
مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

www.30aout.info                                                                                                                              1



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 غشت"30منشورات موقع "

www.30aout.info

ساسية للمنظمة
أ
ساسية للمنظمةالوثائق ال
أ
الوثائق ال

 الماركسية اللينينية المغربية الماركسية اللينينية المغربية
مام"

أ
مام""إلى ال
أ
"إلى ال

   الخط الثوري   الخط الثوري19801980  ـــ    ـــ  19701970

ول
أ
ولالجزء ال
أ
الجزء ال

2016يناير 

www.30aout.info                                                                                                                              2



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ولـــى للمنظمـــة الماركســـية 
أ
ربعيـــن لنعقـــاد النـــدوة الوطنيـــة ال

أ
 اللينينيـــة- بمناســـبة الـــذكرى الرابعـــة و ال

مام"المغربية 
أ
ساســية، ســاهمت فــي إطلق1972التي انعقدت فــي فاتــح ينــاير " إلى ال

أ
 ، و الــتي شــكلت حلقــة ا

دت إلــى الوضــوح السياســي و التنظيمــي، الــذي بلــورته وثيقــة 
أ
 عشــرة"ديناميــة فكريــة و سياســية و تنظيميــة، ا

شــهر مــن كـفــاح التنظيــم، نقــد و نقــد ذاتــي
أ
ساســية" غشــت 30"، يصــدر موقــع "ا

أ
ول مــن الوثــائق ال

أ
 الكـتــاب ال

مام"لمنظمة 
أ
 ، و ذلك مساهمة في تســهيل مهــام الطلع1974و  1970و يضم الوثائق الصادرة ما بين " إلى ال

مام"على تاريخ منظمة 
أ
ول جــزءا ثانيــا بعــد النتهــاء" إلى ال

أ
ساسية، و ســيلي هــذا الجــزء ال

أ
 من خلل وثائـقها ال

. من إعداده

 غشت" غشت"3030موقع "موقع "
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ولى لمنظمة 
أ
مام"حول الندوة الوطنية ال

أ
"إلى ال

ولــى للمنظمـة الماركســية اللينينيـة المغربيــة 1972ينــاير  1ـــ  1971دجنــبر  31بتاريــخ 
أ
 إلـى"، انعقــدت النــدوة الوطنيــة ال

مــام
أ
ول" غشــت 30"، و بهــذه المناســبة، ينشــر موقــع "ال

أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية: " مــن الجزء ال

أ
 الوثائق ال

مام"المغربية 
أ
ال الثوري 1980 ـــ 1970": إلى  سيسية و"الخط 

أ
التا في مرحلتها  المنظمة  بلورتها  التي  الوثائق  هي  و   ، 

. الثورية

ولى لمنظمة 
أ
مام"في بعض معطيات و خلصات الندوة الوطنية ال

أ
": إلى ال

 نتيجة لبنية التنظيم السائدة و لبنية القيادة الـتي كـانت بسـبب تركيبهـا الطبقـي و التناقضـات السـائدة داخلهـا، عـاجزة عـن

زمة التنظيـم فـي مختلـف مظاهرهـا، و تحـت ضـغط الحركـة الجماهيريـة 
أ
 انطلق المعـارك النقابيـة الكـبرى للطبقـة(مواجهة ا

ولــى لمعالجــة معضــلة التركيبــة البورجوازيــة الصــغيرة 1971، ســيتم ابتــداء مــن شــتنبر)العاملــة
أ
 إقــرار النــدوة الوطنيــة ال

ن تتجـــدر داخـــل الطبقـــة: للتنظيـــم، و العـــداد للجابـــة علــى الســـؤال المركـــزي 
أ
 كيـــف يمكـــن لمنظمــة بورجوازيـــة صـــغيرة ا

داة الثورية البرولتارية ؟
أ
جل بناء ال

أ
العاملة، طليعة الثورة، من ا

ولـى الـتي انعقـدت بالربـاط، علـى تنـامي حـدة)النـواحي و القطاعـات(بعـد نـدوات تهييئيـة محليـة 
أ
كـدت النـدوة الوطنيـة ال

أ
 ، ا

بنــاء
أ
 التنــاقض بيــن التركيبــة الطبقيــة البورجوازيــة الصــغيرة للتنظيــم و تزايــد الــوعي و تجــدره لــدى فئــة مــن المناضــلين مــن ا

ثــر
أ
 الكــادحين بعــد صــعود لمثقفيــن برولتــاريين منحــدرين مــن الجمــاهير البرولتاريــة و الكادحــة، الشــيء الــذي كــان لــه ال

وجهـا فـي فـترة مـا بعـد النـدوة الوطنيـة و الممتـدة إلـى
أ
 الكـبير علـى المعــارك السياسـية و اليديولوجيـة الـتي عرفـت المنظمـة ا

ثـره فـي انفجـار الصـراع داخـل المنظمـة بيـن الخطـوط الثلثـة حيـن انطلقـت1972نونـبر  20حـدود صـدور تقريـر 
أ
 ، كـذلك ا

.حملت القمع بموازاة مع تنامي الحركة الجماهيرية

جـل إعـداد إسـتراتيجية ثوريـة
أ
 سجلت الندوة الوطنية اندحار المفاهيم الصـلحية و توطـد الخـط الثـوري الجمـاهيري، مـن ا

 ترمــي بالعفويــة و تدمــج بــالملموس مســيرة العنــف الثــوري الجمــاهيري بالنتقــال نحــو الحــرب الشــعبية، و بــدور الطليعــة فــي

ن 
أ
 الـذي كـان الشـعار الرئيسـي للنـدوة، قـد سـجل" التجـدر داخـل الطبقـة العاملـة"العـداد و التهيــيء لهـذه المسـيرة، كمـا ا

 كـذلك، سـجلت النـدوة. مرحلة جديدة في العمل السياسـي و التنظيمـي داخـل الطبقـة العاملـة يرمـي بالعفويـة و التجريبيـة

.1972اللينينيين و الذي عبرت عنه النضالت المشتركة منذ يناير -الوطنية قفزة هامة في عملية بناء وحدة الماركسيين

كـدت علـى ضـرورة السـتمرار فـي
أ
فرزت تنظيميا لجنة وطنية باعتبارها قيادة مركزية، و ا

أ
ولى، ا

أ
 كخلصات للندوة الوطنية ال

 ، و ضــــرورة العمــــل وســــط الطبقــــة العاملــــة و)خاصــــة إســــتراتيجية القواعــــد الحمــــراء(النقــــاش حــــول الســــتراتيجية الثوريــــة 

 و .)مـارس" 23منظمـة "" (ب"الفلحيـن و إصـدار جريـدة مركزيـة للتنظيـم، و كـذا العمـل علـى تحقيـق الوحـدة مـع تنظيـم 

حياء الشعبية
أ
.جاءت باقي الخلصات لتدعيم العمل وسط الحركة الطلبية و التلميذية و العمل وسط ال
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ول
أ
وثائق الجزء ال

قنعة، فلنفتح الطريق الثوري.
أ
سقطت ال

الثورة في الغرب العربي في المرحلة التاريخية من تصفية المبريالية.

الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري و التنظيم الثوري للجماهير.

حداث عاشر يوليوز.
أ
جل الجبهة الثورية الشعبية ـ دروس النضالت الشعبية و ا

أ
من ا

مسودة حول الستراتيجية الثورية.

فق الثوري بالمغرب.
أ
تناقضات العدو و ال

شهر من كـفاح التنظيم ـ نقد و نقد ذاتي ـ 
أ
عشرة ا

الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ وثيقة شبه جماهيرية ـ

الوضع الراهن و المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية ـ وثيقة داخلية ـ

لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو.

الندوة التحضيرية للقطاع الطلبي.

نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية.

جل خط ماركسي لينيني لحزب البرولتاريا المغربي ـ نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث ـ
أ
من ا

مام":  القانون الداخلي.
أ
في المبادئ التنظيمية لمنظمة "إلى ال
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قنعة، فلنفتح الطريق الثوري
أ
!سقطت ال

 
طروحة الثورية

أ
ولي لل

أ
المشروع ال

1970 غشت 30
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: تقديم
مـــام التطلعـــات الجماهيريـــة 1970فجـــر صـــيف 

أ
ســـدلت ســـتارا كـثيفـــا ا

أ
ـــتي ا  بـــالمغرب مجمـــل تناقضـــات البرجوازيـــة ال

حـــزاب البرجوازيـــة الوطنيـــة (الســـتقلل والتحـــاد الـــوطني للقـــوات الشـــعبية) .العميقـــة
أ
 فـــي إطـــار الكـتلـــة فإعـــادة تكـتـــل ال

قنعتهـــا، بمثابـــة سمســـار يجتهـــد فـــي تســـخير الشـــعب لنيـــل
أ
ن ســـقطت ا

أ
 الوطنيـــة و ظهـــور البرجوازيـــة علـــى حقيقتهـــا، بعـــد ا

 مســاهمة ضــئيلة فــي الحكــم، عمليــة جعلــت حــدا لكــل المغالطــات الناجمــة عــن انقســاماتها الســطحية، ومواجهــة برلمانيــة

ن كلــتي البرلمــانيتين ل
أ
حســن الضــمانات للحكــم الفــردي، بيــد ا

أ
 الحكــم الفــردي المزيفــة ببرلمانيــة برجوازيــة، مــادة بــذلك ا

كـثر من حصان تمتطى صهوته
أ
.تعتبر الشعب ا

ســاس نفــس" الكـتلــة"الراميــة إلــى نيــل نصــف مقعــد فــي حضــيرة " حــزب التحــرر و الشــتراكية"و لعــل محاولــة 
أ
 علــى ا

 البرلمانيــة البرجوازيــة لتعــبر عــن نفــس الــروح الطبقيــة للبرجوازيــة الصــغيرة الــتي يميزهــا نفــس الحتقــار للجمــاهير و الخــوف

ن المواقــف الغامضـة و الملتويـة الـتي عـبر عنهـا جميـع السياسـيون الـبرجوازيون، فـي الـوقت الـذي كـان .من نضالتها
أ
 كما ا

 ، تشكل خيانة شاملة من طرف تلك الشرذمة"روجرز"واجب الوطنيين العرب هو تنظيم الجماهير وتعبئتها ضد مشروع 

صــل ل 
أ
 منظــم الهزائــم والستســلمات، وإن" حســنين هيكــل"مــن محــترفي السياســة وتجعــل منهــم صــورا محليــة طبــق ال

ن حسرة على السفك والتقتيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني (وثــورته الجبــارة)، ل
ن
 دموع التماسيح التي يذرفونها ال

خـــر، إذ
ن
ن تنســـينا الحملت التضـــليلية الــتي غمرنـــا بهـــا بعضـــهم، ول الســكوت المتــواطئ الـــذي الـــتزمه البعـــض ال

أ
 يمكنهـــا ا

عــداء الثــورة
أ
 إن: كــل هــذا يفــرض الحقيقــة التاليــة. التحقــوا جميعــا فــي هــذه المرحلــة الحاســمة مــن الثــورة العربيــة بمعســكر ا

 طريق المستقبل الوحيد بالنسبة للمغرب، الطريق الثوري، قد انفتح و واجب كـل المناضــلين المخلصــين هـو المسـاهمة

داة الحاســمة، 
أ
 و هــذا مــا". اللينينــي– الحــزب الماركســي "فــي التوضــيح اليــديولوجي حــول هــذا الطريــق، وفــي هيكلــة ال

طروحة الثورية
أ
ولي لل

أ
.سيتناوله المشروع ال

ول 
أ
القوى الثورية المتواجدة في المغرب: ا

:تنقسم الطبقات في المغرب إلى ثلث طبقات رئيسية
وليغارشيا الكمبرادورية ــ  1

أ
:ال

فراد يمارسـون سـلطة سياسـية مطلقـة مــن خلل الجهــاز القمعـي للدولــة 
أ
حيانــا تحــاول( و تتكون من شرذمة من ال

أ
 و ا

 تغطيتـه بطلء ليـبرالي)، و نفوذهـا يتزايـد يومـا بعـد يـوم وتشـمل سـطوتها مختلـف القطاعـات، فمـن الصـناعة و التجـارة إلـى

جنبي
أ
سمال ال

أ
.الفلحة مع ارتباط وثيق بالرا

أ
ســـمالية العالميـــة ) (ا

أ
وليغارشـــيا هـــو الرا

أ
 فـــوراء الخلفـــات الســـطحية والـــتي تصـــبح مجـــرد. إن الســـند الرئيســـي لهـــذه ال

ن الوحــدة العالميــة المبرياليــة مــا فــتئت تتقــوى وتتعمــق تحــت قيــادة المبرياليــة
أ
 تغطيــة لتوزيــع العمــل وتقســيمه، نجــد ا

مريكية
أ
عمـال النشـيطة فـي فرنسـا، والـتي مـن بينهـا بنـك . ال

أ
بناك ال

أ
 الـذي يشـكل بصـفة صـريحة ومباشـرة" روتشـيلد"وإن ا

بنـاك تشـرف وتسـاهم بنهـم
أ
شـكال المبرياليـة عـدوانا وعنصـرية، هـذه ال

أ
شـرس ا

أ
بشـع وا

أ
حـد القلـوب النابضـة للصـهيونية، ا

أ
 ا
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وليغارشيا الكمبرادورية
أ
شـكال جديـدة. في عملية النهب المتضاعفة التي تقوم بها ال

أ
نها تـؤمن بتوسـيع هـذه العمليـة با

أ
 كما ا

 وبتعميقهــــا فــــي القطاعــــات... الصــــناعية للســــكر ونــــوار الشــــمس وتربيــــة المواشــــي والنفــــط –كالســــياحة والمرافــــق الزراعيــــة

ــــراد مريكيــــة.الكلســــيكية مثــــل المعــــادن و تجــــارة الي
أ
عمــــال والحتكــــارات ال

أ
بنــــاك ال

أ
ــــام تواطــــؤ ا  و لقــــد تجلــــى بوضــــوح ت

وليغارشــــيا الكمبرادوريــــة (الطفيليــــة)
أ
 المغربيــــة و الموريطانيــــة فــــي عمليــــة تنســــيق الــــذخائر النفطيــــة و المعدنيــــة فــــي وال

.و في التخطيطات الرامية إلى استيلء المبريالية على ذلك الجزء من الوطن العربي" الصحراء الغربية"

 هــذه السياســة الــتي تهــدف إلــى الســراع بعمليــة نهــب البلد و توســيعها تــؤدي إلــى نــزع الِملكيــة مــن الجمــاهير(ب)  

 القرويــــة، و إلــــى الــــزج بهــــا فــــي وضــــعية البروليتاريــــا و حشــــدها فــــي مــــدن القصــــدير و غيــــر ذلــــك مــــن المعتقلت الحضــــرية

سمالية
أ
وربا الرا

أ
سواق الشغل ل

أ
سمالية العصرية والرمي بها في المنفى في معتقلت من نوع جديد مثل ا

أ
.للرا

وليغارشــيا الكمبرادوريــة الــذي ينتــج عــن هــذا النهــب يتــم بمجــرد
أ
 إن قمــع الجمــاهير الوحشــي والمباشــر مــن طــرف ال

شــخاص يــدينون بــترقيتهم الســريعة إلــى المناصــب العليــا داخــل
أ
 إدمــاج الرواســب المتجــذرة للقطاعيــة القديمــة، وكــذلك ل

 السلطة القمعية لتخليهم عن كل شعور وطني ولنعــدام خصــال النسـان فيهـم، الشـئ الـذي يهيئهــم جميعــا إلـى اسـتعمال

جنـــبي
أ
ســـمال ال

أ
وتوقراطيـــة والرا

أ
جـــل خدمـــة مصـــالحهم الشخصـــية، ومصـــالح ال

أ
 إن. العنـــف والظلـــم وبغـــض الشـــعب مـــن ا

حيـــاء الشـــعبية، يتشـــكلون مـــن القـــواد والشـــيوخ و
أ
 الســـاهرين علـــى التنفيـــذ اليــومي لهـــذا الســـتبداد فـــي الباديـــة كمــا فـــي ال

.المقدمين يساندهم في ذلك جهاز البوليس ورجال الدرك وشبكات الُوشاة
وليغارشــيا الكمبرادوريــة فــي اللجـوء إلــى اغتيــال واختطــاف وتعــذيب

أ
 فعلوة على التعسف والقمع اليومي، ل تتردد ال

 المناضلين، الذين يجرؤون على الخروج عن الطار السياسي الخاضع والمتواطئ مع البرجوازيـة الليبراليــة طــارحين حلـول

 ثورية، و الذين يعرضهم ضعفهم إلى القمع نظرا لعدم توفرهم على هيكل وإيديولوجيــة واســتراتيجية ثوريــة يعززهــا المنهــج

وليغارشيا الكمبرادورية ل تعتمد في الواقع الليبرالية إل كطلء خارجي نظرا للبنية البوليســية. العلمي
أ
ن ال

أ
 مع الشارة إلى ا

.الثابتة للدولة
ن اســتعمال العنــف المسـتمر والظلـم واحتقــار النسـان )ج(

أ
ن هذه البنية البوليسية تحمل بذور زوالها نظــرا ل

أ
 غير ا

 هكذا فإن جمهور البـوليس والــدرك لــم يعــد مــن الســهل العتمــاد عليـه فيمــا يخــص القيــام. يعزله عن كل قاعدة اجتماعية

كـثر على الفرق المدربة خصيصـا
أ
كـثر فا

أ
وليغارشيا الكمبرادورية تعتمد ا

أ
ن ال

أ
 بالقمع العنيف ضد نضالت الجماهير، كما ا

.كـفيالق التدخل السريع (سيمي)
ن هذا التناقض امتد إلى داخل الجيش الذي يشعر بالسياســة الـتي تقـوم علــى خيانــة المصــالح الوطنيـة مـن

أ
 و يبدو ا

نتجتهم الجيوش الستعمارية
أ
وليغارشيا الكمبرادورية التي تنتمي إليها جماعة كبار الضباط الذين ا

أ
 لكن تكوين. طرف ال

طــر العســكرية الوطنيــة مــن إدراك
أ
 وإيديولوجية البرجوازية الصغيرة وكذلك انعدام الحزب واليديولوجية الثوريــة منــع ال

 سـوف يكـون لنمـو هـذه المعركـة وتجـذيرها العضـوي واليـديولوجي. السـبيل السـديد المرتبــط بالمعركـة الثوريـة للجمـاهير

ن يهــدف كـفــاح الجمــاهير
أ
طــر وعلــى جمــاهير الجنــود المنبثقــة مــن الشــعب شــريطة ا

أ
 فــي البلد نتائــج إيجابيــة علــى هــذه ال
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وليغارشيا الكمبرادورية
أ
ن تهدف استراتيجيته وتكـتيكه وتنظيمه إلى عزل ال

أ
.بقيادة الحزب الثوري وا

دمجــت فــي عمليــة نهبهــا لقتصــاد البلد نــواب البرجوازيــة الكــبيرة التجاريــة )د(
أ
وليغارشــيا الكمبرادوريــة قــد ا

أ
 إن ال

خـــذت فـــي النمـــو قبـــل الســـتقلل، إذ لعبـــت دورا وطنيـــا، والـــتي مـــا فـــتئت منـــذ الســـتقلل
أ
 والصـــناعية والعقاريـــة الـــتي ا

جنــــبي
أ
ســــمال ال

أ
ــــة بمصــــير الرا وليغارشــــيا. مرهون

أ
 إن ممثلــــي هــــذه البرجوازيــــة الكــــبيرة يخــــدمون بالخصــــوص مصــــالح ال

 الكمبرادوريــة فيمــا يتعلــق بعلقاتهــا القتصــادية والماليــة بالمبرياليــة، وفيمــا يتعلــق بالتســيير والتنميــة وذلــك بالتعامــل

جهزة التي تعمق بوسائلها سياسة الستعمار الجديد
أ
بناك وال

أ
.مع تقنوقراطيــي المبريالية وال

وليغارشــيا الكمبرادوريــة تسـتعمل البرجوازيــة )هـ(
أ
شـخاص، وفـي هـذه القطاعـات، فـإن ال

أ
 و بالعتماد علـى هـؤلء ال

سرة-المتوسطة البيروقراطية، هذه الفئة الجتماعية 
أ
لف ا

ن
جهــزة- المتكونة مما يقرب من عشرة ا

أ
 تشكل فــي إطــار هـذه ال

ن مــــوظفي الســــلطة
أ
وليغارشــــيا الكمبرادوريــــة، كمــــا ا

أ
 الداريــــة والقانونيــــة والجتماعيــــة والقتصــــادية الهيئــــة المنفــــذة لل

ســاتذة الجامعــة قـد انــدمجت موضــوعيا وإيــديولوجيا. المرؤوســين يقومـون بــدور مماثــل داخــل الجهــاز القمعـي
أ
غلبيـة ا

أ
 إن ا

جهزة السياسية للبرجوازية الليبرالية
أ
.في هذه الفئة الجتماعية ويشكلون صلة وصل خاصة بين هذا الجهاز وال

و تقنــوقراطيين
أ
شــخاص مقيــدين بالهياكــل المباشــرة الــتي تقــوم علــى الفســاد والــتي انــدمجوا فيهــا، ا

أ
 و بصــفتهم إمــا ا

 متــــواطئين فــــي المجتمــــع المغربــــي نظــــرا لنمــــط حيــــاتهم ومشــــاغلهم، فــــإن ممثلــــي البرجوازيــــة المتوســــطة البيروقراطيــــة

ن واحــد
ن
ســيادهم ومــن طــرف الجمــاهير فــي ا

أ
جهزة. محتقــرون مــن طــرف ا

أ
 وحــتى يرتــاح ضــميرهم فإننــا نراهــم مرتبطيــن بــال

.السياسية البرجوازية ويركنون إلى التقنية
و

أ
ن تلعــب دورا سياســيا ايجابيــا ا

أ
 و نظــرا لهــذه التبعيــة الماديــة والمعنويــة فــإن هــذه الفئــة الجتماعيــة لــن تســتطيع ا

