفات 

  فرضت 
 عليهم وإلحاقهم بالمجموعة. الت 
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 :  1977* أكتوبر ـــ نونبر 

والشعب   البوليساريو  جبهة  ضد  عسكرية  عمليات  والخاصة،  الجوية  الفرنسية،  يالية  اإلمتر القوات  تشن 
يالية الفرنسية بموريتانيا   القوات اإلمتر

، حيث ستبف   
ادوري والموريتات  الصحراوي، دعما منها لقوات النظام الكمتر

 . 1980د سنة إىل حدو 

 : 1977نونبر    8* 

اب الالمحدود عن الطعامانطالق   يوما.  45نونتر والذي سيدوم   8يوم الثالثاء   معركة االض 

  ملحوظة
  عن المعتقلير  ووضعه ف 

  البدايات األوىل لإلعداد لهذه المعركة، قامت إدارة السجن بعزل محمد الشيف 
: ف 

  يونيو  زنزانة انفرادية )الكاشو(، ليضطر  
اب عن الطعام ف  ، وبمطلب وحيد، هو إرجاع 1977معها المعتقلون خوض إض 

  النهاية لمطلب المعتقلير  بعد  
  إىل المجموعة، حيث رضخت اإلدارة ف 

اب عن الطعام.   12محمد الشيف   يوما من اإلض 

لمعركة   االستعدادات  ستنطلق  هذا  داخل    8بعد  المجموعات  مع  وبالتنسيق   ، مع  نونتر وخارجه  المركزي،  السجن 
المعتقلير    عائالت  وبلجنة  غبيلة،  سجن    

ف  الذي كان    
الشفات  ومع  برجة،  عير   بسجن  لمنبه   سعيدة  مجموعة 

 السياسيير  
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 :  1977دجنبر   11* 

 استشهاد الرفيقة المناضلة سعيدة لمنبهي 

بعد    ، لمنبه  سعيدة  الرفيقة  معركة    34استشهدت  انطالق  من  اب  يوما  اإلض 
 ابن رشد بالدار البيضاء وسط إهمال طتر  إجرام   

الالمحدود عن الطعام، بمستشف 
عكاشة   فاطمة  جانب  إىل  بالبيضاء    

المدت  بالسجن  تتواجد  حيث كانت  للنظام، 
  للكهرباء( و ربيعة لفتوح )طالبة(، وكلهن كنا محكومات  

)مهندسة بالمكتب الوطت 
 .  بخمس سنوات إضافة لسنتير 

ي إعادة
 
 : تركيب واقعة االستشهاد ف

(.  8نونتر )أي قبل انطالق معركة    4كانت آخر زيارة لعائلة الشهيدة بالسجن يوم الجمعة   نونتر

اب عن الطعام(، لم تستطع العائلة زيارتها    10نونتر )  18و يوم الجمعة    11يوم الجمعة   أيام بعد انطالق اإلض 
 بالسجن. 

اب عن الطعام(، يتم إعطاء سعيدة "الفاليوم" وأدوية أخرى؟؟ لم  يوما من ا  12نونتر )بعد    20يوم األحد   إلض 
 .   الملف الطتر 

 يتم تسجيلها ف 

، واستطاعت    17نونتر )  25يوم الجمعة   ت أم سعيدة لزيارتها بالمستشف  اب عن الطعام(، حرص  يوما من اإلض 
 فقط رؤيتها من خلف نافذة الغرفة. 
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اب   19نونتر )  27يوم األحد   ف عل الجناح    يوما من اإلض  ، 35عن الطعام(، ووفق رواية شفهية للطبيب المشر
 حيث قال بأن صحة سعيدة ه  عل ما يرام. 

اب عن الطعام(، وبعد االعتصام أمام المستشف  طيلة النهار، استطاعت    25دجنتر )   3يوم السبت   يوما من اإلض 
 عائلة الشهيدة زيارتها والتحدث إليها لبعض الوقت. 

  حالة غيبوبة،  29دجنتر )  7األربعاء  يوم 
اب عن الطعام(، حملت سعيدة إىل مركز اإلنعاش وه  ف  يوما من اإلض 

 أصدر الجالدون أمرهم اإلجرام  بإعادتها إىل الجناح  
 بمستشف  ابن رشد.  35وما إن استفاقت حت 

  الساعة السادسة ص  30دجنتر )   8يوم الخميس  
اب عن الطعام(، وف     يوما من اإلض 

باحا، ستسقط من جديد ف 
 غيبوبة. 

  كانت فيها سعيدة بير  الحياة والموت )من  
ات من    11دجنتر إىل    8خالل هذه المدة الت  (، كان هناك العشر دجنتر

، حيث فرضوا    إحدى غرفه بالمستشف 
زبانية النظام مدججير  بالرشاشات يحرسون الممر الذي توجد سعيدة ف 

غرفة مفتوحا ك  يراقبوا عن قرب غرفة الشهيدة أثناء "عالجها"، وبقيت ورقة  عل أن يبف  ستار نافدة زجاج ال
السجل الموجودة عل قدم الشير الطتر  فارغة، ال علم ألحد بما قد يكون قدم لسعيدة وه  عل فراش الغيبوبة 

العلم المعسكرة حول غرفتها. هذا مع  الموت  الطاقم الطتر  وزبانية  الحياة والموت، من غتر   
أول    بير  أنه عند 

( للقلب    
تخطيظ  كهربات  بكشف  األطباء  قام  رشد،  ابن  لمستشف   لها  ،  (électrocardiogrammeدخول 

الدم )    أن  hémo-cultureوباختبارات 
للرئة، حيث كانت نتائجها كلها سلبية، وهو ما يعت  (، وصورة باألشعة 

  من أي مرض قد يت
فاقم أو يزداد سوءا بفعل أو تحت تأثتر  سعيدة كانت وه  تدخل مستشف  ابن رشد ال تعات 

يناير   )نهاية  "لوموند"    جواب عل سؤال طرحته جريدة 
وف  هنا،  )لإلشارة  الطعام  عن  اب  ( عل  1979اإلض 

  القلب".(. 
  ف 
ة أن "الوفاة" كانت بسبب "عيب خلف   الحكومة، قالت هذه األختر
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وليتاري الثوري ضد  دجنتر تزف سعيدة، أول شهيدة ماركسية ــ لين  11يوم األحد   ينية مغربية، شهيدة النضال التر
ادوري الدموي.   النظام الكمتر

 :  1977دجنبر   19* 

المعتقلير     70 مع  تضامنا  الطعام  عن  محدود  ال  اب  إض    
ف  يدخلون  بفرنسا،  تيتيان"  "سان  ب  مغربيا  طالبا 

بير  عن الطعام.   السياسيير  المرص 

 : 1977دجنبر   23* 

اب عن الطعام من داخل مستشف  اإلدريش  بالقنيطرة، بعد مفاوضات  يوما، سيتم    45بعد   توقيف معركة اإلض 
  بدور سلتر  حيث أوقف  

. خالل هذه المعركة، قام أبراهام الشفات  أسفرت عن وعود باالستجابة للملف المطلتر 
لمانية ابه عن الطعام ضدا عل قرارات المنظمة المركزية، كما أنه صاحب "اللجنة التر ه(  إض  " )فتح هللا لعلو وغتر

اب الالمحدود عن   ، بهدف الضغط عليهم، وإرغامهم عل إيقاف اإلض  بير    شكلها النظام للتفاوض مع المرص 
الت 

 الطعام. 

   1978سنة 

 :  1978* يناير 

  يوم  
اب طالتر  وطت 

  أواخر   25و   24إض 
 .  1977يناير دعا إليه مجلس التنسيق الذي تشكل ف 
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اير   :  1978* فبر

"، بسبب بروز بوادر تملص النظام من  من أجل سن قانون المعتقل السياسي إطالق معركة جديدة تحت شعار "
المطلتر  لمعركة   ر األول(. لم يخضع قرار خوض هذه  )ترصيــــح للوزي  1977نونتر    8وعوده باالستجابة للملف 

، بل كان قرارا انفراديا الحد   المعركة للنقاش داخل المنظمة ووسط أطرها، ودون تعبئة داخلية وإعداد تنظيم 
اب عن الطعام   يوما، فجاء رد النظام بتشتيت المعتقلير    17أعضاء منظمتها المركزية )ادريس بت  كري(. دام االض 

 .المعتقالت والسجون )الشاون، تازة، سطات، فاس، الدار البيضاء والقنيطرة(  السياسيير  عل مجموعة من

 :  1978* أبريل 

   
ابات ف    منتصف الشهر.  12و  11إض 

  قطاع التعليم، وعمال الفوسفاط بخريبكة ف 
 ف 

 :  1978مايو   19* 

 " عهد الحماية الفرنسية من جديدإصدار وثيقة: "

 حول الوثيقة: 

ياىل  الفرنش  إىل جانب "قوات الغزو الملكية  وقفت الوثيقة عل    اإلمتر
التدخل العدوات 

ة مع الشعب الصحراوي ومقاتل      "مواجهة عسكرية مباشر
والموريتانية" ودخولهم ف 

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب"، وهو تدخل "من أجل إغاثة  
  ناحية أم دريك

ة بالصحراء الغربية". عل إثر هذا  أحد فيالق جيش الحسن المتوغل ف 
بالتحالف   المتعلقة  الحقائق  بالتذكتر بمجموعة من  الوثيقة  ، قامت  ياىل  اإلمتر التدخل 
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  المنطقة والمزيد من إخضاع شعوبــها وتعزيز  
  تصفية المد التحرري ف 

  المنطقة وأهدافه ف 
ياىل  الرجع  ف  اإلمتر

 ئها. السيطرة عليها للحفاظ عل مصالحها ومصالح عمال 

 :  1978* صيف سنة  

ــ من أجل  إصدار وثيقة: " يالية  ي ضد اإلمبر من أجل وحدة شعوب الغرب العرنر
 الفرنسية(" )الوثيقة األصلية باللغة  وحدة مغرب الشعوب

 حول الوثيقة: 

اتيجية  واالست  السياسية  المواقف  بصمات  يحمل  متكامال  تحليال  الوثيقة  تقدم 
   
ة ما بعد خريف  لمنظمة "إىل األمام" ف  . وه  تتضمن مواقف ضيحة  1976فت 

   
ف  المتمثلة  و  المنطقة  عرفتها    

الت  التطورات  بعد  الصحراء  قضية  من  للمنظمة 
ادوري، نتيجة   ياىل  الفرنش  و نظام الحسن الكومتر "الفشل الذريــــع للمخطط االمتر

 دافع". النضال التحرري للشعب الصحراوي"، و عودة "االستعمار الجديد لسياسة الم

ادورية و يمير  البورجوازية الوطنية" و لجوئهما     تقديمها، عل "مأزق تحالف البورجوازية الكمتر
وقفت الوثيقة، ف 

"إىل التعبئة الشوفينية و اإلجرامية بتأليب شعبنا ضد الشعب الجزائري." "لتلبية مصالحهما الطبقية". فباسم 
ن عل حق تقرير المصتر لواحد من هذه الشعوب، وباسم  "الوحدة العربية يقسمون شعوب المنطقة، ويدوسو 

   
وطا جديدة لتجذر النضال ف    للصحراء، قد خلق شر

وحدة المغارب يزرعون الحرب.". وأن "اإللحاق التعسف 
..."، و كذا "نضاالت شعوب هذه المنطقة مرتبطة أشد االرتباط بعضها ببعض   هذه المنطقة من الغرب العرتر 

  إنشاء جبهة النضال... ضد  ضد نفس العدو...".  
، تكمن ف  ف" الوحدة الجدلية لنضاالت شعوب الغرب العرتر 
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، ه  المرحلة     الغرب العرتر 
  تريد إنشاء مغرب الدول عل حساب مغرب الشعوب. إن الثورة ف 

البورجوازيات الت 
 .".   تؤدي إىل وحدة شعوب المغرب العرتر 

 الت 

 :  تطرقت الوثيقة ألربــع محاور، و ه 

 ركة التحرر و وحدة المغرب الكبتر ـــ ح

 ـــ خيبة أمل مغرب الشعوب 

 ـــ فشل مغرب الدول

 ـــ الوضع الراهن 

 :  1978* صيف سنة  

ي المنطقة إصدار وثيقة: "
 
يالية والرجعية ف ي عل المؤامرة االمبر  " )الوثيقة األصلية باللغة الفرنسية( الرد الشعنر

  سياق ذلك،  حول الوثيقة: تقدم هذه الوثيقة  
ة، وه  توظف ف    تلك الفت 

تحليال سياسيا متكامال عن األوضاع ف 
  تبلورت ابتداء من خريف  

، وبدأت تعرف استعماال واسعا 1976مجموعة من المفاهيم والتصورات السياسية الت 
 . 1977منذ سنة 

 : 1978يوليوز   10* 

" بقيادة انقالب عسكري عل نظام ولد دادا بموريتانيا، واعتقاله من طر   
ف "اللجنة العسكرية للخالص الوطت 

   
  نفس    7مدنيير  و  8فرد )   15يوليوز تم تشكيل حكومة من    11مصطف  ولد محمد السالك، وف 

(. ف  عسكريير 
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ودوري إىل موريتانيا، كل من الدليم  ورضا كديرة    11اليوم،   يوليوز، تم إرسال بعثة من المقربير  لرأس النظام الكمتر
 يوليوز(.  13)بقيت إىل حدود 

 : 1978نونبر    9* 

 رفع الحظر عن المنظمة الطالبية أوطم. 

 : 1978نونبر   26* 

اك  للقوات الشعبية 
 تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجناح النقاتر  لحزب االتحاد االشت 

 : 1978دجنبر   14* 

 األمام"( صدور "نداء للتضامن مع المعتقلير  السياسيير  بالمغرب" )منظمة "إىل  

بالقنيطرة، 1979، وبدايات  1978خالل سنة  :  ملحوظة المركزي  السجن    
  ف 

بف  ، منهم من  السياسيير  المعتقلير   ، وبعد تشتيت 

المنظمة  ومناضل   رفاق  من  العديد  وكسب  التوسع  عل    
اليميت  الخط  عمل  السجون،  من  العديد  عل  موزعير   اآلخر  والبعض 

، وبلورة مجموعة من الوثائق، منها وثيق   المتذبذبير 
ي بلعباس وعبدهللا المنصوري، والت  " للمشت  ة "موضوعات حول الوضع السياس 

   
العمالية والشعبية والتعليمية سنت  النضاالت  القوى اإلصالحية مع تنام   التضخيم من دور  ، ووثيقة "نقد 1978و    1977فيها تم 

ا    الخط االست 
  فيها تم إعادة النظر ف 

" الت    الغرب العرتر 
تيخر  للمنظمة ارتباطا بالموقف من قضية الصحراء الغربية، ثم نظرية الثورة ف 

الوضع ، مهمات  االنتقاىل  نامج  البناء وتقييم تجربة     "التر إعادة   ، المنصوري عبدهللا 78/    77السياس  بلعباس،  ي  المشت  لكل من   "
  بعد وصول الشف

ة شكلت أرضية التحالف الثالتى ، وهذه الوثيقة األختر  
  إىل السجن المركزي، حيث كان الهدف منها وأبراهام الشفات 

ات 
تجربة   خالل  ارتكبوها    

الت  السياسية  الكوارث  من  والتملص  التنظيم    
ف  القيادية  للمواقع  هؤالء  وعودة    

يميت  سياس   خط  فرض 
 االعتقاالت والمحاكمة ومعارك السجون.  
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   1979سنة 

 :  1979يناير   4* 

اب عمال السكك الحديدية )ما     يونيو    10000يقارب  إض 
ام الحكومة باالتفاق )ف  (  1978عامل( بسبب عدم الت  

  األجور )زيادة 
اب من   15حول الزيادة ف  يناير. تاله بعد ذلك    19إىل حدود  4بالمئة حسب االتفاق(، ودام اإلض 

اب قطاع األبناك )أزيد من   اير(، وق  17000إض  يد واالتصاالت )فتر طاع الصحة  موظف(، ثم عمال وموظفو التر
اب ال محدود )   إض 

ان وعمال ميناء الدار البيضاء ف  يناير(، وعمال النسيج، ثم قطاع التعليم )ما يناهز    30والطتر
يقارب    60000 ما  اب  ... إض  العاىل  التعليم  بهم قطاع  والتحق  والثانوي    

باالبتدات  بمنجم    4000معلم(  عامل 
حا   .... اير  فتر أسبوعير  شهر  لمدة  بجرادة  هذه  الفحم    كل 

ف  الطعن  اإلعالم  وسائل  عن طريق  الحكومة  ولت 
  حرب إقليمية واقتصادية. 

ة إياها غتر مناسبة بدعوى أن البالد ف  ابات وتشويــهها معتتر  اإلض 

 : 1979* يناير 

مارس  منذ  يقيم  بالبيضاء حيث كان  إليه من سجن غبيلة  قادما  المركزي،  السجن  إىل    
الشفات  أبراهام  وصول 

ي. . وبعد 1977 : المنصوري والمشت   
ة بقيادت   الخط اليميت 

 وصوله التحق مباشر

  بالقنيطرة )سجن لعواد(. 
 وصول فاطمة عكاشة وربيعة لفتوح إىل السجن المدت 

 : 1979يناير   28* 

السجناء   لساعات، حيث حرروا مجموعة من  عليها  والسيطرة  البوليساريو عل منطقة طانطان  هجوم جبهة 
. نتجت عن هذه الهجمة   ، ودمروا قاعدة لإلمدادات وأحدثوا العديد من القتل والمصابير  والمعتقلير  الصحراويير 
بالمؤامرة،   اك  

الوطنية، ونعتها االتحاد االشت  بالكارثة  المغرب، حيث أطلق عليها حزب "االستقالل"    
ضجة ف 
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حرير ووحدات خاصة مدربة عل حرب العصابات.  ووصل األمر بهذا الحزب األختر إىل أن دعا إىل تشكيل جيش ت
  لألحرار. 

اكية والتجمع الوطت   والتحق بدعوتهم هذه كل من حزب التقدم واالشت 

اير  5*   : 1979فبر

   
  قطاع التعليم )ثالث أيام( دعت له النقابة الوطنية للتعليم، وف 

اب عام ناجح ف  اير تلتحق الجامعات    7و   6إض  فتر
ابات، تلتها إض   اير 24و  21ابات أخرى للتعليم العاىل  بير  باإلض   . فتر

 : 1979* مارس 

نامج االنتقاىل  عل المنظمة، وهو يتضمن ثالثة محاور:   ( ما سم  بالتر  
ي، المنصوري والشفات    )المشت 

فرض الثالتى
، إعادة البناء وتقييم تجربة    .  78/  77مهمات الوضع السياس 

  أعاله، وذلك بهدف    1979أبريل  : من يناير إىل حدود  ملحوظة
  بقيادة الثالتى

عرفت المنظمة صعودا قويا للخط اليميت 
 عزل اللجنة القيادية واالستيالء عل القيادة التنظيمية. 

 : 1979أبريل   27*  

 العودة إىل السجن المركزي وانطالق معركة أبريل التاريخية

ابات والمعارك من أجل  عودة جل المعتقلير  السياسيير  إىل السجن   المركزي بالقنيطرة بعد مجموعة من اإلض 
(، وانقالب موازين القوى داخل السجن  1972ــ معتقل  سنة    44إعادة تجميعهم )من غتر ما تبف  من مجموعة  
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، حيث    
لصالح الخط الثوري. هكذا ستنطلق معركة أبريل التاريخية، بير  الخط الثوري للمنظمة والخط اليميت 

 هذا األختر سياسيا وتنظيميا أمام الخط الثوري للمنظمة.  انهزم

الثوري )اتهامهم بشقة   ية ضد مناضل  الخط  التشهتر   سيطلق هذا األختر حملته 
اليميت    18مع هزيمة الخط 

 مليون... "الستالينية"...(

 :  1979* ماي 

  المنظمة المركزية 
  يقوم بتجميد عضويته ف 

 المحلية. أبراهام الشفات 

 :   1979* ماي 

  من طرف اللجنة القيادية المحلية. 
 توقيف أبراهام الشفات 

 :  1979* ماي 

 . أرضية الخط الثوري للمنظمة بالسجن المركزي؟""، وه  بصدد "ما العملإصدار لوثيقة: " 

 * بروز تيار عمالوي تصفوي: 

واالل اللينينية  ــ  الماركسية  المنظمات  حل  إىل  التيار  هذا  تلك  دعا  فردي، كون  بشكل  العاملة  بالطبقة  تحاق 
ة ال تستطيع التجذر وسط الطبقة العاملة وال تستطيع     نظر هذا التيار تنظيمات برجوازية صغتر

المنظمات ه  ف 
، وهم ممن شملتهم قرارات يونيو    

بناء حزبــها الثوري. تزعم هذا التيار كل من عبدهللا زعزاع وعبدالفتاح الفاكهات 
1977 . 
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ة وثيقة بعنوان "أصدر     هذه الفت 
 "الحد الفاصل بينناهذا التيار ف 

 : 1979* يونيو  

التجميدصدور " المنظمة( من طرف عناض  بيان  ي اإلصالجي " )للعضوية من 
اليمين  ي    الخط  المشت  )بقيادة 

(  والخط العمالوي التصفويبلعباس وعبدهللا المنصوري(    
، وحمل  )بقيادة عبدهللا زعزاع وعبدالفتاح الفاكهات 

 توقيعا.  52بيان التجميد  

" بعنوان  آخر  بيان  أشهر،  وببضعة  البيان،  بعد هذا  التصحيحصدر  زعزاع  بيان  تيار عبدهللا  أصدره  والذي   ،"
ي وعبدهللا المنصوري.    لبلعباس المشت 

  ألجل إبراز خالفهم مع التيار اليميت 
 وعبدالفتاح الفاكهات 

 : 1979يونيو  24* 

 بية لحقوق اإلنسان بالمغرب. تأسيس الجمعية المغر 

 : 1979غشت   5* 

مواجهات عسكرية بير  جبهة البوليساريو والجيش الملك  بمنطقة "بت  أنزران" موازاة مع انسحاب موريتانيا من  
   
غشت حيث سيطر جيش    12الصحراء الغربية بعد اتفاقية السالم بينها وبير  الجبهة. تلتها معركة البويرات ف 

  ساعات قليلة. 
 البوليساريو عل المنطقة ف 
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 :  1979غشت  30* 

 إصدار بيان الذكرى التاسعة للتأسيس: 

  الذكرى  
حدد هذا البيان السياس  الداخل  للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إىل األمام" ف 

  "تحديد السمات الرئيسية  1979غشت    30التاسعة للتأسيس ) 
"  (، هدفه ف  للظرف السياس 

لطرح المهام النضالية العاجلة لمناضليها و لكافة الثوريير  وسط الجماهتر الشعبية من جهة،  
تعميق   ورة  ستر إطالق    

ف  أخرى"،  سياسية  "نصوص  جانب  إىل  ثانية،  جهة  من  ليساهم  و 
  ستعمل المنظمة عل أساسها". 

 النقاش السياس  ل "تحديد األرضية السياسية الت 

حددتها     
الت  واألهداف  التأسيس  بظروف  للتذكتر  الداخل   السياس   البيان  تعرض  هكذا، 

الحركة   مجموع  تمثل  الذي  المغرتر     
اللينيت  الماركش   الشيوع   الحزب  بناء    

ف  المنظمة 
الشعبية  الديمقراطية  الوطنية  الثورة  نواته األوىل، إلنجاز مهام  المغربية  اللينينية  الماركسية 

، من جديد، عل أن ال سبيل  )الثودش( ع اكية. فقد أكد البيان السياس  ل درب الثورة االشت 
إلنجاز هذه المهام الثورية خارج "قيادة الطبقة العاملة و حزبــها الثوري لنهج الثودش" حيث  
تها األساسية و ضمانتها   وليتاريا و حزبــها الثوري، ركتر  يشكل التحالف العماىل  الفالح  بقيادة التر

اكية". "للمر   ور للثورة االشت 

  تمكن الشعب المغرتر   
، و ه  الت  ف "الثودش" كما يعتر عنها البيان، ه  من صنع الجماهتر

مطامحه   "تحقيق  من  ي"،  الجماهتر الثوري  الكفاح  أشكال  لجميع  ممارسته  خالل  "من 
ادورية و النظام الملك     "القضاء عل الطبقة الحاكمة الكومتر

المتعفن،    األساسية" المتمثلة ف 
ادوري و بناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية، المجسدة لسلطة   و تحطيم جهاز الدولة الكمتر
  بالدنا....إنجاز الثورة الزراعية... القضاء عل  

الشعب... و القضاء عل الوجود االستعماري ف 
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ثقافة وطنية د بالدنا...بناء  اقتصاد  ادورية عل  الكمتر و  يالية  االمتر المرأة من  الهيمنة  تحرير  يمقراطية شعبية... 
 ."...  

ه... دعم نضال الشعب الفلسطيت    تقرير مصتر
 العبودية... تمكير  الشعب الصحراوي من حقه ف 

ة االستغالل للطبقة العاملة، و احتدام الرصاع   وقف البيان عل أزمة النظام الرأسماىل  العالم  دوليا و ارتفاع وتتر
وليتاريا و    بير  التر

  لعب دوره ككلب حراسة لمصالح الطبف 
. وطنيا، أكد البيان عل "استمرار الحكم ف  الرأسماليير 

  تعرفها المسألة الصحراوية و انعكاساتها عل  
  إفريقيا"، و كذا "التطورات الهامة الت 

  المنطقة و ف 
يالية ف  االمتر

الجما  الحركة  عرفتها    
الت  الهامة  التطورات  إىل  إضافة   ... الداخل  و  الصعيد  عمال  ابات  )إض  العمالية  ية  هتر

ي ـ الحافالت، عمال   مستخدم  السكك الحديدية، عمال جرادة و عمال مناجم الفوسفاط، قطاع النقل الحرص 
البلديات و معامل السكر و تكرير النفط.... الطلبة و التالميذ..." و لجوء "الحكم لجميع األساليب...المناورة و  

  ذلك بسبب "تخاذل االتجاهات  القمع.... من أجل توقيف هذه  
الموجة العارمة من النضاالت..."، ونجاحه ف 

اكية" و "غياب األداة الثورية القادرة عل إحباط   اليمينية المهيمنة داخل األحزاب اإلصالحية المتشدقة باالشت 
 مناورة الحكم و التصدي للقمع و شل تذبذب اإلصالحية". 

  بيانها، "كافة الق
  ساحة النضال" عل  دعت المنظمة، ف 

وى الثورية و التقدمية... إىل تشكيل جبهة نضالية، و ف 
" وضع البيان بنوده األساسية للدفع بحركة الجماهتر إىل األمام.   "أساس برنامج نضاىل  مرحل 

 : 1979غشت  31* 

بالرباط انطالق   المغرب  ي لطلبة 
الوطن  السادس عشر لالتحاد  ، المؤتمر 

   
، وجا   6وانته ف  ام الطالب المغاربة  شتنتر   البيان الختام  للمؤتمر "الت  

ء ف 
  ب  

  مؤتمر صحف 
  المغرب"، بل وطالب الرئيس ف 

بالدفاع عن وحدة أراض 
  القتال ضد مرتزقة 

"فتح معسكرات التدريب للسماح للطلبة بالمشاركة ف 
 البوليساريو" حسب قول الرئيس الجديد ل "أوطم". 
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 : 1979* شتنبر  

  السجن المركزي بخ  "أ" حيث تقيم 1972)معتقل  سنة    44تبف  من مجموعة  التحاق ما  
( المقيمة بخ  ج ف 

....  139مجموعة   عبدالحميد وعل  فقتر
، أمير   بنفس السجن، ومنهم عبداللطيف اللعتر 

إعادة    ألجل  معهم  والتفاوض  المجمدين  مع  نقاش  فتح  ط  بشر الوطنية"  "اللجنة  إىل    
الشفات  أبراهام  عودة 

ة( إ   هذه الفت 
  دورا مزدوجا ف 

  التنظيم )لعب أبراهام الشفات 
 دماجهم ف 

ين من معتقل     وعل  فقتر )األختر
، عبدالحميد أمير   

: أبراهام الشفات   
ة سيلعب الثالتى   هذه الفت 

(، دور  1972ف 
عية   القيادية السابقة"  قيادة المفاوضات مع المجمدين )بداية تبلور ما سم  ب "القيادة الجديدة" بناء عل "الشر

 (. 1972نونتر  20لما قبل تقرير  

ة، بدأت بوادر بروز خط "يشاوي" وسط الخط الثوري بزعامة عبدالرحمان النوضة وأحمد آيت     نفس الفت 
ف 

  خريف 
 . 1979بناض، وسيلتحقان بعد ذلك ب "القيادة الجديدة" ف 

 : 1979شتنبر  23* 

، وضعية المنظمة والمتطلبات العاجلة إلعادة  صدور باسم "اللجنة الوطنية" نص يحمل عنو   
نامج الوطت  ان "التر

  لمعرفة المزيد حول الوثيقة( 
 البناء" )انظر الطور األول من الجزء الثات 

 : 1979أكتوبر  13* 

الرفيق جبيهة رحال بالرباط، وهو    استشهاد  ابن سينا  الهروب من مستشف   خالل محاولة 
ة ليناير    30ب    139المحكوم ضمن المجموعة     المحاكمة الشهتر

 . 1977سنة إضافة لسنتير  ف 
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 : 1979أكتوبر  31* 

" وثيقة  الصحراءإصدار  ي 
 
ف التصعيد  أرضية حول  وه    .  

الشفات  أبراهام   ،"
التنظيم   رفاق  إىل  قدمت  تعالج  سياسية  للنقاش،  المركزي  بالسجن  المركزي 

  قضية الصحراء الغربية. 
 التطورات الجديدة ف 

 : 1979نونبر   12* 

  حق العناض اليمينية والتصفوية  
  الجديد، ف 

  قادها التحالف الثالتى
إصدار قرار الطرد، بعد فشل المفاوضات الت 

  لم يعد له
  قادت عملية التخريب الداخل  للمنظمة، والت 

. الت  اتيخر   ا رابط بخط المنظمة السياس  واالست 

 : 1979* خريف  

تصفية  إىل  خاللها  من  يدعو  وثيقة  يصدر  التصفوي  الخط  إىل  المنتسبير   أحد 
المنظمات الماركسية ــ اللينينية المغربية. الوثيقة األصلية ال تحمل عنوان. )لالطالع  

موقع   ملفات  الخط   30انظر  ملف  من  األوىل  الوثيقة  ــ  العفوي    غشت  اليشاوي 
 الجديد( 

 : 1979* خريف  

صدور وثيقة بعنوان "المهام العاجلة لمنظمتنا" من طرف "القيادة الجديدة" صاحبة "مسلسل إعادة البناء".  
  لمعرفة المزيد حول الوثيقة(

 . )انظر الطور األول من الجزء الثات 
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   1980سنة 

اير  22*   : 1980فبر

ي  
اليمين  إىل  الخط  بالقنيطرة  المركزي  السجن  داخل  من  "بيان  يصدر  االنتهازي 

" ي والرأي العام الديمقراطي  .  الشباب المغرنر

عرف هذا البيان ببيان الردة والقطع، حيث تركزت فيه مجمل األطروحات السياسية  
السياس    االنزالق  ة  فت    

ف  بداية  تبلورت    
الت  األطروحات  وه   اإلصالحية.  اليمينية 

   
لسنت  االعتقاالت  حملة  بعد  جوهر  75/ 74للمنظمة  عل  أساسا  والمرتكزة   ،

كة بير  منظمة "إىل األمام" ومنظمة  
  الوثيقة المشت 

األطروحات اليمينية المعتر عنها ف 
كة" ألكتوبر    23" ي بلعباس بصياغته، توقيع  1974مارس" )"الخطة المشت  (. حمل هذا البيان الذي قام المشت 

ي بلعباس، المنصوري عبد هللا، وعزوز لعريش، عبد العزيز الطريبق، أمناي إبراهيم، أحمد  عناض: ال   10 مشت 
، محمد مشبال.   

