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النظمة الاركسيية اللينينية الغربية " لال ا ألمام"

تعمي داخل
تنبيه
أ
اقدم المدعوان المشتري و المنصوري مؤخرا ،على إصدار نص "بيان سياسي" ،م&&ؤرخ
أ
ز
ف&&ي ف&&براير  ،1980اش&&رف "التح&&اد الش&&تراكي للق&&وات الش&&عبية" ،عل&&ى طبع&&ه وت&&و يعه
بشكل واسع.
أ
و هذا "البيان" عبارة عن تهجم مليئ بال كاذيب و الفتراءات ،موجه&&ة ض&&د منظمتن&&ا و
مجموع الحركة الماركسية اللينينية و الحركة الثورية المغربية.
أ
أ
امام هذا ،نرى انه من الض&&روري الت&&ذكير ،و ل&&و بص&&فة م&&وجزة ،ببع&&ض المع&&الم الب&&ارزة
في تطور هذين العنصرين منذ اعتقالهما في .1976
لقد كان المشتري عضوا في اللجنة الوطنية المنبثقة عن الندوة الوطنية ال&&تي انعق&&دت
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أ
في  1و  2يناير  ،11972كما كان عض&&وا ف&&ي ك&تاب&&ة المنظم&&ة .2ام&&ا المنص&&وري 3فق&&د ك&&ان
مسؤول في منطقتي فاس والشمال خلل حقبة معينة.4
و عند اعتقالهما ،و عوض الص&&مود و مقاوم&&ة التع&&ذيب ،التجئ إل&&ى طري&&ق التف&&اهم م&&ع
أ
الب&&وليس ،و الع&&تراف باس &رار المنظم&&ة ،مس&&اهمين ب&&ذلك ف&&ي تفكيكه&&ا ف&&ي ال&&داخل،
خلل فترة فبراير /مارس .1976
و ف&&ي س&&جن عي&&ن البرج&&ة بال&&دار البيض&&اء ،5عم&&دا خلل ف&&ترة س&&بتمبر /دجن&&بر ،6إل&&ى
العم& &&ل التك&تل& &&ي ،لمن& &&ع الرف& &&اق ال& &&ذين ينتق& &&دونهما و يفض & &&حون مس& &&ؤوليتهما ف& &&ي
العتق &&الت ،و المتش &&بتين بالمب &&ادئ الثوري &&ة لمنظمتن &&ا ،م &&ن التع &&بير ع &&ن م &&واقفهم
بشكل ديموقراطي.
و ف&&ي س&&جن القنيط&&رة ال&&ذي انتقلن&&ا إلي&&ه ،م&&ع ب&&اقي المعتقلي&&ن من&&ذ م&&ارس  ،1977م&&ع
أ
 & 1الصحيح هو  31دجنبر /1971فاتح يناير  .1972إن التاريخ الوارد في النص خطا شائع.
 & 2يعني الك&تابة الوطنية.
أ
أ
 & 3عب &&د ا المنص &&وري ،م &&ن العض &&اء المؤسس &&ين لمنظم &&ة "إل &&ى الم &&ام" ،و أاح &&د أاعض &&اء "لجن &&ة التنس &&يق
أ
أ
أ
ال&&وطني" ،القي&&ادة الول&&ى لمنظم&&ة "إل&&ى الم&&ام" إل&&ى ح&&دود "الن&&دوة الوطني&&ة الول&&ى" ،و تحم&&ل مس&&ؤوليات
أ
آ
تنظيمي&ة مختلف&ة ،اخره&ا مس&ؤوليته ع&ن مدين&ة طنج&ة و تط&وان .و يعت&بر الس&اعد اليم&ن للمش&تري خلل ف&ترة
نونبر  /1974دجنبر .1975
 & 4المقصود هنا بالشمال مدينتي طنجة و تطوان.
 & 5المقصود هنا السجن المدني "عين برجة" بالدار البيضاء.