ن-سلبيا، وإل 
ن
ملون حل فرديــا لمشـاكلهم- كما فعلت حتى ال

أ
سـرهم الـذين يـا

أ
 .فلن تتعـدى القيـام بــإغراء بعــض الطلبـة وا

وليغارشيا الكمبرادورية التي ما فتئت في الواقع تحــد مــن عمليــة مغربــة
أ
ن الجمود العام لقتصاد البلد وتناقضات ال

أ
 إل ا

طر، يجعل من هذا الغراء شيئ وهميا
أ
ن تخضع هذه الفئة الجتماعية موضوعيا للمبريالية. ال

أ
.ومن الطبيعي ا

ــــة )و( وليغارشــــيا الكمبرادوري
أ
و شــــل الجمــــاهير إن ال

أ
جــــل خــــداع ا

أ
داة مــــن ا

أ
داة.  تســــتعمل اليديولوجيــــة كــــا

أ
 إن ال

داة البرجوازيــة الليبراليــة الــتي ســوف نســتعرض ملمحهــا فيمــا بعــد
أ
كـثر فعاليــة هــي فــي الواقــع ال

أ
 ولكــن. اليديولوجيــة ال

ليه الِملكيــة وخاصــة فــي بعــض
أ
ثيرا إيــديولوجيا مباشــرا باســتعمالها للــدين وتــا

أ
وليغارشــيا الكمبرادوريــة لزالــت تمــارس تــا

أ
 ال

وســـاط الفلحيـــة، وذلـــك باســـتعمالها للطرقيـــة 
أ
وليغارشـــيا. (الزاويـــات)ال

أ
ن ال

أ
ثير يظـــل ســـطحيا نظـــرا ل

أ
 ولكـــن هـــذا التـــا

عــداء العــرب-الكمبرادوريــة ليســت متواطئــة مــع المبرياليــة والصــهيونية 
أ
ساســا يمــس- ا

أ
 فحســب، بــل إن ســلوكها اليــومي ا

صيل عن طموح الجماهير المسلوبة والمحرومة من
أ
صول الدين الذي يكون في الحقيقة التعبير الذاتي ال

أ
 مسا صريحا با

.العدالة
شــكال

أ
ن الطريــق الثــوري هــو وحــده الكـفيــل بحــل كــل ا

أ
ثير، مبينــا ا

أ
صــل هــذا التــا

أ
ن يستا

أ
 علــى الحــزب الثــوري إذن ا

ن الهــدف الثــوري يرنــو اعتمــادا علــى الديكـتاتوريــة الديمقراطيــة للعمــال والفلحيــن الفقــراء إلــى بنــاء
أ
 الســتيلء خصوصــا وا
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 مجتمــع اشــتراكي فــي إطــار الثــورة العربيــة الكــبرى وفــي إطــار الــوطن العربــي، يضــمن العدالــة الجتماعيــة الحقــة، تلــك

ن هـــذا الهـــدف ينغـــرس فـــي تقاليـــد
أ
 العدالـــة الـــتي تجســـدت ذاتيـــا بتشـــبث الجمـــاهير بـــالقيم النبيلـــة للـــتراث الســـلمي، ول

 فــي النتفاضــة الشــعبية ضــد مــولي عبــد الحفيــظ،. النضــالت التاريخيــة الشــعبية الدائمــة المتجســمة فــي القــرن الجــاري

 وفي معركة الشعب البيضــاوي وكافــة الشــعب. والنضالت التي قادها ماء العينين، وموحى وحمو وعبد الكريم الخطابي

 المغربـــي تحـــت قيـــادة المقاومـــة، تلـــك النضـــالت الـــتي كـــانت كلهـــا تنـــاهض تســـخير الســـلطة المركزيـــة لفائـــدة المصـــلحة

جنبي
أ
.الشخصية ومصلحة ال

:  ــ البرجوازية الليبرالية2
 وإذا كانت البرجوازية الكبيرة قد تمكنت من إيجــاد مقعــدها فـي ظــل. وتتكون من البرجوازية المتوسطة والصغيرة

وليغارشـــيا، فـــإن البرجوازيـــة المتوســطة والصـــغيرة فـــي المدينـــة والباديـــة تعـــاني مـــن الضــمحلل
أ
جنــبي وال

أ
ســمال ال

أ
 الرا

وليغارشيا الكمبرادورية وعن نهجها القتصادي
أ
.القتصادي والجتماعي الناتج عن الطغيان السياسي لل

)
أ
ســـمالية تشـــمل المقـــاولين الصـــناعيين الصـــغار والمتوســـطين، كمـــا )ا

أ
 إن البرجوازيـــة المتوســـطة والبرجوازيـــة الرا

غنياء وصغار ومتوسطي الملكين
أ
.تشمل التجار المتوسطين والبرجوازية القروية المكونة من الفلحين ال

ولى بعد السـتقلل، وكــانت فـي هـذه
أ
سمالية نوعا من النمو خلل العشر سنوات ال

أ
 لقد عاشت هذه البرجوازية الرا

ساســـية
أ
ـــم تقـــض علـــى الســـلطة. المرحلـــة بالضـــبط ركيـــزة حـــزب الســـتقلل ال ـــة ل وليغارشـــيا الكمبرادوري

أ
ن هيكلـــة ال

أ
 إل ا

 بــل- 1970الشــيء الــذي عــبرت عنــه شــكليا فــي حالــة الســتثناء ودســتور -السياســية الحقيقيــة لهــذه البرجوازيــة فحســب 

سمالية
أ
.حدت في نفس الوقت من المكانيات القتصادية للبرجوازية الرا

وليغارشـــيا الكمبرادوريـــة
أ
ســـمالية نفســـها مرغمـــة علـــى التعامـــل مـــع ال

أ
جـــل ضـــمان اســـتمرارها نجـــد هـــذه الرا

أ
 و مـــن ا

وليغارشــيا
أ
 والخضــوع لنهبهــا، هــذا إن لــم يكــن مصــيرها فــي النهايــة الفلس بســبب الحتكــارات الفعليــة المكونــة مــن ال

جنبي
أ
سمال ال

أ
.الكمبرادورية والرا

 و نظرا لعجز هذه البرجوازية السياسي، هذا العجز الذي يرجع بــدوره لعجزهـا القتصــادي كطبقـة اجتماعيــة، ونظــرا

 لعجز محترفي السياسة البرجوازية عن الدفاع عن مصالحهم، فإن هذه الطبقـة ليـس لهــا اختيــار سـوى اللتحــاق بــالدارة

وليغارشـــيا
أ
حلمهـــا المســـتحيلة. السياســـية لل

أ
ســـيرة ا

أ
 فيمـــا يخـــص التـــورط الحـــالي لهـــذه الطبقـــة الجتماعيـــة الـــتي وقعـــت ا

خـرى، فـإن
أ
وليغارشــيا الكمبرادوريــة مــن جهـة ا

أ
 المتمثلة في دولة تعتمـد ديمقراطيــة برجوازيــة وطنيــة مـن جهـة ولنهــب ال

ســمالية الوطنيــة
أ
 برنامج الحزب الثوري هو وحده الكـفيل بإعطاء رؤيا واقعية وشريفة في إطار إنجاز قطاع محدود مــن الرا

.تحت قيادة الدكـتاتورية الديمقراطية الثورية للعمال والفلحين الفقراء وذلك ضمن المرحلة النتقالية نحو الشتراكية
ساتذة التعليم الثانوي والمعلمون، )ب(

أ
ي المثقفون، ا

أ
صحاب المهن الليبرالية، ا

أ
 إن البرجوازية الصغيرة تشمل ا

 كذا طلبة الجامعات والتقنيون المتوسـطون والموظفـون الصــغار والمتوسـطون باسـتثناء الفئت العليـا الـتي تسـاهم فعل

.في بناء البرجوازية البيروقراطية
ن هــذه الطبقــة تتكــون مــن عناصــر لهــا وظــائـف جــد مختلفــة داخــل المجتمــع، وظــائـف وهياكــل

أ
 فممــا ســبق يتضــح ا
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أ
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.تحول دون تماسكها
صــحاب المهــن الليبراليــة

أ
 إن صــغار التجــار والصــناع التقليــديين المتوســطين والمــوظفين الصــغار والمتوســطين، ا

وليغارشـــيا الكمبرادوريـــة وللمبرياليـــة
أ
 يعيشـــون وهـــم مهـــددون بـــالفلس، بينمـــا. يعـــانون بحـــدة مـــن سياســـة النهـــب لل

جـور الـتي يتقاضــونها وحـدود
أ
ضـف إلـى ذلـك جمـود ال

أ
ســعار والضــرائب، ا

أ
 تعترض حيــاتهم صـعوبات جمـة مثـل ارتفـاع ال

 إنهم يشـكلون إذن مــن الناحيــة الموضـوعية حلفــاء. الدخل الضئيلة التي ل تكاد تكـفي سد حاجاتهم الضرورية للمعيشة

ن يتم فصلهم عن اليديولوجية البرجوازية التي تهيمن عليهــم
أ
ســاتذة التعليــم الثــانوي والمعلميــن و. للثورة شريطة ا

أ
 إن ا

ولئك الذين يرفضون اســتعمال ثقــافتهم كمرتزقــة، مســتحقين بــذلك لقــب مثقفيــن، إن كـل هـؤلء
أ
 طلبة الجامعات وكل ا

ن جــزءا متزايــدا مــن هــؤلء ينبثــق عــن البروليتاريــا وشــبه. يكونــون مجمــوع المثقفيــن الــبرجوازيين الصــغار
أ
 وبــالرغم مــن ا

 البروليتاريـــا، فـــإن الطـــار اليـــديولوجي للجامعـــة والظـــروف الـــتي يشـــتغلون فيهـــا تـــدفعهم للنـــدماج ضـــمن إيديولوجيـــة

 البرجوازية الصغيرة، التي يميزها اليمان بتفوق ما يسمى بالنخبة التي تعتمد المعرفة النظرية، واحتقار العمل اليــدوي

.والقدرات الخلقة للجماهير الكادحة
وليغارشـــيا الكمبرادوريـــة، بطريقـــة غيـــر مباشـــرة، وكـــذلك محـــترفي السياســـة مـــن الـــبرجوازيين والـــبرجوازيين

أ
 إن ال

ثيرهم
أ
كـثر مـن مـرة هـذا التحريــف الجــوهري لبقـاء هـذه الفئت تحــت تــا

أ
 ولكــن. الصغار، بطريقة مباشـرة، قـد اسـتخدموا ا

مــام متطلبــات الثــورة
أ
 الفلس الذي يزداد وضوحا يوما بعد يوم، هو إفلس الفكر البرجوازي والبرجوازي الصغير وذلــك ا

مــام التيــارات اليديولوجيــة الــتي ســاهمت هــذه الثــورة فــي شــيوعها. العربيــة
أ
 كــل هــذه الفئــة الجتماعيــة قابلــة بشــكل. وا

يام، فيساعد على تغلغل ونمو هذه اليديولوجيــة
أ
هميته مع ال

أ
 تدريجي لليديولوجية الثورية، وتجعلها تقوم بدور تزداد ا

ول مــن التعليــم الثــانوي يــدخل عنصــرا. وســط الجمــاهير الكادحــة
أ
ســاتذة للطــور ال

أ
ن إنشــاء مراكــز إقليميــة لتكــوين ا

أ
 كمــا ا

.موضوعيا فيما يخص السراع بهذا النمو
طــر البرجوازيــة الليبراليــة مــن صــفوف البرجوازيــة الكــبرى والصــغرى، مشــكلة بــذلك فئــة مــن )ج(

أ
 لقــد انبثقــت ال

ن ســـوى مـــا تبقـــى مـــن الحركـــة البرجوازيـــة الوطنيـــة،
ن
ـــتي ليســـت ال ـــتي لعبـــت دورا ايجابيـــا مـــن مرحلـــة السياســـيين ال   ال

مام المقاومة المسلحة للعمال والحرفيين
أ
ن تنمحي ا

أ
ولى لحركة الستقلل قبل ا

أ
 وإن هذه الفئة قد امتصت. النطلقة ال

ن تنتقل بسرعة بفعل مناورات القطاع ونتيجة تناقضاته الذاتية
أ
مر تلك النطلقة قبل ا

أ
ول ال

أ
.لصالحها في ا

 لــم يســتطع هــؤلء السياســيون النهزاميــون تحــت ضــربات الحكــم الفــردي ســوى العتصــام بمخيلتهــم 1963فمنــذ 

ثناء النضالت الجماهيرية الهائلة فــي مــارس 
أ
 ، ول عنــد اغتيــال المهــدي بــن بركــة ول فــي1965عاجزين عن الخروج سواء ا

 ول فــي وقــت 1968/1969، ول خلل المعارك العارمة فــي المنــاجم فــي 1967فترة التعبئة التي عاشها الشعب في يونيو 

.1970المعارك الكبرى التي خاضتها شبيبة الثانويات والجامعات سنة 
ة إلــى إعــادة طلئــه الليــبرالي الــذي هشــمته هــذه الضــربات، غــادر هــؤلء الســادة

أ
 وحينمــا احتــاج الحكــم الفــردي فجــا

لعــابهم البهلوانيـة
أ
سـمن، ومحــاولين إلهـاء الشـعب با

أ
مـا. مخابئهم معرضـين عـن لقمـة الدسـتور المزيفـة مطــالبين بلقمـة ا

أ
 ا
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أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ولئــك الســادة الــذين طالمــا خــدعوا المناضــلين بــثرثرتهم عــن الشــتراكية العلميــة، فــإن هــؤلء
أ
كـثر نفاقــا، ا

أ
 البرجوازيــة ال

سيسي 
أ
نها،" تال إنها لفلســفة عبقريــة برجوازيــة زاحفــة علـى بطنهــا"يلوحون بشعار المجلس التا

أ
 كمـا يقــول لينيــن فـي شـا

وهام انتهازية برجوازية في إمكانية تنازلت سلمية من طـرف الحكــم الفــردي
أ
 إن كـل هـذا يــبين. وذلك في محاولتها لبث ا

نهــا القـوة وحــدها، قـوة الشــعب هـي الكـفيلـة
أ
كــاذيب والنــار والـدم، وا

أ
ل ينتظـر إل ال

أ
ن تجربـة شـعبنا القاسـية قـد علمتـه ا

أ
 ا

.بتحقيق العدالة
 لقد لعب محترفي السياسة البرجوازية الصغار دورا هامــا فـي عمليـة تعطيــل البروليتاريــا المغربيــة، وهـم الــذين )هـ(

 هــــذه البيروقراطيــــة الــــتي تهيكلــــت اعتمــــادا علــــى مناضــــلين تكونــــوا مــــن خلل قيــــامهم. يشــــكلون البيروقراطيــــة النقابيــــة

 في هذه الفترة كان التنظيم النقابي للطبقة العاملة والحــزب. بالمعركة النقابية إبان الحماية وفي ظل البرجوازية الوطنية

جل بــزوغ الـوعي الطبقــي والســتعداد للكـفاحــات الكــبرى سـواء القتصــادية منهـا
أ
 الشيوعي المغربي يلعبان دورا بارزا من ا

و السياســية للبروليتاريـــا المغربيــة الــتي قــامت بـــدور حاســـم فيمــا يخـــص تصـــفية الحمايــة
أ
ن هــذا الــوعي الطبقــي لــم. ا

أ
 إل ا

ثير
أ
 يتحول إلى إيديولوجية ثورية نتيجة تناقضات الحزب الشيوعي المغربي المطبوعة باليديولوجية الصلحية تحــت تــا

وربا، فاسحة المجال للبرجوازية الصغرى الوطنية
أ
سبقية الثورة في ا

أ
طر. التصور القائل با

أ
 و بعد الستقلل استطاعت ال

جهـزة السياسـية للبرجوازيـة والبرجوازيــة الصـغرى تكــوين بيروقراطيــة خاصـة
أ
 وقـد شـجعهم علـى. النقابية المندمجة في ال

وليغارشــيا الكمبرادوريــة الــذي يقــوم علــى الفســاد والقمــع
أ
ربــاب العمــل الســتعماريين وال

أ
 ولقــد اســتطاعت. ذلـك تكـتيــك ا

نهــا كــانت تــواجه التناقضــات
أ
 هــذه البيروقراطيــة النقابيــة خلل مــدة طويلــة تقويــة ســطوتها علــى الطبقــة العاملــة، خاصــة ا

 بالديماغوجية الناتجة عن البرجوازية بتجربتها المكـتسبة على صعيد المعارك النقابية والقتصادية، وبإيديولوجية توفر

 وسـهل هـذا التـوجه والنعــزال عــن الطبقـة العاملـة. للطبقة العاملة إمكانية النطواء علـى نفســها فـي الطــار النقــابي وحـده

 خيانة قيادة الحزب الشيوعي المغربي الذي عجز عن الحاطة بالمشـاكل الجديـدة الناجمـة عـن السـتقلل نظـرا لتبعيتهـا

 وبذلك قادوا هذا الحـزب إلـى التخلـي الكلـي عـن المعركـة اليديولوجيـة وإدخالهـا إلـى صـفوف الطبقـة العاملـة،. للتحريفية

جــل
أ
 والتخلــي عــن الــدور السياســي الــذي يتحتــم علــى كــل حــزب يقــول بانتمــائه إلــى الماركســية ى اللينينيــة القيــام بــه مــن ا

 بلــورة الــوعي الثــوري للبروليتاريــا، وذلــك نظــرا لكـتفــاء مناضــلي هــذا الحــزب بالقيــام بالعمــل النقــابي المحــدود فــي الطــار

ن سـقط فـي. النقـابي
أ
عطـي لحـزب التحـرر والشـتراكية الـذي مـا فـتئ ا

أ
كـثر وضـوحا بعـد التـوجه الـذي ا

أ
 وبـدت هـذه الخيانـة ا

نواع النتهازية التي ل تعرف لها مبادئ
أ
فظع ا

أ
.ا

ن الخيانــة الــتي تتضــح يومــا بعــد يــوم هــي خيانــة البيروقراطيــة النقابيــة الــتي تلعــب بطريقــة مباشــرة، ليــس لعبــة
أ
 إل ا

ربـــاب
أ
وليغارشـــيا الكمبرادوريـــة ولعبـــة ا

أ
 البرجوازيـــة الصـــغيرة النتهازيـــة فحســـب، ولكـــن كـــذلك وبـــدون تهـــاون، لعبـــة ال

 العمـــل الســـتعماريين، متخليـــة حـــتى عـــن المعـــارك النقابيـــة المحضـــة، والـــتي تحـــرف بواســـطة جريـــدتها وبقلـــم منظرهـــا

.الرسمي إلى التلميح بشعار تفوق ما يسمى بالنخبة
مــــا إفلس المنظمــــات السياســــية البرجوازيــــة لحــــزب الســــتقلل والتحــــاد الــــوطني للقــــوات الشــــعبية واحتقارهــــا

أ
 و ا
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 العفوي للجماهير، وكذا خيانة حزب التحرر والشتراكية الواضحة تشكلن حافزا قويا على العمل وعلى الشــروع فـي بنــاء

.الحزب الثوري للبروليتاريا
ن البروليتاريــا المغربيــة ســوف تعــرف كيــف تقــوم

أ
خيرتيــن تعطــي الــدليل علــى ا

أ
 إن الكـفاحــات العماليــة للســنتين ال

نهـــا تشـــكل هـــذه المـــرة الهيكـــل. بـــدور القيـــادة مـــن خلل حزبهـــا الثـــوري وكيـــف تلعـــب مـــن جديـــد دورهـــا التـــاريخي
أ
 غيـــر ا

جـــل قيـــادة
أ
 الرئيســـي للحـــزب الثـــوري المســـتند علـــى اليديولوجيـــة الماركســـية ى اللينينيـــة وعـــل الـــوعي البروليتـــاري مـــن ا

.كـفاحات الشعب المغربي حتى النصر النهائي للشتراكية
:الجماهير الكادحةــ  3
غلبية سكان المدن والبادية من جماهير البروليتاريا وشبه البروليتاريا الشعبية وتشتمل على )اأ(

أ
:تتكون ا

.البروليتاريا الصناعية والمعدنية والبروليتاريا الفلحية، وتكون هذه مجموع البروليتاريا -
 الفلحون، نعني بهــم المسـتغلون منهـم والفلحـون الفقـراء والخماسـة والعمـال المؤقتـون وعمــال الموقـف والباعـة -

 إن الشـباب. المستقلون والمستكـتبون والحرفيون الصغار والبروليتاريون العاطلون والنســاء ومجمـوع شـبه البروليتاريــا

 العاطــل ينتمــون إلــى شــبه البرولبتاريــا، والشــبيبة الــتي تحظــي بــالتعليم والمنبثقــة عــن الجمــاهير الكادحــة تكــون المعــبر

.الفكري لهذه الطبقة
خرى مــن البروليتاريــا والفلحيــن الفقــراء

أ
ما الفئت ال

أ
ساسية للثورة هي البروليتاريا الصناعية والمعدنية، ا

أ
 إن القوة ال

 إن مجمــوع البروليتاريـــا يكــون قــوة الثــورة، وتتحمــل البروليتاريـــا الصــناعية والمعدنيــة. فتكــون القــوى الحاســمة للثــورة

و العمـود الفقــري
أ
ساسية للثورة القيادة السياسية واليديولوجية التي يتشــكل فيهــا الهيكــل الرئيســي ا

أ
نها القوى ال

أ
 بحكم ا

.للحزب الثوري
مــا هــدف الثــورة فهــو الســيلء علــى الحكـــم مــن طــرف الجمــاهير الكادحــة المنظمــة فــي إطـــار مجــالس العمـــال )ب(

أ
 ا

 والفلحين الفقراء وفي إطار جماعات النضـال الشـعبي، وإحلل دكـتاتوريــة ديمقراطيـة للعمـال والفلحيــن الفقـراء محــل

ــــة والمبرياليــــة فــــي إطــــار الثــــورة وليغارشــــيا الكمبرادوري
أ
 الســــيطرة القتصــــادية والسياســــية واليديولوجيــــة والثقافيــــة لل

ن هــذه الدكـتاتوريــة تمــارس ضــد جهــاز المبرياليــة وحلفائهــا، فإنهــا تضــمن الطــار الصــحيح للتطلعــات. العالميــة
أ
 وبمــا ا

.القتصادية للبرجوازية المتوسطة والصغيرة
 إن المكـتسبات التاريخية للنضال الجماهيري المسلح في البادية والمنــاجم والمـدن إبـان مقاومــة الحمايــة، وبعــد )ج(