 بوغابة، جمال بن عمر، يونس مجاهد، احمد حست 

اك  للقوات الشعبية عل طبع هذا البيان وتوزيعه بشكل واسع. 
ف حزب االتحاد االشت   ــ أشر

 : 1980مارس  17* 

  تحمل عنوان: "أبراهام الشفا
  يصدر نقدا ذاتيا، وه  الوثيقة الت 

حول بعض التأمالت  ت 
  لمعرفة المزيد  1979النقد الذاتية األولية لسنة  

". )انظر الطور األول من الجزء الثات 
 حول الوثيقة( 
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 : 1980يونيو    9* 

الرفاق"إصدار   الثوري "بيان إىل عموم  لية لمناضل  المنظمة  )غتر متوفر(، فيه تنبيه وتحميل المسؤو   الخط 
ب   اف  االعت  بلجيكا  فرع  رفض  اإلطار  هذا    

وف  الجديدة".  "القيادة  أطلقته  الذي    
اليميت  االنحراف  لمواجهة 

 "القيادة الجديدة". 

 بعد هذا البيان انطلقت حملة إشاعات مسعورة ضد مناضل  الخط الثوري. 

 :  1980غشت  30* 

ة للتأسيس: "عشر إصدار   )توقيع اللجنة الوطنية(  سنوات من الكفاح والصمود"بيان الذكرى العاشر

عل   و  المغربية،  اللينينية  الماركسية  الحركة  نشأة  بظروف  البيان  هذا  ذكر 
ورة تسلح   وع جواب عل ض    تبلورت ك"مشر

الخصوص منظمة "إىل األمام" الت 
الحزب   رأسها  عل  و  الشعبية،  الثورة  بأدوات  الكادحة...  نا  المستقل  جماهتر

الوطنية  الثورة  "أجل  من  المنشود"  المغرتر   الشيوع   الحزب  العاملة:  للطبقة 
اكية".   الديمقراطية الشعبية، عل طريق الثورة االشت 

الحملة   ضد  للتأسيس  ة  العاشر ذكراها    
ف  للمنظمة  السياس   البيان  هذا  وقف 

الكفاحية   النضالية"  أهدافها    
ف  "التشكيك  استهدفت    

الت  الثورية، المسعورة 
و"...تصفية عموم الحركة الماركسية اللينينية" المغربية. حملة قادتها األقطاب  
اكية"  باالشت  المتشدقة  ة  الصغتر جوازية  والتر جوازية  التر "األحزاب  ل  اليمينية 
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  مزبلة اإلصالحية". 
 و"بعض األقزام المرتدين، الذين لفظهم الخط الثوري" للمنظمة، "و زج بهم ف 

البيا   
و ليأت  يالية..."،  لإلمتر ادوري  الكمتر الحكم  عمالة  "استمرار  مؤكدا  وطنيا،  الرئيسية  الوضع  سمات  عل  ن 

  حربه العدوانية ضد الشعب  
"، و استمراره "ف   

"التواطؤ مع الصهيونية ونظام السادات ضد الشعب الفلسطيت 
  أ
الت  بدت مقاومة نضالية طويلة النفس:  الصحراوي..." و تحميله أعباء األزمة االقتصادية للجماهتر الشعبية 

.."، " نضاالت فالح  ناحية مراكش" و "نضاالت الطلبة" مع احتداد أزمة التعليم.   "عمال صوماكا و السمتر

  ،   إطالق شاح مجموعة من المعتقلير  السياسيير  وعودة بعض المنفيير 
  المتمثل ف 

سجل البيان االنتصار الجزت 
  الكبار.."، تصويره  والذي حاول "النظام الملك  االس 

ادور ومالك  األراض    بالدنا، نظام دكتاتورية الكمتر
تبدادي ف 

  الداخل والخارج و  
. لتدعو المنظمة إىل التعبئة ف  " نهاية لقضية االعتقال السياس    و الدوىل 

"للرأي العام الوطت 
، مدنيير  و عسكري ...". مواصلة "النضال من أجل إطالق شاح جميع المعتقلير  السياسيير   ير 

أجلها شهيدنا     سقط من 
الت  الثورية  أن تظل وفية ألهدافها  المنظمة "عل  السياس  ختاما عهد  البيان  أعرب 

"، و ستواصل كفاحها "من أجل بناء أدوات الثورة الشعبية، و عل رأسها بناء   عبداللطيف زروال و سعيدة المنبه 
   الحزب المستقل للطبقة العاملة.." من أجل "القضاء عل

ادور و مالك  األراض  يالية و عل الكمتر  السيطرة االمتر
الديمقراطية   الوطنية  الجمهورية  بناء  أجل  من  و  مصالحهم،  عل  الساهر  ادوري  الكمتر الملك   النظام  و  الكبار 

اكية".   الشعبية، عل طريق الثورة االشت 

 : 1980* شتنبر  

ي وعبدهللا المنصوري،  " موقع باسم منظمة  تعميم داخلي ــ تنبيهصدور "  "إىل األمام" يعلن أن بلعباس المشت 
اير  22والموقعير  عل بيان   ، أصبحوا يترصفون كأعداء للمنظمة. 1980فتر
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 : 1980شتنبر  16* 

ةل "  الخط الثوريإصدار     شنت عقب صدور بيان  بيان توضيحي حول اإلشاعات األخبر
"، وه  اإلشاعات الت 

. . يشكل هذا 1980يونيو   9  البيان عمليا الحد الفاصل بير  الخطير 

 بداية إطالق جريدة "إىل األمام" السلسلة الجديدة من طرف "القيادة الجديدة"   1980: عرفت سنة ملحوظة

قيادة    عل  استيالئه  طريق  عن  ي 
التحريف  الخط  بانتصار  األمام"  "إىل  منظمة  تاريــــخ  من  األوىل  المرحلة  هذه  انتهت 

 وإطالقه لمسلسل التصفية السياسية واإليديولوجية من خالل ما سمي ب "مسلسل إعادة البناء". التنظيم، 
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: المرحلة التحريفية  ي
 1994ـــ   1980الجزء الثان 

ي عل قيادة التنظيم سنة    1979من االنفجار التنظيمي سنة  
إىل الحل العملي للمنظمة    1980واستيالء الخط التحريف 

 . 1994سنة  

 : إشارة

 غشت، يمكن تقسيم هذه المرحلة التحريفية من تاريــــخ منظمة "إىل األمام" إىل طورين:  30باالعتماد عل إصدارات موقع 

  عل قيادة التنظيم سنة    1979: من االنفجار التنظيم  سنة طور أول 
بة    1980واستيالء الخط التحريف   . 1985إىل ض 

ي 
بة طور ثان   . 1994العمل  سنة إىل الحل   1985: من ض 

 : تذكبر 

ة من المرحلة األوىل من تاريــــخ منظمة "إىل األمام"، تحديدا سنة   ، عرفت بروز ضاعات  1979من المعلوم أن السنوات األختر
وعمالوية   انتهازية  يمينية  تيارات  وبير   من جهة،  األمام"  "إىل  لمنظمة  الثوري  الخط  بير   وتنظيمية  سياسية  إيديولوجية، 

من طرف اللجنة القيادية للمنظمة بالسجن المركزي، وه  القيادة    1977ة ثانية. فبعد صدور قرارات يونيو تصفوية من جه
  مارس  

  تشكلت ف 
  يناير    1977الت 

ة ف  عند وصول المعتقلير  السياسيير  إىل السجن المركزي بالقنيطرة بعد المحاكمة الشهتر
اير    /  ، أحمد آيت بناض وإدريس  )تضم هذه اللجنة القيادية كال من : ا 1977فتر  

، محمد الشيف  كري، فؤاد الهالىل 
دريس بت  

الزايدي.(، والقاضية بطرد بعض أعضاء المنظمة من الذين تعاملوا مع األجهزة القمعية ضد المنظمة ومناضليها، وبتوقيف  
الفا  ي بلعباس، عبدهللا المنصوري، عبدهللا زعزاع، عبدالفتاح  ...( ومطالبتهم بتقديم  بعض أطرها وقيادييها )المشت   

كهات 
  ،)  

ي والمنصوري رفضا تلك القرارات ورفضا تقديم النقد الذات  ة االعتقال الشي )المشت    عن كل ممارساتهم خالل فت 
نقد ذات 

اف     عملت اللجنة القيادية بالسجن المركزي عل اإلعداد لها واإلشر
ورة المعارك داخل السجون الت  انطلقت، من جهة، ستر
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     1977نونتر    8وقيادتها )معركة  عليها  
  استشهدت خاللها سعيدة لمنبه  ف 

، وقبلها معركة يونيو    11الت  إلرجاع    1977دجنتر
اير     فتر

" ف    إىل المجموعة، ثم معركة "سن قانون المعتقل السياس 
...(،    1978الشيف    عل إثرها تم تشتيت المعتقلير 

الت 
ورة بروز أطروحات الخ "، وثيقة  ومن جهة ثانية، ستر   االنتهازي )صدور وثيقة "موضوعات حول الوضع السياس 

ط اليميت 
، إعادة البناء وتقييم تجربة   ، مهمات الوضع السياس  نامج االنتقاىل  "، و بعد ذلك "التر   الغرب العرتر 

"نقد نظرية الثورة ف 
  بعض ا78/ 77

لمعارك السجنية، ورفض الدفاع  "(، وهو الخط الذي رفض سابقا القرارات التنظيمية، ورفض المشاركة ف 
أبريل  1977عن مواقف المنظمة خالل محاكمة يناير     معركة 

  االنتهازي ف 
اليميت  . هكذا انته هذا الرصاع بانهزام الخط 

التاريخية، وذلك بعد عودة المعتقلير  السياسيير  للسجن المركزي، وبــهذا االنتصار يكون الخط الثوري قد عاد لمواقعه    1979
)االتهام بشقة  القيادي واإلشاعات  التشهتر  لتنطلق حملة  عن    18ة،  المصداقية  لت  ع  محاولة    

ف  مليون..."الستالينية"...( 
اع والفوض  وسط الخط الثوري.   اللجنة القيادية وزرع الت  

ة، بعد معركة أبريل   ات الرصاعات الداخلية وسط منظمة "إىل األمام"، حيث 1979إن هذه الفت    الوقت    ، ه  من أعقد فت 
ف 

  االنتهازي، برزت مجموعات أخرى عل واجهة الرصاعات، وبدأت بوادر انقسام داخل  وسط  
الذي انهزم فيه الخط اليميت 

، وعل الخصوص بروز مجموعة الخط العمالوي التصفوي الذي سيدعو    
الخط الثوري قاده النوضة، آيت بناض والشيف 

ال ــ  التنظيمات الماركسية  ة، ودعوته االلتحاق بشكل فردي  الحقا إىل حل  لينينية باعتبارها من وجهة نظره برجوازية صغتر
  هذه  

  )أصدر هذا الخط ف 
بالطبقة العاملة. لقد قاد هذه المجموعة التصفوية كل من عبدهللا زعزاع وعبدالفتاح الفاكهات 

كتر  من قبل الخط الثوري، بع
ة وثيقة "الحد الفاصل بيننا"(. هكذا تم الت  ، عل الرصاع ضد الخط  79د معركة أبريل  الفت 

  يونيو  
  االنتهازي إلصدار بيان تجميد العضوية ف 

توقيعا(، حيث    52)  1979التصفوي، الذي تحالف ظرفيا مع الخط اليميت 
". وحدث أن كان من خلف     بعد إصدار المجموعة التصفوية لوثيقة "بيان تصحيخ 

ما لبث أن انفض هذا التحالف الظرف 
   ستار هذ

  )قدم نقدا ذاتيا ف 
ية بمناضليه، أبراهام الشفات    17ه الهجومات عل الخط الثوري للمنظمة والحمالت التشهتر

ة ألخرى، بهدف عزل اللجنة القيادية  1979حول العديد من ممارساته لسنة    1980مارس   ( الذي لعب أدوارا مزدوجة من فت 
  يناير  للخط الثوري، وذلك منذ وصوله إىل السجن المركزي  
  االنتهازي، إىل    1979ف 

والتحاقه المباشر حينها بالخط اليميت 
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من دون التوقيع عليه، وهو الذي ٌجمدت عضويته من طرف اللجنة القيادية بالسجن،    1979دفاعه عن بيان التجميد ليونيو  
  ماي  

  المنظمة المركزية بالسجن المركزي ف 
،  تحت غطاء "نظرية    1979بعد تجميده لعضويته ف  ". وللتذكتر التوجيه والتسيتر

  تضم  
فالمنظمة المركزية تضم مجموع الخاليا المشكلة من األعضاء الكامل  العضوية، وتحيط بها حلقات من اللجان الت 

مناضل  المنظمة من غتر أعضاء التنظيم المركزي، وعل رأس هذا الكل )المنظمة المركزية واللجان( توجد اللجنة القيادية 
  تشكل

  مارس  الت 
  أصدرت قرارات    1977ت ف 

الت  بالقنيطرة، وه   المركزي  السجن  إىل  السياسيير   المعتقلير   مع وصول 
  يونيو  

 . 1977التوقيف والطرد بالسجن ف 

باسم   التاريخية"  عية  "الشر حبل  عل  اللعب  أرادت  جديدة،  ــ  قديمة  مجموعة  برزت  المتداخلة،  الرصاعات  هذه  خالل 
  القيادة الوط

  )عضويتها ف 
(، حيث انطلقت هذه المجموعة الثالثية، 1972نونتر   20نية لما قبل محطة النقد والنقد الذات 

هذه "قيادة جديدة"  السابقة     ك  التنظيمية  مواقعها  مستغلة  البناء"،  إعادة  مسلسل  لما سيسم الحقا ب"قيادة  المرة، 
  مح

اولة / مناورة لجمع ما ال يقبل الجمع، وتحت مسم  والوضع التنظيم  االنفجاري الذي أنتجته الرصاعات الداخلية، ف 
طها أبراهام     اشت 

فتح المفاوضات مع رموز المجمدين ألجل عودتهم إىل مواقعهم التنظيمية السابقة، وه  المفاوضات الت 
شتنتر     

ف  عودته  ألجل  السابقة"  "القيادة  من  أصحابه  عل    
بالفشل،  1979الشفات  معلوم  هو  انتهت كما    

والت  وعل  ، 
  االنتهازي والعمالوي التصفوي. لقد    12الخصوص إىل صدور قرارات  

  وضعت حدا نهائيا للتيارين اليميت 
نونتر التاريخية الت 

  السجن منذ يونيو  1972لعب هذا الدور / المناورة كل من عبدالحميد أمير  )معتقل منذ ماي  
ومطالب    1972(، عل  فقتر )ف 

  وفق ما جاء به
  ظروف غامضة يوم  1972نونتر    20تقرير    بتقديم نقد ذات 

  )اعتقل ف 
، ثم  1974نونتر    9( وأبراهام الشفات 

اير     فتر
  عزلة سجنية لمدة سنتير  تقريبا، ابتداء من صدور األحكام ف 

تاريــــخ وصوله للسجن    1979إىل يناير    1977وضع ف 
  االنتهازي(. 

 المركزي والتحاقه المباشر حينها بالخط اليميت 

  االنتهازي إىل نهاية سنة عرفت هذه 
ة، منذ بروز الرصاع ضد الخط اليميت   ، صدور مجموعة من الوثائق:  1979الفت 
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، الزايدي، األبيض وكرطاط( وهو   "، موقع من طرف أربعة رفاق الخط الثوري )الهالىل  ــــ "تحليل سياس  حول الوضع السياس 
  جاءت بها وثيقة "موضوع

  االنتهازي. بمثابة رد عل األطروحات الت 
" للخط اليميت   ات حول الوضع السياس 

ــــ وثيقة )ال تحمل عنوان( تدعو لحل فصائل الحملم، وه  وثيقة صادرة من طرف الخط العمالوي التصفوي )منشورة بموقع  
 غشت، ضمن وثائق الخط العمالوي التصفوي(.   30

"الم  البناء"،  إلعادة  العاجلة  والمتطلبات  المنظمة  "وضعية  ستطلق  ــــ    
الت  للمجموعة  وتعودان  لمنظمتنا"،  العاجلة  هام 

ورة التخل  عن   "مسلسل إعادة البناء" حيث دشنت بهما مرحلة استيالء هذه المجموعة عل قيادة التنظيم، وانطالق ستر
اتيخر  للمنظمة.   مرتكزات الخط االست 

  أواخر سنة  
ورة االنقسام داخل الخط الثوري،  1979ف  وذلك بالتحاق النوضة وآيت بناض ب 'قيادة    دائما، اكتملت ستر

   
وعه، وبف  مسلسل إعادة البناء"، وانطالق مسلسل الهجوم عل الخط الثوري الذي رفض االلتحاق بذاك المسلسل ومشر

ورة إعادة البناء".    ستر
  "التقييم الشامل كحلقة مركزية ف 

 متشبثا بموقفه ف 

البناء" إذن تتك ، عبدالرحمان  أصبحت تشكيلة "قيادة إعادة   
، ابراهام الشفات  ، عل  فقتر

ون من كل من: عبدالحميد أمير 
 النوضة وأحمد أيت بناض و ادريس بن زكري. 

استمرار الرصاع وسط منظمة "إىل األمام"، ضاعات سياسية وإيديولوجية بير  مجموعة "مسلسل إعادة    1980عرفت سنة  
ورة "التقييم البناء" وبير  الخط الثوري، كان جوهرها طبيعة "ت قييم التجربة وإعادة البناء"، حيث دافع الخط الثوري عن ض 

  حير  طرحت مجموعة "القيادة الجديدة" "بناء حد أدت  تنظيم   
ورة إعادة البناء"، ف    ستر

الشامل للتجربة كحلقة مركزية ف 
  كلما طرحت عملية  

بناء جزئية". هكذا كان تصور "القيادة  يرتكز عل تصور أوىل  للمهام ... يتم فيه اللجوء إىل تقييم جزت 
الجديدة" لما أطلقت عليه ب "مسلسل إعادة البناء"، والذي يعتر بوضوح عن جزئية معرفة هؤالء بتجربة المنظمة، وعن  

  من المرحلة الثورية للمنظمة )ا
اتيجيا، تحديدا للطور الثات  ة  عدم اإللمام بكل الدينامية الداخلية، سياسيا وتنظيميا واست  لفت 
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  ارتباط وثيق بدينامية الحركة  75/ بداية    74نونتر ومسلسل اعتقاالت نهاية    20بير  تقرير  
  عجت بها تجربة المنظمة ف 

( الت 
ية.    الجماهتر

  إطار هذه الرصاعات الداخلية إذن، صدرت مجموعة من الوثائق )انظر الئحة وثائق الخالف داخل منظمة "إىل األمام"  
ف 

     30عل موقع  
ة" ف  ، الحد الفاصل بير   1980شتنتر    16غشت(، شكلت فيها وثيقة "بيان توضيخ  حول اإلشاعات األختر

 تيار الخط الثوري للمنظمة، ومجموعة "القيادة الجديدة". 

  وسط تلك "القيادة الجديدة"، عل بسط وفرض خط إصالح  منذ نهاية  
، عل  والشفات 

": أمير   
  الواقع، لقد سهر "الثالتى

ف 
  انطلقت وسارت  1979ة  سن

  الت 
ورة االنحراف اليميت    قام بها مناضلو الخط الثوري لوقف ستر

، رغم كل المحاوالت الت 
   
الذي أصدره تيار الخط الثوري لتنبيه وتحميل    1980يونيو    9عليه تلك "القيادة" )نذكر هنا "بيان إىل عموم الرفاق" ف 

  ل "القيادة الجديدة"(، وبعد ذلك رغم مجموعة من االنتقادات من  مناضل  المنظمة المسؤولية لمواجهة االنحراف  
اليميت 

  بلورها أحد رفاقهم فيها: النوضة. انفردت إذن هذه "القيادة" بالتنظيم، وطرحت تصورها وخطتها  
داخل تلك "القيادة"، الت 

أرست أن  بعد  وذلك  الداخلية،  تناقضاتها  بسبب  انفجرت  أن  إىل حير   البناء"،  "إعادة  "ال    ل   ،  
يميت  دعائم خط سياس  

اتيخر  للمنظمة.  "، بعد التخل  عن الخط االست  اتيخر   است 

  يناير سنة  1984هكذا، وبمجرد خروجه من السجن سنة  
، لم يلتحق أحد  1983، بعد ما سم  ب "ندوة فرع الداخل" ف 

  "قيادة إعادة 
، بالمنظمة، وقبله رفيقه ف  البناء"، عل  فقتر الذي التحق ب "الج.م.ح.إ"    قادة "إعادة البناء"، عبد الحميد أمير 

، باإلضافة إىل    بعد خروجه من السجن، مع ما صاحب ذلك من توقيعات مشبوهة تتعهد بعدم العودة إىل أي عمل سياس 
( طلبا للعفو من الحسن، تضم بعض أسماء قادة "إعادة    

ان" )صديقة زوجة الشفات  تقديم لوائح عن طريق "دانييل ميت 
 كري، هذا األختر انسحب من المنظمة... وتضم كذلك عناض أخرى: عبدهللا زعزاع، عبدهللا البن

، آيت بناض، بت   
اء": الشفات 

بة    23الحريف وعناض من "    حير  انسحب النوضة عبدالرحمان بعد ض 
، وه  كما هو  1985مارس" و "لنخدم الشعب". ف 

  عل إثرها لم يعد للمنظمة ت 
بة الت    أي وجود بالداخل وخارج السجن، ما عدا فرع  معلوم، الرص 

حت "قيادة" الخط التحريف 
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اف     حير  رفض فرع بلجيكا منذ البداية االعت 
  وفيا لخط "إعادة البناء" وتحت "قيادته" التحريفية، ف 

الخارج: فرنسا الذي بف 
  لوحده، ومن ورائه تالم

  إتمام مسلسل البناء  ب "قيادة إعادة البناء". عل إثر كل هذا، انفرد الشفات 
، ف   

ذته من الجيل الثات 
  لما بعد 

، السياس  والتنظيم   1985السياس  التحريف  ، اإليديولوحر  اتيخر    الواقع إال تصفية الخط االست 
، والذي لم يكن ف 

  بعد آ
خر اجتماع لفرع  للمنظمة وكل إرثها الكفاح  الثوري، إىل أن تم الحل العمل  ل "إىل األمام" تحت قيادة الخط التحريف 

 . 1994باريس منتصف سنة 

إن مجمل تلك الرصاعات وسط منظمة "إىل األمام"، أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، كانت تجري بعيدا عن معمعان  
ية، وخارج أية     قلب السجون وبعيدا عن دينامية الحركة الجماهتر

ية، كانت تجري فقط ف  عالقة  النضال والمعارك الجماهتر
  الوقت الذي كانت فيه "القيادة الجديدة" تدبج فيه طروحات "مسلسل إعادة  

ة، وف  . فهذه األختر وممارسة مع الجماهتر
ة مع األجهزة البوليسية القمعية     مواجهة مباشر

( عن قدرات نضالية جبارة، وعن شجاعة عظيمة ف  البناء"، أبانت )الجماهتر
ت      والعسكرية اإلجرامية للنظام، عتر

ة االنتفاضة الشعبية المجيدة ف    هذه الفت 
)وهو ما سنالحظه    1981يونيو    20عنها ف 

  " اتيخر  من خالل هذه الكرونولوجيا السياسية(. بعد ذلك، وحير  أرست "قيادة إعادة البناء" أسس خطها اإلصالح  "الال است 
اتيخر  للمنظمة إبان  ، وتخلصها من الخط اإلي 1983فيما سم  ب "ندوة فرع الداخل" نهاية يناير   ديولوحر  والسياس  واالست 

  يناير  
  ووجهت  1984مرحلتها الثورية، كانت الجماهتر تخوض نضاالت عظيمة توجتها باالنتفاضة الشعبية المجيدة ف 

، والت 
البناء" سنة   إعادة  الجماعية والمعتقالت. وحير  تحطم "مسلسل     1985بالرصاص والمقابر 

له ف  ، بعد أول وآخر ظهور 
  المعامل والبوادي  

"الساحة" )منشور واحد موجه للجماهتر خالل خمس سنوات(، كانت الجماهتر تصلب من مقاومتها ف 
انتفاضة   الجماهتر  أن فجرت  إىل   ... التصفوية  النظام  وتواجه سياسات  والجامعات،  الشعبية    1990دجنتر    14واألحياء 

  ووجهت ه  األخرى بالرصاص والمدافع، 
، واآلالف من    المجيدة، والت  وخلفت المئات من الشهداء والمفقودين والمعتقلير 

  ظل المساومات والمؤامرات ضد الجماهتر ومن ورائها، انخرط خط "إعادة البناء"، بعد  
... وبعد كل هذا وذاك، وف  المصابير 

  تلت سياسة "العفو"
  دفعات.    قطيعته النهائية مع التجربة الثورية للحملم، فيما سم  ب "التجميع" الت 

عن المعتقلير  ف 
انته هذا "التجميع" والمنخرطير  فيه إىل الباب المسدود، وذهبت كل مجموعة إىل حالها، تستجمع أوراقها وتهيتر  ملفاتها  
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ادوري. وهو ما فرض عل دعاة     ظل دستور وقوانير  النظام الكمتر
"، ف  ع 

  والشر
ة العمل السياس  المرخص، "القانوت  لمباشر

ر السياس  للحملم" الحل العمل  لمنظمة "إىل األمام"، واالنطالق نحو تأسيس تيار ديمقراط  جذري ينهل من  "تجديد الفك
 .  
اىل  والحقوف  " والفكر اللتر اك 

 خليط من الفكر "االشت 

 (1985ــ  1980الطور األول من المرحلة التحريفية )

ي عل قيادة 1979من االنفجار التنظيمي 
بة أكتوبر  1980المنظمة  واستيالء الخط التحريف   . 1985إىل ض 

الصادرة بشكل رسم  عل صفحات  إشارة الوثائق    حملتها 
الت  التواريــــخ  الطور عل  لهذا  السياسية  الكرونولوجيا  تعتمد   :

  أصدرتها "قيادة إعادة البناء"، من دون  
" و "مجلة إىل األمام" السلسلة الجديدة، الت  ة الشيوع  السلسلة الجديدة من "نشر

ز بشكل واضح أن عملية "مسلسل     تتر
  طبعت هذه المرحلة، والت 

  أهم األحداث السياسية الت 
أن ننش طبعا، الخوض ف 

ية الشعبية.     وعاء خال من روح حركة النضاالت واالنتفاضات الجماهتر
  واد جاف غتر ذي ماء، وف 

 إعادة البناء" جرت ف 

 : 1979شتنبر  23* 

" موقعة باسم صدور وثيقة معنونة ب: "وضعي  
الوطت  نامج  التر البناء:  العاجلة إلعادة  المنظمة والمتطلبات  ة 

 اللجنة الوطنية. وه  من أوىل وثائق "قيادة إعادة البناء" 

 أهم محاور الوثيقة: 

ي خط "إعادة البناء":  1
 
 ــــ أولوية البناء التنظيمي ف

  من جهة بناء تنظيميا ومن جهة ثانية بناء  تقول الوثيقة أن "مسألة إعادة بناء المنظمة ه  مهمة  
مزدوجة، تعت 

..."، وطرحت بهذا الصدد تساؤلها حول "كيفية التعامل مع هذه المهمة المزدوجة؟" وكيفية  خطها السياس 
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البناء؟ جاء جواب   إعادة    عملية 
األولوية ف  "، وتحديد  السياس  والبناء  التنظيم   البناء  بير   التناقض  "معالجة 

: "إن مثل هذا التناقض يجد حله الصحيح، إذا نظرنا إىل إعادة البناء كمسلسل،  الوثيقة   حول هذه المسألة كالتاىل 
، وينطلق من حد أدت    مسلسل البناء التنظيم  والسياس  للمنظمة، والذي يتم خالله البناء التنظيم  والسياس 

ورة   توحيد الفروع، األولوية للتجذر داخل الطبقة من البناء التنظيم  )عل أساس تصور أوىل  لمهام المنظمة: ض 
  الساحة النضالية، ويمكن  

، يمكن المنظمة، من جهة، من ممارسة نشاطها الفعل  ف 
العاملة...(، وهذا الحد األدت 

   
التنظيم  والبناء السياس  ف  البناء  . وهكذا يستمر    بناء الخط السياس 

الفعلية ف    المساهمة 
جميع فروعها ف 

فيما  بارز    تفاعل  المؤتمر كحدث    
سيأت  للمنظمة  والسياس   التنظيم   البناء  من  المسلسل  هذا    

وف   ... بينهما 
 يسجل خالصات اإلنجازات السياسية والتنظيمية الحاصلة وللدفع بالمسلسل إلنجاز حلقات جديدة". 

..."، وهو ما     أن هذا "المسلسل"  تقوم إذن عملية "إعادة البناء" أساسا / أوليا عل "بناء حد أدت  تنظيم 
يعت 

  حير  يبف  بناء الخط السياس  ثانويا. 
، يمنح األسبقية للتنظيم، ف  الذي يحركه تناقض التنظيم ــــ الخط السياس 

التنظيم    ة االنفجار  س والتخريب والتفتيت )فت    هنا، هو تنظيم تعرض للقمع الشر
المعت  ومعلوم أن التنظيم 

وية ونتائجها الكارثية عل المنظمة(، وأصبح يفتقد للوحدة اإليديولوجية بعدما وبروز التيارات اإلصالحية والتصف
أصبحت   هكذا   . اىل  اللتر الفكر  من   

حت  تنهل    
الت  واإليديولوجيات  األفكار  من  مجموعة  صفوفه    

ف  ت  انتشر
ء و   

  هذا المسلسل، أي أن الحركة كل سر
  الساحة النضالية" ه  الهدف الرئيش  ف 

الهدف ال  "ممارسة النشاط ف 
 .  
  مستوى ثانوي، أقل أهمية من البناء التنظيم  الجزت 

ء، أما الخط السياس  والنظري فال وجود لهما، أو هما ف   
 سر

 ـــ "مسلسل إعادة البناء" وأسلوب تقييم التجربة:  2

  إطار "مسلسل إعادة البناء"، طرحت مهمة تقييم تجربة منظمة "إىل األمام" و الحملم، كإحدى المرتك
زات  ف 

  هذا الصدد، قدمت الوثيقة منظورها للتقييم ارتباطا ب "إعادة البناء" الذي حددت  
األساسية لهذا المسلسل، وف 
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بناء   عملية  طرحت    كلما 
الجزت  "التقييم  مفهوم  وطرحت   ،" تنظيم  أدت   حد  "بناء    

ف  أولويته  سابقا  الوثيقة 
 " حسب الوثيقة. جزئية"، حيث "يكتمل مسلسل التقييم باكتمال مسلسل البناء

وع "إعادة البناء" إذن، يعتمد عل حد أدت  من البناء التنظيم  الموافق لتصور أوىل  لمهام التنظيم،   أصبح مشر
  "ساحة النضال" )الحركة(. 