 & 6المقصود سنة .1976
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أ
أ
بع &&ض ش &&ركائهما ف &&ي البي &&ان الم &&ذكور ،عمل م &&ن اج &&ل الع &&تراض عل &&ى تط &&بيق مب &&دا
أ
أ
المحاس&&بة عل&&ى النه &زام ام&&ام الع&&دو ،ال&&وارد ف&&ي النظ&&ام ال&&داخلي لمنظمتن&&ا ،إل انهم&&ا
سرعان ما انفضحا و انعزل سياسيا ،وإثر ذلك اتخ&&ذت المنظم&&ة ق &رار توقيفهم&&ا ،ض&&من
أ
7
ز
مجموعة العناصرالتي ارتكبت اخطاء مماثلة )في يولي&&و  ( 1977و ب&&الرغم م&&ن ذل&&ك،
أ
أ
فق &&د اس &&تمرا ف&&ي اعمالهم &&ا التخريبي &&ة ض &&د المنظم &&ة ،مم &&ا اث &&ار س &&خط جمي &&ع مناض &&لي
أ
منظمتن&&ا عليهم&&ا ،و رغ&&م التج&&اوزات و الخط&&اء ال&&تي رافق&&ت ذل&&ك الس&&خط خلل س&&نة
أ
و
 ،1978فقد اتيحت لهما كل الظر ف للمس&&اهمة ف&&ي النقاش&&ات السياس&&ية ،ال&&تي ج&&رت
أ
في صفوف المنظمة ،ابتداءا من النصف الثاني من السنة الم&&ذكورة ،غي&&ر انهم&&ا ح&&اول
أ
مرة اخرى استغلل هذه المكانية لنفس السلوك النتهازي و التخريبي.
و هك &&ذا ،س &&عيا إل &&ى الس &&تفادة م &&ن ج &&و البلبل &&ة ال &&ذي ك &&ان س& &&ائدا ل &&دى ع &&دد م &&ن
المناض &&لين ،لجل &&ب توقيع &&اتهم عل &&ى البي &&ان المع &&روف "بي &&ان التجمي &&د" ،ف &&ي يوني &&و
أ
. . 1979و لق&&د اس&&تطاعا ان يس&&اهما ف&&ي نس&&ف مجه&&ودات مناض&&لي منظمتن&&ا ،ال&&ذين ل&&م
ي&&دخروا جه&&دا لقام&&ة ح&&وار بن&&اء م&&ع الرف&&اق ال&&ذي جم&&دوا عض&&ويتهم ،و لك&&ن ل&&م يم&&ض
أ أ
وق&&ت طوي&&ل ،ح&&تى اتض&&ح م&&ن خلل الص &راعات السياس&&ية ،ان اه&&دافهما الحقيقي&&ة،
إنما كانت التهجم على المنظمة وتخريبها.
أ
هكذا ،و بعد اس&&تنفاذ ك&&ل إمكاني&&ات العم&&ل معهم&&ا عل&&ى اس&&س مبدئي&&ة ،ت&&م اعتبارهم&&ا
أ
منس&&حبين ،و اعل&&ن ع&&ن ذل&&ك ف&&ي تعمي&&م داخل&&ي ص&&در ع&&ن المنظم&&ة ف&&ي  12نون&&بر
أ
 ،1979و بذلك تم وضع حد لحلمهما في التس&&لط م&&ن جدي&&د عل&&ى منظمتن&&ا ،و جره&&ا
 & 7المقصود هنا "بيان التجميد للعضوية" الذي وقعه  52مناضل.
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إل &&ى مس &&تنقعات الص &&لحية ،فظه& &را عل &&ى حقيقتهم &&ا البئيس &&ة حالي &&ا ،كإص &&لحيين و
أ
وص &&وليين ،ل ي &&ترددون ف &&ي نش &&ر ال ك &&اذيب  ،و اعتم& &&اد التش &&هير لت &&دنيس الرص &&يد
النضالي لمنظمتنا ،و لمجموع الحركة الثورية المغربية.
أ
أ
نظرا لكل ما سبق ،فإنه يتحتم على منظمتنا ،ان تدخل ف&&ي اعتباره&&ا ،ان العنص&&رين
أ
الم&&ذكورين ،ق&&د اص&&بحا يتص&&رفان كع&&دوين للمنظم&&ة ،و الحرك&&ة الماركس&&ية اللينيني&&ة
أ
و
المغربية ،و الحرك&&ة الثوري&&ة ،و ان نس&&تخلص ال&&در س و النتائ&&ج الداخلي&&ة اللزم&&ة م&&ن
أ
ذلك ،هذا إلى ج&&انب ال&&رد السياس&&ي الص&&ارم ال&&ذي ينبغ&&ي تق&&ديمه ل&&دحض اطروحتهم&&ا
اليمينية التصفوية.
إن هذا الموقف و الجراءات المستخلصة منه ،تنطبق كلها على العناص&&ر ال&&تي وقع&&ت
معهما "البيان السياسي" المذكور و هم:
أ
ر
العريش -الطريبقا امنايا بو اسا بوغابة ا بنعمر -المجاهد.

النظمة الاركسيية اللينينية الغربية
"الل ا ألمام"
شيتنب 1980
ملحوظة :كل الهوامش الواردة في النص موضوعة من طرف مدونة" 30غشت".
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