 سـنة، قـد خلفــت التحامــا نضـاليا عميقـا بيــن 15ذلك من خلل محاربة طغيان القطاع واضطهاد الستعمار الجديـد منـذ 

 هـذا اللتحـام بالضـافة إلـى الحتكــاك. المدينة والبادية بيــن البروليتاريــا وشـبه البروليتاريــا الحضـرية والبروليتاريــا القرويــة

همية المعطاة نسبيا للمدن 
أ
 في) من مجموع السكان %30مدن تضم  10حوالي (الجتماعي بين البادية والمدينة، وال

كيـد علـى ضــرورة تنميــة
أ
 بلد يخضع لسيطرة الستعمار الجديد، كل هذا يكون ميزة خاصة للثورة في المغرب مما يفرض التا

خر
ن
ي قطاع عن ال

أ
حسن دليل على هذه الحقيقــة هــو فشــل كــل. وتنظيم نفس النضال في المدن والبوادي دون تمييز ا

أ
 وا

 مــارس 23وانتفاضــة الشــعب البيضــاوي فــي  1958/59النضــالت المنعزلــة الــتي عرفتهــا البلد منــذ انتفاضــة الريــف فــي 
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ن هذه العزلة ناتجة عن خيانة. 1970ومعركة التلميذ والطلبة سنة  1968/69ونضالت المناجم في  1965
أ
 مع العلم با

.البرجوازيين والبرجوازيين الصغار وعن غياب الحزب الثوري
فــاق واضــحة للنضــال، واســتراتيجية ثوريــة ســليمة، فــإن) د(

ن
 فــي ظــل غيــاب حــزب ثــوري ماركســيىلينينــي ولنعــدام ا

و تنمــو فــي ظــل نــوع خــاص مــن إيديولوجيــة
أ
وســاط الجمــاهير الكادحــة ا

أ
 تلقائيــا فــي ا

أ
 بعــض التيــارات اليديولوجيــة تنشــا

ل وهي اليديولوجية النتقائية
أ
.البرجوازية الصغيرة ا

ن تقـــارن
أ
يـــة حـــال ا

أ
 ومجمـــوع هـــذه التيـــارات والمناضـــلين المنتميـــن إليهـــا والكـفاحـــات الـــتي تتمخـــض عنهـــا ل يمكـــن با

 بالتيارات اليديولوجية النتهازية للبرجوازيــة الليبراليـة، فقــط لكونهــا غيـر متســلحة باليديولوجيـة العلميــة للثـورة، ذلـك

نهــا تعــبر عــن تطلعــات عادلــة وطبيعيــة للجمــاهير الكادحــة، بــل يجــب العمــل علــى كســب هــؤلء المناضــلين إلــى صــف
أ
 ا

ن يصــبحوا عناصــر حاســمة فيــه-اليديولوجيــة الماركســية
أ
 وفــي هــذا الطــار. اللينينيــة وإلــى الحــزب الثــوري حيــث يمكــن ا

س لدى الجماهير والمناضلين
أ
.يجب محاربة كل اليديولوجيات التي تزرع اليا

مر الرتباط بالتيارات التي تنبع في غمــرة النضــالت التلقائيــة للجمــاهير، هــذه التيــارات المنبثــة مــن
أ
ول ال

أ
 ويمكن في ا

 .خلل تاريــخ البلد نفســه والــذي يتجلــى فــي النتفاضــات الــتي قــام بهــا الفلحــون والحركــة التمرديــة للجمــاهير فــي المــدن

كـثر ثوريــة بعــد تبنيهــا للســتراتيجية
أ
سها بهذه النتفاضـات، سـوف تكــون مــن الجمــاهير ال

أ
 هذه الجماهير التي تعبر عن يا

خـــرى فقـــد بـــرزت ىول تـــزال. الثوريـــة وبلـــورة هـــذه الســـتراتيجية فـــي النضـــال وتنظيمـــه
أ
 فـــي عـــدة مناســـبات- ومـــن جهـــة ا

.اليديولوجية النقلبية، وهذه في الواقع إيديولوجية برجوازية صغيرة يميزها في الجوهر عدم الثقة في الجماهير
ن

أ
نهــا ل يمكــن ا

أ
ثبــت بشــكل واضــح ا

أ
 وإن نتائج هذه اليديولوجية فـي بلـدان الشـرق العربـي حيــث فرضــت نفســها قـد ا

ن المناضــلين والمقــاومين الــذين زج بهــم فــي التيــار هــم فــي الواقــع ثــوار. تعتــبر إيديولوجيــة ثوريــة
أ
ــا خــرى تؤكــد ب

أ
 ومــرة ا

حــزاب التحريفيــة فــي الــوطن العربــي الــتي
أ
 حقيقيــون، تورطــوا نتيجــة محــترفي السياســة الـــبرجوازيين وخاصــة بســبب ال

بعدت بذلك هؤلء الثوار عن اليديولوجية الثورية-قدمت صورة مشوهة عن الماركسية
أ
.اللينينية وا

 اللينينية والمنغرس فــي-إن قيادة الثورة تتمثل في حزب العمال والفلحين المبني على اليديولوجية الماركسية )هـ(

داة الدكـتاتوريــة الديمقراطيــة للعمــال والفلحيــن الفقــراء المباشــرة عــن طريــق مجــالس العمــال
أ
 البروليتاريــا، وبواســطة ا

حياء الشعبية
أ
.والفلحين الفقراء وجماعات النضال الشعبي للفلحين ولسكان ال

التداخل بين هذه القوى والثورة العربية والعالمية: ثانيا 
كـتـوبر منـذ  .1

أ
سمالي العالمي، والــتي دشـنتها ثـورة ا

أ
زمة عامة للنظام الرا

أ
سمالية العالمية ا

أ
 ســنة، تطــورا 52تعرف الرا

همهــا انتصــار الثــورة الصــينية
أ
فرجــت عــن ثغــرات جديــدة، مــن ا

أ
 ســريعا، بــرز بوضــوح بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الــتي ا

ســـيا وانتصـــار الشـــعبين الكـــوري والفيتنـــامي علـــى
ن
وربـــا وتصـــاعد نضـــال الشـــعوب فــي ا

أ
 وتوســيع المعســـكر الشــتراكي فــي ا

.المبريالية
دى هذا التقهقر بالمبريالية إلى مواجهة انطلقة التحرر للشعوب بتعميم نظام الســتعمار الجديـد

أ
 هـذا النظـام. ولقد ا

 وممـا دعـم هـذه السياسـة. الذي تنوب فيه القطاعيــات والبرجوازيــات المحليـة جزئيــا عــن السـيطرة المباشـرة للمبرياليـة
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أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 للمبرياليـة اســتيلء حفنــة مــن البيروقراطيــة المحــترفين علــى الحكــم فــي التحـاد السـوفياتي فــي الســنوات الــتي تلــت وفــاة

نظمـــة الديمقراطيـــة الوطنيـــة، ودخلـــت مـــع المبرياليـــة فـــي مجـــرد. ســـتالين
أ
 هـــذه الحفنـــة الـــتي دعـــت إلـــى مـــا يســـمى بال

ن انطلقــات الشــعوب ســيل جــارف، فهــا هــي الثــورة الكوبيــة تفتــح ثغــرة
أ
 تناقضــات ثانويــة علــى الصــعيد القتصــادي، إل ا

ثير التحريفيــة
أ
ــا ثيرهــا ســوى ت

أ
مريكــا اللتينيــة ل يحــد مــن تا

أ
 ففــي الكونغــو وفــي اندونيســيا ومــالي وغانــا نــرى. جديــدة فــي ا

كـثر قواعــد البرجوازيــة والمبرياليــة، وكــذا الشــعب الفيتنــامي البطــل ونضــال الشــعوب
أ
كـثر فــا

أ
 نضــالت الشــعوب تزلــزل ا

خضـــر والتشـــاد، هــذا النضـــال الـــذي يمتــد ليشـــمل شـــعوب زيمبـــابوي
أ
س ال

أ
نغـــول وموزمـــبيق وغينيـــا والـــرا

أ
فريقيـــة فـــي ا

أ
 ال

ت تسـتخرج الــدروس مـن النكســات
أ
 وناميبيــا والـذي يتجـدد فـي الكـامرون، وإن شـعوبا مثـل شـعوب الكونغـو برازفيــل بـدا

.المترتبة عن اليديولوجية التحريفية
مريكــان يشــن

أ
مريكــي المتحــالف مــع جميــع الثــوار ال

أ
فريقــي ال

أ
 وفــي داخــل القلعــة المبرياليــة نفســها، فــإن الشــعب ال

 وإن تطـور وانتصــار الثـورة الثقافيـة فـي الصـين. نضال ثوريا حاسما يهـدد وينخـر شـيئ فشـيئ حصــن المبرياليـة الحصــين

لبانيــا قــد بغــث الصــورة الحيــة للشــتراكية وزود النضــالت الثوريــة العالميــة بمــد ثــوري جديــد
أ
 كمــا تعــرف عــدة بلــدان. وا

وربية مثل فرنسا وإيطاليا انبعاثا صارخا وعنيفا للقوى الثورية وفي طليعتها الطبقة العاملة، ويســتعد الشــعب
أ
سمالية ا

أ
 را

.السباني الباسل تحت قيادة البروليتاريا الثورية لشن الحملة الحاسمة على الدكـتاتورية الفاشية
 في هذا الطار تنمو مسيرة الثورة العربية معتمدة على الثورة العالمية، فتصبح عامل حاسما بالنسبة إليها، وهــذا .2

خــذ انطلقتــه مــن الهزيمــة الذريعــة الــتي عرفتهــا القطاعيــات والبرجوازيــات العربيــة فــي يونيــو 
أ
مــا. 1967النمــو الهــادر ا

أ
 ا

ساسي لهذه المسيرة فهو الشعب الفلسطيني المسلح ماديا ومعنويا وإيديولوجيا والذي التحم بالحديــد والنــار
أ
 المحرك ال

صــبح يكــون قــوة ثوريــة ل تقهــر 23خلل 
أ
ثيرات وإيــديولوجيات. ســنة، فا

أ
ــا  فمــن خلل نضــالته تفضــح وتشــطب كــل ت

 إن. اللينينيــة وتــترعرع إيديولوجيــة الثــورة العربيــة-البرجوازيــة الصــغيرة وتنغــرس جــذور اليديولوجيــة الثوريــة الماركســية

 هـــذا الشـــعاع مـــا فـــتئ يتجســـد فـــي ثـــورة اليمـــن الجنـــوبي وفـــي نمـــو الحركـــة الثوريـــة والتحرريـــة فـــي ظفـــار والخليـــج العربـــي

ثيرات الفكر البرجوازي الصغير الذي لزال قويا داخل الوطن العربي والمدعم من طرف اليديولوجية. وإريتريا
أ
ن تا

أ
 إل ا

ن يشــل نضـالت الشـعوب العربيــة حـائل دونهـا وتقــديم دعـم ملمـوس للثـورة الفلسـطينية خاصـة
أ
 التحريفيـة قـد اسـتطاع ا

".مشروع روجرز"ضد تطبيع مؤامرة التصفية التي خطتها المبريالية والتحريفية والحاملة اسم 
ن الزحــــف الشــــامل والعظيـــم للشـــعب العربـــي يســـتلزم التصـــفية النهائيـــة لليديولوجيـــة

أ
 والعـــبرة مــــن كـــل هـــذا هـــو ا

 التحريفية والبرجوازيــة الصـغيرة، كمـا يسـتلزم فضــحا تامـا لـدور الخونــة السياسـيين المنــافقين عملء الشـرذمة التحريفيـة

 هـؤلء السياســيون المحـترفون المحكـوم عليهــم بــالنقراض المخــزي، كمـا كـان. المسـيطرة علـى قيــادة التحــاد الســوفياتي

حزاب التحريفية في مصر والجزائر وتونس
أ
ن بالنسبة لل

أ
.الشا

ي تقــدم ملمــوس فــي نضــالت الجمــاهير ضــد هــذا
أ
ساســي، فــإن ا

أ
 وإذا كــانت المبرياليــة وعملؤهــا المحليــون العــدو ال

 العدو لــن يتــم إل بمحاربــة وإضــعاف ثــم تصــفية مواقـع الفكـر الــبرجوازي الصــغير والتحريفيــة وفضــح الخونــة بل رحمــة ول
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.شفقة
ساسـية

أ
 إن ترعـرع الثـورة العالميـة والثــورة العربيـة وتصــفية التحريفيـة داخــل صـفوف الثــورة العربيـة وفـي القطاعـات ال

 للثــورة العالميــة ســيمكن فــي المــدى المتوســط مــن عــزل ثــم تصــفية الكمشــة التحريفيــة الــتي تقــود التحــاد الســوفياتي كــي

ول
أ
س وطــــن الشـــتراكية ال

أ
مميـــة- يحـــل محلهـــا ىعلـــى را

أ
 قيـــادة ثوريــــة ترفـــع مـــن جديـــد رايـــة لينيــــن وســـتالين، رايـــة ال

.البروليتارية والثورة العالمية
:استراتيجية الثورة. 3

.إن قضايا الستراتيجية الثورية في المغرب تشكل جزءا من الثورة العربية المرتبطة بدورها بالثورة العالمية
 يظهــر مــن تحليــل القــوى المتواجــدة فــي المغــرب والنضــالت الهامــة للطبقــة العاملــة وشــبه البروليتاريــا فــي المــدن )اأ(

ن النطلقــة الثوريــة ممكنــة فــي المغــرب فــي الســنوات القادمــة، وكــذا نمــو الثــورة
أ
خيــرة، ا

أ
 والبــوادي خلل الســنوات ال

بيــض المتوســط
أ
سـمالية علـى الصــعيد العــالمي وخصوصـا فــي منطقـة البحــر ال

أ
زمـة العامـة للرا

أ
 كــل هـذا. العربيـة وتفــاقم ال

 يلقـي واجبــا مقدسـا علـى عــاتق الشــعب المغربـي والمناضــلين الثــوريين المغاربــة، وهـذا الــواجب يتجسـد فـي تحقيـق هـذا

شــقائنا الفلســطينيين مــن الخلــف وإبقــاء
أ
 المكــان، وتحقيــق النطلقــة الثوريــة لمواجهــة حــرب العــدوان المبريــالي علــى ا

.الشعلة الثورية في هذا الجزء الغربي من الوطن العربي
بيـــض المتوســـط تجعـــل )ب(

أ
هميـــة المغـــرب القصـــوى بالنســـبة للســـتراتيجية المبرياليـــة فـــي منطقـــة البحـــر ال

أ
ن ا

أ
 إل ا

مــــرا حتميــــا فتكــــون إذ ذاك الحــــرب الشــــعبية الــــرد النــــاجع علــــى الهجــــوم
أ
 التــــدخل المبريــــالي ضــــد النطلقــــة الثوريــــة ا

بيـض المتوسـط
أ
ن يزيـد فـي خطـورة الصـعوبات الـتي تـواجه عـدو الشـعوب فـي منطقـة البحــر ال

أ
نه ا

أ
 المبريالي، مما من شا

مد في الشرق والغرب حتى النتصار النهائي الحتمي
أ
.بمحاصرته داخل حرب شعبية طويلة ال

 وســتكون النضــالت العظيمــة الــتي ســتتمخض عنهــا طاقــات الشــعب الســباني الثوريــة دعمــا حاســما للحركــة الثوريــة

بيـــض المتوســـط مـــن طـــرف المبرياليـــة. المغربيـــة
أ
 إن احتلل المـــدن والجـــزر المغربيـــة الـــتي تقـــع علـــى شـــاطئ البحـــر ال

ســس وحــدة
أ
مريكيــة تضـــع ا

أ
 الســـبانية وكــذلك تـــدعيم المطـــارات العســكرية فــي جنــوب إســبانيا مــن طــرف المبرياليــة ال

ن يتطــور النضــال الثــوري. جدليــة مــا بيــن الكـفاحــات الثوريــة للشــعبين المغربــي والســباني
أ
 كمــا يجــب قبــل كــل شــيء ا

.للشعب المغربي في موريتانيا ووادي الذهب والساقية الحمراء
ـــا كـــل التقســـيمات المفروضـــة مـــن طـــرف الســـتعمار كمـــا يرفـــض كـــل المواقـــف ـــي يرفـــض بتات  فـــالحزب الثـــوري المغرب

 الشـــوفينية الـــتي تتخـــذها البرجوازيـــة والبرجوازيـــة الصـــغيرة والسياســـيون المنـــافقون المغاربـــة والراميـــة إلـــى جعـــل تلـــك

ـــي يجـــري فـــي خضـــم المســـيرة العامـــة. الربـــوع الصـــحراوية ومـــن ســـكانها مســـتعمرات مغربيـــة  فالنضـــال الشـــعبي المغرب

 وســيكون ذلــك مســاهمة حاســمة فــي. والطويلة للثورة العربية التي سيتمخض عنها حتما وطن عربــي واحــد حــر ومنتصــر

وليغارشــيا الكمبرادوريــة عملء المبرياليـة وضـد. تحريـر وتوحيــد القــارة الفريقيــة
أ
قــرب إخواننـا فـي هـذا النضــال ضـد ال

أ
 وا

مريكيـة، هـم
أ
جـل طـرد سـيدتهم جميعـا المبرياليـة ال

أ
جل طـرد الصـهيونية، ومـن ا

أ
 المبريالية الفرنسية والسبانية ومن ا

ن. إخواننا في الصحراء وموريتانيا
أ
ساسا شـكل حـرب شـعبية كمـا هـو الشـا

أ
خذ ا

أ
 وهذا الكـفاح المشترك لشعوبنا الذي سيا
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ن يتجسد في تنظيم جبهة موحدة للتحرير
أ
.في التشاد، يمكن ا

ساســي الــذي يعتمــده تطــور الحركــة فــي المغــرب هــو الجــد فــي تنميــة وتجديــد القــوى الذاتيــة والقضــاء )ج(
أ
 ال

أ
 إن المبــدا

ساســــية فهــــي بنــــاء لجــــن هياكــــل النضــــال . علــــى قــــوى العــــدو
أ
داة ال

أ
مــــا ال

أ
 العماليــــة، فــــي خضــــم المعــــارك) الشــــعبي(ا

حياء الشعبية
أ
.الجماهيرية، في المعامل والمناجم والضيعات الكبيرة ومجموعات النضال الشعبي في البوادي وال

ن تــدعم قوتهــا فــي كــل
أ
 ويجــب علــى الجمــاهير الشــعبية المنظمــة فــي اللجــن العماليــة ومجموعــات النضــال الشــعبي ا

وامرهـا وضـد المبرياليــة ىمرحلـة بمرحلـة
أ
وليغارشيا الكمبرادوريــة وجهازهــا القمعـي وضـد منفـذي ا

أ
 -نضال ملموس ضد ال

و البوادي وفي المناجم، هذا باعتبار قواهــا
أ
 بتعلم استعمال طرق النضال الجماهيري والحرب الشعبية سواء في المدن ا

مكن لتسديد الضربات إليه
أ
.الخاصة وقوى العدو وعزله كلما ا

ن يصــبحوا
أ
حسن المناضلين في إطار لجان النضال العمالية والشعبية، وا

أ
ن يبرز مناضلو الحزب الثوري ا

أ
 كما يجب ا

داتــه التنســيقية
أ
 وستصــبح هــذه اللجــان وفــي إطــار مســيرة. فــي إطــار هيكــل وتنظيــم الحــزب الثــوري وقيــادته الجماعيــة وا

داة التحرر والستيلء على الحكم وإقامة السلطة الثورية وتقويتها، سلطة الدكـتاتورية الديمقراطية الثورية
أ
 الثورة نفسها ا

.للعمال والفلحين الفقراء
:الحزب الثوري. 4

 اللينينيـة المندمجــة فـي-إن حزب العمال والفلحين الفقراء والمثقفين الثوريين المبنـي علـى اليديولوجيـة الماركســية

 الواقع الملموس للبلد وللثورة العربية، يتشيد بتنظيم المناضلين الثوريين الذين نجــوا مــن قبضـة البرجوازيــة المنافقــة

و الـــذين يـــبرزون مـــن خلل معـــارك البروليتاريـــا الصـــناعية والمنجميـــة ومعـــارك البروليتاريـــا الفلحيـــة وشـــه البروليتاريـــا
أ
 ا

حسن المناضلين
أ
.للمدن والبوادي كا

:إن هيكلة الحزب تعتمد 
 المركزية الديمقراطية وهذا يعني التحضــير الجمـاعي والمتمركـز مـن القاعـدة إلـى القمـة و .أ

أ
 على التطبيق العملي لمبدا

 مــن القمــة إلــى القاعــدة، مــن التطــبيق إلــى النظريــة ومــن النظريــة إلــى التطــبيق ىللتــوجيه اليــديولوجي والعملــي للتيــار

.الثوري
ن يلـــتزم بصـــرامة بمبـــادئ. علـــى التطـــبيق الفعلـــي للمركزيـــة فيمـــا يخـــص المســـؤوليات .ب

أ
 إن واجـــب المناضـــل هـــو ا

ساس الممارسة النضالية الملموسة وعلى تهيــيء الثــوريين الــذين
أ
 السرية التامة وبالختيار الدقيق لمناضلي الحزب على ا

.يكرسون حياتهم وكل مشاغلهم لخدمة الثورة
ن تشــطب فــي

أ
حزاب البرجوازية الصغيرة والبرجوازية المنافقــة يجــب ا

أ
 إن العادات الليبرالية الموروثة عن منظمات وا

.الحين ودون شفقة
 إن التقــدم الجمــاعي للحــزب والمناضــلين يتطلــب ممارســة مســتمرة للنقــد والنقــد الــذاتي كمــا يتطلــب اقتلع كــل نزعــة

.اللينينية في الممارسة-فردية، ويتطلب فهما عميقا لليديولوجية الماركسية
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 من تصفية المبريالية
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-I -نضال الجماهير وتناقضات الحكم في المغرب

:نضالت الجماهير- 1

خيــــرة، تــــبين تصــــاعد نضــــالت الجمــــاهير الشــــعبية، و إعــــادة النظــــر فــــي الســــلطة
أ
حــــداث الــــتي عرفتهــــا الشــــهور ال