 وعل حد أدت  من التقييم بأفق ضمان موقع ف 

ا و"مفهوم  الوطنية"  القيادة  دور  "حول  أخرى  وشعارات  بمحاور  الوثيقة كذلك  و"المركزية  جاءت  لوحدة" 
البناء"، حيث تحت غطائها انفردت هذه "القيادة الجديدة" بكل ما     "مسلسل إعادة 

الديمقراطية" ودورها ف 
يتعلق بهذا "المسلسل"، مع إقصاء وجهات النظر المخالفة لها، مثال وجهة نظر "التقييم الشامل وإعادة البناء"  

العو  يستحسن  "المسلسل"  هذا  تفاصيل  اللينينية  )لمعرفة  ــ  الماركسية  المنظمة  تصفية  "مسلسل  لدراسة  دة 
 عشت.(.   30المغربية "إىل األمام" " المنشورة عل موقع 

 :  1979* خريف  

 30، والوثيقة األصلية ال تحمل عنوان. )لالطالع انظر ملفات موقع  وثيقة للخط العمالوي التصفويصدور  
 اليشاوي العفوي الجديد(. غشت ــ الوثيقة األوىل من ملف الخط 

 : 1979* دجنبر 

 صدور وثيقة: “المهام العاجلة لمنظمتنا". 

تشكل هذه الوثيقة إىل جانب الوثيقة السابقة، أوىل وثائق "قيادة إعادة البناء"، وإحدى أهم وثائقها التأسيسية  
وعها.    استند عليها مشر

 الت 
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الت  المهام  من  الوثيقة مجموعة  الوثيقة: حددت  اإلطار،  حول  هذا    

وف  العاجلة"،  "المهام  عليها ب  أطلقت 
/    71تطرقت لشعار "التجذر داخل الطبقة العاملة"، حيث أكدت فيها عل دور الندوة الوطنية األوىل )نهاية  

اتيخر  والسياس  والتنظيم   72نهاية     تدقيق ذاك الشعار، إال أنها قفزت عل أحد أهم أطوار تطور الخط االست 
( ف 

ة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد  للمنظم   من المرحلة الثورية الذي عرف بدايته مع "عشر
ة، وهو الطور الثات 

"، المعروف اختصارا بتقرير    
، والمنته  بمسلسل اعتقاالت نونتر  20ذات   .  75/ يناير  74نونتر

وس ملموس"،  واقع  إىل  الشعار  هذا  تحويل    
ف  المنظمة  "فشل  حول  سؤال  الوثيقة  رفعت  طرحت  لماذا  ؤال 

المنظمة شعار "التجذر وسط الشبيبة المثقفة". ومن أجل اإلجابة عن هذه األسئلة، تقول الوثيقة بأن "تقييما  
  نفس الوقت من استخالص دروس ثمينة...". 

 نقديا ضيحا لتجربة منظمتنا هو الذي يمكننا من الجواب... وف 

ورته،  هكذا إذن، ومن دون تقديم هذا النوع من "التقيي فت "القيادة الجديدة" برص  م النقدي الرصيــــح"، الذي اعت 
  جوابها عل األسئلة  75ــ بداية    72وكذا بالقفز عل أحد أهم االطوار التاريخية للمنظمة )نهاية  

(، انتهت الوثيقة ف 
، و  ي والتنظيم    العمل الجماهتر

  طرحتها سابقا، إىل أن الخطأ يعود للخط السياس  للمنظمة ف 
تحددهما هذه  الت 

  "الطبيعة الشبكية للتنظيم"، مع العلم أن هذه  
  أطروحة "الشبيبة المدرسية مقدمة تكتيكية" وف 

"القيادة" ف 
المنظمة )طور ما قبل  تاريــــخ  الطور األول من  ، وخصت فقط   

إىل أي تقييم حقيف    لم تستند 
الت  الخالصات 

" الصادرة    
ة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذات     "عشر

(. وعل نفس هذا النهج، قدمت  1972نونتر    20ف 
الوثيقة نقدا ألطروحة التيار العدم  الداعية إىل حل تنظيمات الحملم وااللتحاق فرادى بالطبقة العاملة، ثم نقدا 
جوازية   آخر للتيار اإلصالح  الذي رفع شعار "جبهة القوى الثورية والديمقراطية" والداع  إىل التجذر وسط التر

التواجد الصغ العاملة عتر  الطبقة  المباشر وسط  التجذر  . وطرحت بدل هذا، أطروحة  الجماهتر إىل  للمرور  ة  تر
"االنتهازي   الخط  هو  التجربة  فشل  عن  المسؤول  أن  الوقت  نفس    

ف  ة  معتتر اإلنتاج،  مواقع    
ف  معها  المباشر 

أط ت  اعتتر حيث  محاربته،  ورة  تم ض  ومن  المنظمة،  داخل  ساد  الذي  التكتيكية" اليساري"  "المقدمة  روحة 
  هذا، من دون "تقييم نقدي ضيــــح" وشامل لكل التجربة  

و"الشبكية"، من مظاهر "االنتهازية اليسارية"، متبنية ف 
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  اإلصالح   
  بلورها الخط اليميت 

الثورية للمنظمة )وه  سمة تجمع بير  هذه التيارات الثالث(، مجمل المفاهيم الت 
ة ضاعه ضد الخط الث   فت 

وري للمنظمة. وحول مهمة التجذر المباشر وسط الطبقة العاملة، قدمت الوثيقة  ف 
وليتارية، والنظرية الماركسية للمعرفة والكيفية    للطليعة التر

مجموعة من القضايا بهذا الصدد، كالمفهوم اللينيت 
. )لمعرفة مضامير  هذه األطروحات عن قرب، ومع   يتم بها التجذر وعالقته بالفالحير 

رفة أخطائها النظرية  الت 
والتاريخية، يستحسن االطالع عل دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إىل األمام" "  

 غشت(   30المنشورة عل موقع 

 1980سنة 

 : 1980يناير  19إىل   15* من 

زيارة جورج حبش قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطير  للصحراء الغربية وإصدار بيان  
ك مع جبهة البوليساريو.    مشت 

 : 1980يناير   21* 

اف كوبا بالجمهورية العربية الصحراوية الدمقراطية.   اعت 

 : 1980يناير   29* 

  رفع المنع عن بيع األسلحة األمريكية للنظام  
ادوري بالمغرب )تمت الصفقة بعد ذلك ف  اير  26الكمتر ،  1980فتر

 مليون دوالر(.  140وكانت قيمتها 
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اير  22*   : 1980فبر

ي والرأي العام الديمقراطي صدور نص: "  "، من  بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة إىل الشباب المغرنر
المنصوري عبدهللا،   بلعباس،  ي  المشت  أحمد  توقيع:   ، أمير  إبراهيم، مشبال محمد  أمناي  الطريبق،  عبدالعزيز 

 بوراس، أحمد بوغابة، عزوز لعريش، جمال بن عمر، يونس مجاهد. 

  االنتهازي: 
 حول بيان الخط اليميت 

  اإلصالح  داخل منظمة "إىل األمام"، وه  لحظة  
اليميت  التيار  تاريــــخ    

البيان تؤرخ للحظة حاسمة ف  ـ  الوثيقة 
ا الخط من اإلصالحية إىل الردة عن المنظمة، وعن الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية ككل، وتحوله  انتقال هذ

غشت ضمن    30إىل تيار رجع  يستهدف تصفية الرصيد الكفاح  الثوري للمنظمة )انظر نص البيان عل موقع  
 ملفات الموقع / ملف اليمير  الجديد من اإلصالحية إىل خط الردة(. 

ي بلعباس    حملت  ، وهما من األطر السابقة للمنظمة: المشت   
  البداية توقيع زعيم  هذا التيار اليميت 

هذه الوثيقة ف 
  كتابة المنظمة المنبثقة عن الندوة الوطنية األوىل سنة  

، وآخر من اعتقل منها( وعبدهللا  1972)كان عضوا ف 
  اللجنة الوطنية للمنظمة بعد اعتقا

  لجنة    75ـ يناير    74الت نونتر  المنصوري )كان عضوا ف 
و عضوا سابقا ف 

  ،  
 بعد ذلك، أن "البيان"، يحمل، باإلضافة لتوقيع  زعيم  التيار اليميت 

التنسيق الوطنية عند التأسيس(. ليتبير 
  البداية من طرف زعيميهم، ليتم بعد ضاع بير  موقعيه، إعادة  

توقيع ثمانية أعضاء آخرين، تم إخفاء أسمائهم ف 
ه   ة ما بعد اعتقاالت  نشر   تعود لفت 

بتوقيع المجموعة ككل )لمعرفة الجذور الفكرية والسياسية لهذا الخط والت 
  به إىل حير  انهزام هذا  1976إىل حدود مارس    1974

ورة هذا الخط بعد ذلك، من التحاق الشفات  ، وكذا ستر
  معركة أبريل  

بعد ذلك مع ما سيطلق عليه ب "قيادة  ، ثم توقيعه لبيان التجميد وفشل مفاوضاته  1979الخط ف 
، يمكن العودة لدراسة "مسلسل تصفية 1979نونتر    12إعادة البناء"، وانتهاء بطردهم من المنظمة ضمن قرارات  

 غشت(.  30المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إىل األمام" " المنشورة عل موقع  
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اير  27*   : 1980فبر

الذكرى الرابعة لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بحضور، وألول مرة،  جبهة البوليساريو تحتر   
   
أعلن ف  الذي كان قد  الحياد فيما    1980يناير    8ممثل عن رئيس موريتانيا  م بسياسة  تلت   أن حكومة موريتانيا 

ف إيران بالجمهورية الصحراوي   نفس اليوم تعت 
  الصحراء الغربية. وف 

 ة. يخص الرصاع ف 

 : 1980مارس  17* 

، السجن المركزي. 1979حول بعض التأمالت النقد الذاتية األولية لسنة  "صدور وثيقة:   
 "، أبراهام الشفات 

اير    22بعد صدور بيان خط الردة والقطع بتاريــــخ   ي بلعباس و المنصوري عبدهللا، الذي  1980فتر ، بزعامة المشت 
األهداف   الملموس عن  بالواضح  و عرى كشف  األمام"،  "إىل  الثورية  المنظمة  داخل    

اليميت  للخط  ية  التدمتر
  اإلجهاز عليها بتمزيقها من الداخل و تصفية كل الرصيد الثوري للحركة الماركسيةـ ــ اللينينية  

اتيجيته ف  بالكامل است 
الدعاية لبيان  المغربية، خصوصا بعد انخراط حزب اتحاد بوعبيد عل خط الحملة المسعورة ضد المنظمة، ب

   
  أقل من شهر، تحديدا ف 

  حير  التحاقه بالسجن  1980مارس    17الردة ،أصدر و ف 
، أحد أعمدة الثالوث اليميت 

، وثيقة بعنوان: "حول بعض التأمالت النقد الذاتية األولية لسنة    
  لم يكن  1979المركزي، أبراهام الشفات 

"، الت 
وحاته الالحقة األكتى يمينية و تحريفية، سوى التملص حير  ذاك، من الهدف منها، بعد أن عرتها ممارساته و أطر 

   
  اإلصالح  الذي كان الشفات 

يده الضاربة ضد الخط الثوري للمنظمة، بتحوله )الخط   ما آل إليه الخط اليميت 
  لم يتو 

ي، و التغطية كذلك عل كل توجهاته و ممارساته اليمينية الت  ( إىل تيار رجع  تدمتر قف عنها  اإلصالح 
 حت  و هو قد عاد إىل قيادة المنظمة. 
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 :  1980ماي  30ـــ   23* 

  18من الدستور، وتتعلق بخفض سن الرشد ل "الملك" من    21من المادة    2و    1"استفتاء" عل تعديل الفقرتير   
  أصبحت موكلة لرئيس المحكمة العليا بدال من أخ  16إىل  

الحسن    سنة، وتغيتر رئاسة "مجلس وصاية العرش" الت 
 )كان حينها مريضا(. 

سنة، وذلك من غتر مراجعة الدستور.    16يتكلف مجلس الوصاية بالسلط الدستورية إىل حير  أن يبلغ الملك  
يبلغ   أن  إىل حير   "للملك"  استشاري  المجلس كجهاز  يعمل  المجرم    20وبعدها  بها  )النتائج ضح  سنة كاملة. 

  ندوة صحفية بتاريــــخ  
     99.71وكانت نتيجة االستفتاء عل هذا التعديل كما العادة:    ماي،  31ادريس البرصي ف 

ف 
 المئة(. 

  حول مراجعة المادة  
لمانية من    95و   43استفتاء ثات  سنوات،    6إىل    4من الدستور، وتتعلق بتمديد مدة الوالية التر

  المئة(.  96.94سنوات. )  3إىل   1ورئيس الغرفة من  
 ف 

  الوقت الذي فيه تم منح ممارسة ال
سنة، تم تحديد سن من   20و    16سلطة السياسية ل "ملك" عمره بير   ف 

  
  االستفتاء ف 

 سنة.  21لهم حق المشاركة ف 

 :  1980يونيو    9* 

، ادريس الزايدي، عبدالرحيم األبيض ومحمد كرطاط )البيان غتر  بيان من الرفاق األربعةصدور " ": فؤاد الهالىل 
 اق األربعة(. متوفر، وقد صاغه فؤاد الهالىل  باسم الرف

تم توجيه البيان إىل كل أعضاء ومناضل  منظمة "إىل األمام" حول ما تقوم به "القيادة الجديدة" للمنظمة فيما 
 سم  ب "إعادة البناء"، ويعتر عن اختالف جوهري مع ممارسات تلك القيادة التحريفية. 
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 : 1980* يونيو  

  صيف  بداية صدور مجلة "إىل األمام" السلسلة  
" السلسلة    1980الجديدة، وف  ة "الشيوع  انطلق صدور نشر

فت عل إصدارهما "القيادة الجديدة" لما سم  ب "مسلسل إعادة البناء".   الجديدة، واللتير  أشر

 : 1980يوليوز  4و   1* بير   

اليون"، وبروز   17انعقاد القمة   الرصاع    لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية ب "فريتاون' ب "ستر
حول قبول عضوية الجمهورية الصحراوية من طرف منظمة الوحدة اإلفريقية، حيث كانت الجمهورية الصحراوية  

     23، وذلك يوم  28قد تقدمت رسميا بطلب العضوية بناء عل البند  
يونيو خالل اجتماع مجلس الوزراء التهيت 

 لقمة منظمة الوحدة اإلفريقية. 

ادوري وببعض الدول  قبلت عضو  50دولة من أصل   26 ية الجمهورية الصحراوية، مما دفع بممثل  النظام الكمتر
يا بتشكيل   اح نيجتر

ء الذي أدى إىل االستجابة القت   
المساندة لطرحه إىل التهديد باالنسحاب من المنظمة، الشر

 "مجلس الحكماء"، والدعوة إىل عقده ثالثة أشهر بعد هذه القمة إليجاد حل للرصاع. 

 : 1980ز يوليو   8* 

  "الوظائف" العسكرية. 
 خطاب الحسن بمناسبة عيد شبابه، ودعوته الشباب المغرتر  إىل اإلقبال واالنخراط ف 

 :  1980يوليوز   18* 

، وبعض معتقل  سنة    45إطالق شاح   ، وكذا بعض معتقل  1973معتقال سياسيا من بينهم عبداللطيف اللعتر 
اك  للقوات الشعبية. 

  حزب االتحاد االشت 
 آخرين.  46يوليوز تم إطالق شاح  21وف 
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وعضو   األمام"  "إىل  منظمة  مؤسش   ومن  عنها،  والمسؤول  "أنفاس"  مجلة  مؤسش   من   ، اللعتر  عبداللطيف 
  دجنتر  

  أفرزتها الندوة الوطنية ف 
   1972/ يناير    1971كتابتها الوطنية الت 

،  1972مارس سنة    14، اعتقل ف 
. هذا، وقد أنشأت لجنة دولية بفرنسا من أجل إطالق شاح  1973شت  وحوكم بعشر سنوات خالل محاكمة غ

 .  
 عبداللطيف اللعتر  وأبراهام الشفات 

أدت إىل توقيفه من طرف "قيادة" "إىل األمام"    1975ارتكب اللعتر  أخطاء فادحة بالسجن المركزي خالل سنة  
، هذين األختر   وعل  فقتر

  كانت تضم عبدالحميد أمير 
  ح  "ج"، والت 

ين كانا يخفيان وضعيته التنظيمية عن  ف 
  "القيادة"، وقد أدرك اللعتر  

انه لالجتماعات الداخلية عل أنه عضو ف  رفاق ح  "أ" بالسجن المركزي، وكانا يحرص 
  صمت مطبق بعد خروجه  

هذه المناورة، فقام بالدفاع عن نفسه وبفضح أصحابه. انسحب اللعتر  من المنظمة ف 
   
اىل  )لمعرفة 1980سنة  يوليوز    18من السجن ف  ، وأخذ منخ آخر، حيث تحول إىل مناضل ديموقراط  ليتر

 غشت(.   30المزيد حول هذه األحداث، انظر دراسة "مسلسل تصفية منظمة "إىل األمام" " المنشورة عل موقع  

 :  1980غشت  21* 

و القيادي بحزب االتحاد  من المحكومير  غيابيا والموجودين خارج المغرب، من بينهم العض  24صدور "عفو" عن  
 .  
اك  للقوات الشعبية: عبدالرحمان اليوسف 

 االشت 

 :  1980* غشت  

المغربيةصدور نص " الثورة  ي خدمة االرتداد عن طريق 
 
ــ االنتهازية والكذب ف المرتدين  "، موقع  حول بيان 

  مجلة "إىل األمام" عدد  
 . 1980ـــ غشت  4باسم مناضل، وصدر ف 
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  للوثيقة أهمية تاريخي
  مرت منها المنظمة ف 

  فهم بعض المعالم األساسية والداخلية الت 
ة قصوى، ليس فقط ف 

ورة التحول  . بل وعل الخصوص، لفهم ستر   التخريتر 
خضم الرصاع الداخل  بير  الخط الثوري والخط اليميت 

أخر يحمل قناع /  الذي عرفته الحقا األطروحات السياسية واإليديولوجية والتنظيمية للمنظمة بعدما برز طرف  
  تبلورت خالل المرحلة الثورية، لكن بمضامير  األطروحات 

غطاء بعض المفاهيم الماركسية ـــ اللينينية الثورية الت 
  التخريتر  مع اعتقاالت  

  تبلورت سابقا لدى الخط اليميت 
، إىل حير  أن اكتملت عناض أسسها  1974اليمينية الت 

  
اير  السياسية واإليديولوجية المتضمنة ف   (. 1980 بيان الردة والقطع )فتر

  صدرت بعد صدور وثيقة "حول بعض التأمالت  
  حملت توقيع "مناضل" والت 

فوثيقة "حول بيان المرتدين" الت 
  مارس  1979النقد الذاتية األولية لسنة  

  ف 
(، ابتدأت بجرد "أهم أطروحات البيان" )بيان  1980" )أبراهام الشفات 

  نقده  الردة(، لتنتقل إىل ال
" ف   

  جاءت بها "تأمالت الشفات 
رد عليها، حيث جاء هذا الرد دون مستوى الردود الت 

  .  لألطروحات المركزية لليمير 

بعد تحديد هذه الوثيقة لطبيعة التناقض الرئيش  للمرحلة مع اإلغفال الكل  للتناقض األساس  )وه  من طبيعة 
به لألسس  االنتهازية اليمينية(، تقبلت الوثيقة أهم المض   ض 

 التخريتر  سابقا ف 
  ارتكز عليها بيان اليمير 

امير  الت 
اإليديولوجية، السياسية والتنظيمية للمنظمة، وردت بشكل ازدواحر  وبموقف وسظ  بير  الموقفير  )بير  موقف  

 هجومه التخريتر  عليها: 
  شن اليمير 

  تعاطيها مع القضايا الت 
( ف   

 الخط الثوري وموقف الخط اليميت 

جوازية حول الديمقراطية من  فحول ا إلصالحية مثال، يقول الرد: "محاربة كل األوهام اإلصالحية والمفاهيم التر
  تتيحها اللعبة الديمقراطية من جهة أخرى". وحول العمل الشي، يقول  

جهة، واالستفادة من كل اإلمكانيات الت 
  قضايا النضال الشي... هو عدم إتقان  

أساليب العمل الشي وعدم إتقان االستعمال  النص: "والخطأ المرتكب ف 
"المسؤولية   الرد  يحمل هذا  الوقت  نفس    

وف   ،" ع 
الالشر العمل  مع  ع  

الشر وللعمل  والعلنية  للشية  امن  المت  
  "بروز ممارسات سياسية ثورية، مثل الشية". وحول العنف الثوري:  

للنظام الملك  الدكتاتوري بشكل خاص" ف 
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  كل ما بلو 
  مبدأ العنف الثوري أو عدم مالءمته "والعيب ف 

  هذا الشأن، ال يكمن.... ف 
رته المنظمة من تحاليل ف 

  مجهودها من أجل  
  اعتمدتها "إىل األمام" ف 

مع الواقع... إن المبادئ الماركسية اللينينية واألهداف الثورية الت 
  
ا ف  اتيجية صحيحة تماما، ولكن "إىل األمام" أشفت كثتر  البحث عن تفاصيل العملية الثورية"....  بلورة رؤية إست 

 . غشت بهذا الخصوص(  30)لمعرفة المزيد حول الوثيقة، انظر منشورات موقع 

 :  1980غشت  30* 

ة لتأسيس منظمة "إىل األمام": " العاشر الكفاح والصمودصدور بيان الذكرى  " )انظر الطور  عشر سنوات من 
 الكرونولوجيا(. الثالث ـــ الجزء األول من هذه 

 : 1980* شتنبر  

"، موقع باسم المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إىل األمام"، حول أصحاب  تعميم داخلي ـــ تنبيهصدور "
 "بيان الردة". 

، وخلص إىل اعتبار  1976ذكر التعميم ببعض الممارسات االنتهازية التخريبية لزعيم  خط الردة منذ اعتقاالت  
و  اللينينية  الماركسية  للحركة  و  للمنظمة  عدائية  عبدهللا(  والمنصوري  بلعباس  ي  )المشت  العنرصين  ترصفات 

 لمجموع الحركة الثورية المغربية. 

 : 1980شتنبر    11إىل   9* 

 لتشكيله وعقد لقاءه.    17انعقاد "مجلس الحكماء" الذي دعا مؤتمر منظمة الوحدة اإلفريقية 
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أمام ة  الحاض  جبهة   األطراف  موريتانيا،  الجزائر،  الخارجية(،  الشؤون  وزير  )بوستة  المغرب  الحكماء:  مجلس 
اودوري.   البوليساريو، وعشر منظمات "صحراوية" مواليه لطرح النظام الكمتر

   
، وتدعو األطراف )المغرب وجبهة البوليساريو( إىل تنظيم  1980شتنتر    11صدرت توصيات "مجلس الحكماء" ف 

  مونروفيا، كما تدعو إىل وقف إطالق النار وإىل أن    16ام وفقا لقرارات القمة  استفتاء عادل وع 
لهذه المنظمة ف 

 تسهر هذه المنظمة بمعية األمم المتحدة عل حفظ السالم بالصحراء الغربية والسهر عل تنظيم االستفتاء. 

 : 1980شتنبر  13* 

 ". نداء إىل الرفاق األربعة، من الداخلصدور نص "

 : 1980بر شتن 16* 

ةل "  الخط الثوريإصدار   "، رد الرفاق األربعة المنتمير  للخط الثوري )فؤاد بيان توضيحي حول اإلشاعات األخبر
"القيادة   أطلقتها    

الت  الواسعة  الحملة  عل  ومحمد كرطاط(  األبيض  عبدالرحيم  الزايدي،  ادريس   ، الهالىل 
  شنت عقب صدور بيان 

 .  1980يونيو   9الجديدة"، حملة اإلشاعات الت 

 .  يشكل هذا البيان عمليا الحد الفاصل بير  الخطير 

، قام بصياغته الرفيق فؤاد الهالىل  باسم مجموعة من رفاق الخط الثوري للمنظمة، الذين  إن هذ ا البيان التوضيخ 
ورة تطبيق الشعار الداع  إىل "التقييم الشامل وإعادة  رفضوا مخطط ما سم  ب "إعادة البناء"، وأكدوا عل ض 

اك كل أعضاء المنظمة ومناضليها بالداخل والخار  وط للقيام  البناء" مع إشر   عملية التقييم و توفتر كل الشر
ج ف 

  تطبيقا سليما للمركزية الديموقراطية وتوفتر أدوات التعريف بالمواقف من خالل أدوات النشر 
بذلك. بما يعت 

ية ...(.  ة جماهتر ة داخلية، نشر  )نشر
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الصادر ف  األول  للبيان  امتداد  التوضيخ  هو  البيان  حيث استعمل أسلوب    )غتر متوفر(،  1980يونيو    9هذا 

  الداخل والخارج، للتنبيه عن انحراف "القيادة الجديدة"، والتأكيد  
البيانات لمخاطبة رفاق ومناضل  المنظمة ف 

ورة تحمل المسؤولية التاريخية والدفاع عن الخط الثوري للمنظمة، والتصدي ألسلوب التطويق والحصار   عل ض 
  
وقراطية الت   فرضتها "القيادة الجديدة" باسم وحدة المنظمة. والتمويه والمركزية البتر

 : 1980أكتوبر  1* 

 "، السجن المركزي. نداء إىل رفيق، من السجنصدور وثيقة: "

 : 1980أكتوبر  16* 

 سنوات / دفعات( من طرف صندوق النقد الدوىل  للنظام بالمغرب  3مليار دوالر )عل   1.1قرض بقيمة  

 : 1980أكتوبر  31* 

   صدور قرارات لجن
نقطة، حيث    13ة تصفية االستعمار للجمعية العامة لألمم المتحدة حول الصحراء الغربية، ف 

  ممارسة سكان هذه المنطقة  
  النقطة الرابعة: "تؤكد من جديد عل أن حل مسألة الصحراء الغربية يكمن ف 

جاء ف 
  تقرير المصتر واالستقالل" 

 . لحقوقهم الغتر القابلة للترصف، بما فيها حقهم ف 

 : 1980نونبر   11* 

 "قرار حول الصحراء الغربية: يدعو إىل إنهاء االستعمار المغرتر  للصحراء  
الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبت 

باألمم   ادوري  الكمتر النظام  ممثل  أعلن  الذي  القرار  وهو  البوليساريو".  وجبهة  المغرب  بير   المفاوضات  وفتح 
 المتحدة بأنه باطل والغ. 
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 : 1980دجنبر  9* 

 "، السجن المركزي. نداء إىل الرفاق األربعة، من اللجنة الوطنيةصدور وثيقة بعنوان: " 

 : 1980دجنبر   10* 

المعتقلير    شاح  بإطالق  مطالبير   بالرباط،  المتحدة  األمم  تمثيلية  يحتلون  السياسيير   المعتقلير   عائالت 
اب عن الطعام لمدة   ، مع إض    نفس    24السياسيير 

اليوم يتم اعتقال عبدالرحمان بنعمرو عن الجمعية  ساعة. )ف 
 المغربية لحقوق االنسان(. 

 : 1980* بعض نضاالت سنة  

   
  لطلبة المغرب لمدة    24ف 

اب االتحاد الوطت       24يناير، إض 
  24ساعة إحياء لذكرى حل المنظمة الطالبية ف 

   ، والمطالبة باإلفراج عن جميع المعتقلير  السياسيير  والنق1973يناير  
. وف  اب احتجاحر  عل    26ابيير  يناير إض 

اعتقل   ديفيد.  التفاقيات كامب  نتيجة    
الصهيوت  والكيان  بير  مرص  دبلوماسية  طالبا خالل    16إقامة عالقات 

اب جديد يوم   
  كل من البيضاء والرباط وفاس، ثم إض 

ابات ف  اير    6و   5سلسلة اإلض  لالحتجاج ضد    1980فتر
. اعتقال الرفاق الطلبة الستة    عشر

ابات الطالبية، ردت السلطات بقسوة: تعليق دفع المنح الدراسية للطالب    27و    17بير    اير ولمواجهة اإلض  فتر
اوح بير  ثالثة أشهر وخمس 

، وإحالة عدد من المعتقلير  عل القضاء، حيث حكمت بالسجن لمدد تت  بير  المرص 
ظام العام" و "تكوين جمعية غتر قانونية" )سم   سنوات )ستة أحكام( بتهم "المس بأمن الدولة"، و "اإلخالل بالن

  
    24ملف بعض الطلبة ب "طلبة إىل االمام"(. ف 

بير  بتلف  اير، وعن طريق صحافة النظام، اتهم الطلبة المرص  فتر
 األوامر من الخارج )"التآمر"(. 
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، حيث تم    17و   2بير      مالل تتعلق باستخدام المراع 
  منطقة بت 

فالحا، وأصدرت    29اعتقال  يناير، مواجهات ف 
   
ف  واالعتداء عل ضباط    17المحكمة  العنف  بتهمة  سنوات سجنا،  ثالث  إىل  أحكاما وصلت  حقهم    

ف  يناير 
المراع    عل    

األراض  مالك  من كبار  حفنة  استوىل  حيث  أزيالل،  بمنطقة  القضية  نفس  السلطة.  ومسؤوىل  
ة آالف رأس من األغنام تحت حراسة   أجهزة النظام. الجماعية لرع  عشر

ة.   26و  2بير   اب سيارات األجرة الصغتر   مناجم خريبكة ثم إض 
ابات دورية ف   يناير، إض 

  
ابات بالدار البيضاء بسبب ارتفاع األسعار والبطالة.   16ف  اير، إض   فتر

  
ابات عمالية.   16ف   أبريل، قطاعات المنسوجات والسكر والمخابز تعرف إض 

   
  قطاع ا  18ف 

اب ف  ء بالنسبة لعمال  يونيو إض   
 CTMلمعادن بالبيضاء بسبب التشيحات الجماعية، نفس الشر

  صندوق التقاعد. 
 )النقل( من أجل االنخراط ف 

، باهيا بالستيك،   ابات بمجموعة من المعامل، سيليما، سوماكا، صوماديم، كاميم، السامتر شهر يونيو ويوليوز، إض 
ي...   مصنع السكر بلقصتر

نهاية     
المواد األساسية ارتفاعا بير   ، وبعد  1980ف  انطلقت    25و    10أن عرفت أسعار   ،   شهر شتنتر

بالمئة ف 
عمال  األجور.  من  للرفع  الحديدية  للسكك    

الوطت  المكتب    
وموظف  عمال  اب  إض  ابات:  اإلض  من  مجموعة 

بالد ي  الحرص  النقل  المغربية،  الطرق  وصيانة  إنشاء  كة  وشر إيجوز،  كة  وشر للفوسفاط"  يف  الشر ار  "مكتب 
 البيضاء... 

اب   ائية وارتفاع أسعار المواد الغدائية.  14000اض   عامل بمناجم خريبكة بسبب تدهور القدرة الشر
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ابات التالميذية بالناضور ومواجهات مع األجهزة القمعية، أدت إىل العديد من االعتقاالت ف  مجموعة من اإلض 

 . 1980دجنتر 

درهم يوميا( إىل أزيد    3.50درهم )   1274قل دخلهم السنوي عن  خالل هذه السنة، وصل عدد المغاربة الذين ي
يقارب   المخصصة لقضية    20من مليونير  من أصل ما  التكلفة  فيه  الذي قدرت  الوقت    

مليون نسمة. هذا ف 
بالمئة، خصص نصفها    42مليون ومليونير  دوالر يوميا، وارتفعت نسبة الدين الخارحر  ب    1الصحراء الغربية بير   

 ائد الديون السابقة. لتسديد فو 

 1981سنة 

اير   : 1981* بعض نضاالت يناير / فبر

واعتقال   يناير،  منتصف  وجدة  بجامعة  طالتر   اب 
المغرب.    17إض  لطلبة    

الوطت  االتحاد  مناضل     26من 
اب ال محدود عن الدراسة )إىل حدود   مراكش  (، بالمدرسة العليا لألساتذة بالرباط، فاس،  1981مارس    9يناير: َإض 
درهم( وكذلك بمدرسة المعلمير  بطنجة    1116درهم إىل    1400والدار البيضاء، احتجاجا عل خفض المنحة )من  

 والمركز البيداغوحر  بالقنيطرة. 

اب   (.  650نهاية يناير: إض   من أسبوعير 
كة كوفيتيكس بفاس )استمر ألكتى  عامل بشر

12    
ابات بالجامعة دعا لها االتحاد الوطت  اير: إض  لطلبة المغرب، واعتقاالت بالرباط وفاس )اقتحام األجهزة    فتر

اير( وتوجيه تهمة "اإلخالل بالنظام العام".    19طالبا يوم   60البوليسية للجامعة واعتقال    فتر

.   26و  17وبير   اير: الحكم بالسجن عل المعتقلير   فتر
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اير  10*   : 1981فبر

اء المعدات العسكرية األمريكية( تسليم طائرات استطالعية أمريكية للمغرب )وفق     عقدت لشر
 الصفقات الت 

اير إىل  23*   :  1981مارس   2فبر

  مسألة عضوية الجمهورية  
اجتماع مجلس الوزراء بمنظمة الوحدة اإلفريقية ب "أديس أبابا"، وتعليق الخوض ف 
  ن
  جدول أعمال القمة المقبلة لرؤساء الدول ف 

  المنظمة، وإدراجها ف 
.    1981هاية يونيو  الصحراوية ف  وتر   بنتر

 : 1981مارس   8* 

"، من بينهم بنسعيد آيت إيدر  عودة ستة الجئير  سياسيير  من باريس إىل المغرب )الدار البيضاء( "بعفو ملك 
 )   الذي أسس منظمة العمل الديمقراط  الشعتر 

 )الجناح اليميت 

 : 1981مارس  16* 

  ذلك.  محاولة انقالب فاشلة بموريتانيا، وشكوك هذه األ 
ادوري ف  ة بتورط النظام الكمتر  ختر

 : 1981ماي  28* 

  أسعار المواد الغدائية األساسية بشكل لم يسبق  
، أعلنت الحكومة قرار الزيادة ف  استجابة إلمالءات البنك الدوىل 

 من مليونير  ونصف المليو 
  ظروف الجفاف والكساد االقتصادي واالنتشار الواسع للبطالة )أكتى

ن  له مثيل، وف 
  الصفقات العسكرية والحرب  

  ذهب معظمها ف 
  الديون الخارجية الت 

من الحاملير  للشواهد(، وغرق الدولة ف 
  الصحراء الغربية. 

 ف 
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بير    الزيادات  رسوم    77و   14تراوحت  وزيادة  الدولية  األسعار  ارتقاع  بدعوى  وذلك  المنتجات،  بالمئة حسب 
 ماي.  29يذ ابتداء من صندوق التعويضات. دخلت هذه الزيادات حتر  التنف

 : 1981يونيو    6* 

يونيو بعد السخط والتذمر الشعتر  الذي جسدته    7يتم اإلعالن عن خفض نسبة الزيادة إىل النصف ابتداء من  
  العديد من المدن، كانت أهمها بمدن وجدة وبركان والبيضاء، وكذلك احتجاجات  

مجموعة من االحتجاجات ف 
. "المعارضة" عتر البيانات والترص    األسواق كما ه 

  الواقع بقيت تلك الزيادات قائمة ف 
 يحات. لكن ف 

 : 1981يونيو المجيدة   20إىل   17* من 

يونيو انطالق بعض المظاهرات بالدار البيضاء. بعدها يدعو    17األربعاء  
اب يوم   المغرتر  للشغل" لإلض  يونيو احتجاجا عل تلك    18"االتحاد 

المواد   أسعار    
ف  الكونفدرالية  الزيادة  ودعوة  األساسية.  الغدائية 

  يوم  17الديمقراطية للشغل يوم 
 يونيو.   20يونيو لالحتجاج ف 

ابات بالدار البيضاء والمحمدية.  18يوم الخميس   يونيو إض 

الجمعة   يدعو    19يوم  تهديدي  ترصيــــح    
وف  األول،  الوزير  يونيو، 

  نفس ال
يوم يتم اعتقال  الموظفير  إىل ضمان ستر األشغال العمومية، وف 

 من النقابيير  المحليير  بالبيضاء وحدها.  180أزيد من  

السبت   البوليسية    20يوم  األجهزة  بير   الشعبية  باألحياء  عنيفة  ومواجهات  البيضاء  بالدار  عام  اب  إض  يونيو: 
م أعير   والعسكرية المدججة بالرشاشات والدبابات وبير  فقراء البيضاء، حيث أعدم األطفال برصاص النظام وأما
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اجع     بيوتهم، ومحاوالت إرغام العمال عل الت 
أمهاتهم وآبائهم. وإرغام التجار عل فتح محالتهم ومالحقتهم ف 

اب، أدت ه  األخرى إىل مواجهات عنيفة بينهم وبير  األجهزة القمعية.   عن اإلض 

السبت   النار يوم  الموا   20بدأ إطالق  ة، واستمرت  الثانية عشر الساعة  جهات إىل ما بعد منتصف  يونيو حواىل  
 يونيو.   22ويوم اإلثنير    21الليل، واستمر إطالق النار يوم األحد  

لقد تحدت الجماهتر الكادحة ترسانة النظام، وكشت نهائيا، بنضاالتها وتضحياتها وشهدائها جعجعة "اإلجماع  
  
  اتخذها ف 

" المزعوم حول ما أطلق النظام عليه ب "القضية الوطنية"، الت   
 الواقع غطاء لمزيد من التفقتر  الوطت 

ية الشعبية، بدأ النظام يلوح بأسطوانة "المؤامرة الخارجية     أوج النضاالت الجماهتر
واالستغالل واالضطهاد، وف 

" )ترصيــــح الوزير األول يوم    يونيو، وكان طبعا ذلك تنفيذا للتعليمات(.   21والتواطؤ الداخل 

  110وفاة، و  66داخلية النظام الملك  بيانا حول حصيلة المواجهات: "   يونيو مساء: تصدر وزارة  22يوم اإلثنير   
اك  عن  

  حير  تحدثت قيادة االتحاد االشت 
"، ف  جثة )وتتحدث مصادر نضالية عن أزيد من ألف(.    637مصابير 

  ندوة صحفية يوم  
  حير  تجمع األوساط  2000يوليوز عل أن عدد المعتقلير  بلغ    3وأعلن الحسن بنفسه ف 

، ف 
  "معرض الدار    8000النضالية عما يقارب  

معتقل، تم تجميعهم بعد أن امتألت السجون ومراكز التعذيب، ف 
  . " الذي أصبح حينها "سانتياغو" الشيل   البيضاء الدوىل 

، حيث    
اك  تحسب عدد القتل من بيت عبدالرحمان اليوسف 

كل هذه الدماء واالعتقاالت، وقيادة االتحاد االشت 
لمان عل "دور قوات األمن  كانت حينها    التر

  بيته تدبج البيانات. أما حزب عل  يعتة، فقد أثت  علنا ف 
مجتمعة ف 

  حفظ النظام". 
 ف 

    30يونيو: انطالق المحاكمات )استمرت إىل حدود   26يوم 
 مدينة مغربية( 18يوليوز، وجرت ف 
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 سنوات سجنا نافدة(.    10إىل   3معتقال بسنة ونصف سجنا، وآخرون من  13مكناس :)حوكم 

   
 معتقال، بمدد من ستة أشهر إىل سنة سجنا نافدة(.  82يوليوز يصدر الحكم عل   30الرباط: ف 

مالك معتقل قدموا للمحاكمة بتهمة "التظاهر من دون ترخيص، االعتداء عل األ   200الدار البيضاء: أزيد من   
 العمومية والخاصة، تعنيف القوى العمومية، واإلساءة لرئيس الدولة". 

 : 1981يونيو   28يونيو إىل  24* 

  فاتح يونيو، خالل ندوة صحفية، 
"، وكان الحسن قد أعلن ف  وتر  انطالق قمة منظمة الوحدة اإلفريقية ب "نتر

 . وتر    مؤتمر نتر
 عزمه المشاركة ف 

يقد1981يونيو    27يوم   الحسن  الغربية  :  بالصحراء  استفتاء  تنظيم  قبول  فيه  يعلن  للقمة،  جديدا"  "ملفا  م 
ة مع جبهة البوليساريو.   واستبعاد أية مفاوضات قبلية ومباشر

، عام وعادل، حيث تم تشكيل لجنة    28يوم   يونيو: القمة تتخذ قرار وقف إطالق النار واستفتاء تقرير المصتر
  عليها عقد اجتم

   لتنفيذ القرار، والت 
لتحديد شكل وطريقة االستفتاء وتقرير    1981غشت    25/    24اعها األول ف 

، ووقف إطالق النار.   المصتر

 : 1981يونيو  30* 

  هذا اليوم، ودماء البيضاء ال تزال شاهدة عل المجزرة، وجماهتر الشعب المغرتر  ال تزال تقاوم الجوع والفقر 
ف 

  ظروف الجفاف الذي ألف   الذي عمقته بشكل مخزي الزيادات  
  أسعار المواد الغدائية األساسية، وف 

النارية ف 
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ادوري     أحزمة الموت عل هامش المدن، يتم اقتناء من طرف النظام الكمتر
بالعديد من الفالحير  الفقراء والصغار ف 

 لخمس سفن حربية من إسبانيا. 

 : 1981يوليوز   8* 

  خطابه بمناسبة عيد شبابه، يدين الحسن
يونيو، وينعت أبناء شعبنا   20انتفاضة جماهتر شعبنا المجيدة ليوم    ف 

  ولو خمسمائة ألف صعلوك"، من خطاب الحسن يوم 
 ( 1981يوليوز  8المنتفض ب "الصعلكة"، )"ال تخيفت 

 : 1981يوليوز   20* 

 يتم تقسيم الدار البيضاء إىل خمس عماالت، كإجراء "إداري" عل إثر االنتفاضة الشعبية. 

 :  1981غشت  14* 

 " من توقيع "رفيق". حول أرضية: "تفكبر أوىلي حول أسلوب حسم السلطةصدور نص: "

باإلضافة   )النوضة(،  وك"  للرفيق "متر تعود  الجديدة. وه   السلسلة   " ة "الشيوع    نشر
الوثيقة ف  صدرت هذه 

  نص "التخبط السياس  نتيجة حتمية
لمنهج الرصاع    لنص آخر له تحت عنوان "خطة عمل"، وفق ما جاء ف 

 بدون هوادة". 

اتيخر    االست  الخط  ركائز  إلحدى  السلطة"،  حسم  أسلوب  حول  أوىل   "تفكتر  أرضية  "حول  وثيقة:  تعرضت 
  األطروحة 

للمنظمة، إال أنها لم تتجاوز حدود تسجيل التساؤالت دون القدرة عل تحديد العطب الجوهري ف 
ب والدفع  األمام"  إىل  بناء  "إعادة  لخط     المركزية 

التاريخ    
الطبف  العجز    

ف  المتجسد  القصوى،  حدوده  إىل  ه 
اتيجية   وع الث. الو. الد. الش.. فال الوثيقة استطاعت طرح "است  ة والمتوسطة عل قيادة مشر جوازيتير  الصغتر للتر
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  بدأت تتشكل حينها )انظر كتاب وثائق الخط  
جديدة"، وال ه  قدمت نقدا جذريا لألطروحات التحريفية الت 

  عل موقع التح
 غشت(.  30ريف 

 : 1981غشت  25/   24* 

ومحمد   الجزائر،  عن  بنجديد  والشادىل   الحسن  بحضور:  اجتماعها  وتر   نتر مؤتمر  قرارات  تنفيذ  لجنة  تعقد 
، الذي  عبدالعزيز الكاتب العام لجبهة البوليساريو، وأبرزت اللجنة أن القضية تتعلق ب "استفتاء تقرير المصتر

لغربية من التعبتر بحرية وديمقراطية عن مستقبل أراضيه"، وأن هذا االستفتاء ستديره  يمكن شعب الصحراء ا
المفاوضات   طريق  عن  النار  إطالق  بوقف  حينها  اللجنة  وطالبت  المتحدة،  األمم  مع  بالمشاركة  اللجنة  هذه 

 الحسن وممثل  جبهة البوليساريو. 
ة بير   المباشر

 : 1981شتنبر   5غشت ــ  22* 

ي لطلبة المغرب. انعقاد 
 المؤتمر السابع عشر لالتحاد الوطن 

  يعلمها الجميع، استمرت أشغال المؤتمر إىل حدود    25كان من المقرر أن ينعقد إىل حدود  
غشت، ولألسباب الت 

5  .  شتنتر

 معطيات تاريخية: 

خيص للمؤتمر بمدرج وقاعات كلية العلوم، وعدم توفتر منحة للمؤتمر ومقرات   إلقامة المؤتمرين والوفود عدم الت 
  لم يتم استدعاؤها. 

 األجنبية الت 
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غشت، سحب بطائق المؤتمرين حسب المؤسسات وليس عل أساس اللوائح، بهدف منح صالحيات    21يوم  
  شكلت  

الت  المناضلة  الديمقراطية  التيارات  بلوائح  اف  االعت  الطريق عل  وقطع  وقراطية،  البتر للقيادة  مطلقة 
 مؤتمر. أغلبية خالل ال 

نفس     
ف  الرئاسة،  بلجنة  تمثيليتها  ورفض  الشهداء"  "رفاق  بالئحة  اف  االعت   " اك 

االشت  "االتحاد  فصيل  رفض 
  التمثيلية. 

 الوقت دافع "القاعديون" عن حق الئحة "رفاق الشهداء" ف 

  جلسة المؤتمر ليوم  
" الذي تم تنفيذه ف  اك 

عة الرابعة  غشت عل السا  25صدور قرار انسحاب "االتحاد االشت 
 زواال.  

استقالة اللجنة التنفيذية من مهام الرئاسة وصدور بيان يحمل المسؤولية فيما وصل إليه المؤتمر إىل ما أسماه  
"(، موقع من طرف أربعة أعضاء من     إشارة إىل "رفاق الشهداء" و"القاعديير 

"التيارات االنتهازية والعدمية" )ف 
اكية"... اللجنة التنفيذية، وانسحاب غتر "مع  لن" لالئحة طلبة حزب "التقدم واالشت 

  اللجنة 
  وإعادة الثقة ف 

انته المؤتمر إىل النتائج المعروفة، حيث تبت  أطروحة التأجيل وعقد المؤتمر االستثنات 
 التنفيذية الغتر المنسحبة. 

 :  1981شتنبر   5* 

اك  للقوات الشعبية
     صدور بيان للمكتب السياس  لحزب االتحاد االشت 

، يندد فيه ب    1الذي اجتمع ف  شتنتر
الغربية خالل قمة   الصحراء    

المصتر ف  تقرير  النظام الستفتاء  الصحراوية" وبقبول  النظام عن األقاليم  "تخل  
. كما علق البيان عل فكرة الحسن حول "االستفتاء التأكيدي" ب "سذاجة فريدة لالدعاء بأن هذه العملية   وتر  نتر

ابية لبلدنا". كما دعا البيان إىل "تنظيم استفتاء شعتر  ديمقراط  وفق الدستور    )االستفتاء( لن تشكك
  الوحدة الت 

ف 
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وتر  لتنفيذ االستفتاء المتعلقة بمستقبل   لدعوة الشعب المغرتر  كله للتعبتر عالنية / بوضوح عل قرارات لجنة نتر
ابية" عل حد قول ال  بيان. الصحراء الغربية، وبالتاىل  مستقبل وحدتنا الت 

، واتهامها ب   اك 
البيان، هاجمت األحزاب الحكومية عن طريق صحافتها، قيادة االتحاد االشت  بعد صدور هذا 
 يونيو(   20"الخيانة العظم لجاللة الملك" و"التحريض عل التخريب" )إشارة إىل االنتفاضة الشعبية ل  

:   9شتنبر ــــ صبيحة   8* ليلة   شتنبر

   اعتقال الكاتب األول لال 
، واتهامهم ف  اك  عبدالرحيم بوعبيد، وأربعة آخرين من المكتب السياس 

  11تحاد االشت 
ام الواجب للسلطة".   شتنتر ب "مخالفة ومعارضة النظام / األوامر وانتهاك االحت 

   
شتنتر : صدور الحكم عل بوعبيد، وإثنير  آخرين بسنة سجنا نافدة )والباقيير  بسنتير  موقوفة التنفيذ، و   24ف 

 سنة موقوفة التنفيذ(. 

 :  1981* شتنبر  

ي تقييم التجربة... قضايا تنظيمية صدور نص: " 
 
ة الشيوع  السلسلة الجديدة. ف   نشر

 "، ف 

  شتنتر  
، يعالج ما أطلق  1981كتبت هاته الوثيقة ف    جريدة الشيوع 

، وه  عبارة عن نص معروض للنقاش ف 
 عليه بتقييم التجربة التنظيمية وأهم أخطائها. 

من دون إدراك لجوهر الخط السياس     1972  -1970الوثيقة: تطرقت هذه الوثيقة بطريقة انتقائية إىل طور    حول
، أي لما بعد تقرير    

  طورها الثات 
  لخط المنظمة ف 

الذي حكم هذا الطور، لتنتقل بعد ذلك إىل نقد عام وعشوات 
ة، خصوصا بعد  ، دون إدراك كذلك لتطور خط الم1976نونتر إىل حدود اعتقاالت    20 نظمة وسياقه لهذه الفت 
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اتيجية القواعد الحمراء. هذا وقد     ضمن است 
  مع خط العفوية وإرساء دعائم خط تنظيم  لينيت 

القطع النهات 
  للتجربة" مع أنها وثيقة غتر رسمية، ثم تتنقل  

ت هذه الوثيقة أن نقدها ذاك يدخل ضمن "تقييمها الجزت  اعتتر
   إىل طرح بديلها المتمثل  

" متخلية فيه عن المفاهيم التنظيمية اللينينية، وف    "إعادة البناء التنظيم  والسياس 
ف 

التنظيم    البناء  "إلعادة  إطارا  يكون  قد  الذي  النظري  السند  وغياب   ، اتيخر  واست  سياس   تام ألي خط  غياب 
" تلك. )لمعرفة كل محاور هذه الوثيقة، يستحسن العودة إىل منشورات موقع    

غشت، كتاب وثائق    30الجزت 
 )  
 الخط التحريف 

 : 1981نونبر   24* 

 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية:  

اتفاق   اتفق عليه سابقا، وعقد  النار كما  البوليساريو من أجل وقف إطالق  النظام وجبهة  بير   "فتح مفاوضات 
  الصحراء الغربية."السلم الذي يمكن من التنظيم السليم الستفتاء تقرير ال 

، عام، حر وعادل ف   مصتر

 : 1981* بعض نضاالت نونبر / دجنبر  

  مجموعة من الكليات والمدارس العليا، بسبب زرع جهاز بوليش  بالجامعات  1981نونتر    11
ابات طالبية ف  : إض 

ابات عن الطعام  1981نونتر    2والمعاهد )جهاز األواكس تم زرعه ابتداء من   لطلبة المدرسة العليا لألساتذة  (، وإض 
  لطلبة المغرب. 

 بالرباط احتجاجا عل طردهم بسبب نضاالتهم وانتمائهم لالتحاد الوطت 

  كل الجامعات احتجاجا عل زرع جهاز األواكس بالجامعة.  3
اب عام ف  : إض   دجنتر

اب عن الطعام للمعتقلير  السياسيير  بالسجن المركزي بالقنيطر 1981دجنتر   10  ة. : إض 
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تقديم  1981دجنتر    14 والمظاهرات"    21:  االضطرابات    
ف  "المشاركة  بتهمة  بالرباط  المحكمة  أمام  طالبا 

  "إىل األمام" و " 
  حركت 

 مارس" ".  23و"النشاط ف 

 1982سنة 

 :  1982يناير   1* 

 .  النظام يقوم بعسكرة المدرسة المحمدية للمهندسير 

 : 1982يناير   12* 

  
     21محاكمة االستمرار ف 

 . 1981دجنتر   14طالبا الذين قدموا للمحاكمة ف 

اير  12ـــ   1*   : 1982فبر

ابات بكلية الحقوق بالرباط بسبب منع أنشطة أوطم النقابية.   إض 

اير  27و  25* بير     : 1982فبر

  منظمة الوحدة 
 اإلفريقية. الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تصبح عضوا كامل العضوية ف 

اير  26*   : 1982فبر

اك  )بوعبيد وإثنير  من قيادة الحزب(. 
 صدور "العفو" عن الثالثة المحكومير  تنفيذيا من قيادة "االتحاد االشت 
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 : 1982مارس  26* 

اب عن الطعام إن لم يتم    40 معتقال سياسيا بالسجن المركزي بالقنيطرة يراسلون "وزير العدل"، ينذرونه بإض 
 إطالق شاحهم. 

 : 1982* أبريل 

ادوري ما قيمته   يالية األمريكية للنظام الكمتر مليون دوالر    30مليون دوالر )إضافة إىل    100اإلعالن عن منح اإلمتر
  المقابل  1981سنة  

. وف  ات خاصة بالطائرات الحربية، وكذا عرصنة الجهاز العسكري الملك  ( ودبابات وتجهتر 
ادوري   بتسهيالت الوقوف والعبور للطائرات والسفن الحربية األمريكية بالبالد. وقد تم توقيع  يسمح النظام الكمتر

   
   1982ماي  28االتفاقية ف 

ادور ألمريكا ف   . 1982ماي   21/  19بواشنطن بعد زيارة الكمتر

 : 1982* أبريل 

 لمجلة "إىل األمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن:   1982، أبريل  3صدور العدد  

يالية األمريكية عل المغرب السيطرة اإل   متر

 بيان المعتقلير  السياسيير  

 تطورات المسألة الصحراوية 

 من أجل الوحدة النضالية للجماهتر 

  مواجهة حمالت القمع المسعورة 
 الحركة الطالبية ف 
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وليتاري المغرتر    بناء الحزب الثوري التر

 . 1981حول القانون الماىل  لسنة  

 :  1982* أبريل 

ي الثورة المغربية وثيقة "صدور  
 
اتيجية ف (. القضايا االسبر  "، من توقيع عيش البدوي )عبدالحميد أمير 

  أبريل  
ها مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ بالخارج، عدد  1982صدرت الوثيقة بالداخل ف    4، وأعادت نشر

 . 1982غشت 

 حول الوثيقة: 

اتيخر  للثورة المغربية" بالنسبة "للقوى الماركسية اللينينية استهدفت هذه الوثيقة "إعادة تحديد المنظور   االست 
األمم    ثورية، كالبعد  اتيجية  است  أية  لطرح  األساسية  األبعاد  فيه كل  غابت  الذي  التحديد  وهو  المغربية"، 

يالية وانعكاساتها عل المغرب، وطابع الثورة المغربية وعالقتها بمحيطها المغارتر  و  . كما  وتناقضات اإلمتر العرتر 
اتيجية المنظمة وعالقتها بقضية   ا الست    أخطاء تحديد التناقضات الطبقية بالمغرب، وتغيتر

أن الوثيقة سقطت ف 
اتيجية ومن دون طرح   ( من دون تقديم أي تقييم لهذه االست    الغرب العرتر 

اتيجية الثورة ف  الصحراء الغربية )است 
اتيجية حرب الت ي  بديل لها، وتخليها عن است  حرير الشعبية، وتعويضها بمفهوم عام أطلق عليه "العنف الجماهتر

  عل موضع  
التحريف  الخط  وثائق  )انظر كتاب   . وتنظيم  اتيخر   أي خط سياس  واست  غياب    

ف    30المنظم" 
 غشت( 

ي خط المنظمةصدور نص: " 
 
اتيجية والتكتيكية ف  ":  تقييمات مختلفة للقضايا االسبر
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  ال
، وه  عبارة عن نقاش داخل  لمجموعة  1982وثيقة تؤكد أن صدورها قد تم بعد أبريل  كل المعطيات الواردة ف 

  وكان جزء منهم  
البناء"التحريف  إعادة  انساقوا مع "خط  المركزي كانوا قد  السجن  بداخل  المنظمة  من أعضاء 

واالل الجديد  الخط  دعم  إىل  وسطيتهم  دفعتهم  للمنظمة،  الثوري"  "الخط  إىل  السابق    
ف  به  ينتمون  تحاق 

  إضعاف الخط الثوري وإلحاق الهزيمة به. 
 مساهمير  بذلك ف 

 : 1982ماي  22* 

" نص:  المغربيةصدور  الثورة  ي 
 
ف اتيجية  االسبر "القضايا  نص:  حول  ة  "  " مالحظات  نشر   

ف  النص  صدر   ،
" السلسلة الجديدة.   "الشيوع 

وثيقة "حول   به  ما جاءت  الوثيقة  تؤكد مضامير  هذه  الوثيقة:  أسلوب حسم  حول  أوىل  حول  "تفكتر  أرضية: 
اتيخر  والتنظيم    السلطة" "، حيث انعدمت الوحدة الداخلية ألفكارها، وانطالق منظورها للمنظمة وخطها االست 

  أسس لها خط اإلصالح والردة.. 
بة الفكرية اليمينية الت   من الت 

  هذه الوثيقة، يرجع إىل غياب طرح  
   إن الخلل الجوهري ف 

اتيخر  ثوري، كونها اعتمدت ف  أفكارها ضمن خط است 
اتيجية )انظر     تغيب فيها أية است 

  الثورة المغربية" الت 
اتيجية ف  طرحها ذاك، عل ما قدمته وثيقة "القضايا االست 

: وثائق ونصوص، المنشور عل موقع   
 غشت(.   30كتاب "الخط التحريف 

 :  1982* نهاية ماي 

 ": سي نتيجة حتمية لمنهج الرصاع بدون هوادة التخبط السياصدور نص: "
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"، السلسلة الجديدة، العدد رقم   ة الداخلية "الشيوع    النشر
مكرر، وتحمل تاريــــخ نهاية    5صدرت هذه المقالة ف 

  29ــ    28، وموقعة باسم رفيق قيادي. وه  تدخل ضمن النقاشات التهييئية لندوة الداخل المنعقدة  1982ماي  
  . 1983يناير  30ــ 

  الثورة المغربية" عل وثيقة أخرى بعنوان "نقاش  
اتيجية ف  المقالة عبارة عن رد صاحب وثيقة "القضايا االست 

وك )عبد الرحمان النوضة(.  ة ه  موقعة باسم متر  نصوص القيادة المعدة للندوة"، وهذه األختر

، والنقاش بينهما يعكس إىل حد كبتر  إن الطرفير  معا هما من العناض القيادية لما أطلق عليه ب "إعادة البناء"
اتيجية ألصحاب إعادة البناء".   طبيعة التصورات " االست 

 حول هذا النص:  

"الغموض"   واضح  وبشكل  الوثيقة  هذه  طرحت  المغربية"،  الثورة    
ف  اتيجية  االست  "القضايا  بوثيقة  ارتباطا 

اتيخر  للمنظمة، كما تخلت بوضوح عن "  الخط االست  اتيجية بدل  التحرير الشعبية كأسلوب لحسم  است  حرب 
ة إياه "ليس مالئما للواقع الموضوع  لبالدنا"، وبدل هذا، اعتتر صاحب الوثيقة، متحدثا باسم   السلطة" معتتر
نا عن اإلصالحيير      الوقت الراهن لتميتر 

ي المنظم، كافية ف  "القيادة"، أن "صيغة عامة كالعنف الثوري الجماهتر
" إىل حير  "أن تتمكن المنظمة من معرفة واقع بالدنا بشكل أكتى عمقا... وهذا لن يتم فعال  واالنقالبيير  والعفويير  

  المستقبل". هكذا كرست هذه الوثيقة، ما جاءت به الوثيقة السابقة، من غموض وتجريبية وانتظارية )انظر  
إال ف 

  عل موقع 
 غشت(  30كتاب وثائق الخط التحريف 

 : 1982* غشت  

 ، لمجلة "إىل األمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن: 1982ت  ، غش4صدور العدد  
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ي بالمغرب ــ بير  إرادة الشعب وقمع النظام ــ   فلسطير  ــ الدعم الجماهتر

 يونيو  20ذكرى 

  الثورة المغربية
اتيجية ف   القضايا االست 

 حول بيان المرتدين 

 العفوية والفوضوية: الطريق المسدود. 

 :  1982* شتنبر  

  ندوة أبريل وع النظام الداخلي مشر صدور وثيقة "
  لم يبت فيها ف 

بالداخل، وظل   1983"، وه  من الوثائق الت 
ها مجهوال.   مصتر

 : 1982نونبر   12* 

   
قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة: "تؤكد فيه من جديد الحق الغتر القابل للترصف لشعب الصحراء الغربية ف 

األ  ميثاق  وفق  واالستقالل  المصتر  القرار  تقرير  وأهداف  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  وميثاق  المتحدة    1514مم 
 للجمعية العامة." 

 : 1982دجنبر  8* 

اب عن الطعام للمعتقلير  السياسيير  احتجاجات عل ظروف االعتقال.   إض 
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 1983سنة 

 :  1983يناير  30ــ   29ــ  28* 

  
 الوثائق المخصصة ل "إعادة البناء". انعقاد ما سم  ب "ندوة فرع المنظمة بالداخل"، للبث ف 

اير   :  1983* فبر

ة " من طرف "قيادة" ما سم  ب "إعادة البناء"،    ندوة فرع المنظمة بالداخل" خاص بأعمال  الشيوعي صدور نشر
 وتتضمن كل خالصات وتوصيات الندوة إضافة إىل خطة عمل. 