أ
 إن ال

.الكمبرادورية من طرف مجموع الشعب

جــل1970لقد سجل شهر نونبر 
أ
ولد خليفـة، الــذين هبـوا مــن ا

أ
 ، تطورا كيفيا فـي نضـالت الفلحين،مـــع نضـالت فلحـي ا

يدي القطاعيين الجدد
أ
راضيهم من ا

أ
.انتزاع ا

يضــا
أ
راضــيهم، كــانت قــد عرفتهــا ا

أ
 و إن احتجاجــات وتظــاهرات الجمــاهير الفلحيــة ضــد اســتحواذ القطــاعيين الجــدد علــى ا

.مناطق متعددة من البلد، خاصة في الريف وتادلة

قــل خضــوعا لعرقلــة
أ
قــل فا

أ
صــبحت ا

أ
نهــا ا

أ
 لقــد بينــت الطبقــة العاملــة عــن طريــق عــدة إضــرابات، وتوقــف عــن العمــل، علــى ا

 البيروقراطيــة النقابيــة، ويبقــى العمــال المنجميــون فــي الطليعــة، ليــس فقــط بــالتوقف عــن العمــل و الضــرابات الجزئيــة فــي

عمـاق المنـاجم، كمـا
أ
كـثر حـدة، حيــث يــترافق الضـراب مـع احتلل ا

أ
شــكال نضـالية ا

أ
 خريبكة، لكن بتسجيل انتقال إلـى ا

واخر ابريل
أ
.ماي مع منجميــي قطارة ضد تسريح سبعة من ممثليهم، من بينهم الكاتب النقابي- حدث في ا

ن يحـد مــن إضـراب العمـال فـي
أ
 وفي المـدن، مـا زال ثقـل البيروقراطيــة النقابيـة فعـال، وكـان قـد اسـتطاع فـي شـهر دجنـبر،ا

.معمل باطا بالدار البيضاء ضد قمع الباطرونا

ـــا صـــبحت. علـــى هـــذا الصـــعيد ، جـــاء النجـــاح البـــاهر لمنجميــي قطـــارة، ليـــبين الطريـــق الصـــحيح للبرولتاري
أ
 ومـــع ذلـــك، ا

خيـرة، تطـورت إضــرابات
أ
ســابيع ال

أ
كـثر، هكـذا، وفــي ال

أ
كـثر فـا

أ
 البيرروقراطية العمالية محط تساؤل وسـط برولتاريــا المـدن ا

همهـــا مـــا عرفتـــه شـــركة الســـكر 
أ
 بالـــدار البيضـــاء، المصـــنع الـــذي يعـــد واحـــدا مـــن معاقـــل البرولتاريـــا) كوزيمـــار( جديـــدة، ا

 البيضــاوية، لكــن فــي نفــس الــوقت، تعرضــت لقمــع وحصــار شرســين، حيــث يوجــد العديــد مــن مناضــلي كوزيمــار ضــمن

.1سجناء مراكش

كـثر حدة مــن
أ
 في هذه السنة، خاض شباب الثانويات منذ بداية يناير، وإلى حدود منتصف شهر مارس، نضالت طويلة وا

.السنوات السابقة، والتي كانت قد هزت النظام بقوة

 لقد كــانت خاصــية نضــالت هـذه السـنة ، فـي عـدد مــن المدن،انتقـــال الجمـاهير الشـعبية إلـى المســاندة المفتوحـة، حيــث

.تظاهرت إلى جانب التلميذ في قصر السوق و الناظور و وجدة

 حيــث هـرب فنــانو, ، إلـى تظـاهرة شـعبية )عيـد العـرش(مـارس  3و في مدينة الدار البيضاء، تحولت ليلـة العيـد الرسـمي، 

مام صياح الجماهير
أ
.النظام مفزوعين، ا

ولــى مــن 12و بعــد الســتئناف العــام للدراســة، ابتـداءا مــن 
أ
ســابيع ال

أ
 مــارس، بعــد إعــادة إدمــاج التلميــذ المطروديــن فـي ال

 في مدينة مراكش التي مست العديد من مناضلي الجناح الثوري للتحاد الوطني للقـوات الشـعبية 71-70ـ المقصود بذلك اعتقالت 1
).المترجم(و الذين تم تقديمهم للمحاكمة في مدينة مراكش 
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.مارس 23الضراب، قدم التلميذ برهانا صارخا على استمرار كـفاحيتهم، من خلل دخولهم في الضراب العام ليوم 

كـثر حزما، و لم يســتطع السياســيون الــبرجوازيون و ممثليهــم
أ
 و قد كانت مساندة الطلبة لتلميذ الثانويات في هذه السنة ا

ن يزيلــوا القنــاع بشــكل مفتــوح، لتكســير
أ
 داخــل التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب، العــودة إلــى مهزلــة إفــران، و كــان عليهــم ا

ثير الديولوجيـــا
أ
خيــر، يـــبين، فــي نفــس الــوقت، تــا

أ
 الضــراب فــي الجامعــة خلل شــهر فــبراير، وتمكنهـــم مــن ذلــك فــي ال

 البرجوازية الصغيرةعلى قسم هام مـن الطلبـة، واســتمرار اتجــاه الـتراجع لـدى الطلبـة الثــوريين فـي الجامعـة، الـذي يعزلهــم

حزاب البرجوازية
أ
مام ال

أ
.عن الجماهير، وفي نفس الوقت، يضعفهم ا

ساسية لنضــالت الجمـاهير تتمثــل فـي عــدم التنســيق والتجــذر غيـر الكــافي للمناضــلين الثــوريين داخــل
أ
 إن نقط الضعف ال

فق الستراتيجي
أ
حســن لتجــاوز نقــط الضــعف. الجماهير، و نقص ال

أ
 لكن التطــور نفســه لنضــالت الجمـاهير يخلــق شــروطا ا

.هذه

شــهر مــن النضــالت يــبين مــن خلل مثــال 
أ
ولد"إن الشــعار الــذي صــدحت بــه الجمــاهير فــي فاتــح مــاي، و المعمــم لســتة ا

أ
 ا

ن يعرفــوا2"وقطــارة" خليفــة
أ
ن الجمــاهير تعــرف اســتخلص الــدروس مــن هــذه النضــالت، وعلــى المناضــلين الثــوريين ا

أ
 ، ا

كـثر حضورا داخل نضالت 
أ
يضا،وتوجيه جهدهم بشكل يجعلهم ا

أ
.في المستقبل"قطارة"و " ولد خليفة"استخلصها ا

:تشدد النظام وعدم انسجامه- 2
أ
مــام هــذه النضــالت تشــدد النظــام بقــوة فــي مــواقفه -ا

أ
 بفتــح(فقــدكان خطــاب العــرش بمثابــة رفــض عنيــف، وغيرمقنــع، . ا

رض، ومطالب الشبيبة حول التعليم) النون وتشديدها
أ
. على مطالب الفلحين حول ال

ســعار قفــزات جديــدة، فثمــن الزبــدة تضــاعف مرتيــن ونصــف بشــكل مفــاجئ مــع ارتفــاع ســعر
أ
 فــي المقابــل، عــرف ارتفــاع ال

. البنزين، و قد واجه النظام المطالب الشعبية حول سعر السكر،بصمت ينم عن الحتقار

وليغارشية الكمبرادوريــة، تســقط فــي منطــق نظامهــا لنهــب
أ
 في الحقيقة، في الطار العام، الذي سنعرض له لحقا، فإن ال

.البلد

طير
أ
ـــا ـــة فـــي ت حـــزاب البرجوازي

أ
مـــام العجـــز المتزايـــد لل

أ
وليغارشـــية للتحـــرك بـــوجه مكشـــوف، ا

أ
 علوة علـــى ذلـــك، تضـــطر ال

ثير على الجماهير الشعبية
أ
كـثر على التا

أ
كـثر فا

أ
.الجماهير، و السياسيون الخونة العاجزون ا

وليغارشــية الكمبرادوريــة، وتعفنهــا المتسـارع، يمنعانهــا مـن المــرور إلـى القمـع -ب
أ
 ومع ذلك، فضعف القاعدة الطبقيـة لل

.المعمم تجاه نضالت الجماهير

ربك تماما الرهاب، الذي حاول عملء النظام قصــارى جهــدهم ممارســته فــي منطقــة الغــرب،" ولد خليفة"إن رد فلحي 
أ
 ا

 وداخــل البرولتاريــا البيضــاوية، كــانت تــروج شــعارات ثوريــة، ســواء علــى جــدران. واضــطر النظــام إلــى الــتراجع فــي قطــارة

لت،ويقوم التلميذ بالرد على قوى القمع وعملء النظام داخل إدارة الثانويات
ن
وعلى ظهر ال

أ
.المعامل، ا

مر بشعار 2
أ
)المترجم(كناية عن التحالف العمالي الفلحي " ولد خليفة وقطارة والثورة المظفرة" ـ يتعلق ال
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مام اضطراب السياسيين البرجوازيين والبوليس
أ
.لقد ظهرت الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين بقوة،ا

 في هذه السنة،تمظهرهذا الضعف كـذلك، فـي المــرور إلـى اســتعمال كومونــدوهات فاشـية، ولــم يقــدر النظــام علـى إســكات

جهــزة
أ
صــبحت بــدورها تزعجــه، وذلــك بتنظيــم هجــوم بوليســي لتكســير ا

أ
 الصــحافة البرجوازيــة الــتي، وحــتى بغموضــاتها، ا

. مطابعها

 ، و تنظيـــم مـــن المخـــبرين"التحـــاد العـــام لطلبـــة المغـــرب"و فـــي الجامعـــات ظهـــرت كومونـــدوهات فاشـــية، تحـــت غطـــاء 

 ، وبــذل البــوليس قصــارى جهــده لجلــب المناضــلين العمــال، المشــمئزين مــن"شــبيبة و اشــتراكية"المندســين تحــت اســم 

 125،الــذي تقــوم ســيارات البــوليس فيــاط ",اتحــاد العمــل المغربــي" إلــى تنظيمهــم" التحــاد المغربــي للشــغل"بيروقراطيــة 

.بحمايته

ها منـــذ ســـبعة عشـــر شـــهرا ،عـــن طريـــق الختطافـــات
أ
نـــه ســـيتوج هـــذه الســـنة عمليـــة الـــترهيب، الـــتي بـــدا

أ
 لقـــد ظـــن النظـــام ا

 والتوقيفــــات والتعــــذيب، والمــــرور إلــــى محاكمــــة مئــــتين مــــن المناضــــلين، الــــذين تــــم اعتقــــالهم فــــي كــــل منــــاطق المغــــرب

مريكية، والبوليس الفاشي الفرنكاوي السباني
أ
.وبالخارج، بمساعدة المخابرات ال

ن
أ
ن، لم يحصل إل على نتائج عكسية لهذه التوقعات،وقد رفض القضاة العسكريون محاكمة المناضــلين، و ا

ن
 لكن لحدال

. يجعلوا الجيش متواطئ في العملية، واضطر النظام، اللجوء إلى عملء خدام معينون في مراكش

 علـــى العكـــس، لـــم تـــتراجع نضـــالت الجمـــاهير، واقـــتراب موعـــد المحاكمـــة، كـــان قـــد زعـــزع بعـــض القطاعـــات البرجوازيـــة

وقد كان دور المناضلين الثوريين حاسم في هذا الميدان،. الصغيرة،الميالة إلى النتظارية

ثيرهـــا علـــى بعـــض
أ
 بصـــفة خاصـــة، لـــدفع التيـــارات النتهازيـــة النتظاريـــة مـــن البرجوازيـــة الصـــغيرة إلـــى التراجع،ووتراجـــــع تا

.كما هو الحال، بالنسبة لدورهم في كسر جدار الصمت حول محاكمة مراكش, القطاعات الجماهيرية

 إن تشدد النظام،على الرغم مـن ضــعف قاعـدته الجتماعيـة الـتي تـؤدي إلـى عـدم النسـجام، ليـس فقــط نتيجــة منطقـه -ج

.الخاص، كطغمة من الناهبين، ولكن لنعكاس الندماج الوثيق للنظام الكمبرادوري مع المبريالية

ـــدولي،فإن   رفــض علــى عكــس المظــاهرالتي تنتــج عــن الدراك الــبرجوازي الصــغير للظــواهر الوطنيــة، بعزلهــا عــن ســياقها ال

الصلح الزراعي،

 و سياسـة المغربـة لبعــض القطاعـات التجاريـة، هـي، كمـا سـنبينها، فـي تطـابق مـع تصـاعد سياسـة الحتكــارات المبرياليـة

.على الصعيد العالمي

 إن هـــذا النـــدماج، يظهـــر بوضـــوح، فـــي تعـــاون النظـــام فـــي مشـــاكل الصـــحراء الغربيـــــة،في تعزيـــز الروابـــط مـــع المبرياليـــة

مريكيــة فـي المنطقـة
أ
 و البيــان الــذي نشـر فـي ختــام جولـة. الفرنسية و السبانية، كل هذا في إطاراستراتيجية المبريالية ال

 فالحكومـــة المغربيـــة و معهـــا الفاشـــية الســـبانية. لـــوبيز برافـــو إلـــى الربـــاط فـــي نهايـــة مـــارس، لـــه دللتـــه فـــي هـــذا الموضـــوع

من في البحر المتوسط" مهتمتان بتعزيز 
أ
خر، تعزيز المواقــع العســكرية المبرياليــة و"الوعي المتوسطي" و" ال

ن
 ،وبتعبيرا
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.الديولوجية المبريالية و الستعمارية الجديدة

 .تعد الفاشية السبانية و الطغمة الكمبرادورية المغربية دعامتا المبريالية في منطقة غرب البحر المتوســط بشكل جلي،

خيـــرة
أ
 لكـــن لســـوء حـــظ المخططـــات المبرياليـــة، فكلمـــا اعتمـــدت المبرياليـــة علـــى هـــذه الـــدعائم، كلمـــا تعرضـــت هـــذه ال

.للتعفن، ويشهد بهذا قضيتا ماتيسا في اسبانيا، وبن مسعود في المغرب

ن نفهم مشاكل الثورة العربية في السياق العــام للنضــال الثــوري للشــعوب، مــن
أ
 ولفهم منطق هذه السيرورة، يجب علينا ا

جل تصفية المبريالية
أ
.ا

II  قضايا الثورة العربية

:الضربات الموجهة للثورة الفلسطينية- 1

جــبرت الضــربات
أ
خيــرة، محاصــرة وتطويــق الثــورة الفلســطينية، البــؤرة الرئيســية للثــورة العربيــة، و قــد ا

أ
 شــهدت الشــهور ال

ن تتبنــى
أ
ن تنكـفــئ علــى ذاتهــا فــي ســرية شــبه تامــة، و ا

أ
ردنييــن، المقاومــة الفلســطينية علــى ا

أ
 الــتي ســددها جيــش العملء ال

خص فــي قلــب فلســطين المحتلــة، رغــم
أ
 مراجعــة لــم تكـتمــل، فــي نفــس الــوقت، تعمــق تنظيــم المقاومــة وتجــذرت، و بــال

.حصار القوات الصهيونية داخل مخيمات غزة

 إن تواطــؤ المبرياليــة و التحريفيــة، كــان العامــل المحــدد، الــذي يســمح بتطويــق الثــورة الفلســطينية، وبالفعــل، فــإن هــذا

جــل كبــح الندفاعــة
أ
ن تلتقــي فــي نفــس الهــدف، مــن ا

أ
 التواطــؤ، ســمح للقطاعيــات و البرجوازيــات العربيــة المرتبطــة بهــا، ا

.العميقة للثورة العربية وبؤرتها الرئيسية

كـثر
أ
كـثر فـا

أ
 عمليا، فإن هذا يقود الدعائم الطبقية للتحريفية في المنطقـة، البرجوازيــة البيروقراطيــة العربيــة، إلـى النتقــال ا

خر التحريفيــة الســوفياتية عــن الظهــور ضــمن هــذه العمليــة، ك .إلــى الوصــاية المباشــرة للمبرياليــة،
أ
 مخــدوع"بينمــا لــن تتــا

".التاريخ

مـــة
أ
 لكـــن فـــي نفـــس الـــوقت، فالنتصـــار المباشـــر لقـــوى الثـــورة المضـــادة، يجـــذر بـــذور الديولوجيـــة الثوريـــة فـــي مجمـــوع ال

 دوار التحريفييـــن الـــذين يظهـــرون علـــى حقيقتهـــم
أ
كـثر، بقـــدر مـــا تنفضـــح ا

أ
ولـــى بطبيعـــة. العربيـــة، وبدرجـــة ا

أ
 وبالدرجـــة ال

مة العربية
أ
خرى التي تشكل ال

أ
يضا داخل الشعوب ال

أ
.الحال، وسط الشعب الفلسطيني، و ا

ثارالسطحية تكاد تظهر بالكاد
ن
ن ال

أ
.إننا نعيش الدلئل الملموسة لذلك بالمغرب، رغم ا

كـثر ثقل، علـــى المـــدى القريـــــب،نعني الشـــعبين
أ
كـثر عمقـــا ،و ذات انعكاســـات ا

أ
ثـــار ا

ن
 و بالنســـبة للشـــعبين، حيـــث هـــذه ال

ثيرات الســـطح ، المدركـــة مـــع ذلـــك، الســـقوط فـــي الحبـــاط
أ
 هكـــذا إذن، مـــن. المصـــري و الســـوداني،ل يجـــب، نتيجـــة لــــتا

كـثر اتساعا
أ
كـثر عمقا وا

أ
كـثرقوة، ا

أ
خرى للثورة العربية، تنبثق ا

أ
. الممكن ترقب موجة ا

تجمع البرجوازيات والرجعيات العربية في ظل الستراتيجية المبريالية- 2

نظمـة البرجوازيـة الصـغيرة العربيـة، و محــاولت إخفائهــا مـن طـرف قادتهـا، تقـودهم
أ
 في هذا السياق، تتعمق تناقضــات ال
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 إلــــى لعبــــة تكـتيكيــــة تجــــاه المبرياليــــة، مفصــــولة عــــن نضــــالت الجمــــاهير، وفاقــــدة لفكــــر اســــتراتيجي، يزيــــد مــــن تعميــــق

.تناقضاتها، واندماجها التدريجي بالستراتيجية المبريالة

 إن المخططين الرئيسيين، هما من جهة، فدرالية الجمهوريات العربية، ومحاولة الحكومة المصــرية إنقــاد مــاء الــوجه فــي

خرى
أ
.تطبيق مشروع روجرز، ومشاكل البترول من جهة ا

أ
نور السادات ــ ا

أ
فدرالية الجمهوريات العربية وبهلوانيات ا

 إن فدراليــة الجمهوريــات العربيــة، هــي فــي الحقيقــة، تعزيــز لتماســك علــى مســتوى القمــة، لثلت برجوازيــات بيروقراطيــة

.عربية رئيسية في المشرق العربي

كـثر
أ
 إن هذا التجمع، تحت غطاء عبارات دعم الثورة الفلسطينية، يرمي في الواقع، إلى التهييــئ للستســلمات المفتوحــة ا

مريكيــة و التحريفيــة فــي هــذه المنطقــة، التواطــؤ الــذي تلعــب فيــه المبرياليــة
أ
كـثر، فــي إطــار التواطــؤ بيــن المبرياليــة ال

أ
 فــا

كـثر
أ
كـثر فا

أ
مريكية الدور المحدد ا

أ
. ال

يضــا، فــإن اتجاهــات هــذه البرجوازيــة البيروقراطيــة، الــتي
أ
 تحــت غطــاء الفرازيولوجيــا, ضــمن هــذا التواطــؤ، وهــذا التجمــع ا

ثيرا مشــل
أ
 الماركســوية، فــي إطــار الروابــط مــع التحــاد الســوفياتي، الــذي يقــدم كــداعم للنضــال ضــد المبرياليــة، تمــارس تــا

و فــي الكــواليس، بالنتقــال إلــى
أ
كـثر وتضــعف، لصــالح اتجاهــات تنــادي بالمكشــوف، ا

أ
كـثر فــا

أ
 للجمــاهير الثوريــة و تنعــزل ا

ولئك، موحدون حول التخلي عن الفلسطينيين،لكن التيار الثاني، يدفع
أ
 مساومة مباشرة مع المبريالية، إن هؤلء، و ا

خير
أ
. هذا التخلي حتى منطقه ال

كـثر
أ
صــبحت تتضــح ا

أ
خيــرة الــتي تختــبئ تحتهــا البرجوازيــات البيروقراطيــة، لتغليــط الجمــاهير، ا

أ
 هكــذا، فــإن الغطــاءات ال

كـثر
أ
.فا

 و كانعكــاس ملطــف لمعارضــة الجمــاهير، قــامت اللجنــة المركزيــة للتحــاد الشــتراكي العربــي، بشــكل غيــر منتظــر، بتقــديم

جيل النقاش
أ
جبر القادة على تا

أ
.انتقادات للتفاق حول الفدرالية، مما ا

خــــر الغطــــاءات الشــــتراكوية للبرجوازيــــة
ن
سقط واحــــدة مــــن ا

أ
ــــى القــــــــاهرة،ا ــــة مجيــــئ روجــــرز إل  إن إعفــــاء علــــي صــــبري، ليل

خــر، تحـــت ضــغط.البيروقراطيـــة المصــرية
ن
خيــرة، يســير منــذ شــهرين، مــن تراجــع إلــى ا

أ
س هــذه ال

أ
نــور الســادات، را

أ
 وإن ا

مريكية
أ
.الشروط السرائيلية ال

 فبعــــد التخلــــي عــــن الحــــديث عــــن ســــيناء، ولكــــي ينقــــد مــــا تبقــــى لــــه مــــن مــــاء الــــوجه، مــــا زال يحــــاول، الحصــــول للمشــــاة

.كلم 20بعد انسحاب القوات الصهيونية ب, المصريين، وفقط للمشاة،على السماح لهم بعبور القناة

كـثرفاكـثر، بالمكان التفكير باقتراب المنعطف الحاسم للثورة العربية، حيث سيكنس غضب الجماهير المصرية
أ
 هكذا، ا

.انتهازية البرجوازية الصغيرة
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مشاكل البترول- ب

كـثر ذكـاء، سـهلها
أ
 فيمـا يخـص هـذه المشـاكل، فالبرجوازيـات البيروقراطيـة، خاصـة الليبيـة و الجزائريـة، الـتي لعبـت لعبـة ا

خيــــرا عــــن دم الشــــهداء الممــــزوج بــــالبترول
أ
ن بومــــدين تكلــــم ا

أ
 التعقيــــد التقنــــي للمشــــكل، والتــــوهيم الــــذي يخلقــــه، لحــــد ا

مركـــذلك، تلـــك الحذاقـــة الكـــبيرة و القـــوة السياســـية للحتكـــارات الدوليـــة، الـــتي تشـــكل الكارطيـــل
أ
 الجزائـــري، وســـهل ال

.العالمي للبترول

تيــة مــن هــذا
ن
زمــة البــترول الحاليــة، توجــد فــي شــهية البرجوازيــات البيروقراطيــة العربيــة، للزيــادة فــي مواردهــا ال

أ
صــل ا

أ
 إن ا

.المصدر

 وإن اللحظة المختارة تسمح لهم، بالقيام بعملية تمويه مذهلـة بالنسـبة للنضـال السياسـي و الثـوري المعـادي للمبرياليـة،

 علــى العكــس، فــإن موقــع الحتكــار العــالمي. دون، مــع ذلكـ،، المســاس بالمصــالح الحيويــة للمبرياليــة فــي هــذا الميــدان

.للكارتيل يتعزز، وليس غريبا، مشاركة القطاعيات العربية و اليرانية والعملء الفنيزويليون للمبريالية في العملية

ساسية, وبدون الدخول في تحليلت طويلة 
أ
:فلنسجل الوقائع ال

ساسا- اتفاقات الكارتيل البتروليــ  1.ب
أ
:الدول المنتجة، الليبية ا

 )البرميـل يســاوي واحـد علـى سـبعة مــن الطـن(إن هذه التفاقيات، بموافقتهـا علـى زيــادة تصـل إلـى دولر للبرميـل تقريبـا، 

ي من الدول المنتجة(من ثمن البيع عند المنطلق 
أ
 بالزيادة في عائداتها الفعليــة مــن حصــتها فــي, ، تسمح لهذه البلدان )ا

ي ما يعادل من 
أ
رباح، ا

أ
.دولر للبرميل 0,55إلى  0,50ال

 زيــادة، رغــم حجمهـا الكـبير،) مليــاردرهم 3( مليـون دولر  600بالنسبة لليبيا، فهذا يعني، زيادة فـي العائـدات تقــارب 

.استعمارية- لن تغير من بنية اقتصادية تظل نيو

 ومع ذلك، لم يتم المساس بوضعية احتكار البــترول، فالبنيــة العالميــة لسـعر البــترول، الـتي يرتكــز عليهــا هـذا الحتكــار،

 لم يتم استحضارها حتى، إن هذه الزيادة، ل يتحملها الكارتيل، بل تنعكس على الستهلك بشكل كامل، مقارنة بثمــن

ثمان البيع للبترول الخام
أ
رباح الكارتيل ستزيد حصتها كذلك من ارتفاع ا

أ
ن ا

أ
.البيع، بما يعني ا

ســمالي العــالمي ســيرى، هكــذا، تســريعا فــي ســيرورة التضــخم و تناقضــاته القتصــادية العميقــة، فــإن
أ
 إذا كــان القتصــاد الرا

 موقــــع الحتكــــارات البتروليــــة، العمــــود الفقــــري للمبرياليــــة، لــــن يمــــس، بــــل علــــى العكــــس مــــن ذلــــك، فــــإنه ســــيتعزز،

خص
أ
ن الــدول المنتجــة وقعــت علــى اتفــاق لمــدة خمــس ســنوات، و بــال

أ
زمــة، خاصــة، و ا

أ
حرى، ســتخرج قويــة مــن ال

أ
وبــال

أ
 ا

 عندما تخلت ليبيا عن المطلب الوحيد الـذي يمـس بالبنيــة المبرياليـة، يعنـي اللـتزام بإعــادة السـتثمار داخــل البلـد، مـن

رباحها
أ
.طرف الشركات البترولية، لحصة من ا

:النزاع الفرنسي الجزائري حول البترولــ  2ب

ن الكارتيل العالمي للبترول لم يتم المساس به
أ
.إن النزاع الذي تمت معالجته بشكل منفرد لذو معنى، ل
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خـــرى، شـــركة
أ
 إن النـــزاع يوجـــد بيـــن الدولـــة الجزائريـــة مـــن جهـــة، والشـــركة الـــتي تشـــرف عليهـــا الدولـــة الفرنســـية مـــن جهـــة ا

سمال مختلط، تتوفر على مقعد احتياطي لدى الكارتيل, واحدة،وهي الشركة الفرنسية للبترول
أ
.شركة ذات را

 لكن الذي كان موضوع خلف، من الجانب الفرنسي، كما بالنسبة للكارتيل، يتعلق ببقايا محاولــة الديغوليــة، وفئــة مــن

ول محاولة مــن هــذا النــوع، كــان
أ
 البرجوازية التكنوقراطية الفرنسية، التي تلعب لعبة مستقلة تجاه الكارتيل البترولي، و ا

.و كانت قد انتهت باغتيال صاحبها, قد قام بها ماتيــي بإيطاليا

 هــو تلــك الحماقــات, إذا كانت البرجوازية البيروقراطية الجزائرية، هنا، قد قادت مركبها بمهارة، فإن الذي سهل لهــا ذلـك

.التي راكمتها الدولة الفرنسية والشركات البترولية الفرنسية

 حول هذه النقطة، من المسموح التساؤل، حول ما إذا كان هذا التراكم للحماقات من هذا الحجم،لم يكن مقصـودا مــن

.طرف القادة السياسيين الفرنسيين، لتصفية السياسة المعادية للكارتيل

خــرى، عنــدما نستحضــر ريــاء بومبيــدو، المــدير الســابق لبنــك روتشــيلد، فمثــل هــذه الفرضــية تظــل كــذلك،
أ
 فــي مناســبات ا

ســمالية الفرنســية وسياســتها، والمبرياليــة
أ
كـثر فــاكـثر، بيــن اقتصــاد الرا

أ
كـثرتماســكا، إذ تتطــابق مــع النــدماج المســجل ا

أ
 ا

مريكية والحتكارات الدولية 
أ
.ال

 من الجانب الجزائري، فإن الهجوم تركز حول المجموعـات البتروليــة التابعــة للدولـة الفرنســية، وكــان هـذا نتيجــة منطقيـة،

مريكية والنجليزية سنة 
أ
ميم ممتلكات الشركات البترولية ال

أ
ن الجزائرلــم تقـم، كمـا1967لتا

أ
 ، وقد يكون عكس ذلك، لو ا

مريكية
أ
.فعلت ذلك، بتقارب واضح مع الشركات ال

عطيـت12إن مشروع اتفاق بيع 
أ
هميــة الـتي ا

أ
مريكيــة، و ال

أ
 مليارمتر مكعــب مــن الغــاز فـي الســنة، إلـى الوليــات المتحـدة ال

مريكية لذو مغزى
أ
.من طرف القيادة الجزائرية لمسطرة إجراء الموافقة من قبل السلطات ال

ولى للستقلل، التي كانت
أ
 إن هذا المشروع، من خلل المقادير المرتقبة، هو في الحقيقة تخلي عن سياسة السنوات ال

ساســية مــن الغــاز الجزائــري، لفائــدة الصــناعة الوطنيــة و المغاربيــة، إن هــذا المشــروع،
أ
 تريــد بحــق، الحتفــاظ بــالموارد ال

سـعار الغــاز المنخفضـة 
أ
خـذ بعيــن العتبــار، ا

أ
ن يمثـل إل عـامل تافهــا فـي التـوازن المـالي الجزائــري، إذا ا

أ
كـبر(ليمكن ا

أ
 علـى ا

مريكـي، ومصــاريف التســييل والنقـل، فالربـح لكــل مـتر
أ
سعار الكميـة الكـبيرة مـن الغــاز ال

أ
خذنا بعين العتبارا

أ
 تقدير، إذا ا

ن يتجــاوز 
أ
ي  0,01مكعــب ليمكــن ا

أ
 5مليــون دينــار فــي الســنة، بينمــا حاجيــات المخطــط الخماســي تفــوق  120دينــار،ا

).مليار دينار في السنة

هميـــة المعطـــاة لهـــذا المشــــــروع،يكمن تفســـيرها فـــي التقـــارب السياســـي لبرجوازيـــة الدولـــة الجزائريـــة، والحتكـــارات
أ
 إن ال

سمالية
أ
.الرا

سـس بيــن
أ
كـثر تماسـكا يتا

أ
ن تحالفــا ا

أ
 كل هذا،وما يرتبط به من اتصالت محمومة بيــن البلــدان المغاربيــة، يوضــح بجلء، ا

مريكيـــــة، والمجموعـــــات الفرنســـــية
أ
 الـــــدول المغاربيـــــة، تحـــــت الرعايـــــة السياســـــية والقتصـــــادية المباشـــــرة للمبرياليـــــة ال
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أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ول بداية لعمليـة امبرياليــة فــي الصــحراء الغربيــة، وهـذا الئـتلف،
أ
 والسبانية، المرتبطة بها، ائـتلف، يعد، في المقام ال

ـــات العربيـــة حيـــث يتقـــاطع النفـــوذ المبريـــالي و كـثر مـــن طـــرف المبرياليــــــة،لفدرالية الجمهوري
أ
 هـــو نظيـــر غربـــي، مراقـــب ا

.التحريفي

نظمـة عربيـة مـوجه ضـد شــعوبها،يستهدف خنـق الحركـة
أ
مر يعني قبل كل شيئ، تحــالف يبـن ا

أ
وتلك، فال

أ
 في هذه الحالة ا

.الثورية العربية

ي وقــت مضـى،
أ
كـثر مــن ا

أ
ساسي بالنســبة للثـورة العربيـة، يظــل ا

أ
ن ال

أ
خرى، ا

أ
 هكذا، وفي ختام هذا الجزء، فلنسجل مرة ا

 النضال الثوري الجماهيري، والحرب الشعبية لتحرير الشعب الفلسطيني و الخليــج العربــي، وتطورهــا فــي الشــرق والغــرب

جل ذلك، من الضروري القضاء على الديولوجيــة التحريفيــة، والبرجوازيــة الصــغيرة وســط الجمــاهير، مـن
أ
 العربي، ومن ا

ن تهب بكل حزم ضد المبريالية والصهيونية
أ
جل ا

أ
.ا

ن الرهـان حاسـم جـدا بالنسـبة للمبرياليـة، لحـد
أ
خيـرة،ا

أ
حـداث الشـهور ال

أ
يضا، يجب ان نسـجل، ويؤكـد ذلـك ا

أ
 لكن هنا ا

مـــد، وغيـــر مفصـــول فـــي الواقـــع، عـــن ســـيرورة الثـــورة العالميـــة وتصـــفية
أ
ن يكـــون إل طويـــل ال

أ
ن هـــذا النضـــال، ليمكـــن ا

أ
 ا

.المبريالية على الصعيد العالمي

خيرة، والتحولت البنيوية فــي الفــترة التاريخيــة
أ
حداث ال

أ
ن، على ضوء ال

ن
 إن هذه القضايا، هي التي يجب علينا فحصها ال

.الحالية، وهذا سيسمح لنا بالعودة إلى المهمة الخاصة للثورة في الغرب العريــي

III الفترة التاريخية لتصفية المبريالية على الصعيد العالمي  ــ

مريكيــــة وعملئهــــا فــــي
أ
لحقتهــــا شـــعوب الهنـــد الصــــينية، بقـــوات العتــــداء المبرياليــــة ال

أ
 تعتــــبر الهزيمـــة التاريخيــــة، الـــتي ا

همية في الفترة الحالية
أ
كـثر ا

أ
مريكيــة وســائل ضــخمة غيــر. سايغون ، في جنوب اللووس، الحدث ال

أ
 لقد عبئت القوات ال

ن 
ن
لف الهيلوكبــترات، مئت قاذفــات القنابــل العملقــة ب: مســبوقة لحــد ال

ن
 ،لنقــل وحمايــة عــبر ســتائرمن القنابــل، 52ا

لف الفيــالق العميلــة،: قوات سايغون العميلة ، و النتيجة 
ن
 تدمير مئت طائرات الهيلوكبتير، الهزيمــة، الحصــار، ســحق ا

ولئــــك الــــذين نجــــوا مــــن الجحيــــم، الــــذي خلقــــه الهجــــوم المضــــاد للقــــوات الثوريــــة اللووســــية
أ
 الهــــروب المخجــــل، وهلــــع ا

.والفيتنامية

بـــدا، عـــن تمـــوين المقـــاتلين فـــي
أ
 فـــي ظـــل هـــذا الجحيـــم، وتحـــت القصـــف المكـثـــف، لـــم يتوقـــف المقـــاتلون الفيتنـــاميون ا

.الكامبودج وجنوب الفيتنام

كـثر فـي
أ
مريكيـة، بعـد انـدحار اعتــداءاتها فـي الكـامبودج، التوغـل ا

أ
 ومن الممكن التساؤل، كيــف اســتطاعت المبرياليـة ال

.الكارثة؟ إنه في الحقيقة، منطق المبريالية نفسه

 بهــذه1970مــاي مــن ســنة  20فــي 
أ
 ، بعــد العتــداء المبربيــالي علــى الكــامبودج، فــي تصــريح لمــاو تســي تونــغ، الــذي يبــدا

كد على الصعيد العالمي: "العبارة
أ
مريكية، تتا

أ
"في الوقت الحالي، دفعة جديدة للنضال ضد المبريالية ال
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أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ن
أ
كد ا

أ
:ا

مريكيــة تظهــر كعملق، لكنهــا فــي الحقيقــة ليســت إل نمــرا مــن ورق، وتقـــاوم بشــكل يــائس"
أ
 فــي العمــق،. المبرياليــة ال

 اليوم، فـي العـالم، مـن يخـاف مــن ؟ ليسـت شـعوب الفيتنــام واللووس والكــامبودج وفلسـطين، وبــاقي البلـدان العربيـة،

قــل
أ
مريكيــة هــي مــن يخــاف شــعوب العــالم، ففــي ا

أ
مريكيــة؟ إن المبرياليــة ال

أ
 وبــاقي العــالم، مــن يخــاف مــن المبرياليــة ال

.تحرك، يشتد بها الفزع

ن قضـية عادلـة، تحظـى دائمـا بمسـاندة واسـعة، بينمــا قضـية غيـر عادلـة، ل تحظـى
أ
 هناك وقائع لحصر لها، تبرهن،على ا

ن ينتصر علــى بلــد كــبير،
أ
ن بلدا صغيرا، يمكن ا

أ
ن يهزم بلدا قويا، كما ا

أ
 إل بالقليل من المساندة، إن بلدا ضعيفا، يمكن ا

ســلحة،
أ
 علــى النهــوض للقتــال، اللتجــاء إلــى ال

أ
كيــد علــى اعتــداءات بلــد كــبير، إذا تجــرا

أ
 إن شــعب بلــد صــغير، ينتصــر بالتا

خذ مصيره يده في بلده
أ
".إنه قانون التاريخ. ويا

نهى ماو تسي تونغ هذا النداء ب
أ
مريكيين المعتدين وعملئهم:"وهكذا، ا

أ
" .يا شعوب العالم اتحدوا لهزم ال

ن هــذا مفتـــاح الوضــعية الدوليــة ،ومــن هنــا وضــعية ومهــام الثــورة المغربيــة، إننــا دخلنــا مرحلــة ولــوج
أ
ن نفهــم، ل

أ
 يجـــب ا

سـمالية الــتي افتتحــت مــع ثــورة
أ
زمــة العامــة للرا

أ
 المبريالية على الصعيد العالمي مرحلة التصـفية النهائيــة، الفــترة النهائيــة لل

كـتوبر 
أ
 .1917ا

سمالية ــ  1
أ
زمة العامة للرا

أ
التعمق السياسي لل

زمــة العامــة دخلــت فــي المرحلــة نفســها لتصــفية نظــام
أ
ســمالية، هــذه ال

أ
زمــة العامــة للرا

أ
كـتوبرمــا نســميه بال

أ
 لقــد فتحــت ثــورة ا

ن انقلب ميـزان القــوى علـى الصـعيد العــالمي بيــن قــوى الثــورة وقــوى المبرياليــة لصـالح الثـورة،
أ
 المبريالية العالمي ، منذ ا

 .1949بانتصار الثورة الصينية سنة 

ن النتائــج، كــانت قــد
أ
كــد هــذا النقلب فــي مــوازين القــوى، فــا

أ
مريكيــة فــي كوريــا، قــد ا

أ
 لكــن، إذا كــان فشــل المبرياليــة ال

خرت بسبب تطور التحريفية ودور الديلوجية التحريفية المعرقل لنمو الوعي الثوري للشعوب
أ
.تا

 لــم تقــدر هــذه الديولوجيــا، علــى منــع انتصــار الثــورة الكوبيــة، الــتي كــانت ثغــرة جديــدة فــي المعقــل المباشــر للمبرياليــة

مريكيـــة
أ
ساســـي ، فـــالهجوم المضـــاد الحــــازم للديولوجيـــة الثوريـــة الماركســـية. ال

أ
 اللينينيـــة بقيـــادة الحـــزب-لكـــن بشـــكل ا

 ، هــو الــذي كــان الســبب الرئيســي لنــدحار الديولوجيــة التحريفيــة، فــي بضــع1962الشــيوعي الصــيني، ابتــداءا مــن ســنة 

.سنوات

مريكـي
أ
 إن تطور النضال البطولي للشعب الفيتنامي، الذي رد بالنصر على التدخل المكـثــف لقـوات العـدوان المبريـالي ال

.قد جاء ليتبث صحة الخط الثوري، 1964سنة

كـثر، في 
أ
كـثر فا

أ
نغــول،: منذعشر سنوات، تطورت النضالت المسلحة لحركات التحرر الوطني، في مد، ما فتئ يتعاظم ا

أ
 ا

.الموزمبيق، غينيا بيساو، ناميبيا، اريثريا، تشاد، فلسطين ، ظفار، الخليج العربي، الكامبودج، اللووس و التايلند
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بريــل مـن سـنة 
أ
ول مـرة،1971و قد عـرف شـهر ا

أ
 ، انفجــارات جديـدة للنضـالت الثوريـة، فقـد انتفــض الشــعب المالغاشـي ل

زق يســار البرجوازيــة الصــغيرة، و التحريفيــة، كـان مثــار تســاؤل وإعـادة النظرمــن طــرف الثــوريين. 1947منذ مذابــح 
أ
 إن مــا

 طريـــق فلســـطين هـــو"وفـــي البنغـــال، انتفضـــت الجمـــاهير ضـــد الرعـــب العســـكري الباكســـتاني، تحـــت شـــعار.فـــي ســـيلن

فشلوا محاولت البرجوازية المحلية البنغالية،لتحريف اتجاه المشكل بالتواطؤ مــع البرجوازيــة الكــبيرة"طريقنا
أ
 ، و بذلك ا

.الهندية

مريكــا اللتينيــة،
أ
مريكية بالفشل، و ووجه بمقاومة شديدة من طرف الجماهير فــي ا

أ
 و في الشيلي، مني نفوذ المبريالية ال

.رغم الترهيب الفاشي

سـمال
أ
كـثر، و كشـفت سـلطة الرا

أ
كـثر فـا

أ
خذ حجمـا كـبيرا ا

أ
ت نضالت الطبقة العاملة اليطالية تا

أ
سمالية، بدا

أ
وروبا الرا

أ
 و في ا

ســــمالية النجليزيــــة علــــى المســــتوى
أ
زمــــة الرا

أ
مريكيــــة، و تتعمــــق ا

أ
 الكــــبيرفي فرنســــا عــــن عجزهــــا و تبعيتهــــا للمبرياليــــة ال

جل تحرره الوطني
أ
.القتصادي و السياسي، بالنضال المتزايد لشعب إيرلندا الشمالية من ا

 و فـــي اســـبانيا، لـــم يســـتطع الـــترهيب الفاشـــي منـــع إعـــادة تنظيـــم الحركـــة الثوريـــة و التحرريـــة لشـــعوب اســـبانيا و تطورهـــا ،

وربــا
أ
 فالطبقــة العاملــة الســبانية الــتي يقودهــا الحــزب الشــيوعي الســباني، الــذي كــان الحــزب الشــيوعي الكــبير الوحيــد فــي ا

سـمالية الـذي نجــا مـن وصــاية التحريفيـة، انضــمت إليهـا جمـاهير الفلحيــن و الطلبـة فـي جبهــة واسـعة لنضــال الشــعب
أ
 الرا

. الباسكي و الكـتلني، منتفضة لنتزاع حقوقها الوطنية، في تحالف مع الشعب السباني

صــبحت الركيـزة الرئيسـية للســتراتيجية المبرياليـة فـي
أ
 و هكذا، تنضــج شــروط النفجــار الثــوري فـي اســبانبا الفاشـية، الـتي ا

.غرب البحر المتوسط، و في المغرب العربي

قليــات الوطنيــة ،
أ
 و فــي قلــب القلعــة المبرياليــة نفســها، تتعمــق التناقضــات، الــتي يوجــد فــي طليعتهــا النضــال الثــوري لل

فـــرو
أ
مريكبـــة، و المكســـيكو-ال

أ
مريكيـــة و الكنديـــة الفرنكـفونيـــة- ا

أ
كـثر. ا

أ
صـــبحت ا

أ
مريكيـــة، فقـــد ا

أ
مـــا الشـــبيبة الطلبيـــة ال

أ
 ا

كـثر، تعيد النظر في الديولوجيا نفسها، التي كان المطلوب منها الترويج لها 
أ
.فا

زقهـــــا،تجميع قواهـــا، لكـــن رغـــم
ن
 فـــي هــذا الســـياق، تحـــاول البيروقراطيـــة الســـوفياتية التحريفيـــة الـــتي ورطتهـــا فشـــالتها و ما

ن تعــبر بشــجاعة
أ
 مجهوداتها، داخل منطقة سـيطرتها المباشــرة، لــم تســتطع التحريفيــة منـع الطبقــة العاملـة البولونيــة مــن ا