، ندوة فرع منظمة "إىل األمام" بالداخل )التنظيم األساس   1983من شهر يناير    30  –  29  -28انعقدت خالل أيام  
ها مجموعة من ممثل  خاليا الفرع با 

لداخل، وبعد االستماع إىل تقرير لجنة  لما سم  ب "إعادة البناء"(، حرص 
  نفس الوقت األوراق المعدة  

  مجموعة من القضايا أثارتها األوراق المعدة للندوة، وه  ف 
الفرع تداول المندوبون ف 

  ظل الوضع السائد داخل المنظمة  
لما سم  بمسلسل "إعادة البناء"، ورغم أن الندوة تهم مناضل  الداخل، فه  ف 

  مستقبل منظمة "إىل األمام"، وإذا كانت ندوة  آنذاك، اكتست  
دجنتر    31طابع "ندوة وطنية" كان لها ما بعدها ف 

"  1972نونتر    20قد شكلت لبنة عل طريق بناء الخط الثوري، الذي شكلت وثيقة "   1972فاتح يناير    -1971
"( أوىل انطالقته، فإن ندوة يناي  

ة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذات    تاريــــخ    1983ر  )"عشر
)الندوة الثانية ف 

  الجديد، الذي  
المنظمة من حيث طبيعتها( قد مثلت إحدى اللبنات المؤدية إىل االنبثاق الواضح للخط التحريف 

 . 1985أعلن عن نفسه بشكل واضح و مكشوف بعد خريف  
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 : ندوة الفرع و بعض خالصاتها

اتيجية،   االست  القضايا  الندوة حول  بير  خالصات هذه  الخالصات  من  بغياب  البناء"  "إعادة  أصحاب  اف  اعت 
، مع    

  عملية إنجاز التحليل الطبف 
السياسية لتقييم التجربة، وغياب االستناد عل الواقع المجتمع  الملموس ف 

  هذه الخالصات:  
 طمس ألزمة الحركة الشيوعية العالمية. ومما جاء ف 

اتيجية: "يتفق كل الرفاق عل أنه يجب أال  اتيجية دقيقة لك  نخرج للممارسة،  حول االست 
 ننتظر حت  نحدد است 

 ." ي اليوم    نشاطنا الجماهتر
اتيجية العامة والرئيسية الملزمة لنا ف   لذا يجب أن نتفق عل الشعارات االست 

ي المنظم إيجاتر  و يجب تدقيقه الحقا   حول العنف الثوري: يعتتر كافة الرفاق أن شعار العنف الثوري الجماهتر
 أساس التحليل الملموس للواقع الملموس".  عل

ــ   "الماركسية  أو  الشيوعية"  "المنظمة  استعمال صيغة  عدم  عل  الرفاق  "أجمع  المنظمة:  تسمية  وبخصوص 
اللينينية" "، حيث سيصبح اسم المنظمة الحقا "منظمة "إىل األمام""، وستسقط تدريجيا هويتها الماركسية ــ  

 ط "حركة "إىل األمام" ". اللينينية، وأحيانا تصبح فق

 : 1983ماي   8* 

  أقرها المجلس الوزاري )يوم  
  االنتخابات الت 

اك  يقرر المشاركة ف 
     4المكتب التنفيذي لالتحاد االشت 

  10ماي( ف 
  قرار المشاركة معارضة ومواجهة من داخل اللجنة اإلدارية للحزب، ليتم عل إثرها استبعاد  

عضوا    13يونيو. لف 
   تم ا  34من  

ماي، سيصدر العدد األول من جريدة    14عتقالهم وتلفيق تهمة "اإلخالل بالنظام العام" لهم. وف 
 ." اك 

 "االتحاد االشت 
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 :  1983* شتنبر  

وع جديدصدور وثيقة " نامج العام والنظام الداخلي للمنظمة ــ مشر  ". البر

نامج العام" لخط "إعادة البناء":   حول "التر

أزي بعد  الوثيقة  هذه  حيث  صدرت  المغربية"،  الثورة    
ف  اتيجية  االست  "القضايا  وثيقة  صدور  عل  سنة  من  د 

  تحديد التناقضات الطبقية، وتحديدا التناقض األساس  والتناقض  
ة ف  استعادت فيها مجمل أخطاء هذه األختر

  أشمل" والتعرض "للتطورات التاري
، ومن دون ان تقوم بما وعدت به سابقا من "تحليل طبف  خية لهذه  الرئيش 

   
فت الوثيقة بعجزها عن تحديد التناقضات العالمية، وطبيعة األنظمة ف  اتها السياسية". كما اعت  الطبقات وتعبتر

  هذا "لضعف النقاش داخل المنظمة".  
اكية، حيث أرجعت السبب ف    تجارب بناء االشت 

  دخلت ف 
البلدان الت 

ا  الد.  الو.  المغربية وطبيعتها )الث.  الثورة    ديمقراط   وبخصوص 
الوثيقة لتشكيل "تحالف وطت  لش.(، دعت 

وط قيادته من طرف الطبقة العاملة."،  " بمشاركة "الحركة الشيوعية المغربية فيه، بينما لم تتوفر بعد شر شعتر 
ة، والتخل  عن المهمة اآلنية والمركزية المحددة   جوازية الصغتر وه  دعوة ضيحة للتموقع ذيليا وخلف أحزاب التر

  بنا 
الد. الش. )لمعرفة  ف    

التحالف الوطت  الفقري لذاك  ــ الفالح  العمود  العماىل   وليتاريا والتحالف  ء حزب التر
  عل موقع  

 غشت(.  30المزيد، يستحسن العودة لوثائق الخط التحريف 

 : 1983شتنبر  27* 

، عل    25أكد الحسن أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، بعد وصوله يوم   موقفه السابق الذي أصدره  شتنتر
استعداده   الغربية، وعل  بالصحراء  المصتر  تقرير  باستفتاء    

، والقاض  وتر  بنتر اإلفريقية  الوحدة  بمؤتمر منظمة 
ام بنتائجه. من دون أن يسجل هذه المرة أي رد فعل من قبل من رفضوا موقفه هذا    تنظيمه وااللت  

المساهمة ف 
 . 1981يقية سنة سابقا بعد قمة منظمة الوحدة اإلفر 
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 1984سنة 

 ــ االنتفاضة المجيدة:    1984* يناير 

النظام   أسس  هزت  عارمة  شعبية  ية  جماهتر انتفاضة  اندالع 
مراكش    

ف  المدن،  من  العديد  إىل  امتدت  حيث  ادوري،  الكمتر
من  بطولية  مالحم  وسجلت  وتطوان...  والحسيمة  والناظور 

، ضد النظام وأجهزته البوليسية  المقاومة والمواجهة لمدة   أسبوعير 
   
والعسكرية المدججة بمختلف األسلحة الرشاشة والمدرعات الت 

ياليير  عن طريق الديون   ادوري من أسياده اإلمتر يقتنيها النظام الكمتر
من مؤسساتهم المالية، ويؤدي ثمنها شعبنا من ثرواته وحياته ودمه. 

  تجد أسبابها العمي
  األزمة البنيوية للنظام السياس  واالقتصادي القائم وخياراته  وه  االنتفاضة الت 

قة وجذورها ف 
 الالوطنية والالديموقراطية والالشعبية المعادية للوطن والشعب، منذ مؤامرة ما سم  ب "االستقالل". 

  ،  
آسف  أكادير،  من    كل 

ف  ابات  إض  وتلتها  بمراكش،  تالميذية  بمظاهرات  االنتفاضة  ومكناس،  ابتدأت  الرباط 
  الوقت الذي كان فيه 

وتوسعت بشكل أكتى بالناضور وتطوان والحسيمة... هذا ف 
  )" ادوري يعقد قمته "اإلسالمية" بالدار البيضاء )فندق "حياة ريجنش  النظام الكمتر
  كانت مطوقة كليا بكل أنواع األجهزة البوليسية والعسكرية والطائرات العمودية. 

 الت 

   
ا عن رفضهم لرسوم  1983نتر  دج  24و    23فف  ابات تعبتر التالميذ إض  ، خاض 

للباكالوريا   )بالنسبة  الجامع     50التسجيل  وللتعليم  وه     100درهما،  درهم(، 
  مالل، 

  خريبكة، أكادير، بت 
  عل إثرها سيتم اعتقال العديد منهم، ف 

ابات الت  اإلض 
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ابا عاما وشا   عرفت إض 
، وجدة.. ومراكش الت     القرص الكبتر

، وسجلت التحاق جماهتر 1984يناير    4و    3مال ف 
يناير، اضطر معها النظام إىل جلب بعض قواته   11األحياء الشعبية بها، لتتحول إىل انتفاضة شعبية استمرت إىل  

من التالميذ واألساتذة والمعلمير  واألطفال والنساء... وما أن ظن    600العسكرية من الصحراء، واعتقال أزيد من  
بية والتعليم عن طريق اإلذاعة والتلفزة عن توقيف    النظام    الت 

اب قد انتهت، بعد إعالن وزارته ف  أن موجة اإلض 
ارة النضال الشعتر  بالناضور وتطوان والحسيمة    25يناير إىل حدود    16الدراسة ابتداء من  

يناير، حت  اندلعت شر
)ابتداء من   الكبتر  ابت  11والقرص  قويا  منعطفا  إىل جانب    17داء من  يناير، وعرفت  فيها،  يناير(، حيث شارك 

التالميذ، عمال الصيد وجماهتر األحياء الشعبية المهمشة والعمال والفالحير  المعدمير  المهجرين إىل مغارات 
للملك،   للغت  والسلطة، رافعير  شعارات مناهضة  انتفضوا ضد كل ما يرمز  اللذين  المدن،  الموت عل هامش 

ادوري قد فرض  ومواجهير  ببطولة وشجا  عة قوى البوليس والعسكر والدرك والقوات المساعدة )كان النظام الكمتر
يبة   اندمجت    500ض  والرباط  المحتلة والناضور(. وبفاس  السلع بير  مليلية    تجارة 

يعملون ف  درهم عل من 
  من طرف األجهزة البوليسية الملكية. 

ابات التالميذية والطالبية ووجهت بقمع وحشر  اإلض 

شت بعض المدن حالة حصار وتطويق عسكري لعدة أيام، بعد ان دخلتها قوات الجيش القادمة من الصحراء،  عا
(، والمئات من  16وخلفت انتفاضتها الشعبية البطولية المئات من الشهداء )رواية النظام كما عادته تتحدث عن  

، ومحاولة  المصابير  والمعتقلير  من كل الفئات، وككل مرة، حير  تهب عاصفة الشعب   ضد هذا النظام اإلجرام 
االنتفاضة من   بالعديد من جثت شهداء  ألف     حق شعبنا، 

ارتكبها ف    
الت  الدموية  الجريمة  منه لطمس عناض 

أمام   أو  منازلهم  نافذات  أو من عل  الشوارع    
بالرصاص ف  أعدمهم  الذين  والنساء،  والشباب والشيوخ  األطفال 

  مقابر جماعية عل
 نهج األنظمة الديكتاتورية والفاشية.  أبوابها ...ف 

بقيت   حيث  يناير،  لشهر  األختر  األسبوع  من  انطالقا  الدموية  نهايتها  بداية  الشعبية  االنتفاضة  هذه  عرفت 
  الوقت الذي هاجم النظام جماهتر االنتفاضة الشعبية 

"الصحافة الوطنية"، طيلة أيام االنتفاضة، صامتة كليا، ف 
  الخطاب المشهور، ون

عتهم بأقدح األوصاف، وحمل شعبنا المسؤولية فيما وصلت إليه البالد، ورد االنتفاضة  ف 
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إىل مؤامرة خارجية من أجل إفشال قمته الرجعية الرابعة. رواية "المؤامرة الخارجية" هذه زكاها الناطق الرسم   
ناسيونال" يو    ترصيــــح له عل أمواج راديو "فرانس انتتر

اك  ف 
   1984يناير    28م  باسم االتحاد االشت 

ماي    4. وف 
  "   بلد ديمقراط 

" و أننا "نعيش ف   
" خالل ندوة تلفزية، أن الحسن "مناضل حقيف  اك 

اعتتر هذا الزعيم "االشت 
   
ف  "لوماتان"  التحالف  1984ماي    7)جريدة    حكومة 

ف  اك  
االشت  االتحاد  فيه حزب  الوقت وجد    هذا 

فف   .)
نونتر   )ابتداء من  وال 1983الملكية   ،)   

أعلنت جريدته ف  المحاكمير  يصل إىل    28ذي  أن عدد  اير عل   700فتر
  حير  أعلن النظام بنفسه عن  

  العديد    1800معتقل، ف 
معتقل قدموا للمحاكمات ابتداء من نهاية شهر يناير ف 

  الحقيق
ة  من المدن: مراكش، الناضور، وجدة، الرباط، فاس، أكادير، طنجة، العرائش...كان عدد المحاكمير  ف 

اب.     لم يسجل فيها أي إض 
 باآلالف، حيث مست االعتقاالت حت  بعض المناطق الت 

اير   : 1984* يناير ــ فبر

 لمجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة، وهو يتضمن:  7صدور العدد  

 يناير أحداث ووقائع 

  المسلسل  من التخاذل أمام االنتفاضة الشعبية إىل المش  1981القوى اإلصالحية منذ )يونيو(  
اركة الحماسية ف 

 االنتخاتر  

ية منذ انتفاضة يونيو  الحركة الجماهتر

يعة  المرأة المغربية ما بير  القانون والشر

 الحرب ضد السيادة الوطنية 
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 من المعارضة إىل الحكومة

  كفاح الشعب المغرتر  
  ف 

 انتفاضة يناير.. منعطف تاريخ 

 : 1984ماي  18* 

" كة حول  صدور  وآفاقها وثيقة مشبر الثنائية  باسم "حركة  العالقات  موقعة  "، وه  
 االختيار الثوري" و "منظمة إىل األمام"، وتتضمن: 

 ( العالقات الثنائيةأ 

 ( خالصات النقاش النظري والسياس  ب

ك وآفاق العالقات الثنائية  ج( مجاالت العمل المشت 

 : 1984* يوليوز 

 ، ويتضمن: 8ــ عدد   صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة

 ال اجماع ال تحالف مع حليف الصهيونية 

 حول أحداث يناير 

  للنظام
 الوجه الحقيف 

قع"  1984القانون الماىل  لسنة   من التنمية... إىل التقشف إىل ... "ما بف  ما يت 
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 من المسؤول عن الهجرة 

 "أنوال" بوق جديد للدعاية اإلصالحية الشوفينية

ولي  تاري المغرتر  حول بناء الحزب التر

 : 1984يوليوز   4* 

، كانت انطالقتها من مراكش، بعدها تم   المعتقالت وبملف مطلتر  ابات عن الطعام بمجموعة من  انطالق إض 
اب تضامنا واسعا بمعتقالت أخرى.     اإلض 

، مراكش والصويرة، ولف   
بير  عل معتقالت آسف   تشتيت المرص 

 : 1984يوليوز   18* 

ي مالل
ي حكيم بسجن بن 

 تلقيه العالج حير  "توقف قلبه". ، بسبب عدم استشهاد المسكين 

 :  1984غشت   29ــ  28* 

غشت بسجن الصويرة، والمناضل بلهواري مصطف  يوم    28استشهاد المناضل الدريدي بوبكر يوم الثالثاء  
ي   29

آسف  بسجن  الطعام،  غشت  عن  الالمحدود  اب  اإلض  إثر  عل   ،
ة فقدوا   بير  عن الطعام، منهم عشر   المرص 

 وعيهم.  وتدهور صخ  خطتر لباف 

   
ادور المسؤولية   7)خالل حواره مع جريدة "لوموند" ف   الكمتر

، ألف  نونتر
وعدم  الطبيب  تهاون  إىل  السبب  أرجع  حيث  ف،  المشر الطبيب  عل 

 كفاءته(. 
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 : 1984شتنبر   4* 

. خالل كل هذه الم بير  ادوري بتلبية مطالب المرص  ام ممثل  النظام الكمتر
اب عن الطعام بعد الت   عركة، إيقاف اإلض 

ابهم     الصمت، إىل أن أعلنت "ال ماب" )الوكالة الرسمية للنظام( إيقاف المعتقلير  إلض 
كانت الصحافة غارقة ف 

 عن الطعام.  

 : 1981شتنبر  24* 

ابات عن الطعام إنذارية،     إض 
أيام تم تمديدها    5ساعة، ثم    72ساعة، ثم    48سيدخل من جديد معتقلو مراكش ف 

للتع  9إىل   نتيجة    أيام 
ف  بير   المرص  مع  الواسع  التضامن  رغم  النظام  تعنت  وبالمقابل  لها،  تعرضوا    

الت  سفات 
اب عن الطعام   ، إىل وضع جد حرج، انته بإيقاف اإلض  بير  الداخل والخارج، حيث وصلت الحالة الصحية للمرص 

 نهاية أكتوبر. 

، ممن حوكموا سنوات   ة، تم إطالق شاح مجموعة من المعتقلير    نفس الفت 
، بمناسبة الذكرى  77و    73و    72ف 

"(، ومنهم "سيون أسيدون" و"الدرقاوي عبداللطيف"...   38 ادور إىل الخارج )"المنف   عل نقل أب الكمتر

 :  1984* نونبر 

 ، ويتضمن: 9صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد  

 سياسة النظام بير  الفاشية والمناورة 

 الرسمية اإلرهاب لغة النظام 

 عل هامش إطالق شاح مجموعة من المعتقلير  
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 حملة تضليلية فاشلة

 موقف المقاطعة اختيار شعتر  

 صياغة جديدة للجبهة الملكية  84برلمان  

 الهجرة واالنتخابات 

  المغرب الراهن 
  الوضع السياس  ف 

 قراءة ف 

 وجهة نظر حول الديمقراطية 

ا وشاتيال   ذكرى صتر
 ف 

 قائمةالصحراء حرب  

 : 1981نونبر   12* 

  تم فيها اإلعالن عن قبول عضوية الجمهورية العربية    20خالل القمة  
لمنظمة الوحدة اإلفريقية بأديس أبابا، الت 

ادوري مغادرة المنظمة اإلفريقية.    المنظمة، يقرر النظام الكمتر
 الصحراوية الديمقراطية ف 

 : 1984* خريف  

  صف 
 وف مناضلير  قاعديير  متعاطفير  مع "إىل األمام" وتقديمهم للمحاكمة. تنطلق حملة اعتقاالت واسعة ف 
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 1985سنة 

 :  1985* أبريل 

اوح بير  سنتير  و 16محاكمة "مجموعة  
 سنوات.  4" المتعاطفة مع "إىل األمام" وصدور أحكام تت 

 : 1985* يونيو  

 ، ويتضمن: 10صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد  

 الحكومة الجديدة وتقاسم األدوار بير  يمير  ويسار الجبهة الملكية 

  الوضع المغرتر  
 بعض الخطوط العريضة ف 

  األحياء الشعبية
 أوضاع الجماهتر ف 

 أصوات الجبهة الملكية

: منطق الوحدة أم منطق التوسع   المغرب العرتر 

 تحقيق حول أتر  الجعد

 سعيدة برنامج ثورة
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 :  1985* أكتوبر 

مجموعة   انطالق    26اعتقال  منذ  الوحيد  )وهو  منشور  توزيــــع  إثر  عل  األمام"،  "إىل  تنظيم  أطر  من  المكونة 
  المواد الغذائية، و"مجموعة 

 " المتعاطفة مع تنظيم "إىل األمام".. 15"مسلسل إعادة البناء"( يندد بالزيادة ف 

 :  1985نونبر    6* 

ي أمير  تحت 
يفاستشهاد التهان   . التعذيب بدرب موالي الشر

 : 1985دجنبر    29ـــ   27* 

، الذي انعقد بالدار البيضاء. اصطف المؤتمر وراء سياسة النظام   أول مؤتمر لمنظمة العمل الديمقراط  الشعتر 
النقد للسياسة   الليبية"، وتوجيه  ــ  النظام من الصحراء، والوحدة "المغربية  الخارجية من خالل دعمه لموقف 

أنشأت منظمة  االقتص وقد  القضائية. هذا،  السلطة  لمان واستقاللية  التر بتقوية سلطة  والمطالبة  الية  اللتر ادية 
  يناير  

  شهر نونتر من سنة  1983العمل ف 
  الصدور ف 

  انطلقت ف 
من    1979، ولسان حالها جريدة "أنوال" الت 

  استولت عل منظمة " 
 . 1975خريف  مارس" منذ  23طرف القيادة اليمينية بالخارج الت 

بة  : من ض  ي
 1994إىل الحل العملي  1985الطور الثان 

 1986سنة 

 :  1986يناير   3* 

اب إىل حدود    5000 بون عن العمل )استمر اإلض  اير(.  10عامل بمناجم الفوسفاط باليوسفية يرص   فتر
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اير  12*   : 1986فبر

 سنة.  20سنوات و  3بالدار البيضاء وصدور أحكام تراوحت بير     26محاكمة مجموعة  

 : 1986أبريل(    14أبريل )إىل  9* 

ادوري وممثل  جبهة البوليساريو ب "نيويورك" تحت    ممثل  النظام الكمتر
ة" بير  مفاوضات وصفت "بغتر المباشر

هذه  )استأنفت  المنظمتير   قرارات  تنفيذ    
ف  البدء  بهدف  اإلفريقية،  الوحدة  ومنظمة  المتحدة  األمم  رعاية 

 ماي من نفس السنة(.  9ماي و   5المفاوضات بير   

 : 1986يوليوز  24إىل  21* 

يز"، حيث ألف  الحسن بالمناسبة خطابا يوم     "شيمون بتر
ادور بإفران بير  الحسن والصهيوت    23لقاء بقرص الكمتر

 هذا اللقاء كل من كديرة )مستشار الحسن(، والفيالىل  )وزير للخارجية(، والبرصي )وزير الداخلية  
يوليوز. حرص 

 إلعالم(. وا

 : 1986يوليوز   26* 

   
غشت يوجه رسالة لرؤساء البلدان العربية بخصوص لقاء    4الحسن يقدم استقالته من رئاسة القمة العربية. وف 

  
 . 1986غشت   29إفران، ويفسخ "معاهدة الوحدة" )وجدة( مع ليبيا ف 

 : 1986دجنبر   19* 

  يونيو    4العفو عن  
وهو    1977أعضاء سابقير  من "إىل األمام"، وهم، أمير  مشبال )ممن شملته قرارات الطرد ف 

قرارات   )وهو ممن شملته  الطريبق  ي(، عبدالعزيز  والمشت  المنصوري  إىل جانب  الردة  بيان  الموقعير  عل  من 
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  يونيو  
  حقه التجميد خالل قرارات يونيو  ، ومن الموقعير  عل بيان الردة(، لعريش عزوز 1977الطرد ف 

)صدر ف 
ي سنة  1977    1979، والتحق باتجاه المنصوري والمشت 

، وهو من الموقعير  عل بيان الردة(، ومحمد اللبنات 
 )كان من مجموعة زعزاع قبل التحاقه باألربعة(. 

  بتاريــــخ  
ين  1986نونتر    28راسل هؤالء األربعة الحسن الثات  عن ارتباطهم ب "مقدسات  ، طالبير  العفو، ومعتر

  "شيمون  
للنظام فيما يخص زيارة الصهيوت  الملك والبالد" وعن دعمهم  الدولة" وعن استعدادهم ل "خدمة 

ة األخبار الزوالية عل الساعة الواحدة من طرف     نشر
يز". هذا وقد تم تالوة تلك الرسالة من إذاعة الرباط، ف  بتر

األربعة   شاح  إطالق  تم  العلوي.  تم  1986دجنتر    19يوم  مصطف   حيث  توظيفهم،  سيتم  بأيام  وبعدها   ،
 استدعاؤهم واستقبالهم من طرف وزير الداخلية المجرم الدموي البرصي. 

  )وهو مطرود من  
التحق بهؤالء األربعة، أربعة آخرين )أصبحت تسم مجموعة الثمانية(، وهم: محمد الكاموت 

  مجمو 1977المنظمة من قبل سنة  
عة استعملت من قبل إدارة المعتقل لمحاربة المنظمة.(، و  ، وكان عضوا ف 

يونيو     
ف  الطرد  قرارات  شملته  )ممن  مصطف   للمنصوري  1977فزوان    

اليميت  االنتهازي  بالخط  والتحق   ،
سنة   قبل  )طرد  محمد  واحميش  ي(،  ويشي  1977والمشت   ،)  

اليميت  االنتهازي  الخط  إىل  بعدها  وانضم   ،
 (. 1977المنظمة من قبل سنة  عبدالمجيد )وهو مطرود من

 : 1986دجنبر   20* 

ي الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبيةصدور وثيقة تحت عنوان "
 
" )النص يعود  مضمون التحرر االجتماعي ف

 )  
 ألبراهام الشفات 

والتصورات  ، دون أن تحمل أي توقيع للمنظمة، وه  تحمل بعض األفكار  1987ظهرت هذه الوثيقة للوجود سنة  
ي المنظم"   1983المخالفة لنصوص ندوة  اتيجية العنف الثوري الجماهتر   تبنت ما سم  ب "است 

بالداخل، الت 
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  كانت تتبناها المنظمة الماركسية  
اتيجية حرب التحرير الشعبية الت  اللينينية المغربية "إىل األمام"    –كبديل الست 

  السابق، ذلك  1985 للمرحلة ما بعد قبل ذلك. إن وجود وثائق من هذا القبيل، تنتم  
نا إليه ف  ، لتعكس، كما أشر

  الجديد. 
 التطور المنعرج، غتر المتساوي للخط التحريف 

 : 1986دجنبر   25* 

اب عن الطعام بالسجون.  26دخول المجموعة     إض 
 ف 

 1987سنة 

 : 1987يناير   1* 

  صورة ائتمان احتياط  لمدة 
 مليون دوالر.  280شهرا، قيمته  16قرض من صندوق النقد الدوىل  ف 

 

 : 1987يناير   14* 

  للتنمية قدره  
 مليون دوالر.  74قرض من البنك اإلفريف 

 : 1987يناير   21* 

 مليون دوالر.  22.3قرض من البنك الدوىل  قدره  
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 :  1987* يناير 

 من مجلة "إىل األمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن:  12ـــ    11صدور العدد  

 الكالم بداية 

 صدور إىل األمام من جديد

 أمير  التحية الحارة 

 ذكرى الشهداء والتضحية

  لنظام الحسن االستبدادي 
  مواجهة سياسة التدمتر اإلنسات 

 المعتقلون السياسيون المغاربة ف 

  
 حياة خائن: الحسن الثات 

 مجموعة "أمنيوم شمال إفريقيا": نموذج الستحواذ الحسن عل اقتصاد البالد

يالية األمريكية   النظام   أحضان اإلمتر
ايد ف  : ارتماء مت    الملك 

 المغرب إفالس اقتصادي واجتماع  و"الحلول" أخطر 

 الهجوم الرجع  عل الجبهة الفكرية ومهام الثوريير  المغاربة

 حول أوضاع الشباب المغرتر  ومهام الثوريير  المغاربة
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 لحكام جماهتر المناطق المحتلة بير  مخططات االستعمار وتآمر ا

 لتأسيسها   16منظمة إىل األمام: تعريف موجز بمناسبة الذكرى 

 مقتطفات من بيانات منظمة إىل األمام 

  العالم الثالث تفكتر انطالقا من مأساة يناير 
اكية ف    جنوب اليمن  1986حول مسار الثورات االشت 

 ف 

 السجون قالع التحدي

ي العالم الثالث  حول مسار الثورات  ــــ حول مقالة: "
 
اكية ف ي جنوب    1986تفكبر انطالقا من مأساة يناير    -االشبر

 
ف

  عدد يناير اليمن
 : 1987"، الصادر ف 

، وإن لم يوقع باسم المنظمة، فهو    
  الحقيقة يعود ألبراهام الشفات 

صدر هذا المقال باسم مستعار )ن.و(، وهو ف 
التحريفية   األطروحات  حيث  من  قصوى  أهمية  ذا  للخط  يعتتر  اسا  نتر وشكلت  فيه،  جاءت    

الت  الجديدة 
  .  
  مجال  اإليديولوحر  التحريف 

هذه المقالة تشكل إىل جانب وثيقة" تأمالت نظرية" لنفس الكاتب، نصا أساسيا ف 
من   بمجموعة  قامت   ، الجنوتر  باليمن  دموية  أحداث  من  بانطالقها  وه   الجديدة.  التحريفية  اإليديولوجية 

ا الخط  فيما  المراجعات مست  األمام"، سواء  "إىل  المغربية  اللينينية  ـــ  الماركسية  للمنظمة  السابق  إليديولوحر  
   
  أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وف 

  أو الصير  الشعبية أو األحزاب الشيوعية ف 
يتعلق باالتحاد السوفيات 

الماركسي األمام"  "إىل  منظمة  مواقف  تشويه  إىل  إضافة   . العرتر  من    –ة  العالم  مواقفها  يخص  فيما  اللينينية، 
  الجديد،  

ى لمن أراد دراسة الخط اإليديولوحر  التحريف  التحريفية العالمية. عموما تشكل هذه المقالة أهمية كتر
والمهام   وع  المشر وكذا  الثوري،  للحزب  اللينينية  النظرية  بمهاجمة  قامت    

الت  نظرية"،  "تأمالت  بوثيقة  إسوة 
وليتا  ريا. التاريخية للتر
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ي عدد يناير  16بيان الذكرى  حول 
 
 :  1987الصادر ف

لتأسيس منظمة "إىل األمام"، حيث لم    16صدر هذا البيان، أو عل األصح الجزء األكتر منه، بمناسبة الذكرى  
تنشر الجريدة نصه الكامل، بل فقط مجموعة من أهم فقراته، مصاحبة ببعض الجمل للربط بينها. إن األهم، هو  

  انهت وجود المنظمة بالداخل، وبذلك كان ملزما    1985ان قد صدر بعد شهور من اعتقاالت خريف  كون البي
الت 

بإعطاء التوضيحات والتقييمات حول ما وقع، مذكرا بأن االعتقاالت قد جاءت نتيجة توزيــــع منشور موقع باسم  
فية فيما سم  ب "مسلسل إعادة  سنوات من انخراط "القيادة الجديدة" التحري  5المنظمة، وذلك ألول مرة، بعد  

  وعاء مغلق، ما أن أصابته الريــــح حت  سقط بنيانه متهاويا وانتهت  
وع كان يجري ف    أن هذا المشر

البناء"، مما يعت 
بة لبعضهم البعض،     تحميل مسؤولية الرص 

وع التحريف  معه حكاية "إعادة البناء". وسيتبادل مسؤولو هذا المشر
  وال يسمن من جوع، معيدين  وحير  كان المناضلون ينتظرو 

ن منهم توضيح أسباب الكارثة، أصدروا بيانا ال يغت 
وعهم السياس  ل "إعادة البناء"، وكانوا قد     انطلقوا منها إلنجاز مشر

تكرار عل مسامعهم نفس األسطوانة الت 
  "إعا

  بيانهم هذا لسقوط تجربتهم ف 
  ٌقدموها ف 

   أسموها تقييما للتجربة. إن األسباب الت 
دة البناء" ه  نفسها الت 

وعهم "إلعادة البناء"،     الجديد. فبعد خمس سنوات من انطالق مشر
التحريف  وعهم  ير مشر اختبأوا وراءها لتتر

  حلقة مفرغة، لكن لم يدركوا  
اكتشفوا أن "نفس األسباب تولد نفس النتائج"، وظهر لهم أنهم كانوا يدورون ف 

ة "من ال يعرف التا ريــــخ يكون محكوما عليه بعيشه مجددا" )اإليديولوجية األلمانية(. ومما  قولة ماركس الشهتر
  وعاء مغلق بعيدا عن الجماهتر  

وعهم تجربة المنظمة وتاريخها، وأن بناءه جرى ف  زاد األمر استفحاال، تجاهل مشر
  وقت كانوا يشحذو 

  عزلة عما كان يعتمل داخل الحركة الشيوعية العالمية آنذاك، ف 
ن فيه أسلحتهم  الحقيقية، وف 

اإليديولوجية   مستوياته  عل كل  األمام"،  "إىل  المغربية  اللينينية  ـــ  الماركسية  للمنظمة  الثوري  اإلرث  لتصفية 
 والسياسية والتنظيمية. 
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اير   : 1987* فبر

ثالثة أيام قبل ذكرى تأسيس الجمهورية الصحراوية، تقوم جبهة البوليساريو بهجوم واسع النطاق عل الحدود  
  فارسية والمحبس(، حيث دام الهجوم إىل حدود األسبوع األول من شهر مارس،  الج

زائرية الموريتانية )بير  منطقت 
  نفس الوقت الذي كان وزراء الخارجية يعقدون فيه مؤتمرهم ضمن منظمة الوحدة اإلفريقية. 

 ف 

 : 1987مارس   12ــ  10* 

بقيمة   أمريكا    127قرض  من طرف  دوالر  االستشارية ألجل  مليون  للمجموعة  بباريس  اجتماع  )خالل  وفرنسا 
 المغرب(. 

 : 1987ماي   4* 

 الحسن والشادىل  بن جديد بمدينة وجدة وبوساطة سعودية )فهد(. 
 لقاء بير 

 : 1987ماي  18* 

ادوري لمجموعة "الكات" ) وتوكول ب "جونيف". GATTانضمام النظام الكمتر  (، حيث تم توقيع التر

 : 1987يوليوز   19ــ  17* 

اكية يعقد مؤتمره الرابع )عل  يعتة كاتبا عاما( 
 حزب التقدم واالشت 

 : 1987نونبر   25* 

 مليون دوالر.  225قرض من البنك الدوىل  بقيمة  
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 : 1987نونبر   26* 

 عامال.   860إعادة هيكلة مكتب التسويق والتصدير وطرد  

 :  1987* سنة  

  أسعار المواد األ 
، الحليب والزيت...( بنسب تراوحت بير   عرفت هذه السنة زيادة ف    87و  30ساسية )الطحير 

 بالمئة. 