ســمالية
أ
 عــن إرادتهــا فــي فــرض اشــتراكية حقيقيــة، مورطــة هكــذا المشــاريع التحريفيــة، لتقــديم تســهيلت كــبيرة لتســرب الرا

لمانية الغربية، المحاسب الرئيسي للمبريالية في المنطقة
أ
.ال

زمةــ  2
أ
:التعميق القتصادي لل

خيرة، هذا التعميــق، و
أ
دق، منذ العشر سنوات ال

أ
سمالي، منذ الحرب العالمية الثانية، و بصفة ا

أ
 يؤكد تطور القتصاد الرا

يضا هذه الفترة التاريخية لتصفية المبريالية على الصعيد العالمي 
أ
.يموضع ا

ســمالية منــذ 
أ
 ســنة، فــإن اقتصــاد الحتكــارات يتعمــق و يتمركــز، و يســم بطــابعه 25فــي إطــار انكمــاش الســوق العالميــة الرا
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كـثر السياسة المبريالية
أ
كـثر فا

أ
. ا

شكال عرفت نموا متسارعا و متزايدا منذ عشر سنوات
أ
شكال مرتبطة فيما بينها، تطبع هذا التعميق، ا

أ
. و هناك ثلثة ا

زمة عن طريق العسكرة  -اأ 
أ
اقتصاد احتكارات يحاول تجاوزال

زمة كبيرة،منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما وقع سنة 
أ
سمالي ا

أ
.، و سنوات الثلثينات1929لم يعرف القتصاد الرا

سمالي ظواهر دورية، يخففها تراجع محدد، و تسمى انحسارات، و قد جعــل تقويمهــا1960فإلى غاية 
أ
 ، عرف القتصاد الرا

ن العالم قد دخل في فــترة النيـو
أ
سمالية تم تجاوزها، و ا

أ
ن عيوب الرا

أ
 -السريع، القتصادببن البرجوازيين يعلنون بزعق، ا

سمالية
أ
.را

كـثر مثار للنشوة، ما دامت نفس ظواهر النحسار هذه، لم تسجل بجد
أ
يضا، ا

أ
 و مع ذلـك،. كانت العشر سنوات التالية ا

حــدثته عســكرة
أ
هميــة، و الــذي ا

أ
كـثر ا

أ
صــبح ا

أ
ن مثــل هــذا الزدهــار، مــرده ذلــك الثقــل الــذي ا

أ
 يظهــر بوضــوح شــيئ فشــيئ، ا

ن يكبرمنذ . القتصاد
أ
كـثر1948هذا الثقل الذي لم يكـف عن ا

أ
كـثر فا

أ
سمالي ا

أ
.، و يطبع القتصاد الرا

ثير المزدوج، المرتبط جدليا، للتمركز القتصادي و السياسي للحتكارات على الصعيد العالمي كهيكل للمبريالية
أ
 إن التا

خــرى ، يقــود إلــى هيكلــة القاعــدة القتصــادية للمبرياليــة نحــو
أ
 مــن جهــة، و تطــور النضــالت الثوريــة للشــعوب مــن جهــة ا

.الحرب و العسكرة

مريكيـة، بكــل رعونــة، فـي الحـرب المناهضـة للثـورة
أ
خيـرة، السـنوات الـتي ارتمــت فيهـا المبرياليـة ال

أ
 تعد العشر سنوات ال

يضــا، الــتي عرفــت الحــرب العدوانيــة الصــهيونية فــي يونيــو , فــي الفيتنــام
أ
زمــة فــي1967و هــي نفــس الســنوات ا

أ
 ، و تفــاقم ال

ندونيسـيا، هـي
أ
سـيس دكـتاتوريــات عسـكرية، فـي البرازيــل و اليونـان و ا

أ
يضـا الـتي عرفــت تا

أ
 المشرق العربي، هي السنوات ا

وليغارشية الكمبرادورية بالمغرب
أ
كـثر تعفنا مثل دوفاليــي بهايتي و ال

أ
.كذلك سنوات الدعم الواسع للفئت الجتماعية ال

مريكــي ماغــدوف، فــي رد علــى منتقــديه مــن
أ
 علــى الصــعيد القتصــادي، لخــص هــذا التطورمــؤخرا، القتصــادي الماركســي ال

سمالية، حيث كـتب قائل
أ
:محامي الرا

ن"
أ
ساسـيا ، إذا كـان مـع ذلــك ا

أ
زمــة اقتصــادية كـبرى منــذ الحــرب العالميـة الثانيـة، يعــد تغيــرا ا

أ
ن غيــاب ا

أ
 تــرى النتقــادات، ا

ســـباب لهـــذا 
أ
هـــم ال

أ
ساســـي"ا

أ
مريكيـــة و" التغيـــر ال

أ
ـــات المتحـــدة ال ـــتي بنتهـــا الولي لـــة العســـكرية الضـــخمة ال

ن
 يتمثـــل فـــي ال

سـمالية حديثـة و سـلمية، بـل علـى العكـس،
أ
 احتفظت بها، إذن مثل هذا التغير مـن الصـعوبة اعتبـاره بدايـة فجـر جديـد لرا

 ، تعتــبر بــدون نقــاش"النجـــاح" إن النزاعــات الداخليــة و الخارجيـــة، الــتي ولــدها مثــل هــذا . إنــه مصــدر حــروب و تــوترات

كيـــد ليــــس بإصــــلح ســـلمي
أ
مريكيــــة ، لكــــن بكــــل تا

أ
فـــول المبراطوريــــة ال

أ
ولــــى علــــى نهايــــة المبرياليــــة و ا

أ
 ممكــــن علمـــات ا

سمالية الحتكارية
أ
"للرا
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.و مع ذلك، فمثل هذا النظام ل يمكن التحكم فيه إلى ما ل نهاية
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مريكي يعرف تراجعا واضحا،فالبطالة بلغت 
أ
 مليون عاطل، و مجمـوع النشـاط الصـناعي نـزل 8فمنذ سنة، و القتصاد ال

يضــا بــروز ظــواهر اقتصــادية شــاذة مثــل التضــخم%72,3إلــى % 81,7، مــن 1970إلــى نهايــة  1969منــذ نهايــة 
أ
 ، يســجل ا

زمــة نقديـة عميقـة، الـتي لـم ينجــح فـي تجاوزهــا، إل عـبر الهــروب:داخل الركود
أ
ربـع سـنوات ا

أ
سمالي منذ ا

أ
 يعرف القتصاد الرا

مام، مع تعميق هشاشة الطابع المصطنع للنظام النقدي العالمي
أ
.إلى ال

خيرة 
أ
بريل ( تبين دراسة ا

أ
ن )1971مونتلي ريفيو، ا

أ
مريكيــة فـي سـن العمـل، كــانت إمـا% 25، ا

أ
 مـن مجمـوع السـاكنة ال

و غير مباشرة، في حاجات عسكرية
أ
و تم تشغيلها، بطريقة مباشرة ا

أ
.في وضعية بطالة، ا

مريكية، ويضيفون إلــى
أ
سمالية الحتكارات ال

أ
ن هذا المعطى، يقيس التجاه نحو ركود را

أ
صحاب هذه الدراسة، ا

أ
 ويسجل ا

خيـر مــن القـرن، فهـذا الرقـم: " ذلك
أ
مـر ضـخامة تنـامي الحتكــارات فـي الربـع ال

أ
ن يبعث ذلك على النـدهاش مــن ا

أ
 بدون ا

ن هــذا التجــاه هــو قــوي بشــكل واضــح، لــم يكــن عليــه فــي ســنوات الثلثينــات
أ
نــه لــدينا هنــا. يشــير إلــى ا

أ
 قــس علــى ذلــك، ا

جزاء
أ
لة الجتماعية للبلد إلى ا

ن
".مصدر الكـثير من القوى التدميرية الذي تقوم تماما على تفتيت ال

كـثر، نحو مغامرات حمقاء
أ
كـثر فا

أ
مريكية تندفع ،ا

أ
.فل عجب من رؤية المبريالية ال

مريكية-ب
أ
سمالية وتنسيقها بقيادة المبريالية ال

أ
تمركز الحتكارات على الصعيد العالمي، تجاوز التناقضات البينية للرا

رضيات القتصادية التي تمكنها من بسط هيمنتها على
أ
مريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ال

أ
 وضعت المبربالية ال

همهــا دولــة
أ
ســمالية العالميــة ، هــذا طبعــا، علوة علــى قواعــدها السياســية ىالعســكرية المباشــرة ومــن ا

أ
 مجمــوع الســوق الرا

.إسرائيل

لمانيــا واليابــان، وربطهمــا بعلقــات امتيــازات مــع الحتكــارات
أ
ساســا علــى إعــادة بنــاء اقتصــادات ا

أ
رضــيات اعتمــدت ا

أ
 هــذه ال

صـــبحت قاعـــدة النشـــاط
أ
مريكيـــة، الـــتي ا

أ
مريكيـــة، لحســـاب ومصـــلحة الـــدور السياســـي المســـيطر للوليـــات المتحـــدة ال

أ
 ال

خرى
أ
سيا واستراليا من جهة ا

ن
وربا الغربية من جهة، وجنوب شرق ا

أ
.القتصادي لمجموعة ا

دوات للتوغــل و الخــتراق
أ
مريكيــة فــي هــذه المنــاطق، ليــس فقــط كــا

أ
 هــذه البلــدان تســتخدم كـقواعــد رئيســية للمبرياليــة ال

لمانيـــا" معجـــزات"القتصـــادي، ولكـــن كدعامـــة لعملياتهـــا السياســـية و العســـكرية، وهـــذا مـــا يفســـر 
أ
 التطـــور القتصـــادي ل

.الغربية و اليايان

مريكيـة، تتمثـل
أ
و بشـكل مباشـر، فاسـتراتيجية الحتكـارات ال

أ
كـثر ا

أ
 انطلقا من هذه القواعد ومن هذه الروابط، وبتحديد ا

سره
أ
سمالي با

أ
.في بسط مراقبتها على المجموعات المالية والصناعية لمجموع العالم الرا

وربـــا الغربيــة
أ
وربيــة المشــتركة، ثــم فــي مرحلــة ثانيــة عــن ا

أ
 إن الهــدف الرئيســي لرفــع الحــدود القتصــادية داخــل الســوق ال

سرها، يكمن في رفع الحواجز لصالح تلك العمليات
أ
.با

هـم مجموعـة صـناعية فرنسـية
أ
عمـال كـبرى فـي"شـنايدر" ويمكـن القتصـار علـى مثـال واحـد، والمتمثـل فـي ا

أ
نجـزت ا

أ
 ، الـتي ا

ومبان 
أ
ساس تحت مراقبة المجموعة البلجيكية التابعة للبارون ا

أ
صبحت بال

أ
خيـر، ليخفـي إرادتـه. المغرب، والتي ا

أ
 هذا ال
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ساســـية للمجموعـــة
أ
 فـــي تحويــــل مجمـــوع ممتلكـــاته الصـــناعية إلـــى المضـــاربات الماليـــة، وكـــان قـــد تنــــازل عـــن حصصـــه ال

مريكية العملقة وستينغ هاوس
أ
.ال

 
أ
نشـــا

أ
عمـــال الفرنســـي، الـــذي يعـــد مـــن الناحيـــة النظريـــة تحـــت مراقبـــة الدولـــة"كريـــدي ليـــوني"كـــذلك ،ا

أ
 ، بنـــك القـــرض وال

جـل الضـغط علـى الدولـة الفرنسـية ، تـداخل وثيقـا
أ
سمال الفرنسي الكبير، مـن ا

أ
 الفرنسية ،لكنه يخدم في الواقع ممثلي الرا

خيـــر،عن طريــق شــبكات تــم إنشــاؤها ســابقا، بالمجموعــات الماليــة
أ
لمانيــا الغربيــة كوميرســبنك، ويرتبــط هــذا ال

أ
 مــع بنــك ا

مريكية
أ
.الدولية التي تهيمن عليها الحتكارات ال

ن فــي المغــرب، يمــارس هــذا البنــك نفــوذا حاســما بواسـطة المــدير العــام الحــالي للمكـتــب الشــريف للفوســفاط و
أ
 ونســجل، ا

 ، الذي تمت ترقيته حديثا إلـى مرتبـة قائـد جوقـة الشـرف، مـن طـرف سـفير فرنسـا فـي)كريم العمراني( وزير المالية الجديد 

سمال الفرنسي
أ
.المغرب، لخدماته الجليلة و الوفية للرا

وربــا
أ
ســره ، ويســهل ذلـك، انحطــاط الطبقـات الســائدة فـي ا

أ
سـمالي با

أ
 يتم تعميم هذا النوع من العمليــات علـى القتصــاد الرا

و عائلة شنايدر، له دللته المعبرة
أ
ومبان، ا

أ
ن مثال البارون ا

أ
.الغربية، حيث ا

مريكيــة
أ
كـثر نشاطا، هم الذين يراهنون علــى النــدماج بالحتكــارات ال

أ
وربيين ال

أ
سماليين ال

أ
 في الواقع، فإن القياديين الرا

.الكبيرة

عمال، بما فيها تلك التي تعــد مـن الناحيــة النظريــة مراقبـة
أ
بناك الكبرى لل

أ
 هذا التطور واضح بصفة خاصة على مستوى ال

سمالية
أ
.من طرف هذه الدول الرا

راضي المنخفضة، بنك روتشيلد،كريدي ليــوني، المجموعــة
أ
عمال الرئيسية، بنك باريس وال

أ
بناك ال

أ
 هكذا، في فرنسا، فا

مريكيــة و النجليزيــة و
أ
يضــا، تلــك المؤسســات الماليــة ، الــتي تتــداخل مــع المجموعــات الماليــة ال

أ
 الماليــة للســويس، هــي ا

مريكية
أ
سمال المالي الدولي، الذي يوجد مركزه العصبي بالوليات المتحدة ال

أ
لمانية، وكلها تنتظم في شبكة الرا

أ
.ال

بناك،صناعة،مناجم،سياحة﴾، قــد
أ
بنــاك، الــتي تحتــل دور الســيطرة فــي البنيــة النيوكولونياليــة بــــــــالمغرب﴿ا

أ
 إن هــذه ال

وليغارشية الكمبرادورية المغربية، منذ 
أ
سمالية العالمية الحازم لل

أ
.1965لعبت دورا حاسما، في دعم الرا

ولـــى، بواســـطة شـــركـتها الفرعيـــة المشـــتركة كوفيمـــار، دور الكـفيـــل، منـــذ بدايـــة 
أ
بنـــاك الثلثـــة ال

أ
 ، فـــي1960لقـــد لعبـــت ال

 النهـــوض بالعمليــــة السياســــية ىالقتصـــادية فـــي الصــــحراء الغربيــــة ، فـــي إطــــار الســــتراتيجية العالميـــة للحتكــــارات الـــتي

مريكية، ومع سياســيــي البرجوازيــة الكـبيرة الســبانية، الـتي يعــد
أ
سفله، بتنسيق تام مع الحتكارات البترولية ال

أ
 سنذكرها ا

.لوبيزبرافوممثلهاالنشيط، وكذا وكلؤهم في المغرب وموريطانيا

كـثر حنكــة فــي الجزائــر، الــذي بينــا مظهــره البــترولي، بالبرجوازبــة البيروقراطيــة الجزائريــة إلــى اللتحــاق
أ
دى اللعــب ال

أ
 وقــد ا

.بالعملية

مريكيــة و
أ
نه من السطحية البحث على هذا المسـتوى العميــق والحاســم ، عــن تناقضــات بيــن المبرياليــة ال

أ
 و هكذا، نرى ا
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خيــر
أ
 المبرياليــة الفرنســية، ففــي الحقيقــة كــانت هــذه التناقضــات موجــودة، و قــد ارتبطــت بالديغوليــة خلل الســتيقاظ ال

.للبرجوازية القومية الفرنسية، و تكنوقراط الدولة الفرنسية

سمالية، كما في الدول الخاضعة للبنيـة النيـو
أ
 كولونياليـة، تنتهـي بــالكنس مــن-لكن الوطنية البرجوازية في هذه الدول الرا

مريكية
أ
سمالية، تحت رعاية الحتكارات ال

أ
نصار الندماج الدولي للرا

أ
.طرف ا

سمالية -ج-
أ
ولية، والنزعة الطفيلية: تفاقم الخصائص الكولونيالية للمبريالية، فترة تعفن الرا

أ
السيطرة على المواد ال

كـثر
أ
كـثر فا

أ
. إن الخصائص الكولونيالية للمبريالية، كما وضحها لينين، تظهر ساطعة ا

خيـــرة، لـــم تغيـــر هــذه الخصـــائص الرئيســـية، بـــل علــى
أ
ســمالية، فالعشـــرين ســـنة ال

أ
 خلفــا، لمـــا يزعمـــه بعـــض محـــاميــي الرا

. العكس من ذلك، عملت على تفاقمها

ن تمركــز الســلطة القتصــادية فــي يــد عــدد: "و كمــا ســطر ذلــك هــاري ماغــدوف فــي الدراســة الــتي تمــت الشــارة إليهــا ســابقا
أ
 ا

ولية عن
أ
صبح ممكنا في عدد كبير من الصناعات، بفضل السيطرة على مصادر المواد ال

أ
 محدود من الشركات العملقة، ا

.طربق هذه الشركات

 إن القدرة على الحفاظ على تمركز هذه السلطة، و تصفية المنافسات الوطنية و الخارجية، و إضعاف القادمين الجــدد ، و

ســعار و النتــاج ، لكنــه متوقــف علـى حيويــة و عدوانيــة هـذه الشـركات
أ
عمال بتوافق مـع السياسـات الحتكاريــة لل

أ
 تسيير ال

ولية، على الصعيد العالمي
أ
.العملقة للحصول و الحفاظ على تحكمها في القطاعات الرئيسية في التزود بالمواد ال

 كــان هــذا تحــت غطــاء العقلنيــة المختبئــة وراء الســتثمار فــي الصــناعات الســتخراجية، طيلــة مرحلــة المبرياليــة الحديثــة،

خص
أ
جل البترول، و لكن ضمن سلسلة كل المواد المعدنية بال

أ
.ليس فقط من ا

وليــة، بــل تبعيــة
أ
جنــبي بــالمواد ال

أ
 إن الوضــعية الناتجــة عــن ذلــك، ليــس تزايــد تبعيــة الوليــات المتحــدة اتجــاه التزويــد ال

."الصناعة الحتكارية باعتبارها احتكارات حول التحكم في التزود بهذه المواد

ن بســط احتكــاره علـى السـوق العالميــة للبــترول،
أ
ن تجمع الشركات بعـد ا

أ
ينا، فيما يتعلق بالبترول، كيف ا

أ
ن را

أ
 لقد سبق ا

خيرة
أ
زمة ال

أ
يضا تعزيز هذا الحتكار، في ال

أ
.بواسطة التفاقات المسماة الكارتيل، تمكن من الحفاظ ، و ا

ن هـذه
أ
عله، حاسـم، لفهـم كيـف ا

أ
 إن وزن الكارتيل العالمي للبترول، المرتبــط بســيرورة عمليـة التـداخل الـتي تـم شــرحها ا

خرى، بعمليــة الصــحراء الغربيــة، المرتبطــة
أ
 العملية، تندمج، من جهة، بعملية فدرالية الجمهوريات العربية، ومن جهة ا

وذاك
أ
مريكية الواضحة، بهذا القدر ا

أ
.نفسها بتجمع دول المغرب العربي تحت وصاية المبريالية ال

 و فـي الواقـع، فـإن منطقـة الصـحراء، حيـث لـم يشـرع بعـد فـي اســتغلل البــترول فيهـا، هـي مجمـوع الصــحراء الغربيـة الـتي

.تضم كل المنطقة الممتدة من بشار إلى تندوف، و درعة و طرفاية و الساقية الحمراء و وادي الذهب و موريطانيا الغربية

 إن وجود مواد بترولية، في هذه المنطقة الواسعة ، شيئ معروف، لكن متروك بعناية في الظل، إلى غاية إيجاد الحلــول

.السياسية التي ستمكن من إدماجها في النظام العالمي للبترول
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وربيــة،
أ
 في نفس الوقت، فالشـروع فـي اســتغلل فوسـفاط السـاقية الحمـراء، سيسـمح للمجموعـات الصـناعية الكيماويـة ال

 بتعزيـــز احتكاراتهـــا علـــى مصـــادر الـــتزود بالفوســـفاط، كـــان فـــي لحظـــة مـــا، مهـــددا عـــن طريـــق الرادة الضـــعيفة و المـــترددة

.للبرجوازية المغربية في سياسة مستقلة بالنسبة لمادة الفوسفاط

 ركـود المكـتــب الشــريف: في الطار الحالي، حيــث مثــل هـذه التجاهـات مسـتبعدة نهائيــا، فقـد تــم القيــام بعمليـة مزدوجــة

وليغارشـــــيتنا
أ
ـــــدولي ل ســـــمال المـــــالي ال

أ
ـــــق قنـــــاة خـــــدام الرا ســـــفي، عـــــن طري

أ
ـــــة با ـــــدهور الصـــــناعة الكيماوي  للفوســـــفاط، و ت

 الكمبرادوريــة، و قــد قــامت هــذه المجموعــات الماليــة نفســها بتهييــئ اســتغلل فوســفاط الســاقية الحمــراء، بواســطة شــركة

 دولية مراقبة من طرفهم، ومن طرف البرجوازيــة الكـبيرة البيروقراطيــة السـبانية، شـركة سـتتمتع بوضـع قــانوني، فـي إطــار

مريكية والحتكارات العالمية
أ
. الدولة الدمية للصحراء الغربية، و الكل تحت وصاية المبريالية ال

ن العمليــة القتصــادية الرئيســية للمبرياليــة توجــد فــي المغــرب الكــبير، فهنــاك
أ
ســباب تتلقــى فيمــا بينهــا، ا

أ
 ونــرى إذن، ل

ســـيس الصـــنيعة المبرياليـــة فـــي الشـــرق
أ
خـــرى، سياســـية و عســـكرية، تشـــبه العمليـــة الـــتي بمقتضـــاها تـــم تا

أ
ســـباب ا

أ
يضـــا ا

أ
 ا

.العربي، دولة إسرائيل، هادفة إلى خلق صنيعة من نفس النوع في هذه المنطقة

كـثر
أ
كـثر ســـكانا فـــي المغـــرب الكـــبير، ال

أ
ساســـية لللمبرياليـــة، فـــي المنـــاطق ال

أ
ن الســـتراتيجية ال

أ
يضـــا، ا

أ
 مـــا يفســـر هـــذا ا

وليغارشيات الكمبرادورية، والبيروقراطيــات البرجوازيــة الصــغيرة،
أ
 حساسية إذن للحركات السياسية، هي حماية ودعم ال

.التي بإمكانها تحييد هذه الحركات السياسية

يضا، في هذا النطاق، كيف يكون دون جدوى، البحث عن انسجام الستراتيجية القتصادية للمبريالية، بالنســبة
أ
 نرى ا

ساسي بالنسبة للمبريالية في هذه المناطق، يكمن فــي محاصــرة
أ
 لكل بلد على حدى، في المغرب و الجزائر و تونس، فال

نظمــة
أ
شــكال ال

أ
كـثر طفيليــة وا

أ
مــر ذلــك ، دعــم الفئت الجتماعيــة ال

أ
ذا اســتدعى ال نهــا، إإ

أ
 الحركــة الثوريــة للجمــاهير، لحــد ا

وليــة والتواجــد
أ
ساسية للسيطرة علــى المــواد ال

أ
جل حماية المناطق التي تتمركزفيها العمليات ال

أ
كـثر فاشية، وذلك من ا

أ
 ال

. العسكري المباشر

 لـــذلك نـــرى، كيـــف تكـــون واهمـــة نظريـــات العديـــد مـــن تكنوقراطيينـــا و سياســـيينا الـــبرجوازيون الصـــغار، الـــذين يخـــدعون

ن يكونــوا
أ
نهــم هـم مــن يمكنهــم ا

أ
مرإلــى مســاندتهم فــي الوصـول إلــى السـلطة، ل

أ
ن المبرياليـة سـينتهي بهــا ال

أ
نفسهم بفكرة ا

أ
 ا

ناسا فاعلين وجديين بالنسبة للقتصاد المغربي
أ
.ا

 مليــون مــن 15بالنســبة للمبرياليــة فــي المغــرب، فالــذي يهــم، ليــس فقــط نجاعــة القتصــاد، بــل منــع التحــرك الثــوري ل

. المغاربة

وفقيـر، و مسـاندة المبرياليـة المريكيــة سياسـيا واقتصـاديا،ودون تحفــظ،
أ
 هذا مايفسر تـذلل الــوزراء الفرنســيين للجنــرال ا

وليغارشيتنا 
أ
.ل

 تقنــي وبشــكل واضــح دائــرة التعفــن، إلــى تغييــرات
أ
حــوال، يتــم اللتجــاء بــدون ضوضــــاء،لما يكشــف خطــا

أ
حســن ال

أ
 فــي ا
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سياد 
أ
ل وهو خدمة ال

أ
.وزارية، بالعتماد على نفس المعيار، ا

ساسي بالنسبة للمبريالية، ليس تطبيق توصيات البنــك الــدولي حــول الصــلح الزراعــي،
أ
ن ال

أ
يضا، يتبين ا

أ
 هكذا، وهنا ا

وربييــن الصــغار و المتوسـطين لمصـيرهم، فعمليـة
أ
يضــا تــرك التجــار ال

أ
وليغارشية الكمبرادورية ، ول يزعجهــا ا

أ
 وإنما دعم ال

وليغارشية الكمبرادورية، وبالتالي للــدوائر الماليــة
أ
كبر لل

أ
جل الربح ال

أ
 مغربة التجارة، هي قبل كل شيئ، تم وضعها من ا

وليغارشية
أ
.الدولية التي اندمجت فيها هذه ال

كـثر، توسـيع نهبهـا للبلد، والوصـول إلـى
أ
كـثر فـا

أ
وليغارشية الكمبرادورية، يمكنها، على إيقاع يتعــرى ا

أ
ن ال

أ
 هذا، ما يفسر ا

كـثر على التبذير و الطفيلية، وتوجيه على وجــه
أ
كـثر فا

أ
لة إدارية ترتكز ا

ن
 ميزانية للدولة تساوي ثلث الناتج الوطني، لصالح ا

خيــرة فـي ثمــن الزبــدة الـذي انتقــل دفعـة
أ
 الحصر، القرارات القتصادية وفق شهيتها الفاحشة، مثال علـى ذلـك، الزيـادة ال

 دراهم تقريبا للكلغ، بعد التحكم في دائرة الســتيراد، كمــا هـو الحــال كــذلك بالنســبة لسياســة 6دراهم إلى  2واحدة من 

راضي الزراعية
أ
.السدود، التي لتخدم سوى سياسة وضع اليد على ال

 إن مقاربة اقتصادية محضة، ستخلص إلى كون هذه السياسة متجهـة نحـو الفلس، لكــن فـي الحقيقـة تسـتفيد مـن الـدعم

.اللمحدود للمبريالية

 ووحـــده النضـــال الثـــوري للجمـــاهير، يســـتطيع القضـــاء علـــى النـــاهبين و مـــدعميهم، لكـــن تفـــاقم النهـــب، يخلـــق بالضـــبط

.الظروف الموضوعية لهذا النضال الثوري

ن القلع السياسية و العسكرية المقامة في النقط الستراتيجية في العالم، يتم دعمها بكل ثمن، وبلد
أ
يضا، ا

أ
 هذا يفسر ا

.حدود، من طرف المبريالية، كما هوالحال بالنسبة لسرائيل وجنوب افريقيا

وهامــا مرتبطــة
أ
نه يمكن الفصل بينهما، كما تفعل البورجوازيات العربية و الفريقية، وتحريفيونــا ، ليــس إل ا

أ
 إن التفكير با

ن الفكــر الــبرجوازي والمبريــالي فــي جــوهره
أ
 بالطبيعــة الطبقيــة لهــؤلء السياســيين، وتخــوفهم العضــوي مــن الجمــاهير، ل

قــل، تحييــد مــا تســميه
أ
و علــى ال

أ
 يحتقــر الجمــاهير، ويعتقــد بإمكانيــة التحكــم فــي الشــعوب عــن طريـــق إرشــاء ومراقبــة ، ا

".النخب"المبريالية ب

كـثر. في هذا العمل، تقدم الديولوجية التحريفية مساعدة للمبرياليــة
أ
مــا الديولوجيــة البرجوازيــة الصــغيرة، فل تطلــب ا

أ
 ا

خرى في هذا الحتقار للجماهير
أ
.من السماح لها بالدخول في هذه اللعبة، مشتركة هي ال

كـثر، كيف ينهــار النظــام فـي العــالم ، وكيــف ترمـي الجمـاهير بهـذه النخــب المزيفــة إلــى مزبلـة التاريــخ،
أ
كـثر فا

أ
 وهذا ما يفسرا

جل تحررها
أ
.وكيف تنهض الجماهير الشعبية في كل مكان، من ا

ن فـــترة تعفـــن المبرياليـــة هـــي فـــي نفـــس الـــوقت، وعـــن طريـــق ســـيرورة جدليـــة، الفـــترة التاريخيـــة
أ
 هـــذا مـــا يفســـر كـــذلك، ا

إنها الفترة التاريخية لتصفية المبريالية على الصعيد العالمي.. لستيقاظ الشعوب، وتحركها الثوري على الصعيد العالمي
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خاتمة

فق الستراتيجي للكـفاح الثوري للجماهير بالمغرب
أ
ن ما سبق، يوضح ال

أ
.نظن، ا

ن تحقــق المبرياليــة ديموقراطيــة برجوازيــة، علــى حســاب خــدامها، ول
أ
ن ننتظــر مــن مثــل هكــذا مســاومات، ا

أ
 فل يجــب ا

زق اقتصادي يجر هؤلء 
أ
ن يقع ما

أ
.إلى المساومة) الخدام(كذلك انتظار ا

نهــا ل تســتطيع العتمــاد
أ
خيــرة وضــعية، جعــل المبرياليــة، تعــرف ا

أ
 لقــد خلــق التطــور السياســي للســنوات الخمســة عشــر ال

جل كبح الحركة الثورية للشعب المغربي 15على سلطة سياسيين برجوازيين مخنتين، عبر 
أ
 .سنة من اللتواءات ، من ا

.فالمبريالية، ليمكنها سوى دعم النظام المرتشي للطغمة النيوفيودالية

 على صعيد المغرب الكبير، فهذه الطغمة تتواطئ مع البرجوازيات البيروقراطيــة الجزائريــة والموريطانيــة والتونســية، ومــع

.الدمى التي يتم تهييئها في العيون، إن هذا التواطؤ مكون محوري للستراتيجية المبريالية في المنطقة

 لكن هذه الستراتيجية، و ضرورات المبريالية في الفترة التاريخية، التي هي فترة التصفية على الصعيد العــالمي، جعلــت

خــرى مــن
أ
خــرى الضــعيفة فــي الجهــة ال

أ
ضعف في هذه المنطقة، بترابط جدلي مع اسبانيا، الحلقة ال

أ
 من المغرب الحلقة ال

بيض المتوسط
أ
.مدخل البحر ال

تي المناضــــلون الثوريــــون للطبقــــات
أ
وفي مقدمــــة الكـفــــاح، يــــا

أ
 هــــذا يــــبين المســــؤولية التاريخيــــة لشــــعبنا، وفــــي المقدمـــــــة،ا

ساسية للنضال الثوري للبرولتاريا والفلحين الفقراء
أ
.الجتماعية، الذين يشكلون القوى ال

وليغارشــية الكمبرادوريــة المتعفــن، هــو فــي نفــس الــوقت، وبشــكل ل انفصــام فيــه، كـفــاح
أ
 إن الكـفــاح الثــوري ضــد نظــام ال

.تحرري ضد المبريالية

ساسيا لجبهة تحررية بالغرب العربي، سيصبح الكـفاح التاريخي الذي ســيؤدي إلــى انهيــار
أ
 إن هذا الكـفاح، باعتباره محركا ا

 الستراتيجية المبريالية في المنطقة، مـدعما بـذلك، بشــكل حاسـم، كـفــاح إخواننـا الفلسـطينيين، ليصـبح بـذلك، عـامل

.هاما للثورة العربية والثورة العالمية

 

www.30aout.info                                                                                                                              36



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

الوحدة الجدلية لبناء الحزب الثوري
 و التنظيم الثوري للجماهير

1972 مايو 29
:مـدخـل عـام

كـثر على إدمــاج
أ
كـثر فا

أ
 في إطار ممارسة النضال، عملت الحركة الثورية المغربية ذات المرجعية الماركسية ى اللينينية ا

.الفكر الجدلي في الواقع الحي للثورة المغربية بشكل ملموس
ساسيين ينبثقان عن هذا التطبيق

أ
:هناك محورين ا

و بصـياغة تخطيطيـة، جدليـة النضــال السياسـي و النضـال المسـلح، .1
أ
 جدلية النضال الثوري و العنف الجماهيري، ا

من جهة،
و بكــل بســاطة، جدليــة الحــزب ى .2

أ
خــرى، ا

أ
 جدليــة بنــاء الحــزب الثــوري و بنــاء التنظيــم الثــوري للجمــاهير مــن جهــة ا

.اللجان الثورية، الحزب ى الجبهة الشعبية الثورية
ن ل نتمكـــن مـــن التفريـــق بيـــن. انـــهـــذا المظهـــر الثـــاني هـــو الـــذي ســـنعمل علـــى تطـــويره ه

أ
 و مـــع ذلـــك، فمـــن البـــديهي ا

 التصـــورات الســـتراتيجية، حيـــث إســـتراتيجية الثـــورة و إســـتراتيجية التنظيـــم تظلن مرتبطتـــان بعمـــق و تابعتـــان لبعضـــهما

ن بســنة تحــت هــذا العنــوان. البعــض
ن
ن تتطــور، و1لكــن بالمقارنــة مــع النــص المكـتــوب قبــل ال

أ
فكارنــا ا

أ
 ، فقــد اســتطاعت ا

تـــاحت اســـتبعاد. تتـــدقق و تصـــحح بفضـــل التطـــبيق الثـــوري
أ
 فالنقاشـــات المرتبطـــة بهـــذا التطـــبيق و عـــدد مـــن النصـــوص ا

سلوب العفوي 
أ
ن يــؤدي إلـى 2"للنطلقة الثورية"ال

أ
 و تـدقيق الســيرورات الـتي بواسـطتها يمكـن للعنــف الثــوري للجمـاهير ا

ولى من تطور حرب التحرير الشعبية
أ
.القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة ال

ن نفصـــلها مـــع ذلـــك عـــن الســـتراتيجية، فالقطبـــان الثنـــان
أ
ن نســـلط الضـــوء علـــى مشـــاكل التنظيـــم بـــدون ا

أ
 نريـــد هنـــا ا

رجــح بينهمــا نظريــة و ممارســة المنظمــة الثوريــة همــا العفويــة و مــا انتقــده الحــزب
أ
 الميكانيكيــان غيــر الجــدليان، و الــتي تتا

لبــاني تحــت عنــوان 
أ
 و تجــدر الشـارة هنــا إلـى انــه بالنســبة لتاريــخ الحركـة. cadrisme(3" (العفويــة و الطارويــة"الشيوعي ال

طلــق عليهــا خلل
أ
ول للنحرافيــة البرجوازيــة الصــغيرة فــي مجــال التنظيــم قــد ا

أ
ن القطــب ال

أ
 العماليــة، ليــس بــدون معنــى ا

.تاريخ طويل اسم كالعفوية بينما القطب الثاني ل يتوفر على ذلك
و نتجاهل " الطاروية"سنركز في هذه الورقة على نقد 

أ
ن نسيء تقدير ا

أ
ن". العفوية"دون ا

أ
 من المعلــوم فيمــا يتعلــق بنــا ا

هميـــة الكـــبرى المفرطـــة المخولـــة للمنشـــور 
أ
 ، و حـــتى)le tract(هنـــاك تصـــورات خاطئـــة و علـــى الخصـــوص فيمـــا يتعلـــق بال

نـه". العفويـة: "، فقـد كـان مصـدرها"النطلقـة الثوريــة"بالنسبة لمفهـوم 
أ
 و دون ادعـاء النتهـاء مـن هـذا النحــراف، نعتقــد ا

ن نعمل بالخصوص على تصحيح الممارسة 
أ
ي " الطاروية"علينا حاليا ا

أ
 كما قال لينين بالنسبة للتصورات" تقويم العود"ا

مــام"وثيقــة صــادرة عــن المنظمــة الماركســية ى اللينينيــة المغربيــة " اســتراتيجية الثــورة و اســتراتيجية التنظيــم"ـ 1
أ
 مــايو ســنة" إلــى ال

1971.
.1972الصادرة عن نفس المنظمة في يونيو " مسودة الستراتيجية الثورية"وثيقة : انظرـ 2
لبانيـ 3

أ
 .انظر تاريخ حزب العمل ال
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".الطاروية"
ول مــن هــذا النــص تــم تخصيصــه بالكامــل لهــذا الموضــوع

أ
 و" العفويــة"إضــافة إلــى ذلــك، فــإن . لــذلك فــإن القســم ال

.لهما نفس المنبع الذي يقوم على محاولة المثقف البورجوازي الصغير التموقع كمربي فوق الجماهير" الطاروية"
نه- سنحاول في جزء ثان، التطرق للجدلية الملموسة الحزب

أ
ول سنعمل على التدليل با

أ
 الجماهير، ففي هذا الجزء ال

ساسا ضـد 
أ
بــدا لــم. مفيــدا" مــا العمــل؟"، و مــن هـذه الزاويــة يبقــى كـتــابه "العفويــة"إذا كانت معركة لينين قد تم توجيهها ا

أ
 ا

و ممارســات لينيــن تعتــبر 
أ
فكــار ا

أ
 ، دائمــا كــان فكــره و ممارســته جــدليين، لكــن هــو نفســه كــان فــي المنفــى"إطارويــة"تكــن ا

غلــب الــوقت فــي الفــترة الممتــدة مــا بيــن 
أ
 ، فــي وقــت كــانت الممارســة الداخليــة للحــزب البلشــفي تتطــور و1917و  1900ا

 ،1905لنتــذكر رســالة لينيــن إلــى رفــاقه فــي الــداخل فــي فــبراير ". إطارويــة"تتنظــم بشــكل فعلــي فــي إطــار هيمنــة تصــورات 

شـــرنا إليهـــا فـــي وثيقـــة 
أ
 و الـــتي مـــن خللهـــا يثـــور ضـــد العراقيـــل" إســـتراتيجية الثـــورة و إســـتراتيجية التنظيـــم"الرســـالة الـــتي ا

 البيروقراطية التي تعيق انفتاح الحزب على الحلقات الثورية التي كانت تتطور في كل التجاهات، تلك الرسالة التي تنتهي

ختام: "هكذا
أ
.4"إذا لم نغير ممارستنا سنتلشى كالبيروقراطية المرهونة بال

صــبح يشــكل نظريــة و" الطارويــة"إن هــذه الممارســة الداخليــة المتســمة بهيمنــة 
أ
ساســيا لمــا ا

أ
 هــي الــتي شــكلت مصــدرا ا

حـــزاب الشـــيوعية تحـــت وصـــاية ســـتالين والحـــزب الشـــيوعي للتحـــاد الســـوفياتي 
أ
 لنشـــر حـــول هـــذه النقطـــة إلـــى(ممارســـة ال

 التطــابق فيمــا بيــن المفهــوم التروتســكي والمفهــوم الســتاليني للحــزب، و هــو التطــابق الــذي يبــدو غريبــا إذا لــم يفســر بنفــس

ول سلطة للعمال و الفلحين
أ
كـتوبر و ا

أ
داة ثورة ا

أ
).المصدر بخصوص التاريخ الدموي الذي جعل من الحزب البلشفي ا

مميـة الثالثــة، و كحــزب كـبير، نجــا الحــزب الشـيوعي الصــيني بفضــل الــدور المهـم لماوتســي تونـغ مـن مثـل
أ
 فـي مرحلــة ال

 و اليــــوم، ممارســــة الثــــورة الثقافيــــة". الطارويــــة"هــــذه الوصــــاية البيروقراطيــــة و النحرافيــــة الــــتي تفرضــــها علــــى الخصــــوص 

 البروليتاريــة الكــبرى، جـاءت لتحمـل إلـى العـالم و لكـل الماركســيين اللينينييــن فـي العـالم، مـا يكـفـي مـن النفجــارات الـتي

سس اللينينية
أ
.ظهرت كإحدى ا

 نجــد اليــوم كــل المناضــلين الثــوريين الــذين يتبنــون الماركســية اللينينيــة و فكــر مــاو ل يمكنهــم الهــروب مــن إعــادة النظـر

ن نكـــون اليـــوم لينينييـــن فـــي ظـــل الواقـــع العملـــي للثـــورة. الـــذي فرضـــته الثـــورة الثقافيـــة الصـــينية
أ
 و نعتقـــد فيمـــا يخصـــنا، ا

ساس فيمـا يتعلــق ببنـاء الحــزب الثــوري ى يعنـي معرفـة التحكــم فـي جدليـة بنـاء الحــزب
أ
 المغربية ى و حول هذه النقطة بال

.الثوري و التنظيم الثوري للجماهير
I – الطارويـة"نـظريـة و مـمارسـة:"
:و واقـعـها" ما الـعمـل؟"ضـمانـة  – 1

كـثر دقــة مــن الصــورة الــتي بقيــت حــول " ما العمل؟"جاءت عبر " لطاروية"الضمانة النظرية ل
أ
 مــا"للينين، و بشــكل ا

ن هذه الصورة التي تم المغالة فيها و تشويهها ســواء عــبر التــوجه. و فكر لينين حول التنظيم" العمل؟
أ
 يجب العتراف با

حـــزاب الشـــيوعية فـــي العـــالم، و عـــبر تقـــديم عمـــل لينيـــن مـــن طـــرف دور النشـــر البرجوازيـــة و
أ
 الـــذي فرضـــه ســـتالين علـــى ال

.)1905فبراير سنة (ـ من رسالة لينين إلى رفاقه في الداخل 4
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 ، حيــث المعلومــة النظريــة)المغــرب(إنهــا صــورة جــد قويــة خاصــة فــي هــذه المنطقــة مــن العــالم . المنشــورات التروتســكية

و من الفيتنام
أ
تي من الصين ا

أ
و عندما تا

أ
وروبي، و حتى عندما تعبر عبر بيروت، ا

أ
ساسا، من الغرب ال

أ
تينا ا

أ
.تا

ولى محاولت طرح هذه القضايا 
أ
نها النظر لعادةإن ا

أ
  للنظريات العفوية لروزا لكســمبورغ،العتبار إعادة ظهرت كما لو ا

.الشيء الذي سارع المثقفون اليساريون البورجوازيون إلى دعمه و ذلك لنفي اللينينية و الدور القائد للحزب الثوري
ن النص الكامل ل

أ
نــه يبقــى صــعب" ما العمل؟"إنها صورة جد قوية بحيث ا

أ
 ل نجده عمليا متوفرا هنا باللغة العربية و ا

.1902التناول لكونه مليئ بمراجع ذات صلة بالصراع السياسي في روسيا 
كـثر قابليــة للولــوج بحيــث ل

أ
صــبحت تعــاليم الثــورة الثقافيــة واضــحة جــدا و ا

أ
ن ا

أ
عله، فــإنه منــذ ا

أ
شــرنا إلــى ذلــك ا

أ
 و كمــا ا

خيرتيــن حــدثت مراجعــة نظريــة لهــذه الصــورة 
أ
و تشــويهها، فمنــذ الســنتين ال

أ
 )schématisée(" المصــغرة"يمكــن إخفائهــا ا

 للحـــزب الثـــوري الحـــترافي ى الفـــوق جمـــاهيري و الـــتي تـــم التطـــرق لهـــا بشـــكل مفتـــوح مـــن طـــرف التيـــارات و المنظمـــات