 1988سنة 

 : 1988يناير   6* 

ابات تالميذية ضد تطبيق نظام الباكالوريا الجديد الذي انطلق سنة    . 1987إض 

 : 1988يناير   20* 

العديد،   خاللها  أصيب  الفلسطينية،  للقضية  وداعمة  مساندة  بالجامعات  طالبية  من  تظاهرات  واستشهدت 
 خاللها زبيدة خليفة وعادل األجراوي بفاس. 

 زبيدة الشهيدة برصاص النظام: 

  صباح يوم  
   1988يناير من سنة    20ف 

، انخرط طلبة المركب الجامع  ظهر المهراز ف 
ة  مظاهرة تضامنية مع انتفا ، وعرفت المظاهرة مشاركة كبتر  

ضات الشعب الفلسطيت 
من طرف الجماهتر الطالبية حيث قدرت باآلالف. وحير  همت المظاهرة بالخروج من  



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

186  / 241 
غشت   30موقع    

تشتيتها،   أجل  من  بالعنف  مواجهتها  القمعية عل  القوى  عمدت  بفاس،  المدينة  وسط  اتجاه  الجامع   الحرم 
لعدة ساعات.   استمرت    

الت  المواجهات  نحو  فانطلقت  الطالبية  الجماهتر  تراجعت  اللحظات، وبينما  تلك    
ف 

ة مكونة من الطالبات تجوب     الوقت الذي كانت فيه مستر
، ف  األحياء الجامعية، سيسمع ذوي الرصاص الخ 

  الرأس )زبيدة ه  ابنة مدية لبهاليل قرب مدينة صفرو(. 
 الخ  الجامع  اإلناث، سقطت زبيدة شهيدة برصاصة ف 

 األجراوي: الشهيد عادل 

  نفس اليوم، حدث بخ  الطلبة عندما اقتحمت األجهزة القمعية الخ   
  ف 
االستشهاد الثات 

  الوقت الذي حاول فيه العديد من الطلبة االختباء داخله عل إثر المواجهات  
، ف  الجامع 

  طريق هذه األجهزة الهمجية، بمن فيهم  
العنيفة. بعد االقتحام بدأ قمع كل من وجد ف 

  هذه األثناء كان الشهيد عادل األجراوي يحاول اإلفالت من القمع  عمال و 
. ف  عامالت الخ 

اليوم     نفس 
ثانيا ف  ، ليسقط شهيدا  الخ  القفز من إحدى طوابق  واالعتقال عن طريق 

ادوري.    ألجهزة النظام الكمتر
 للهجوم الوحشر

 : 1988يناير   21* 

اب عن الطعام لمجموعة   اف به26إض  . ، من أجل االعت   م كمعتقلير  سياسيير 

اير   : 1988* فبر

معتقلير    الدولية  الصحافة  ه  تعتتر ما  وأن  بالمغرب،  سياسيير   معتقلير   وجود  عدم  يعلن  ادوري  الكمتر النظام 
، هم أولئك الذين يقولون بعدم "مغربية الصحراء" وفق ترصيحات النظام، وهذه المسألة ليست ب   سياسيير 
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أ النظام،  يقول  بل  سياسية"،  اسم "تهمة  السياسيير   المعتقلير   عل  الحسن  )أطلق  الوطن"  "جريمة ضد  نها 
 “ " ة ب "هتلر"(gauleiter"غاوليت   . ” نسبة لمسؤوىل  الحزب النازي جهويا أو إقليميا المرتبطير  مباشر

 : 1988ماي  16* 

ادوري والنظام الجزائري بعد لقاء وجدة.   عودة العالقات بير  النظام الكمتر

 : 1988ماي  28* 

ادوري عل قرض قيمته   مليار درهم، وحصل كذلك    3ضمن اتفاقياته "التشاركية" مع إسبانيا، حصل النظام الكمتر
 مليون فرنك.  475عل مساعدات فرنسية قيمتها  

 : 1988* يونيو  

ادوري يحصل عل قرض احتياط  جديد من صندوق النقد الدوىل  بقيمة     مليون دوالر، والذي   220النظام الكمتر
 . 1989يمتد إىل حدود نهاية 

 : 1988يوليوز   8* 

ازية الرجعية المسماة "اكتتاب" لبناء أكتر مسجد بالبيضاء، وذلك بمناسبة    
ادوري يطلق حملته االبت  النظام الكمتر

 "عيد شباب الحسن". 
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 : 1988غشت  30* 

ادوري يوافق عل "مخطط السالم" المقدم من طرف األمم   المتحدة بخصوص الصحراء الغربية، النظام الكمتر
اف األمم المتحدة.    بتنظيم استفتاء تقرير المصتر تحت إشر

 والقاض 

 : 1988* شتنبر  

ادوري من صندوق النقد الدوىل  بقيمة    مليون دوالر.  210قرض آخر احتياط  للنظام الكمتر

 : 1988أكتوبر  25* 

،   لجنة تصفية االستعمار التابعة لألمم المتحدة تصادق عل   تقرير المصتر
قرار: "يؤكد حق الشعب الصحراوي ف 

ة بير  جبهة البوليساريو والمغرب".   ويدعو إىل المفاوضات المباشر

 : 1988أكتوبر  26* 

ادوري البالد فيها، مدتها     أغرق النظام الكمتر
ة سماح مدتها    10إعادة جدولة الديون الت  سنوات    5سنوات مع فت 
ون دوالر من القروض العامة والمضمونة من الدائنير  من المغرب المجتمعون  ملي  730تتعلق بآجال استحقاق  

  نادي باريس. 
 ف 

  نفس الشهر كذلك تمت جدولة الديون اليابانبة وقيمتها 
 مليون دوالر.  63ف 

 

 



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

189  / 241 
غشت   30موقع    

 : 1988دجنبر  1* 

اب منعطفا  اب عمال جرادة بمطلب الرفع من األجور وتحسير  ظروف العمل. اتخذ هذا اإلض  حير     انطالق إض 
 توسع بانخراط أبناء المنطقة )التالميذ...( وتدخل األجهزة القمعية واعتقال العديد من العمال وأبناء المنطقة.  

 : 1988دجنبر  2* 

ادوري بقيمة   سنة(،    20مليون دوالر )عل مدة    200اتفاقية قرض تعديل هيكل  من البنك الدوىل  للنظام الكمتر
 تم توقيعها بواشنطن. 

يالية األمريكية، واألول خالل هذه ال    المساعدات من اإلمتر
  تلف 

  المرتبة الثانية بعد مرص، ف 
سنة، أصبح المغرب ف 

ادوري خالل سنة    40إفريقيا من حيث المساعدات العسكرية حيث وصلت إىل   مليون دوالر )حصل النظام الكمتر
وذلك بعد زيارة المسؤول األمريك     مليون دوالر،  100عل مساعدتير  إضافيتير  بقيمة إجمالية تصل إىل    1988

 أبريل(.   3و  1للدفاع إىل المغرب بير  

 : 1988* دجنبر 

  هو رهير  بأن "يعلن  
أبراهام الشفات  " أن إطالق شاح  أنتتر   مع "فرانس 

  استجواب صحف 
ادور يعلن ف  الكمتر

 الصحراء إىل الوطن األم". عالنية، ويكتب للرأي العام، أنه ارتكب خطأ، وأنه مستعد للنضال من أجل عودة 

 1989سنة 

 : 1989يناير   4* 

 لقاء الحسن بثالثة أعضاء من جبهة البوليساريو بمراكش. 
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 : 1989* يناير 

ابات مناجم جرادة.  14محاكمة   من معتقل  إض 

اير  17ــ  16*   : 1989فبر

". انعقاد "القمة المغاربية" الثانية وتوقيع اتفاقية تأسيس "اتحاد المغرب    العرتر 

اير  17*   : 1989فبر

  
اير.  10عودة متدرجة لعمال مناجم جرادة للعمل بعد مفاوضات انطلقت ف   فتر

 :  1989أبريل  2مارس ـــ   30* 

اك  للقوات الشعبية". 
 انعقاد المؤتمر الخامس لحزب "االتحاد االشت 

 :  1989ماي   7* 

  منظمة "إىل األمام"، منظمة "صدور عفو عن مجموعة من المعتقلير  السياسيير  من بينهم أع
  23ضاء سابقير  ف 

 . 1984، وكذلك بعض معتقل  انتفاضة مراكش 1977مارس" و "لنحدم الشعب" المحاكمير  سنة 

 :  1989ماي  11* 

 ". بيان منظمة إىل األمام بمناسبة إطالق شاح بعض المعتقلير  السياسيير  صدور بيان تحت عنوان: " 
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ح مجموعة من المعتقلير  السياسيير  بالسجن المركزي بالقنيطرة، واتخاذ النظام صدر البيان بمناسبة إطالق شا 
  هذا الطور، هناك استعمال   178لقرار إعادة  

  البيانات الصادرة ف 
  هذا البيان أيضا، كباف 

مطرودا إىل وظائفهم. وف 
  
  خط المنظمة، من قبيل مصطلخ  "الحكم المخزت 

" و "الدولة  لمصطلحات جديدة، تنم عن تحول واضح ف 
، أصبح سائدا داخل منظمة إىل األمام   العلوية"، كما أن األرضية السياسية تنهل من خطاب ديموقراط  إصالح 

. أما  1985تحت القيادة التحريفية الجديدة، علما أن المنظمة لم يعد لها وجود تنظيم  بالداخل منذ خريف  

  به مجموعة الثمانية، فيلفه  حديث البيان عن مالبسات إطالق مجموعة من المعتقلير   
بعد طلبهم العفو، ونعت 

، مطالبير   1984ضباب، خاصة فيما يتعلق بسلوك أصحاب البيان، عندما توجهوا إىل رأس الدولة الفرنسية سنة  
التدخل من أجل إطالق شاحهم )بخصوص هذه المسألة، انظر دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية 

 غشت(.  30ىل األمام" ..." المنشورة عل موقع  اللينينية المغربية "إ

سنة   األمام  1983فمنذ  إىل  "منظمة  ب  بياناتهم  توقيع  عل  الفاشل  البناء"  "إعادة  ب  سم   ما  قادة  دأب   ،
  ذلك أكتى من معت  وداللة. 

 المغربية"، وف 

 : 1989ماي  15* 

 وجدة... مقاطعة االمتحانات بمجموعة من الكليات بفاس ومكناس و 

 :  1989* يونيو  

 مواجهات طالبية مع القوى القمعية بفاس ومكناس ... 

 : 1989غشت  5ــ    4* 

  أصدرت أحكاما من  
 أشهر إىل عشر سنوات سجنا.  6محاكمة طلبة فاس ومكناس، والت 
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 : 1989غشت  19* 

شباظة   عبدالحق  السياسي  والمعتقل  ي 
اللينين  الماركسي  المناضل  عن  استشهاد  ابات  اإلض  خالل  بالرباط 

  خاضها المعتقلون السياسيون بعدة سجون.   الطعام
 الت 

 الشهيد عبدالحق شباضة: 

  بمدينة الدار البيضاء، حصل  
ولد الشهيد عبد الحق شباضة بدرب الحرية بالخ  الحست 

الدراس    الموسم  الباكالوريا خالل  الرباط  1980/ 1979عل شهادة  إىل مدينة  لينتقل   ،
  لمتاب

عة دراسته الجامعية، بشعبة األدب العرتر  بكلية اآلداب بالرباط. انخرط الشهيد ف 
، وسيتحمل من داخله     لطلبة المغرب بفصيل الطلبة القاعديير 

معارك االتحاد الوطت 
مجموعة من المسؤوليات التنظيمية، وهو ما سيجعله عل قائمة المطلوبير  لدى األجهزة القمعية، حيث صدرت  

  حق الشهيد، كما سيتعرض للطرد  1984وعل خلفية االنتفاضة المجيدة ليناير    بعد ذلك، 
، مذكرة بحث وطنية ف 

 . 1986من الكلية سنة  

  موات   البيضاء القاسية، متحمال  1987عاد الشهيد عبد الحق شباضة إىل مدينة الدار البيضاء سنة  
، ليشتغل ف 

  أيدي األجهزة البوليسية، سيتم  تكاليف حياة أشته. وبعد أزيد من أربــع سنوات من  
  وتجنب السقوط ف 

التخف 
   
بأحد موات   البيضاء. تعرض الشهيد، أثناء التحقيق، لشت  أنواع التعذيب    1988أكتوبر من سنة    18اعتقاله ف 

الجسدي والنفش  القاسية، بمخافر األجهزة المعلومة، ليستمر مسلسل التعذيب حت  بعد الحكم عليه بسنة 
نافذا  القاسية والتعذيب  سجنا  السجن  ادوري. وضدا عل ظروف  الكمتر النظام  لعلو بعاصمة  ، وإيداعه بسجن 

اب ال محدود عن الطعام ابتداء من     إض 
، حيث كانت يومها  1989يونيو    17الممنهج داخله، دخل الشهيد ف 

ابات البطولية عن الطعام للعديد من المعتقلير  السياسيير  بمختلف     السجون تعج باإلض 
ادور. وف  سجون الكمتر
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اب الالمحدود عن الطعام، يوم   ، سقط عبدالحق شباضة شهيدا 1989غشت    19اليوم الرابع والستير  من اإلض 
 ماركسيا لينينيا بالمستشف  بالرباط.  

 : 1989غشت  30* 

  أثمنة المواد األساسية بنسبة تراوحت بير  
 بالمئة.   20و   6الزيادة ف 

 : 1989* شتنبر  

  له بمدريد، عل إثر زيارته إلسبانيا، أن المعتقلير  السياسيير   يعلن الكمتر 
ادور من جديد، خالل استجواب صحف 

 هم "خونة ارتكبوا جريمة ضد الوطن". 

 : 1989نونبر   22* 

المنتظر أن تجرى سنة   العامة بسنتير  )كان من    خطاب له عن استفتاء لتأجيل االنتخابات 
ادور يعلن ف  الكمتر

لمان والمجالس المحلية لنفس المدة. وبــهذا الخصوص، أصدرت أحزاب  (، وكذا استف1990 تاء تمديد مدة التر
اكية ومنظمة العمل الديمقراط    ، التقدم واالشت  اك 

ما يسم ب "المعارضة" )أحزاب االستقالل، االتحاد االشت 
الملك عل التأجيل، والذي يندرج حسبه كا بالمناسبة، توافق فيه  ( بالغا مشت     الشعتر 

ا ضمن المجال التوافف 
ابية" ودفاعا عما أطلق عليه ب "االستفتاء   لسياسة النظام "الصحراوية"، وذلك ألجل صد "أعداء الوحدة الت 

 التأكيدي". 

 : 1989دجنبر  8ــ    2* 

 ( 1955انعقاد المؤتمر الثامن لالتحاد المغرتر  للشغل وانتخاب المحجوب بن صديق كاتبا عاما )منذ 
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 : 1989دجنبر   11* 

كة ومؤسسة )   116صدور قانون الخوصصة، وضمت الالئحة حواىل    كة،    76شر أبناك(،   3فندقا سياحيا و    37شر
  قدرت حصتها بنحو   6وحددت  

 مليارات درهم.  8سنوات لتنفيذ سياسة الخوصصة الت 

 : 1989* نهاية سنة 

 مليار دوالر.  22وصلت ديون البالد خالل هذه السنة إىل 

 : 1989نهاية سنة * 

ح برنامج إلطار النضال الثوري الجبهوي )محاور رئيسية(وثيقة "  "  مقبر

، ولعله صيغ من داخل السجن ضمن نقاشات  1985هذا النص ال يحمل توقيعا، وال تاريخا، وينتم  لحقبة ما بعد  
  مضمونه يظهر ال منطقيته بالمقارنة مع مسار تطور فكر التحريف

،  1985يير  الجدد لما بعد معينة. إن التمعن ف 
 أو أنه يعكس تناقضات داخل من تبنوا خط "إعادة البناء". 

 1990سنة 

 :  1990يناير  30ــ  29* 

 هجوم المجموعات الظالمية بجامعة فاس، ومواجهات بينها وبير  القاعديير  والجماهتر الطالبية. 
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اير  18ــ  17*   : 1990فبر

اك  يطلق نداء من  
، واستجابة االتحاد االشت  أجل "وحدة القوى الوطنية والديمقراطية" عل أساس أرضية حد أدت 

اكية.   مساندة من طرف حزب التقدم واالشت 

اير  20*   : 1990فبر

ها يوم   ا للحسن من أجل وضع حد النتهاكات حقوق االنسان، بعد نشر ناسيونال" توجه نداء مباشر   انت 
"أمنست 

اير لتقريرها حول الوضعية ا  19  لحقوقية بالمغرب. فتر

اير  24*   : 1990فبر

  لحقوق االنسان" من طرف خمس جمعيات حقوقية. 
وع "الميثاق الوطت   صدور مشر

 : 1990مارس   25ــ  22* 

 مؤتمر منظمة العمل الديمقراط  الشعتر  وانتخاب من جديد بنسعيد آيت إيدر كاتبا عاما لها. 

 : 1990أبريل  7* 

   
الوطت  يوم  المجلس  عام  اب  يدعو إلض  للشغل  الديمقراطية  يوم    19للكونفدرالية    

وف  يتم    16أبريل.  أبريل 
اب.   اإلعالن عن إلغاء اإلض 
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 : 1990ماي   8* 

بالجهات   اإلدارية  والمحاكم  االنسان"  لحقوق  االستشاري  "المجلس  تشكيل  عن  يعلن  ادوري  الكمتر النظام 
لحقوق   المغربية  والجمعية  السبع،  سيعقد  االقتصادية  الذي  االستشاري  للمجلس  االنضمام  ترفض  االنسان 

   
 . 1990يونيو   5جلسته األوىل ف 

 : 1990ماي  14* 

.  200برلمانيا من أحزاب "المعارضة" تقدم ملتمس الرقابة، تم رفضه من طرف    82  
 عضو برلمات 

 : 1990يونيو   3ــ    1* 

ابات بصوناصيد  إض 

 : 1990يونيو  12* 

اب عام بمناجم جبل ع  وام. إض 

 : 1990يونيو   14ــ  13* 

 توقيف العمل ب "الرام". 
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 : 1990يوليوز   9* 

برنامج   عن  واإلعالن  البطالة،  حدة  من  للتخفيف  والمستقبل"  للشباب    
الوطت  "المجلس  خلق  عن  اإلعالن 

، وسيبدأ أوىل    100يستهدف تشغيل  أس هذا المجلس االتحادي لحبيب المالك  أشغاله  ألف معطل سنويا. سيت 
  
 . 1990نونتر    12ف 

 : 1990شتنبر   3* 

ياىل  عل العراق.   منع المظاهرات المنددة بالهجوم اإلمتر

 : 1990أكتوبر  18ـــ   8* 

 .  
  والعراف 

يالية والصهيونية ضد الشعبير  الفلسطيت   سلسلة من المظاهرات المنددة بالهجومات االمتر

 : 1990أكتوبر  26* 

 مواجهات دامية بجامعة فاس. 

 : 1990نونبر   10* 

ورة تمفصلهما الجدىلي صدور وثيقة "
نامج الثوري: ض   "، موقعة ب "م.و.م". األهداف التكتيكية والبر

  كانت تظهر بير  أنصار خط "إعادة البناء"، وقد ظل الخالف  
تعكس هذه الوثيقة إىل حد ما بعض الخالفات الت 

" قائما منذ   ع 
  إرهاصاته األ  1984بينهم حول العمل "الشر

   ف 
وىل، ثم تطور بعد ذلك، فحسم لصالح العمل ف 
 ."   تحت اسم "النهج الديموقراط 

عية بعد الحل العمل  للمنظمة وتأسيس بعد ذلك لتنظيم سياس  علت 
 الشر
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 : 1990نونبر   20* 

اب عام عن   الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد العام للشغالير  يدعوان الطبقة العاملة المغربية لشن إض 
  التعليم الثانوي  

. والتحقت بالنداء نقابت    العمل النقاتر 
ام الحق ف  العمل ألجل الرفع من األجور ورفض الطرد واحت 

 تحفظ االتحاد المغرتر  للشغل عن االدالء بموقفه. 
  حير 

، ف   والعاىل 

 : 1990نونبر   29* 

  العام.   14الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واالتحاد العام للشغالير  يحددان تاريــــخ  
اب الوطت   دجنتر يوما لإلض 

 : 1990دجنبر  5* 

  نفس  
  األجور، وعقدت جلستها مع مسؤوىل  الباطرونا والنقابات، ف 

تشكيل لجنة وزارية لدراسة مطلب الزيادة ف 
  جلسة اللجنة الوزارية يوم  

اب العام والمشاركة ف  ادور النقابات للتخل  عن اإلض  الوقت دعت فيه حكومة الكمتر
8  .  دجنتر

 : 1990دجنبر  8* 

للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية  رفضت  حير     
ف  الوزارية،  اللجنة  أشغال    

ف  يشارك  للشغل  المغرتر   االتحاد 
اب عن العام.    تهديدات الدولة بالتخل  عن اإلض 

 واالتحاد العام للشغالير 

 : 1990دجنبر   10* 

  لحقوق اإلنسان" من طرف خمس جمعيات حقوقية. 
 اإلعالن عن "الميثاق الوطت 
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 : 1990دجنبر   11* 

اب     نفس الوقت تشبثت النقابات بخوص اإلض 
  التعويضات العائلية، ف 

  األجور وف 
الوزير األول يعلن عن الزيادة ف 

 لعدم وجود أجوبة ملموسة من طرف حكومة الملك.  

 : 1990دجنبر   14* 

 بمدينة فاس. : القنيطرة، طنجة، تطوان... كانت أوجها انتفاضة شعبية بمجموعة من المدن 

ادوري احتواء الوضع، عن طريق دعوتها مساء     العام، حاولت حكومة النظام الكمتر
اب الوطت  قبل يوم من اإلض 

اب واللجنة    12يوم   ( بحضور وفود عن النقابتير  الداعيتير  لإلض   
دجنتر الجتماع تحت رئاسة الوزير األول )العراف 

ال  المطالب  لتدارس    شكلت سابقا 
الت  يوم  الوزارية  الواحدة صباحا من  استمر االجتماع إىل حواىل     13مقدمة. 

  حير  أعلنت حكومة 
اب العام، ف    الدعوة إىل اإلض 

دجنتر من دون التوصل إىل نتائج ملموسة، ليتقرر االستمرار ف 
ادوري عن "استعدادها الستعمال كل الوسائل لضمان حرية العمل والحفاظ عل النظام العام"،   وأمر  النظام الكمتر

  االنتشار منذ  
  بدأت ف 

، وإعالن حالة الطوارئ    13الحسن أجهزته القمعية بتشديد اإلجراءات األمنية، الت  دجنتر
  األحياء  

داخل ثكنات األجهزة البوليسية والعسكرية... وشوهدت مواكب جماعية لسيارات األجهزة القمعية ف 
اب العام... الشعبية وقرب الخ  الجامع  بمدينة فاس، كما تم تسختر    الجنود لقيادة الحافالت بهدف إفشال اإلض 

اب، هب فقراء وكادح  الشعب المغرتر  إىل     المنازل يوم اإلض 
  الوقت الذي دعت فيه النقابتير  إىل البقاء ف 

ف 
  
والت  الكريم والحرية،  العيش    

المدن رافعير  شعارات مطالبهم األساسية ف  العديد من    
الشوارع والساحات ف 

 بالرصاص والقصف. قوبلت 
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  وسط المدينة،    500دجنتر صباحا تجمهر ما يزيد عن    14مدينة فاس:  
طالب بساحة فلورنسا وشارع الحسن الثات 

لتتحول بعد الزوال إىل انتفاضة شعبية بجميع األحياء، خاصة الموجودة عل أطراف المدينة )ابن دباب، وعير   
عها النظام إىل اقحام الجيش للسيطرة عل الوضع، حيث  قادوس، وباب الخوخة، وعوينات الحجاج(. اضطر م

، وتمت محاضة العديد من األحياء الشعبية )باب فتوح، باب الخوخة، سيدي   استعملت الدبابات والرصاص الخ 
 بوجيدة، عوينة الحجاج، الليدو، ظهر المهراز...(. 

ومن ك  وسياساته،  النظام  من  الشعتر   والتذمر  السخط  عن  منها  ا  بالمدينة، وتعبتر جوازي  التر البذخ  مظاهر  ل 
وقوبلت   الباذخة،  والفنادق  النظام،  البنكية ومؤسسات  المؤسسات  الشعبية مجموعة من  الجماهتر  هاجمت 
من   واآلالف  والساحات،  الشوارع    

ف  الشهداء  من  ة  أعدادا كثتر خلف  الذي  والدرك،  الجيش  جهازي  برصاص 
... لقد استعمل النظام   األصل مخصصة لقصف    المعتقلير  والمصابير 

ضد كادح  وفقراء مدينة فاس أسلحة ه  ف 
 الطائرات، وجدران منازل األحياء الشعبية كانت شاهدة عل آثار تلك األسلحة. 

، تجددت    15صبيحة يوم   ، وبعد العثور عل جثة بمنطقة "الجنانات" من طرف أبناء الشعب الكادحير  دجنتر
  استعمل فيها النظام ا

، وسقط من جديد العديد من  المواجهات الت  لمروحيات إلطالق الرصاص عل المحتجير 
" )ضمت   لمانية للتقىص    21الشهداء الذين ظل عددهم مجهوال. وبــهذا الصدد أنكرت ما سم  ب "اللجنة التر

( استعمال جهازي الجيش والدرك  1991دجنتر   3يناير إىل حدود    16عضوا برئاسة المعظ  بوعبيد، واشتغلت من  
أجنبية  للرصاص   جهات  إىل  وكذلك  الشقة،    

ف  ومحت  المجرمير   من  "جماعة  إىل  المواجهات  وعزت   ، الخ 
 " المعلومة عن  الملكية"  لمانية  التر "اللجنة  و    42)"المؤامرة"(، كما تحدثت  بمدينة فاس،  مصاب    236جثة" 

جهزة القمعية(.  من األ   103مصاب منهم    124من األجهزة القمعية... وجثة واحدة بمدينة طنجة )  153منهم  
  تقريرها عن  

، فما سم  ب "هيئة االنصاف والمصالحة"، تحدثت ف  شهيد، بعد العثور عل مقابر  106وللتذكتر
 جماعية بحديقة "جنان السبيل". 
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لقد عرفت هذه االنتفاضة الشعبية المجيدة مشاركة كثيفة للطلبة الذين التحموا بالجماهتر الشعبية الكادحة،  
ية ضد األجهزة اإلجرامية الدموية. ولم يكن  ووحدوا شعاراته ا ومطالبها، وعملوا عل تنظيم المواجهات الجماهتر

  الذي أظهرته الجماهتر  
غريبا ساعتها، حير  أطلق مفهوم "الكومونة" عل المدينة )فاس(، فدرجة التنظيم الذات 

، كانت  الشعبية خالل نصف يوم لتدبتر أمور المدينة، حيث أصبحت تقريبا تحت سيطر  ة تامة للفقراء والكادحير 
ل أو اعتداء عل أي كان من السكان، باستثناء المواجهات مع   كافية لذلك، ولم تسجل ولو شقة واحدة ألي مت  
ات المدينة والوطن، واقتحام المحالت التجارية     تعود لناهتر  ختر

األجهزة القمعية وإحراق السيارات الفارهة الت 
ة وحجز سلعها وعر    األسواق الشعبية بأثمنة جد منخفضة مع تعيير  أمناء لألسواق الشعبية للسهر  الكبتر

ضها ف 
ادور، إىل إفران.   عل التسيتر السليم واآلمن، فيما هرول ممثلو النظام بالمدينة، وعل رأسهم "عامل" الكمتر

انطل حيث  الحرية"،  "مذبحة  ب  انتفاضتها  اإلسبانية  الصحافة  وصفت  األبية،  طنجة  ارة  مدينة  شر أوىل  قت 
  طوقت  

اري"، بعد أن تم اعتقال مجموعة من التالميذ من طرف األجهزة القمعية الت  المواجهات بخ  "الجتر
المسيلة للدموع والرصاص   القنابل  البداية    

المواجهات حيث استعملت ف    مكادة، لتندلع 
مداخل ومخارج بت 

، ليتم اللجوء بعدها إىل الرصاص الخ  وفرض تطوي   مكادة" و "دشر بن ديبان". المطاط 
 ق شامل ل "بت 

  انتفاضة يوم 
، فقد عرفت جل المدن  1990دجنتر  14لم تكن فاس وطنجة المدينتير  الوحيدتير  المشاركتير  ف 

المغربية مظاهرات عارمة، سجلت من خاللها مالحم من النضال والصمود والمواجهات، عل سبيل المثال الدار  
  مالل، أكادير وسوق السبت وعير  تاوجطات... البيضاء، القنيطرة، مراكش

، بت   
 ، آسف 

 : 1990دجنبر   16* 

اب   دعتا إلض  اللتير   للنقابتير   االستجابة    14ندوة صحفية  تتم  لم  إن  من جديد،  اب  ودعوتهما لإلض   ، دجنتر
 للمطالب. 
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 : 1990دجنبر   21* 

ادورية تم تقديم     طنجة، وحسب الدولة الكمتر
تقال للمحاكمة، ثم بعد ذلك بفاس  مع  28انطالق المحاكمات ف 

ادورية(.  40)  معتقال وفق الرواية الرسمية للدولة الكمتر

 1991سنة 

 : 1991نضاالت سنة 

كة النفط.   24 ابات بمدينة فاس لعمال شر  أبريل إض 

25     
اميك بمدينة الخميسات، وف  كة السالم للستر اب عمال شر ب عمال فندق    26أبريل إض  الديوري  أبريل يرص 

 بنفس المدينة. 

  نفس اليوم يتم تقديم   26
اب عمال "إيكوز"، ف  ي بالناضور، قصبة تادلة وإض  اب عمال النقل الحرص  أبريل إض 

(.  14معتقال للمحاكمة بفاس )معتقلو انتفاضة  48  دجنتر

اب عمال مناجم "بليدة" بورززات.  8  ماي إض 

10     
اب عمال بلدية سال، وف       14و    13ماي إض 

اللذين سيقدمون للمحاكمة ف  النسيج  اب عمال    8ماي إض 
 يونيو. 

ابات بالعديد من الكليات )البيضاء.. وجدة..(  15  ماي إض 
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3     
كة "المتوسطية" للبناء واألشغال بالعرائش، وف  اب عمال الشر "،    4يونيو إض   

اب عمال "سوديبت  يونيو إض 
  نفس اليوم، تدخل الق

وى القمعية ضد عمال "مولتيكس" و"سيكوب"، حيث "موسدور" و "سينور" بفاس. ف 
  صفوف العمال واقتحام منازلهم.  20من العمال، منهم   104أصيب 

ة، واعتقاالت ف    حالة خطتر
 ف 

اب عمال فندق "ماالبطا" بطنجة، وعمال األرصاد الجوية.  5و  4  يونيو إض 

   
     7ف 

للخياطة بفاس، وف  اب عمال "شيلبينكر"  ابات  يون  12/    1يونيو إض  تلتها إض  الجلد،  اب عمال  يو إض 
 بمؤسسات صناعية للمالبس ومؤسسة "صادق" للنحاس. 

     15و    14
اب بقصبة تادلة، وف    إض 

كة المغربية    19و    18يونيو عمال "إيكوز" يدخلون ف  ب عمال "الشر يونيو يرص 
 بورززات.  PLMلإلنتاج والتصدير"، وعمال فندق 

ب عمال    11إىل    8    يوليوز يرص 
ي بوجدة، وف       15النقل الحرص 

ق. وف  وبات الغازية بالشر كة المشر يوليوز عمال شر
شيد يوم    17 ، وعمال مصنع الطوب بتر ب عمال "إنزا أكادير" للطحير   يوليوز.   18يوليوز يرص 

2    /6     
اب عمال "بلدي المغرب الباهية" واالعتصام بمقر العمل، وف  اب عمال النفط   16غشت إض  غشت إض 

 بوجدة. 

اب عمال المطاحن بأكادير، وعمال "سوفانور" بمكناس يوم    23  غشت.   27غشت إض 

2     
  والبيضاء. وف 

ام" بكل من مكناس، فاس، آسف  كة النقل "كومت    لعمال شر
اب وطت  اب    5شتنتر إض  شتنتر إض 

بالمحمدية، وعمال "الرام" يوم        6عمال "سنيب" 
.. ف  كة "سيم" للمال  24شتنتر اب عمال شر بس  شتنتر إض 

 بالجديدة. 
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اب بمستشف  ابن سينا بالرباط واعتقاالت للطلبة بالخ  الجامع  "موالي إسماعيل"...    25 أكتوبر    4شتنتر إض 
   
اب عمال "سونافور" بمكناس، وف      9إض 

اب عمال منجم الحمام بالخميسات. ف  اب    16أكتوبر إض  أكتوبر إض 
اب عن الطع   نفس اليوم إض 

كان لعمال "سيكور". ف     بتر
اب عمال    20ام للمعطلير  بتازة وكرسيف. ف  أكتوبر إض 

  
اب عمال النسيج بير  سليمان  22الحافالت بوجدة، وف   أكتوبر إض 

 : 1991يناير   1* 

  أحداث انتفاضة 
 . 1990دجنتر  14"المجلس االستشاري لحقوق االنسان" يشكل لجنة تحقيق ف 

 : 1991يناير   17* 

  28يناير، تم تمديدها بعد ذلك إىل    21ويات لمدة ثالثة أيام، إىل حدود  توقيف الدروس وإغالق المدارس والثان
ابات ومقاطعة الدروس بالجامعات.    يناير. مع استمرار اإلض 

 : 1991يناير   25* 

  تضامنا مع العراق. 
اب وطت   نداء من طرف النقابات إلض 

اير  1*   : 1991فبر

ر فيه إرساله للجنود المغاربة ل ادور يتر ق األوسط )السعودية واإلمارات المتحدة(. خطاب للكمتر  منطقة الشر
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اير  3*   : 1991فبر

يالية. حسب المتتبعير  والمالحظير  الدوليير  قدر عدد   ة وطنية بالرباط مساندة للعراق وضد الهجمة اإلمتر مستر
يتجاوز العدد  ألف، وحسب األجهزة البوليسية للنظام لم    500ألف، وحسب المنظمير     300المشاركير  بنحو  

 ألف.  100

الصهيونية  علم  وإحراق  والعراق،  فلسطير   أعالم  ورفع  بالمنطقة،  الرجعية  لألنظمة  مناهضة  رفع شعارات  تم 
يطانية والفرنسية. كما طالب المشاركون بإرجاع الجنود المغاربة إىل البالد.  يالية األمريكية والتر  وأعالم اإلمتر

اير  4*   : 1991فبر

غرتر  من الصحراء الغربية، من بينهم ضباط، والتحاقهم بالجزائر من أجل الذهاب لدعم  جندي م  2250فرار  
يالية الغاصبة.   المقاومة العراقية ضد الهجمة اإلرهابية اإلمتر

بمعتقل   بالرصاص  تصفيتهم  وتمت  الجزائري،  النظام  ادوري من طرف  الكمتر للنظام  تسليم خمس ضباط  تم 
 الموت تازمامارت. 

اي  : 1991ر * نهاية فبر

اير تم إصدار    حق معتقل  االنتفاضة المجيدة ل   380إىل حدود نهاية فتر
 . 1990دجنتر  14حكما ف 

 : 1991مارس  19* 

  وزارة الخارجية واألمير  العام لألمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية
ادوري ف   لقاءات بير  ممثلير  للنظام الكمتر
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 : 1991أبريل   22* 

  1991م لألمم المتحدة حول الصحراء الغربية، ويتضمن تنظيم االستفتاء نهاية دجنتر  صدور تقرير األمير  العا 
 . 1992بداية يناير 

 : 1991أبريل   29* 

   1991أبريل    30األمم المتحدة تشكل "المينورسو"، حيث تم الموافقة عليها من طرف مجلس االمن يوم  
. ف 

: تحديد سكان الص   االستفتاء مع  نفس الوقت تم طرح خطة عامة بمرحلتير 
حراء الغربية الذين سيشاركون ف 

 وقف إطالق النار، ثم التحضتر إلعادة الالجئير  الصحراويير  من البلدان المجاورة. 

Minurso  :Mission des Nations Unies pour l’Organisation d’un Référendum au Sahara 
Occidental 

 : 1991أبريل   30* 

  حق  
  تراوحت بير   1990دجنتر    14معتقل عل إثر انتفاضة    48صدور األحكام ف 

سنوات    10أشهر و    4، والت 
 سجنا نافدة. 

 : 1991ماي  18/   17* 

ادور بالسمارة )"حملة االستفتاء التأكيدي"(.   حملة دعائية يقودها الكمتر
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 : 1991ماي  24* 

ح   شتنتر موعدا لوقف إطالق النار بالصحراء الغربية.   6األمم المتحدة تقت 

 : 1991يونيو  20* 

 طرد "مومن الديوري" من فرنسا إىل الغابون. 

 : 1991يونيو  28* 

 . 1991شتنتر  6اتفاق وقف إطالق النار بالصحراء الغربية ابتداء من 

 : 1991يونيو  30* 

   
.  7حجز العدد األول من جريدة "المواطن"، وف   

 يوليوز يتم حجز العدد الثات 

 : 1991غشت   3* 

. تشكيل لجنة   وطنية للنضال من أجل إطالق شاح جميع المعتقلير  السياسيير  والنقابيير 

 : 1991غشت   4* 

وجبهة   ادوري  الكمتر النظام  جيش  بير   الموريتانية،  الحدود  عل   "  
"تيفاريت  بمنطقة  عسكرية  مواجهات 

(  6البوليساريو، وذلك عل بعد شهر واحد من موعد بداية وقف إطالق النار )  . شتنتر
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 : 1991غشت  16* 

" عن مجموعة من المعتقلير  السياسيير  المتهمون سابقا ب "المس بأمن الدولة"، وذلك بالمناسبة  "عفو ملك 
ادوري ب "الذكرى     أطلق عليها النظام الكمتر

جاع وادي الذهب"، من بينهم بعض ممن حوكموا سنة   12الت  الست 
 . 1984، ومنهم كذلك من حوكموا سنة 1977

 :  1991* صيف  

  ألطر منظمة "إىل األمام" داخل السجن المركزي بالقنيطرة"، والحال    تم
عقد لقاء أطلق عليه ب "الملتف  الوطت 

  وبير  عناض من مجموعة  
  كانت تجري بير  الشفات 

. وقد تم إصدار عدد  26أن هذا األمر يتعلق باللقاءات الت 

  هذا الصدد، من ضمنها وثيقة "العمل ا
الوثائق السياسية ف    الطبقة من 

ي" و"التجذر ف  لديمقراط  الجماهتر
اإلثنو و"الخصوصيات  الشعبية"  واألحياء  الجبهة  -العاملة  "برنامج  و  المغربية"  الثورة  مع  وتمفصلها  ثقافية 

 الثورية". 

 : 1991شتنبر  13* 

ية للمؤتمر العالم  لحقوق ا أس اللجنة التحضتر ، يت  إلنسان  المغرب، بشكل مفاحر  وفق المتتبعير  والمالحظير 
لير  سنة   . 1993المزمع عقده بتر

 : 1991شتنبر  13* 

ة خارج المغرب     من السجن المركزي بالقنيطرة، وترحيله مباشر
ادوري يطلق شاح أبراهام الشفات  النظام الكمتر

  اتجاه واشنط
ادور ف  ازيلية. جاء هذا القرار أربعة أيام قبل مغادرة الكمتر  ن. بدعوى اكتشاف النظام لجنسيته التر
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 : 1991شتنبر  17* 

  مخيلة  
ادور لواشنطن، تم مسح معتقل الموت "تازمامارت" من الخريطة، وكأنه لم يكن إال ف  عشية زيارة الكمتر

معتقال، لم ينجو منهم إال أقل من النصف(. وتم إطالق شاح    60)   1973من اعتقلوا داخل شاديبه المظلمة منذ  
 من الموت إىل معتقل  القنيطرة  أول معتقل منهم، وهو زوج امرأة من  

  الناجير 
  حير  تم نقل باف 

جنسية أمريكية. ف 
 ومكناس. 

 : 1991أكتوبر  9* 

 . USAIDمليون دوالر من طرف "اوسايد" :  12قروض مالية قيمتها 

 : 1991أكتوبر  17* 

 .  مواجهات بير  الظالميير  والقاعديير  بجامعة وجدة، العديد من المصابير  والمعتقلير 

 : 1991أكتوبر  29/   22* 

معتقال واالحتفاظ بإثنير  ممن تبقوا عل قيد الحياة من جحيم تازمامارت، المعتقلون خالل    26إطالق شاح  
   
 . 1972و   1971االنقالبير  العسكريير  لسنت 

 : 1991أكتوبر  23* 

ادوري بمقدار   مليون دوالر.  56قرض من الكويت للنظام الكمتر
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 : 1991أكتوبر  25* 

  تحت رعاية األجهزة القمعية، وسقوط العديد من  
مواجهات دامية بجامعة فاس إثر الهجوم الظالم  الوحشر

  حق مناضل  أوطم والجماهتر الطالبية. 
. عرفت جامعة مدينة القنيطرة نفس المجزرة ف   الضحايا والمعتقلير 

 : 1991أكتوبر  26* 

 لمغرب. تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلير  با 

 :  1991أكتوبر  31* 

 : اغتيال الرفيق المعطي بوملي من طرف قوى الغدر والظالم

 :  الشهيد بوملي

     1971ازداد الشهيد سنة  
ا ف  بدوار أيت بومل  )الواد البارد( بمدينة تازة، عاش وهو صغتر

شعبة  الباكالوريا  شهادة  عل  الشهيد  حصل  وتعليمه.  بيته  بت  تكفلت    
الت  خالته  بيت 

  الموسم الدراس   الري
، والتحق بجامعة محمد األول بوجدة موسم  1990/    1989اضيات بمدينة جرسيف ف 

  كان يقودها القاعديون داخل    91/ 90
ياء / كيمياء. وبطبيعة الحال التحق الشهيد بنضاالت أوطم الت  شعبة فتر 
  قائمة ال

الئحة السوداء للقوى الظالمية الجامعة. وبسبب من نضاليته ومبدئيته الكفاحية، وضع اسم الشهيد ف 
واألجهزة القمعية عل حد سواء. اجتاز الشهيد سنته الدراسية الجامعية األوىل بتفوق، وانتقل إىل السنة الثانية،  
ومعها انتقلت القوى الظالمية الهمجية إىل الشعة القصوى، حيث شملت الشهيد "فتوى" ظالمية رجعية بالقتل 

  أص
الت  القروسطوي. يوم  بتهمة "اإللحاد"  الموت والفكر  الشهيد  1991أكتوبر    31درها قادة  ، وخالل وجود 

داخل قاعة األشغال التطبيقية بالكلية، ستقتحم القاعة العناض الظالمية مدججة باألسلحة، وتختطف الشهيد  



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

211  / 241 
غشت   30موقع    

فة(، واقتياده خارج الجامعة إىل إحدى المنازل بخ  ا  لقدس، ومورس عليه  أمام أنظار الكل )طلبة واألستاذة المشر
ايينه وأعصاب رجليه ويديه بواسطة آلة "اللقاط"، وتم   ، حيث قطعوا شر  

هيب والتعذيب الجسدي الوحشر الت 
الظالمية  القوى  هذه  يد  عل  شهيدا  سقط  أن  إىل  تعذيبه    

ف  واستمروا  زجاجية،  قارورات    
ف  دمائه  تجميع 
  الصباح الباكر ليو 1991أكتوبر    31واإلجرامية ليلة  

،    1م الغد، يوم  . ف  ، سيلف  بجثة الشهيد بنفس الخ  نونتر
  عملت عل نقل جثة الشهيد 

حيث تم اكتشافها من طرف حارس ليل  بالمنطقة، الذي أختر األجهزة البوليسية الت 
 الفاراتر  بوجدة، وبعدها تم تهريب الجثة ورفض تسليمها لعائلته ورفاقه، وال زال قتر الشهيد مجهوال.  

 إىل مستشف 

 : 1991نونبر    1* 

مواجهات بالقنيطرة، نفس سيناريو الهجمات الظالمية عل الحركة الطالبية وعل أوطم ومناضليه، عن طريق  
 أسلوب اإلنزاالت الظالمية بالجامعات المغربية.  

 : 1991نونبر    3* 

ادوري قيمته   يالية االمريكية للنظام الكمتر  مليون دوالر.  35قرض من اإلمتر

 : 1991نونبر    7* 

اء  يالية األمريكية. 16طائرة حربية من نوع ف.  20اتفاق أوىل  لشر وادوري واإلمتر  ، بير  النظام الكمتر

 : 1991نونبر   13* 

" بقيمة   مليون.  1.625قرض "أوروتر 
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 : 1991* نونبر / دجنبر 

ابات عن الطعام للمعتقلير  السياسيير  بكل من القنيطرة، فاس والبيضاء  إض 

 : 1991دجنبر  4* 

  للنظام بقيمة 
 مليون مارك.  65قرض ألمات 

 : 1991دجنبر   23* 

 . USAIDمليون دوالر من طرف "اوسايد" :   10.5قرض بقيمة  

 : 1991* دجنبر 

اب وانتفاضات دجنبر صدور "  ". 1990بيان من منظمة إىل األمام المغربية بمناسبة مرور سنة عل إض 

اب   اإلض  بعد  سنة  البيان  هذا     صدر 
ف  المغرب  عرفه  الذي  من 1990دجنتر    14العام  مجموعة  وواكبته   ،

  صدرت من بعده، يعج بتعابتر  
البيانات الت    بعض المدن المغربية. والبيان مثل سابقيه، ومثل 

االنتفاضات ف 
، للتعبتر عن التحول الذي طال   ومصطلحات تنهل من قاموس إصالح  بناه التحريفيون الجدد بشكل تدريخر 

لسياس  واإليديولوحر  للمنظمة، هكذا نقرأ أن "بناء دولة الحق والقانون" سيتم عتر "القضاء عل الطابع  الخط ا 
قبيل   تعابتر من  البيان  ويستعمل  المستبد"،    

الثات  الحسن  نظام  "التخلص من  للدولة"، وكذلك عتر    
المخزت 

  من أجل التخلص منها يجب "... إنض
وط للتخلص من نظام الحسن  "الطغمة المخزنية الحاكمة"، والت  اج الشر

والقوانير    المخزنية  اآلفات  من كل  ومتخلص  متحرص   سياس  عرصي  نظام  ب  واستبداله  المخزنية  وطغمته 
  البيان أن "هذا  

، فقد جاء ف    ظله دولة الحق والقانون"، ولطمأنة المناضلير 
االستبدادية القروسطية، تتحقق ف 
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الجمهوري  الطريق إلقامة    ظلها  النضال يفتح 
المجالس الشعبية، تزدهر ف  المرتكزة عل سلطة  الديموقراطية  ة 

  البورجوازي،  
جميع مكونات شعبنا". ويستعمل البيان كذلك مصطلحات تنتم  إىل الخطاب اإليديولوحر  الحقوف 

البيان  مثل تعبتر "حقوق اإلنسان والمواطن"، ويعتمد نظرة إصالحية للقوى الديموقراطية السياسية والنقابية، و 
الجديد   االسم  المغربية"،  األمام  إىل  "منظمة  باسم  وموقع  بالداخل،  المنظمة  وجود  لعدم  الخارج    

ف  صادر 
  الجديد داخلها. 

 للمنظمة بعد انتصار الخط التحريف 

 1992سنة 

 مارس( 23)إىل حدود   1992يناير   8* 

، وجدة،   
ابات بمؤسسات التعليم الثانوي والعاىل  )آسف 

 فاس....( إض 

 : 1992يناير   15* 

وتوكول الماىل  بسبب وضعية حقوق االنسان بالمغرب.  لمان األوروتر  يرفض الموافقة عل التر  التر

 : 1992يناير   17* 

  
، بعد وفاة بوعبيد ف   

  واليازع 
: اليوسف  اك  برأسير 

 . 1992يناير   8تعيير  قيادة جديدة لالتحاد االشت 

 : 1992يناير   27* 

لمانية )االستقالل، االتحاد ومنظمة العمل( تدعو لعقد جلسة برلمانية استثنائية، لمناقشة    أحزاب المعارضة التر
حهم بشأن اإلصالحات الدستورية.   مقت 
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اير   29/   28*   : 1992فبر

 مليار دوالر.  1.2إعادة جدولة الديون المحصل عليها من جهة "نادي باريس" وتقدر ب 

 : 1992مارس   2* 

  اعتمدتها األمم المتحدة أواخر سنة النظام يعلن 
 بخصوص الصحراء الغربية.  1991تمسكه باإلجراءات الت 

 : 1992مارس  15/   10/   2* 

 معتقل.  500"عفو" النظام عن  

 : 1992مارس  12* 

اد  ورة استتر ادوري يعلن عن ض   مليون طن من القمح بعد موجة الجفاف.  3.2النظام الكمتر

 : 1992مارس  13* 

 " ن من منظمة إىل األمام المغربيةبياصدور "

  أصدرتها "منظمة إىل األمام المغربية" بعدما تمت تصفيتها بالداخل، وه   
ينتم  البيان إىل سلسلة البيانات الت 

عموما كانت تصدر بالخارج، الذي عرف هو نفسه عزلة وضعفا نتيجة انشقاقات وانسحابات متواصلة، وهذا  
   البيان عل شاكلة البيانات األ 

  بمتابعة خارجية ألحداث سياسية داخلية بالمغرب، وتكمن أهميته ف 
خرى، يكتف 

  باستعمال كلمة "الحسن" أو "نظام  
نوع الخطاب السياس  الذي يحمله، فهو، عندما يتكلم عن النظام، يكتف 

انت    أجل  من  مهاما  عليها    
ويلف  ديموقراطية"،  "قوى  باعتبارها  اإلصالحية  القوى  ويخاطب  اع الحسن"، 



: كرونولوجيا سياسية ـــ محاولة تفصيلية وشاملة ـــ 1994 إىل الحل العمل   1970 منظمة "إىل األمام" الماركسية ـــ اللينينية المغربية: من التأسيس  

215  / 241 
غشت   30موقع    

ديموقراطية  اع  "النت   وعالميا"،  وطنيا  الطاغية  الحسن  "عزل  عتر  تتحقق    
الت  الحقيقية"،  "الديموقراطية 

  ال تعدو كونها ديموقراطية بورجوازية. ويمثل هذا  
حقيقية"، وقبل ذلك بسط البيان تصوره للديموقراطية، الت 

الماركش   والفكر  الخط  عن  اجع  الت  حلقات  من  أخرى  حلقة  فكرية    البيان  أهداف  من  اب  واالقت   ،  
اللينيت  ــــ 

وسياسية، سيعلن عنها فيما بعد، لما قرر زعيم التحريفيير  الجدد، تقديم البيعة للنظام، والعودة إىل المغرب،  
للتمتع بشمسه وسماءه الصافية الزرقاء، والدعوة إىل االصطفاف وراء قيادة النظام، من أجل ما أسماه ب "بناء  

"، وبطبيعة الحال يحمل البيان توقيع "منظمة إىل األمام المغربية". المجتمع الدي   
 موقراط  الحداتى

 : 1992مارس   26/   24* 

ضد   ية  وتشهتر مسيئة  "ترصيحات  بتهمة  للشغل،  الديمقراطية  للكونفدرالية  العام  الكاتب  األموي،  متابعة 
   الحكومة".  

اير مع جريدة "حرية المواطن"    22  وجاءت هذه المتابعة عل إثر ترصيحات األموي، األوىل ف  فتر
برلمانية"،   ملكية  "قيام  إىل  ودعا  فقط"  لالستبداد  ع  يشر الذي  المغرتر   الدستور  "عدم جدوى  قال ب  حيث 

   
مارس حيث قال أن "القادة المغاربة هم مجموعة من المحتالير  بدون    11والثانية لجريدة إسبانية )إلبايس( ف 
 وص". مستقبل" وأنهم "عصابة من اللص

 : 1992أبريل  2* 

اب بقطاع النقل بالبيضاء.   إض 

 : 1992أبريل  13ــ    9* 

طالبا بفاس، بدعوى التجمهر المسلح باألماكن العمومية، وإصدار احكام تراوحت بير  شهرين وسنة    35متابعة  
 أبريل بعد أن كانت مغلقة منذ بداية السنة.  13نافدة. وإعادة فتح كلية العلوم يوم  
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 : 1992  أبريل 17* 

  حق األموي، وغرامة مالية قدرها  
درهم )تم تأكيد هذا الحكم من    1000إصدار الحكم بسنتير  سجنا نافدة ف 

 ( 1993يناير   29طرف محكمة االستئناف يوم  

 : 1992أبريل   30* 

اب قطاع النسيج بطنجة.   إض 

 : 1992* أبريل 

 . 1مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد صدور 

 ( 1992مارس  30كلمة المجلة ) 

  من تعديل الدستور 
 أهداف النظام الملك  المخزت 

  
 استجواب مع الرفيق أبراهام الشفات 

  المغرب 
 صور عن انتهاكات حقوق اإلنسان ف 

 بعض متطلبات صمود الطبقة العاملة

 قراءة لواقع الهجرة الراهن 

  األحداث الجارية بالجزائر )بقلم لويزة  
 حنون( رؤية ف 
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ي   العمل الديمقراط  الجماهتر

  سجون الملك )نصوص من القنيطرة حول المغرب( 
 ف 

 : 1992ماي  17* 

اكية  ، منظمة العمل، التقدم واالشت  اك 
تشكيل "الكتلة الديمقراطية" من طرف أحزاب: االستقالل، اإلتحاد االشت 

  للقوات الشعبية. 
 واالتحاد الوطت 

 : 1992ماي  28ـــ   20* 

ادوري، والمصادقة عل معاهدة زيارة ب سيم الحدود بير  البلدين.  1972وضياف للنظام الكمتر
 القاضية بت 

 : 1992يونيو  11* 

النظام عن   الحقوقية حينها، فال زال    155"عفو"  المنظمات  السجون    532معتقل. ووفق    
معتقال سياسيا ف 

ابات و   350معتقل رأي،   102)  مس بأمن الدولة"(. "متهما بال   80معتقل عل إثر اإلض 

 : 1992يونيو  19* 

اك  واالستقالل  
  قدمها االتحاد االشت 

ادوري، وه  الثانية بعد "المذكرة" الت  تقديم الكتلة لمذكرتها إىل لنظام الكمتر
  أكتوبر من سنة  

 . 1991ف 

 : 1992* يونيو  

 ، ويتضمن: 2صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد  
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ق الطرقالمغرب ف   مفت 

 حول اعتقال المناضل التقدم  النوبتر األموي 

 ( 92/   3/   6وثيقة )جلسة عمل للملك مع األحزاب السياسية يوم  

 ندوة صحفية لمجلة إىل األمام 

 المسألة األمازيغية والخصوصيات اإلقليمية

 استجواب مع فراي بيطو )الجزء األول(

 بالنضال والتضحية )الجزء األول( الحركة الطالبية المغربية تاريــــخ حافل  

 : 1992غشت  25* 

ادوري وجبهة البوليساريو.   إعادة فتح المفاوضات بير  النظام الكمتر

 : 1992شتنبر   4* 

الداخلية يعلن عن نسبة المشاركة ب   بالمئة صوتت    99.96بالمئة، و   97.29االستفتاء حول الدستور )جهاز 
التقدم  بنعم(. قاطعت أحزاب "الكتلة" االستفتاء   التابعة لها، باستثناء  وذلك تحت ضغط شبيباتها والنقابات 

اكية.   واالشت 
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 : 1992شتنبر  16ـــ   7* 

اب عن الطعام ل   . 1990دجنتر   14معتقال من المحكومير  عل إثر انتفاضة  36إض 

 : 1992* شتنبر  

 ، ويتضمن: 3صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد  

 الحسن دستور 

ين لمنظمة إىل األمام   بيان بمناسبة الذكرى الثانية والعشر

 معركة المرأة المغربية ستستمر حتما 

 )  
 الحركة الطالبية المغربية تاريــــخ حافل بالنضال والتضحية )الجزء الثات 

 أضواء عل وقائع مقاومة شعب 

)  
 استجواب مع فراي بيطو )الجزء الثات 

 "  األمام"لمنظمة "إىل 22بيان الذكرى حول " 

     22صدر هذا البيان بمناسبة الذكرى  
بة القاسية الت  لتأسيس منظمة "إىل األمام"، أي بعد سبع سنوات من الرص 

  خريف  
لها ف  ،  1985تعرضت   

الماض  القرن  ثمانينات  بداية    تشكلت منذ 
الت  الجديدة  قيادتها  فيه  ، تحملت 

اتيخر   بة نتيجة خط إيديولوحر  وسياس  واست    تحريفية جديدة، كانت وراء تصفية مسؤولية الرص 
 سقط تدريجيا ف 

له وجود منذ  )الداخل لم يعد  بالخارج  البيان أهمية خاصة لكونه صدر  الثوري للمنظمة. ويكتش  هذا  الخط 
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بة   اكو  1985ض    بذلك، وجودا منظما، وليس بعض األفراد ممن أفلتوا من االعتقال( سنة بعد سقوط االشت 
، ونعت 

يالية الس    امتر
 قبل قرار الحل العمل  للمنظمة ف 

، وتضمن مجموعة من التصورات الجديدة  1994وفياتية، وسنتير 
  معرض حديث  

. هكذا وف  اتيخر  الغريبة عن تاريــــخ المنظمة الثوري وعن خطها اإليديولوحر  والسياس  واالست 
  انهز 

اكية المبقرطة" الت    يتحدث عن " االشت 
   البيان عن سقوط االتحاد السوفيات 

يالية، بما يعت  مت أمام اإلمتر
اكية  قية، أي دول اشت    أوروبا الشر

  وف 
  االتحاد السوفيات 

وتسكية حول طبيعة الدولة ف    واضح لألطروحة الت 
تبت 

االضطراب   أما  اكية.  اشت  أنظمة  هو  الجديد    
التحريف  التصور  هذا  حسب  سقط  ما  إن   . وقراط  بتر بانحراف 

، أي اإليديولوحر  الذي تسبب فيه هذا    
السقوط، فيعود حسب البيان إىل الثقة أكتى من الالزم بالنموذج السوفيات 

أن األمر يعود إىل مجرد تبعية ونقل اتجاه هذا النموذج الذي بدأ البعض يخرج منها )كوبا وفيتنام(، بينما يرى  
  تشييد    1992البيان أن صير   

  دينغ كسياوبينغ( كانت"...التزال مستمرة ف 
طريقها الخاص نحو  )صير  التحريف 

  النص( ضد أوروبا أرباب األبناك تتطور  
  أوروبا الغربية خاصة، كانت حركة قوى اليسار )هكذا ف 

اكية". وف  االشت 
 ضمن مخاض صعب لمجتمع بديل عن الرأسمالية، عرصي وقابل للتحقيق واالستمرار. 

قية هو نموذ    وأوروبا الشر
  االتحاد السوفيات 

  الفيتنام  هكذا، نجد أن ما سقط ف 
، وما يتم تصحيحه ف  اك 

ج اشت 
  أوروبا الغربية، تعيش  

اكية، وحركة اليسار ف    تشييد طريقها نحو االشت 
اكية، بينما الصير  مستمرة ف 

وكوبا هو اشت 
مخاضا صعبا لمجتمع بديل عن الرأسمالية، عرصي وقابل للتحقيق واالستمرار. ال يجد المرء أدت  صعوبة للحكم  

أطروحات بكونها تحريفية فاضحة. وينطبق نفس الحكم عل تحليل البيان النعكاسات سقوط    عل مثل هكذا 
ما   إىل كون  ويردها   ، اإليديولوحر  االضطراب  أسباب  عن  يتحدث  عندما   ، العرتر  العالم    عل 

السوفيات  االتحاد 
بالقو  أو    

السوفيات  بالنموذج  العربية كانت مطبوعة  الثورية  البورجوازية يسميه ب "اإليديولوجيات  العربية  مية 
   
ة، وهما مدرستان انهارتا ف  ". باإلضافة، إىل أن هذا التقييم يفتقد للدقة التاريخية فيما يخص تقييم 1991الصغتر

  كان جلها تحريفيا. 
، فهو يتنكر لطبيعة األحزاب الشيوعية العربية الت   التيار القوم  العرتر 
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البيان تحليال سطحيا   المغرب "بفرصة  ويقدم    
  بوصف ما يجري ف 

بينما يكتف   ، الجزائري والتونش  للنظامير  
اقا ديموقراطيا،   اع الديموقراطية"، ألن ما يسميه باألحزاب الديموقراطية لم تعرف كيف تحقق اخت  ضائعة النت  

السبعينات،  بينما القوى الديموقراطية الجذرية بدأت تستخلص الدروس من انسداد الطرق لسنوات الستينات و 
  ثورية المنظمة، يرد البيان  

اتيجيتها، ولمن يشكك ف    است 
فتعلمت دمج النضال السياس  من أجل هدف مرحل  ف 

تبف  مخلصة لدروس   المنظمة  البيان"  أو منشفية، فحسب  نهائية  الديموقراط  ليس مرحلة  النضال  بأن هذا 
ة أن الثورة المغربية ستر  ورة متواصلة عتر مراحل مندمجة بعضها ببعض". ولتأكيد  لينير  والماركسية الحية، معتتر

  البيان " أن منظمتنا "إىل األمام" بالخصوص،  
تمتر  المنظمة )ال وجود لها بالداخل( وبت المزيد من األوهام جاء ف 

  مرحلة متقدمة". إنه
  البوادي ف 

  األحياء والمعامل والكليات، وف 
ا تركز مجهودها لك  تنظم الجماهتر نفسها ف 

لها(، وال إخالص   الديموقراط  كبديل  اق  باالخت  ما يسم  )هناك  ثورية  اتيجية  أكاذيب مضللة فال وجود الست 
  البوادي،  

  المعامل أو األحياء أو ف 
لدروس لينير  الذي تم التخلص منه، والوجود للمنظمة بالداخل حت  تعمل ف 

 منظمة ال زالت مستمرة. إنها مجرد أكاذيب ليس إال، كان هدفها ايهام البعض بأن ال 

 : 1992أكتوبر  16* 

   
مليون درهم قيمة    120أكتوبر )  1انتخابات الجماعات المحلية، بعد ان انطلقت حملة األحزاب االنتخابية ف 

 . تمويل الحملة(

 : 1992* نونبر 

 ، ويتضمن: 4صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد  

( لنفتح النقاش )أبراهام    
 الشفات 
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ة  ة األختر
  الفت 

 سياسات النظام الملك  المطلق ف 

  المغرب
 حول أسباب تقلبات مواقف القوى اإلصالحية ف 

 مضيق الموت أو األكتاف المبللة 

ات التاريخية للهجرة المغربية بإسبانيا  الممتر 

اكية ويشوهون الديمقراطية(   استجواب مع محمد حرتر  )شوهوا االشت 

 الفلسطينيون بير  خيار المواجهة أو االرتكان إىل التفاوض  بعد سنة من مدريد: 

 : 1992دجنبر  1* 

اب عن الطعام للمعتقلير  السياسيير  بالقنيطرة.   إض 

 : 1992دجنبر  29/   9* 

ابات بالجامعات، فاس، وجدة... )  معتقال( 16إض 

 1993سنة 

 : 1993يناير   1* 

اب عمال "مولتيتكس" بالمحمدية  إض 
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 : 1993يناير   6* 

اء مليون طن من القمح.  ادوري لشر  قرض فرنش  للنظام الكمتر

 : 1993يناير   7* 

اب   اب عمال الصيد بسبب ارتفاع أسعار الغازوال، ودام هذا اإلض   يوما.  20إض 

 : 1993يناير   11/   10* 

 . اب بالتعليم العاىل 
 موجة إض 

اير  23/   17/   4*   : 1993فبر

اب ب "الرام"   إض 

اير  5*   : 1993فبر

 سنة.   20مليون دوالر لمدة  100قرض من البنك الدوىل  بقيمة  

اير  18*   : 1993فبر

اب عام لعمال السكك الحديد.   إض 
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اير  20*   : 1993فبر

اب عمال المناجم تضامنا مع عمال "صوماتام" و"صوميتان".   إض 

اير  25*   : 1993فبر

 مواجهات بير  الظالميير  والقاعديير  بفاس. 

اير   :  1993* فبر

 ، وهو يتضمن: 5صدور مجلة "إىل األمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد  

 استئناف المد النضاىل  

  الوضع الراهن 
اتيجية والتكتيك ف   حول العالقة بير  االست 

 لنتعبأ من أجل تفادي المأساة بالسجن المركزي بالقنيطرة 

 بالمغرببعض إشكاليات العمل النقاتر  وسط قطاع الطاقة 

 وقائع القمع ضد العمال والمناضلير  النقابيير  والجمعويير  

  الطبقة العاملة واألحياء الشعبية 
 التجذر ف 

  الواجهة األخرى 
 العدوان عل العراق، فلسطير  ف 
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  الممارسة السياسية
 أهمية اإليديولوجية ف 

ي الوضع الراهنحول نص: "
 
اتيجية والتكتيك ف  ": حول العالقة بير  االسبر

  نفس الوقت،  يق
، محاوال التعريف بموقف "المنظمة"، وف  اتيخر  ول صاحب المقال فيما يخص الطرح االست 

يره وإيجاد الحجج المنطقية له:   محاوال تتر

ي المنظم، تاركة مهمة تحديد   "طرحت المنظمة أن السبيل للقضاء عل النظام القائم هو العنف الثوري الجماهتر
العن لذلك  الملموسة  الشعبية، األشكال  الجماهتر  وسط  المنظمة  انغراس  وتطور  الثوري  المسلسل  بتقدم  ف 

 وخاصة الطبقة العاملة"

  محاولة للرد المسبق، عن كل اتهام بالتدرجية والتطورية، يقول الكاتب: 
 وف 

سيعرف    "قد يظن البعض أننا من دعاة النظرية التطورية والتدرجية للثورة. ال أبدا، نحن نعتتر أن المسلسل الثوري
قفزات نوعية تتحول خاللها التحالفات الطبقية والقوى األساسية وأساليب المواجهة مع النظام وأشكال التنظيم 
وطابع الحركة النضالية للجماهتر الشعبية. غتر أننا ال نعتتر أن تلك القفزات ستسقط من السماء بقدرة قادر، أو  

اكمات الكمية من جهة،  أنها ستكون نتيجة لحركة عفوية بل إننا نعتتر أ وط وقوع تلك القفزات النوعية ه  الت  ن شر
  مقدمتها الجماهتر الكادحة، لذلك فإن العمل عل  

، وف    توجيه وتنظيم حركة الجماهتر
وقدرة القوى الثورية ف 

  نفس الوقت االستعداد للقفزة النوعية تعتتر من ا 
اكمات عتر بلورة تكتيكات سديدة وف 

لمهام  اإلشاع بتلك الت 
 األساسية المطروحة عل القوى الثورية". 

  عن طرحه كل اتهام ب "التطورية" و"التدرجية"، باللجوء إىل مجموعة من  
لقد حاول صاحب المقال أن ينف 

ير ذلك االتهام بالتطورية والتدرجية.     عكس ما توخاه، أي تتر
  شيئا، وما كان إال أن سقط ف 

  ال تعت 
العموميات الت 
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اكمات الكمية  وسيحاول كذل ك إبعاد تهمة العفوية عن أطروحته، باللجوء مرة أخرى إىل العموميات، من قبيل الت 
لإلشاع   السديدة  والتكتيكات   ، الجماهتر حركة  وتنظيم  توجيه  عل  الثورية  القوى  وقدرة  النوعية،  والقفزات 

ورة االستعداد للقفزة النوعية ال  اكمات الكمية. ولم ينس التذكتر برص    تعتتر من المهام األساسية المطروحة  بالت 
ت 

  إحدى  
  تظل كامنة ف 

اتيجية سديدة، الت    غياب است 
عل القوى الثورية. فكيف يمكن بلورة تكتيكات سديدة ف 

  تتحقق فيها القفزات النوعية، فتخرج من مكمنها كما يخرج الجن من قمقمه. 
 الزوايا، حت  اللحظة الت 

ن اكمات الكمية وتحقيق القفزة سيحاول الكاتب، أن يقدم التر امج التكتيك  المرحل  الذي سيساعد عل اإلشاع بالت 
 النوعية. 

 : نامج، عل المستوى السياس   يقول الكاتب، بالنسبة لهذا التر

اسة"، وهذا المفهوم مستف  من التجربة الفيتنامية، ويتم   "اتخاذ مواقف سياسية مرنة تركز عل العدو األكتى شر
. )المافيا المخزنية، بدأ تداول مفهوم  إقحامه هنا   اتيخر    واالست 

  وسياقه الثوري التاريخ 
دون إدراك لمعناه الحقيف 

  ما سم  ب "إعادة  
ين، وهو المفهوم الذي بدأ يستعمله من ساهموا ف    ثمانينات القرن العشر

"المافيا المخزنية" ف 
عن   التعويض  تم  طريقه  وعن  الثمانينات،  منتصف  بعد  ـــــ  البناء"،  هللا  عبد  ـــــ  الحسن  "عصابة  مثل  مفاهيم 

المخزنية،   بالمافيا    
والمعت   ،  

يميت  إصالح   منظور  ضمن  دائما  الحال  وبطبيعة  الفاشية"،  "النواة   ،" الدليم 
والقمعية   العسكرية  األجهزة  ومسؤوىل    

الموظفير  من كبار  المخزنية،  الدولة  أجهزة  داخل  النافذة  العناض 
  طرح إسقاط الملكية واالكتفاء بإسقاط أجهزتها، و هو ما أطلق  واالقتصادية، واست 

عمال هذا المفهوم هدفه تالف 
"حركة   خالل  القوى    20عليه  جر كل  عتر  تتم  الطرح،  هذا  حسب  عزله  ومحاولة  المخزن.(  إسقاط  اير"  فتر

عية،  السياسية والطبقية األخرى إىل صف المعارضة، كما يساند القوى المناضلة داخل األحزاب ا  لمعارضة الشر
  نفس الوقت ينتقد تخاذل الجهات اليمينية داخل أحزاب المعارضة  

  اتجاه خلق جبهة نضالية معها، ف 
ويدفع ف 

لمانية".   التر
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أما شعار هذه الجبهة النضالية، فهو مناهضة "المافيا المخزنية" والحكم الفردي االستبدادي المطلق، بارتباط  
 ة للمافيا المخزنية. مع مواجهة المصالح االقتصادي

ــــ   ــــ عبد هللا  الحسن  امتدادا لمفاهيم سبقته من قبيل "عصابات  المخزنية"، ليس سوى  إن مفهوم "المافيات 
  آخر السلسلة،  

  مفهوم "المافيا المخزنية" ف 
"، "عزل النظام"، "عزل النواة الفاشية". وبطبيعة الحال يأت  الدليم 

  الخط اإلصال 
  به "المافيا  مما يعكس تطورا ف 

اسة"، و يعت  ، أما الكالم عما سماه الكاتب ب"العدو األكتى شر ح 
للثورة   اتيخر   االست  بالمنظور  عالقة  أية  له  ليست  و  الفيتنامية،  التجربة  من  مستف   مفهوم  فهو  المخزنية"، 

اتيجية ث ورية، سار عليها  الفيتنامية، كما صاغه قادتها الكبار، ألنه شعار صيغ ضمن شعارات أخرى، تخضع الست 
اتيجية الثورية، كما هو الحال لدى أصحاب "إعادة البناء"، فكل تكتيك     غياب االست 

، أما ف  حزب العمل الفيتنام 
المافيا  "مناهضة  وشعار  أفق،  بدون  مغامرة  نزعة    

ف  إما  و  اليمينية،  اإلصالحية    
ف  يسقط  أن  فإما  يفتقدها، 

اتيجية ثورية ، هو تعبتر عن نزوع  المخزنية"، كشعار يعتمد عل القوى اإلصال 
  غياب أية است 

حية لتحقيقه، و ف 
 .  
 و خط إصالح  يميت 

اتيجية الثورية، عل المستوى التنظيم  كذلك:   عالج الكاتب طرحه التكتيك  المفتقد لالست 

  واقع بلد كالمغرب يت
اتيجية والتكتيك عل مستوى أشكال التنظيم السياس  ف    "إن الربط بير  االست 

مثل إذن ف 
الظروف   سمحت  إذا  عية  الشر حت   بل  العلنية  منها  السياس   التنظيم  من  ومختلفة  متعددة  أشكال  بلورة 
الموضوعية بذلك، وشبه العلنية والشية. أما إعطاء أهمية خاصة لهذا الشكل أو ذاك، فيتعلق بتحديد طبيعة 

  تمر منها البالد والشكل األنسب لتوفتر ربط سدي
  ظل موازين  المرحلة الت 

اتيجية والتكتيك ف  د ومحكم بير  االست 
   
ية لفرض بناء إطار سياس  علت    اعتبارنا، أن المرحلة الراهنة تسمح بمراكمة القوى الجماهتر

القوى المحددة. وف 
ورة، وذلك عل المدى المتوسط".  ع  بالرص 

 وليس شر
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اتيجية، وبعد صياغة ما أسماه ب ورة تأجيل االست  ، أفصح كاتب المقال  بعد اإلقرار برص  نامج التكتيك  المرحل  التر
   
اكمات الكمية" و"االستعداد للقفزات النوعية"، أي االستعداد للدخول ف    به سابقا ب "اإلشاع بالت 

عما كان يعت 
اتيجية   ، يجعل من غياب االست   

عيا، وذلك تتويــــج لطرح إصالح  يميت    عل طريق أن يصبح شر
إطار سياس  علت 

اتيجية، ومن التكتيك طريقا لإلصالحية، باالعتماد عل برنامج نضاىل  يستند عل القوى اإلصالحية أساسا،    است 
 وعل شعار إصالح  كذلك يتخل عن طرح مسألة النظام. 

 : 1993مارس   1* 

ي  
 
  محيط جامعة ظهر المهراز  مارس  1استشهاد آيت الجيد بنعيس ف

، عل إثر تعرضه ورفاقه لهجمة ظالمية ف 
  تلقاها عل    25بفاس يوم  

بة الغادرة والقاتلة الت    حجم الرص 
  دون عناية ف 

اير، وقضائه أليام بمستشف  الغسات  فتر
 مستوى الرأس. 

 الشهيد آيت الجيد محمد بنعيس:  

(، والتحق بمدينة فاس لمتابعة  1964ازداد الشهيد بدوار تزك  أدوبلول بإقليم طاطا )سنة  
  من ثانوية إىل أخرى،  

دراسته حيث أقام لدى أخيه. بعد مسار دراس  طبعه االنتقال التعسف 
  الموسم  1986حصل الشهيد عل شهادة البكالوريا سنة  

، ليلتحق بكلية اآلداب بفاس ف 
وبطبيعة الحال التحق الرفيق بالحركة الطالبية ونضاالتها المجيدة. تم    . 87/ 86الدراس   

 (  
  موسمه الدراس  الثات 

يناير    20طالبا بعد أحداث مظاهرات    39( ضمن الئحة من  88/ 87توقيف الشهيد ف 
الشهيد سنة    1988 اعتقل  األجراوي.  زبيدة خليفة وعادل  استشهاد    عرفت 

أشهر  1990الت  بثمانية  ، وحوكم 
نا نافذة بفاس. ومعلوم أن جامعة فاس عرفت هجمات ظالمية وحشية عديدة بحماية األجهزة القمعية، سج

   
، نخر منه الشهيد بعد تصدي ساكنة ح  المصل وعير  قادوس  1991أكتوبر    25كانت أشهرها اإلنزال الهمخر  ف 

 للظالميير  لثنيهم عن اختطافه.  
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اير سنة    25ف  اك، ليفاحر     ، كان الشهيد 1993من شهر فتر   سيارة أجرة، رفقة أحد رفاقه، إىل ح  لتر

متوجها ف 
ب   بحصار عناض القوى الظالمية اإلجرامية لسيارة األجرة، ثم إخراجه منها بعد كش الزجاج، لينهالوا عليه بالرص 
ر  بواسطة العىص  المصفحة بالمسامتر والسالسل وسيوف الجاهلية، وختموا غزوتهم القروسطوية باستعمال حج

  من دون عناية تحت حراسة  
، وبف   

  حالة غيبوبة إىل مستشف  الغسات 
الرصيف للقضاء عليه. نقل الشهيد ف 

   
مشددة للقوى القمعية. بعدها تم نقل الشهيد إىل مصحة خاصة حيث تبث لديه كش عميق ونزيف داخل  ف 

 الرأس. 

  صبحية 
 ش. ، أعلن استشهاد الرفيق أيت الجيد محمد بنعي1993مارس  1ف 

 : 1993مارس  13* 

  قطاع السكك الحديد. 
اب جديد ف   إض 

 : 1993مارس   17/   16* 

  قطاع الصحة، وقطاع التعليم ) 
اب عام ف  يد ) 18إض   مارس(.  19مارس(، وقطاع التر

 : 1993مارس  23* 

ادوري    ألفا طنا من القمح.  50السعودية تمنح النظام الكمتر

 : 1993أبريل   3/   1* 

اب عمال مناجم جرادة    إض 
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 : 1993أبريل  2* 

 مليون دوالر.  215للنظام قيمته    BIRDقرض من طرف 

 : 1993أبريل  9* 

 مليون فرنك.  49قرض فرنش  للنظام بقيمة  

 : 1993أبريل   22* 

 مليون دوالر.  3قرض أمريك  للنظام بقيمة  

 : 1993أبريل   26* 

 مليون دوالر.  28وآخر قيمته  مليون دوالر، 98قيمته   BADقرض للنظام من طرف 

 : 1993ماي  11* 

 مليون دوالر.  234قيمته  BIRDقرض جديد للنظام من طرف  

 : 1993ماي  16* 

 استشهاد مصطف  الحمزاوي بمخفر الجهاز البوليسي بمدينة خنيفرة
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 الشهيد مصطف  الحمزاوي: 

دراسته إىل أن حصل عل  بدوار أمهروق بمدينة خنيفرة، وتابع    1966ازداد الشهيد سنة  
، ليلتحق بجامعة محمد بن عبدهللا بفاس شعبة الفلسفة.  1989شهادة الباكالوريا سنة  

وبعد سنتير  من الهجرة خارج البالد، عاد للبلد والتحق مجددا بالجامعة، بشعبة الحقوق  
الدراس    الموسم    

ف  بفاس  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  .  93/    92بكلية 

فرع   بالمغرب،  المعطلير   الشهادات  لحملة  الوطنية  بالجمعية  الشهيد  التحق  بعدها 
  الشغل والتنظيم. وهو األمر الذي جعله هدفا لألجهزة البوليسية 

  نضاالتها من أجل الحق ف 
خنيفرة، وانخرط ف 

   
من الشارع العام،  مساء بعد اختطافه    1993ماي    15بسبب من نشاطه وجرأته النضالية. تم اعتقال الشهيد ف 

الشهيد   تعرض  ب، حيث  والرص  والتهديد  والقذف  السب  وابل من  القمع  تحت  الجهاز  إىل مخفر  نقل  حيث 
  ،   مساء اليوم المواىل 

  نفس الليلة. وف 
ماي، أرادت األجهزة القمعية تهريب    16للتعذيب داخل مخفر القمع ف 

اإلقليم  بخنيفرة، إال أن مسؤولير  طبيير  رفضوا   جثة الشهيد للتخلص منها، إىل قسم المستعجالت بالمستشف  
" يسمح بذلك. فتعاد نفس عملية تهريب الجثة للمستشف  للمرة الثانية، وهذه    

ط قانوت  ذلك لغياب أي "شر
ادوري، ألجل   المرة تحت غطاء "االنتحار". هذا وبعد مسلسل من الضغط والتهديد من طرف خدام النظام الكمتر

للش الثانية  و  التصفية  ادور  الكمتر "وكيل"  و  األمن"  و"عميد  المدينة،  عل  ادور  الكمتر "عامل"  من طرف  هيد، 
"الوكيل العام بمحكمة االستئناف" بمكناس وأحد "األعيان" الرجعيير  )المدعو أمحزون(، أجتر أب الشهيد عل  

وتطويق ة حصارا  الفت  هذه  المدينة خالل  عرفت  ذلك.  تبعات  وتحمل  بالدفن  ام  الت   بمختلف  توقيع  بوليسيا  ا 
س للجماهتر أمام المستشف  يوم    صفوف المحتجير  من أبناء المدينة   25الشوارع، وقمع شر

ماي، واعتقاالت ف 
 ومن الجمعية الو.ح.ش.م. بالمغرب. 
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 : 1993ماي  21* 

 تشكيل تجمع للمعتقلير  السياسيير  المغاربة بباريس، والمطالبة بحق العودة وإسقاط المتابعات. 

 :  1993* ماي 

 من مجلة "إىل األمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن:  6صدور العدد  

 شطط استعمال السلطة، جوهر النظام المغرتر  )افتتاحية(

 "الديمقراطية الحسنية" ديكتاتورية بوليسية ــ عسكرية 

 فيالق الموت والظالم المتأسلمة سالح جديد / قديم بيد النظام الملك  اإلرهاتر  

 ملك  تجاه منطقة وسكان الريف سياسات النظام ال 

 حول مؤتمر التآمر بمالقا 

  الخامس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطير  
 بيان المؤتمر الوطت 

 الحزب الثوري جاهز قديم أم متجدد الوالدة؟

 : 1993يونيو  16* 

ادوري من طرف البنك األوروتر  لالستثمار بقيمة    مليون 60قرض للنظام الكمتر
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 : 1993يونيو  23* 

 مليون درهم.  500آخر للنظام من طرف الصندوق العرتر  لإلنماء االقتصادي واالجتماع  بقيمة  قرض 

 : 1993يونيو  25* 

يعية.   انطالق االنتخابات التشر

 : 1993يوليوز   12* 

 شهرا من االعتقال.   14إطالق شاح األموي بعد  

 : 1993يوليوز  17/   16* 

اب عمال الصيد بالناضور وعمال   كات الفالحية بسيدي قاسم. إض   الشر

 : 1993شتنبر   11/   10* 

اب عمال جبل عوام واعتقال العديد منهم.   إض 

 : 1993شتنبر  16* 

اب عمال الفوالذ بالناضور.   إض 
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 :  1993* شتنبر  

بالفرنسية، عدد رقم  تأمالت نظريةصدور نص " األمام"    مجلة "إىل 
الفرنسية ف  باللغة  ، 7"، صدر ألول مرة 

  العدد  1993باريس، شتنتر  
جما إىل اللغة العربية، وذلك ف  ه مت  ، السنة  47. وقد قامت جريدة "األفق" بإعادة نشر

اير   15يناير إىل  29الثالثة، من    . 1994فتر

  تاريــــخ الحركة التحريفية الجديدة بالمغرب، فمن خاللها هاجم منظر التحريفية 
يكتش  المقال أهمية أساسية ف 

اكية الجديدة الر    للحزب الثوري، محمال إياه سبب فشل تجارب بناء االشت 
، المفهوم اللينيت   

ئيش  أبراهام الشفات 
  هذا الصدد  

  مولدا للتوتاليتارية، ويقول ف 
  هجومه حد اعتبار الحزب اللينيت 

ين، بل ذهب بعيدا ف    القرن العشر
ف 

  الثورة 
ينات إىل نقيضها،  : "بل أفظع من ذلك، بحيث اتضح أن هذه الثورة )يعت  البلشفية( تحولت خالل العشر

وط يلزم علينا أن نراجع ما كان     هذه الشر
، ف    أدمت قرننا الحاىل 

مولدة وجها من الوجوه البشعة للتوتاليتارية الت 
 يظهر كأدوات ل "نجاح" هذه الثورة، وأساسا، مفهوم "الحزب الثوري" . 

اكية، وتجريم المرحلة الستالينية، هاجم منظر هكذا، وبعد تحميل اللينينية مسؤولية السقوط  "المدوي" لالشت 
التاريخية   المهمة  "أسطورة  ب  أسماه  ما  خالل  من  العاملة،  للطبقة    

التاريخ  وع  المشر الجديدة  التحريفية 
  هذا الصدد: 

وليتاريا"، ويقول ف   للتر

عبتر عن كل هذا، ليس بمقدور أي تنظيم  "إن تاريــــخ هذا القرن يبير  أنه ال يمكن ألي تنظيم أن يدع  قدرته عل الت
(. إن موضوع، أو    

لوحده أن يقوم بتنسيق جميع هذه النضاالت )والمقصود هنا تعددية نضاالت المجتمع المدت 
   
  حصلت ف 

وليتاريا"، تتضمن هذا االدعاء، وهو ما أدى إىل الكارثة الت  باألحرى أسطورة "المهمة التاريخية للتر
  
  ف 
 السابق".  االتحاد السوفيات 
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  ،  
  يتحدث فيها عن بديله للحزب اللينيت 

، الت   
ويكتش  هذا النص أهمية، لكونه من أوائل نصوص أبرهام الشفات 

  أطلق عليها "األنوية الثورية". 
 الت 

وتسك   
  نفسه، هو مفهوم تروتسك  قام بصياغته الت 

ف بذلك أبراهام الشفات  إن مفهوم "األنوية الثورية"، كما يعت 
"، صيف  بيتر     مجلة "نقد شيوع 

  مقالة له تحت عنوان "ما العمل بالماركسية"، وقد صدر ف 
.  1993هاردوان، ف 

غشت" تحت عنوان "مسلسل    30)لمعرفة المزيد بهذا الخصوص، يمكن الرجوع إىل الدراسة الصادرة بموقع " 
 اللينينية المغربية "إىل األمام" ...".(  –تصفية المنظمة الماركسية 

 : 1993توبر أك 7* 

 مليون دوالر.  30أبناك، وقيمته    5اتفاقية لقرض "أونا" من طرف 

 : 1993نونبر   12* 

اب عام ل    األبناك.  17إض 
 ألف من موظف 

 : 1993نونبر   16/   14* 

  الشاحنات. 
اب سائف   إض 

 : 1993دجنبر   31/   30* 

اب آخر عام لقطاع األبناك.   إض 
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 :  1993* دجنبر 

 مجلة "إىل األمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن: من   8صدور العدد  

 لنتحد جميعا للقضاء عل االستبداد 

 مهام المناضلير  الديمقراطيير  من أجل ممارسة نقابية بديلة

 معركة جبل عوام 

 مالحظات أولية )حول "تأمالت نظرية"( 

  مناقشات "تأمالت نظرية"
 مساهمات ف 

 اتفاق "غزة أريحا أوال" من أجل إطالق دينامية النقاش حول 

ق األوسط؟   بعد اتفاق أوسلو... أي مصتر للشر

 خريف الشهداء... فصل األلوان الجميلة

  
  الذكرى الثامنة الستشهاد أمير  التهات 

 ف 
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 1994سنة 

 : 1994يناير   5* 

ادوري بقيمة    للنظام الكمتر
 مليون دوالر.  60قرض كويت 

 : 1994يناير   12* 

 مليون دوالر.  15مساعدات غدائية أمريكية قدمت للنظام بقيمة قرض من أجل تمويل 

اير   : 1994* فبر

، سجلت من   اير بير  القوى الظالمية والطلبة القاعديير    األسبوع األول من شهر فتر
  جامعة فاس ف 

مواجهات ف 
   
اير(.   11خاللها العديد من اإلصابات واالعتقاالت. )سيحاكم المعتقلون ف   فتر

اير  18*   : 1994فبر

ادوري للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل )االموي(، عل إثر دعوة   تحذير من حكومة النظام الكمتر
   
اب عام المزمع خوضه ف  اير    25هذا األختر إلض  ،  1994فتر   اليوم المواىل 

اير، يرد الكاتب العام للنقابة    19. وف  فتر
اب، حيث ت اب. برفض تحذير ومنع حكومة النظام لإلض    للنقابة باإلض 

 شبث المجلس الوطت 

اير  21*   : 1994فبر

احتالل مقر النقابة )س.د.ت.( بالبيضاء من طرف األجهزة البوليسية واعتقال بعض أعضائها. عل إثر هذا، عقد  
  للمكتب التنفيذي للنقابة ليلة 

اب.  24/   23اجتماع استثنات  اير، وتقرر تأجيل اإلض   فتر
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 : 1994* مارس 

 من مجلة "إىل األمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن:  9صدور العدد  

  حالة انتظار
 المغرب ف 

اب العام ليوم   اير  25ظروف إعالن ثم تأجيل اإلض   فتر

اب العام   حول اإلعالن عن اإلض 

 الهجرة والمعركة من أجل مواطنة جديدة

   26موعة  بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لمحاكمة المعتقلير  السياسيير  ــ مج 
 ــ رفاق الشهيد أمير  التهات 

 مالحظات نقدية لتجديد منظمة "إىل األمام" 

  النقاش )تجديد المنظمة( 
 مساهمة ف 

  النقاش حول النضال الديمقراط  
 مساهمة ف 

  مقولة "العنف الثوري الجماهتر المنظم" 
 رأي ف 

 : 1994أبريل   13* 

ادوري، عن طريق   مليون دوالر.  22.7(، بقيمة SFIإحدى فروعه )  قرض من البنك الدوىل  للنظام الكمتر
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 : 1994ماي   4* 

  للنظام بقيمة  
     83.3قرض ألمات 

. وف   
كة "توتال"    8مليون مارك ألمات  ادورية حصتها من شر ماي تبيع الدولة الكمتر

 بالمئة(.  50)

 : 1994يونيو    8* 

 مليون فرنك فرنش  )فادس(  348قرض أخر بقيمة  

 : 1994يونيو  10* 

كة 'موبيل أويل" ) بالمئة(. بلغت القيمة اإلجمالية لبيع )"خوصصة"( حصة الدولة    50الدولة تبيع حصتها من شر
وىل  حواىل   

ادورية فيما يخص قطاع المنتوج البت   مليون دورهم.  775الكمتر

 : 1994يونيو  26* 

بقيمة   ادوري  الكمتر للنظام  أورتر   من قرض    80قرض  إىل سنة  مليون، وهو جزء  يمتد  وقيمته  1996إجماىل    ،
 مليون.  245اإلجمالية 

 : 1994يوليوز   5* 

ادوري بقيمة     للنظام الكمتر
 . سنة( 20مليون دوالر )لمدة  42.3قرض من البنك اإلفريف 
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 : 1994يوليوز   20* 

  أجور خدام السلطة التابعير  لوزارة الداخلية:  
بالمئة ل    112، و  بالمئة زيادة اجر "خليفة القائد"   47.8زيادة ف 

من   أجره  ارتفع  األختر  )هذا   " إىل    20373"الواىل  "عمال    43173درهم  أجور  ارتفعت كذلك  وقد  درهم(. 
ادور" عل المدن، والقواد والباشوات والكتاب العامون... وقد كلفت هذا الزيادات مبلغا قيمته   مليار    15.6الكمتر

 درهم من أموال البلد. 

 : 1994يوليوز   27* 

ادوري بقيمة قرض م . وقرض أخر يوم    120ن طرف الصندوق الفرنش  للتنمية للنظام الكمتر مليون فرنك فرنش 
.  150يوليوز بقيمة   28  مليون فرنك فرنش 

 :  1994* يوليوز 

 .   حق مجموعة من المعتقلير  السياسيير 
 صدور عفو ف 

 : 1994غشت  10* 

ادوري قرضا بقيمة صندوق النقد الدوىل  يمنح النظام   مليون دوالر.  65الكمتر

 :  1994* صيف  

 :  24صدور بيان الذكرى 
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  كونه آخر بيان أصدرته منظمة إىل األمام"، وعل األصح ما تبف  منها بالخارج، بعدما 
إن قيمة هذا البيان تتمثل ف 

ا سم  ب "إعادة البناء"  عل آخر ما تبف  منها بالداخل. عل العموم، دأب قادة م  1985أتت اعتقاالت خريف  
بة خريف   عل إصدار البيانات بمناسبة ذكرى تأسيس المنظمة، ويعتتر هذا البيان إىل جانب بيان    1985منذ ض 

  تم إصدارها إىل حدود    22والذكرى  16الذكرى  
، بما تكشفه من قضايا وأفكار  1994األهم من كل البيانات الت 

ر ما يسم ب "تجديد خط المنظمة"، وبطبيعة الحال، كما هو الحال  تبناها دعاة خط "إعادة البناء" تحت شعا
  مرحلة خطها الثوري 

بالنسبة لكل بيانات المرحلة، تم توقيع البيان ب "منظمة إىل األمام" )كانت المنظمة ف 
ى عل ال  – توقع بياناتها ب المنظمة الماركسية     ذلك داللة كتر

تحول الذي  اللينينية المغربية "إىل األمام"( ، وف 
 عرفته المنظمة عل يد قادة "إعادة البناء" الفاشل. 

 : 1994* صيف  

  التوجه المستقبل  للتنظيم، وكذا  
عقد لقاء لما سم  بلقاء لألطر القيادية لتنظيم "إىل األمام"، من أجل الحسم ف 

  هذا اإلطار 
. ف    مسلسل التجميع بالنسبة لعموم اليسار الديمقراط 

ه   من أجل االنخراط ف  انعقد لقاء بباريس حرص 
  الوجود تحت القيادة التحريفية الجديدة منذ بداية  

،  1980أعضاء تنظيم "إىل األمام" بفرع باريس الذي استمر ف 
أبراهام    : حرص  بباريس  الفرع  وعن  والشباري،  الحريف  الخصوص:  بهذا  المغرب  من  مبعوثير   بحضور  وذلك 

، سمتر بن سعيد، عالل علول، عزيز    
المنبه  وعزيز حمدان ومحمد منفق. يعتتر هذا اللقاء، هو األختر  الشفات 

بعد   التجميع.    مسلسل 
األغلبية ف  انخراط  التحريفية، خصوصا مع    مرحلتها 

األمام" ف  لتنظيم "إىل  من نوعه 
   
  والقانوت 

  بناء تيارها الخاص بها للتهتر  للعمل العلت 
ذلك، وبعد فشل هذا المسلسل، انخرطت كل مجموعة ف 

ة   بفت  تاريخيا  ة  الفت  تعتتر هذه   .) الديمقراط  النهج  المستقلون،  الديمقراطيون  الديمقراطية،  أجل  )الحركة من 
الرسم    التأسيس  بالمغرب عل  الجديدة  التحريفية  األمام"، حيث ستعمل عناض  "إىل  لمنظمة  العمل   الحل 

  شتنتر  ، حيث صدر العدد األول م1995أبريل  15للنهج الديمقراط  بتاريــــخ 
  . 1995ن جريدته ف 

 