وروبا الغربية
أ
خيـرة. الماركسية اللينينية با

أ
و إيطاليا تنبثـق علـى الخصـوص مغالطـات السـنوات ال

أ
 .و حاليا سواء في فرنسا ا

يـة درجــة يبلـغ عمـق القاعــدة اليديولوجيــة 
أ
جــل الشــارة إلـى ا

أ
كدنا على هذا الطابع، فمن ا

أ
 فهـي تقــوم". للطارويــة"و إذا ما ا

طروحتــه
أ
 في العمق على محاولت المثقف البورجوازي الصغير، التي تمت مراجعتها بشكل جــذري مــن طــرف مـاركس فــي ا

نهــا علــى الخصــوص تقــوم علــى التفــوق المفــترض اتجــاه الجمــاهير و الــتي. 5الثالثــة حــول فيوربــاخ
أ
 لكــن هــذه المحــاولت ل

و ســلطة فكــر فلن 
أ
 La soumission de ce même intellectuel à l'argumentتحمــل نفســها خضــوع هــذا المثقــف لحجــة ا

d'autorité en l'espèce de la pensée   و هذا صحيح كذلك بالنسبة للمناضلين المغاربة ذوي تكوين مثقفي.
ثرهــا

أ
تينا المعلومـة النظريـة الماركسـية اللينينيــة مـن بيــروت، و ل نقــدر مـدى بقـاء تا

أ
شرنا إلى ذلك، حتى عندما تا

أ
 و كما ا

– )grenouillage(" بالمكائــد الثقافيــة"ى رغـــم قيمــة الممارســة الثوريـــة لمناضــلي الشــرق،  خـــرى ى 
أ
 ليــس هنـــاك كلمــة ا

 الكـتــاب السياسـيون العـرب للبحــث عــن شــهادة التنظيـر
أ
و اللندنيـة حيــث يلجــا

أ
جــل ذلـك و عـبر منــح. للـدوائر الباريزيــة ا

أ
 ل

همية للتطور الفعلي للحركة الثورية الماركسية اللينينية فـي الغـرب العربــي 
أ
كبر ا

أ
 و تحــت هـذه الزاويــة هنـاك رفــاق يمكنهــم(ا

قل التوبامرو )Dhofar(التفكير في ظفار 
أ
ن نكون واعين بمسؤوليتنا الخاصة من))Tupamaros(سو بدرجة ا

أ
 ، فيجب ا

جل بناء في الغرب العربي لنظرية و ممارسة الثورة العربية
أ
ن ننطلق من هذا. ا

أ
:و مهما كررنا القول فليس كافيا، يجب ا

 ى الـماركـسيـة عـبارة عـن منـهجـيـة
أ
:ا

ن نبني بمواد واقعنا الملمـوس، و بالماركسـية كمنهجيـة للتحليـل، النظريـة الملموســة للثـورة فـي الغــرب العربــي
أ
 .علينا ا

قـل، عنـدما يكـون
أ
يضـا بدرجــة ا

أ
و مباشـرا و ا

أ
مـرا بسـيطا ا

أ
سلوب في التفكيـر، ليـس ا

أ
 لكن استيعاب هذه المنهجية، و هذا ال

.التكوين الجامعي قد قطع شوطا مهما، إن هاته المنهجية في تعارض بالفعل مع مناهج التفكير الجامعية
(والتي ل تعني في نفس الوقت ) la pensée Mao tsé Toung(استيعاب الماركسية اللينينية، فكر ماوتسي تونغ * 

la  pensée  de  Mao  Tsé  Toung( جــــل
أ
 يعنــــي انطلقــــا مــــن ممارســــتنا الثوريــــة الذاتيــــة، فــــي ســــياق المجهــــود مــــن ا

.الستيعاب، إغناءنا نحن كذلك للماركسية عن طريق تطويرها في واقعنا الملموس

طروحات حول فويرباخ5
أ
.ـ انظر ا
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 كمــا فعــل لينيــن علــى * 
أ
ن يتجــرا

أ
ن يكــون المــرء لينينيــا فــي روســيا فــي بدايــة القــرن العشــرين، هــو ا

أ
س"ا

أ
 الثــورة ضــد را

شار إليه غرامشي بشكل رائع" المال
أ
 على القيام بــالثورة فـي ســياق سوســيو اقتصــادي لــم يكــن. بالمعنى الذي ا

أ
 لينين تجرا

ـــذي تـــم تحليلـــه فـــي كـتـــاب مـــاركس حـــول  س المـــال"هـــو ذلـــك ال
أ
يضـــا قـــام لينيـــن بثـــورة ضـــد الصـــورة المصـــغرة"را

أ
 ، هنـــا ا

schématisée س المــال
أ
لمانيــة، طبعــا ليــس ضــد الجــوهر نفســه لــرا

أ
س المــال الــتي فرضــتها الشــتراكية الديمقراطيــة ال

أ
 لــرا

شـــار إليـــه مـــاركس نفســـه فـــي رســـالته إلـــى المناضـــلة الروســـية 
أ
 اليـــوم بطبيعـــة الحـــال، فــي .»Verra Zassoulich«الـــذي ا

ن نقــــوم بثــــورة ضــــد 
أ
 لمــــا") schématisée(" الصــــورة المصــــغرة"المغــــرب نحــــن فــــي حاجــــة كــــبيرة لكــــي نكــــون لينينييــــن ا

".العمل؟
ساسيين، مرتبطين فيما بينهما لهذه الصورة التي تظهر

أ
:هناك طابعين ا

.الحزب الثوري كطائـفة فوق الجماهير. 
.مفهوم النواة القائدة. 

: لـحـزب الـثوريـيـن الـمحـتـرفيـن" الـصـورة المـشوهـة"ب ى 
ــــــق فكــــــر المثقفيــــــن البورجــــــوازيين الصــــــغار"الصــــــورة المشــــــوهة"نؤكــــــد علــــــى عبــــــارة  (فعبــــــارة محــــــترف . ، عــــــن طري

professionnel( تتضمن مباشرة بالنسبة للمثقف ذلك الذي اكـتسب المؤهلت المهنية، ذلك الحاصل علــى دبلــوم فــي 

 الثـــوري المحـــترف ســـيكون إذن هـــو المختـــص فـــي الماركســـية ى اللينينيـــة، ذلـــك الـــذي يمتلـــك علـــم الماركســـية ى. الثـــورة

.اللينينية
نه بتوضيحنا لهاته الصـورة فإننــا نشـوهها

أ
ن ل يقال لنا ا

أ
تي مناضــل فـي منظمـة ماركسـية. يجب ا

أ
 لينينيــة إلـى- فعنـدما يـا

لف
ن
نهم يقودون و ينظمون إضراب ا

أ
 حلقة للتلميذ الثوريين ى الذين هم كذلك مثله ينتمون إلى ممارسة نضالية، نظرا ل

 التلميذ في الثانويـات، لكنهــم ل ينتمـون إلـى المنظمـة ى لتقــديم دروس حـول الثـورة الفيتناميـة، حـول النظريـة الثوريـة،

ن يحــافظ علــى المنظمـة
أ
جل ا

أ
ن يحافظ على نفسه، من ا

أ
نه يجب ا

أ
 و عنــدما. لكن هذا المناضل يتنحى عند ساعة العمل ل

نشـطته الطلبيـة، للعمـل فـي مركـز عمـالي، و
أ
تي مناضل من منظمة ماركسية ى لينينية، معروف لدى البوليس بســبب ا

أ
 يا

ي اتصــالت
أ
ن يباشــروا ا

أ
ن يتــم تكــوينهم مــن طرفــه قبــل ا

أ
ول ا

أ
ن المناضــلين الشــباب لهــذا المركــز يجــب ا

أ
 يــدافع عــن فكــرة ا

ن تتــم مثــل هـاته التصـالت. عملية مع هذا الوسط العمالي
أ
 ففــي كلتـا. و هكذا يترك شهورا ثمينة من الوقت تمضي دون ا

مر إذا لم يكن هذا تطــبيق عملــي لمــا يعتــبر
أ
 الحالتين التي اختيرت إراديا من تجربة منظمتين مختلفتين، فبماذا يتعلق ال

سف و بتطبيقات مفرطة كذلك. تشويها كبيرا و شاذا للتصور اللينيني للحزب
أ
.لكننا نكـتفي بحملها كما هي مع ال

ن 
أ
نـــه يـــؤدي إلـــى اســـتبعاد بنـــاء الحـــزب علـــى قاعـــدة بروليتاريـــة ذلـــك ل

أ
 المحـــترف"النتيجـــة المباشـــرة لهـــذا التشـــويه هـــو ا

ول ذلــــك " الثــــوري
أ
ي الوســــط"الخــــبير فــــي الماركســــية ى اللينينيــــة"هــــو ا

أ
 ، لنكــــونه إذن هنــــاك حيــــث وســــطه الطــــبيعي، ا

و الميكــانيكي،
أ
و المنجمـي ا

أ
ن العامــل فـي المعمـل البروليتــاري الحقيقــي ا

أ
 الطلبي، عبر الكـثار من النــدوات الطلبيــة بمـا ا

ربعيــن سـنة
أ
و ا

أ
مـي ل يعـرف القـراءة و الكـتابـة، و بعيـد بمسـافة ثلثيــن ا

أ
حيان إنسان ا

أ
 العامل المتخصص، هو في غالب ال

كيد 
أ
ولئــك الــذين) Décréter(عن التفكير في النقاشات النظرية، سنذهب بعيدا حد التا

أ
ن البروليتاريا تتكون مــن ا

أ
 على ا
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ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

صل الطبقي و الموقع الفعلي في النتــاج، و بهـذه الطريقــة يمكــن )Accèdent( يكـتسبون
أ
 وعيا بروليتاريا، بمعزل عن ال

 و هـذا بطبيعـة الحـال هـو تمامـا مـا قـام بـه. على منظمة مكونـة مــن مثقفيــن بورجــوازيين صــغار" بروليتارية"إطلق تسمية 

 بطبيعـة الحـال، فـي. النتيجة المباشرة لمثل هذا التشويه هو خلق طائـفة تضع نفســها فـوق الجمــاهير. التحريفيون عندنا

ي نــص ل يمكــن بلــورته نهائيــا إل. إطــار الطائـفــة، إن التقــدم الحاصــل مقارنــة مــع التحريفييــن، هــو ممارســة الديمقراطيــة
أ
 فــا

علـى حـتى
أ
سـفل إلـى ال

أ
ســفل و مــن ال

أ
علـى إلـى ال

أ
ن يتم نقاشه وإعادة نقاشه، تعديله و تدقيقه داخل المنظمـة مـن ال

أ
 بعد ا

مـــر شـــهورا عـــدة
أ
 الخـــبير فـــي الماركســـية ى"لكـــن مـــن البـــديهي بالنســـبة للمناضـــلين المنطلقيـــن مـــن مفهـــوم . إن اقتضـــى ال

ن مثــل هــذا النــص الــذي تــم إتمــامه، ســيعبر عــن حقيقــة نهائيــة بالنســبة للجمــاهير، الحقيقــة المــوحى بهــا "اللينينيــة
أ
(، ا

révélée (مامهــا لكـتشــاف نــور الثــورة
أ
مــام الجمــاهير ســوى النحنــاء ا

أ
ن هــذا التقــان يبــدو. الــتي ليــس ا

أ
 لكــن فــي النهايــة، ل

ن الزمـن يحـول النــص
أ
كـدين مــن امتلك الحقيقـة، ذلـك ا

أ
نه في العمق ل يكون المناضلون متا

أ
 شديد الصعوبة بلوغه، و ل

 فتنغلــق المنظمــة و يــا لقمــة. إلــى نــص متقــادم، و بالتــالي البــدء مــن جديــد دورة التوضــيح و التقــان، فــإن ل شــيء يخــرج

 الشـيء الـذي ل يمنـع) clandestinisme idéologique(الضـلل، فـي سـرية تامـة عــن الجمـاهير، فـي سـرية إيديولوجيــة 

رشيفات الشرطة
أ
و مشاريع النصوص من التراكم ، عند كل حملة بوليسية في ا

أ
.النصوص ا

:جـوهـر الـتـصـور الليـنيـني حـول الـحـزب – 2
(لمؤلفــاته الرئيســية فــي مصــنف  1907، بمناســبة نشــر فــي ســنة "مــا العمــل؟"لينيــن بنفســه، بعــد ســنوات مــن نشــر 

recueil( »En douze ans« كد على الظـروف المصـاحبة لتحريـر كـراس
أ
نه كـان يجــب القضـاء"مـا العمـل؟"، ا

أ
 ، فيـذكر بــا

ي المجموعات الصغيرة الضيقة المنغلقة، المؤسسة تقريبا دائما على روابط الصداقة الشخصية
أ
.على عقلية الحلقات، ا

نه فقط دخول العنصر البروليتاري إلى الحزب يمكنه، بارتباط مــع حركيـة الجمـاهير المفتوحــة، مـن
أ
وضح على ا

أ
 كذلك ا

ثــار العقليــة الحلقيـة الموروثــة عــن الماضـي و الغريبـة عـن مهـام المرحلـة
ن
و. اقتلع بشكل نهــائي جميـع ا

أ
 الصـيغة المكـتوبـة ا

وج القمع القيصري هي 1907العبارة سنة 
أ
".بارتباط مع نشاط الجماهير المفتوح: "في ا

ن بقاء " البروليتاريا"و حتى ل يكون هناك خلط حول مصطلح 
أ
ضاف با

أ
 المؤسســة" منظمة الثــوريين المحــترفين"فقد ا

حســنهم
أ
ن الطبقــة العاملـة، و علـى الخصــوص عمــال المعامــل الكـبيرة، و حيــث ا

أ
ساسا من واقعــة ا

أ
تى ا

أ
 بفضل السكرا، يتا

سســــوا 
أ
ســــباب اقتصــــادية"ا

أ
ســــمالي، نتيجــــة ا

أ
 الشــــتراكية الديمقراطيــــة، متميزيــــن عــــن جميــــع بــــاقي طبقــــات المجتمــــع الرا

 موضــوعية، بقــابليتهم العاليــة للتنظيــم، و بــدون هــذه القابليــة، فــإن منظمــة الثــورين المحــترفين لــن تكــون ســوى لعبــة،

و شعار بدون مضمون
أ
. مغامرة ا

نه فقط وجود طبقة ثورية حقيقية منطلقة بشكل عفــوي فــي الصــراع" ما العمل؟"ثم إن كراس 
أ
 يشير في مقاطع كـثيرة ا

خوذة من كـتاب . (تعطي معنى لهذه المنظمة
أ
 Édition de Poche duالصادر عــن " ما العمل؟"إن نص هذه المقولة ما

seuil( عمــال"، و قد تم تصحيحه عن طريق الذاكرة عبر اعتماد النص الصادر في المؤلفات الكاملة الذي يؤكد علــى عبــارة 

 ، و نفــس الشـيءle seuilالمســؤول عــن الصــدور لــدى دار النشـر  JJ Marieالشــيء الـذي ل يشـير إليـه " المعامل الكــبرى
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خيـــر" نخبـــة"بالنســـبة لكلمــة 
أ
مـــام نمــوذج". نخبويـــا"لكـــن نـــص المؤلفـــات الكاملــة نفســه ليــس . فـــي هــذا الصــدار ال

أ
 إننـــا ا

 و هــو النــص الــذي اســتخرجنا" – لما العمل؟"و إذا رجعنا إلى النص نفسه . للتشويه التي تقوم به المنشورات البورجوازية

ساسية في نقد حديث لديماغوجية المحجوب بن الصديق
أ
نــه فــي هــذا النــص الــذي" – منه الخلصات ال

أ
ن نشــير ا

أ
 يمكننا ا

 و" القتصــادوية"يركز بكامله على وسائل تطوير الــوعي الثــوري البروليتــاري داخــل الطبقـة العاملــة، و علـى ضــرورة محاربــة 

:، فلينين يفضل منظمة للطبقة العاملة تقوم على مستويين)انكباب الطبقة العاملة على مشاكلها فقط(النزعة العمالوية 
 كمــا يقــول ى يرتكــز علــى العمــال المناضــلين الــذين يتوجهــون نحــو العمــل) – lâche(تنظيــم مــرن واســع فضــفاض  -1

كـثر
أ
كـثر تجربـــة، و ال

أ
كـثر ثقــة، ال

أ
 السياســي الثــوري، منفلـــتين مــن الوصــاية القتصــادوية، تنظيـــم مكــون مـــن العمــال ال

 الــذي يســطر عليــه لينيــن حــد" الفضــفاض"، و مفهــوم التنظيــم )لنشــر إلــى المعــايير الــتي ليســت معــارف نظريــة(انغماســا 

.إذا كانت النتقادات ل تسمي هذا تنظيما، فإن ذلك عنده سواء: القول
:المستوى الثاني -2

مري"إن هــــذا التنظيــــم يكــــون مرتبطــــا ى حســــب قواعــــد العمــــل 
ن
كـثر صــــرامة ى " التــــا

أ
 بمنظمــــة المحــــترفين"الســــري ال

ي بمعنى الحزب" الثوريين
أ
. ا

نوية الثورية و اللجان الثورية المنبثقة من الجماهير و المتمفصلة مع الحزب
أ
ساسا مفهوم ال

أ
 هنا كــذلك، .نستعيد هنا ا

و اللجـــان(ضـــرورة هـــذا التنظيـــم المـــرن الواســـع، فو حـــتى ل يكـــون هنـــاك غمـــوض ى كمـــا اعتقـــد بعـــض الرفـــاق ى 
أ
نويـــة ا

أ
 ال

نويـــة. ، ل يمحيـــه وجـــود النقابـــة العماليـــة الشـــرعية)العماليـــة الثوريـــة
أ
 لقـــد كـــرس لينيـــن لهـــذا الموضـــوع كـتابـــات حـــول ال

كيـده بشـكل واسـع
أ
ننـا ل يجــب. البوليسـية لهـاته النقابــة الشـرعية و الـتي تمكــن ممارسـتنا هنـا مــن تا

أ
 الشـيء الـذي ل يعنـي ا

ن نتعلم كيفية العمل داخل هاته النقابات الشرعية
أ
نوية الثورية. علينا ا

أ
و ال

أ
ساسي هو تنظيم اللجان ا

أ
.لكن يبقى ال

ن المفهــوم اللينينــي 
أ
 بــل تنظيــم،) secte(غيــر ذي صــلة بمفهــوم الطائـفــة " لمنظمــة المحــترفين الثــوريين"نــرى إذن، ا

ن هذا المفهــوم كـان فقــط فــي طــوره الجنينــي. حزب متمفصل حول التنظيم الثوري للجماهير
أ
ن نشير هنا إلى ا

أ
 لكن علينا ا

نه قد تم تطويره بشكل منهجي. لدى لينين
أ
.ثم إن التاريخ العملي للحزب البلشفي ل يظهر با

شكال العفوية لهذا التنظيم الثوري للجماهير في فترات النفجار الثوري مع ظهور السوفيتات
أ
 و قد عرف. لقد ظهرت ال

همية 1917كما هو الحال في  1905لينين سنة 
أ
.كيف يمنحها كامل ال

 لكــن ممارســة التطــوير المنظــم للتنظيــم الثــوري للجمــاهير المرتبــط جــدليا بــالحزب، فــي مرحلــة النضــال الســري لــم يقــم

 لهـذا التاريــخ مـا عـدا إذا" الطارويــة"الدليل علـى وجودهــا مـن خلل تاريــخ الحـزب البلشـفي، مـن هنـا كـذلك قـوة الضـمانة 

.قمنا بالتفكير في النتائج البيروقراطية و التحريفية اللحقة
II – مفهوم النواة القائدة: لنتعلم عدم السقوط في النقل الحرفي لما العمل؟:

ن ل نســتعيد ميكانيكيــا مــا العمــل؟ إن ذلــك صــحيح علــى الخصــوص
أ
ن ل ننقــل، ا

أ
ن نتعلــم ا

أ
 بعــد هــذا التوضــيح علينــا ا

ن الفكــر اللينينــي الــذي اســتعمل علــى الخصــوص" النــواة القائــدة"بالنســبة لمفهــوم 
أ
ن نــبين كيــف ا

أ
 بطبيعــة الحــال، علينــا ا

 للشــارة إلــى مجمــوع الحــزب، قــد تــم اخــتزاله و تكليســه عــبر التطــبيق الســتاليني ثــم الممارســة" منظمــة القــادة"مصــطلح 
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.التحريفية التي حولته إلى مفهوم للنواة يقوم على فكرة الحيازة الرئيسية إذا لم نقل الحصرية للحقيقة الماركسية اللينينية
 لكــن علينــا قبــل كــل شــيء تحديــد الختلف الملمــوس. فالرفــاق القاعــديون تــم اخــتزالهم فــي دور التلميــذ المنضــبطين

.1972ومغرب  1902فيما بين روسيا ) على هذا المستوى(
:1902في روسيا سنة  – 1

 ، لم يكـن رعــب البـوليس القيصــري سـائدا فقـط، الشـيء)20ق (في سنوات نهاية القرن التاسع عشر و بداية هذا القرن 

يضــا ضـباب إيـديولوجي كـثيف، الماركسـية كـانت
أ
 الـذي ل يختلــف عــن الوضـعية الـتي نعيشــها هنـا، بـل كـان مخيمـا هنـاك ا

.معروفة لدى دوائر المثقفين المنبثقين عن البرجوازية، و قلة منهم كانت قد تنظمت في صفوف البروليتاريا
نــه ماركســية لــم يكــن ســوى صــورتها المشــوهة، الميكانيكيــة و القتصــادوية

أ
 إضــافة إلــى ذلــك فــإن مــا كــان يبــدو كمــا لــو ا

ممية الثانية
أ
وربا في إطار ال

أ
نذاك في ا

ن
.السائدة ا

بويــة و المثاليــة للنظــام القيصــري
أ
 نعلــم كيــف. كــانت البروليتاريــا و الفلحيــن فــي مجموعهــا خاضــعة لليــديولوجيات ال

 عــبر المجــزرة الدمويــة الــتي تعــرض لهــا الشــعب الــذي جــاء بكـثافــة لتقــديم 1905ســتنفجر هــذه اليــديولوجيات فــي ينــاير 

لقاهــا غرامشــي علــى هــذه. إلــى القيصــر، فــي ذلــك العهــد GABONEعريضــة الراهــب كــابون 
أ
ضــواء الــتي ا

أ
 و باســتعادة ال

 كان المثقفون المرتبطــون. القضايا، كانت الطبقات الشعبية في وضع لم تفرز فيه مثقفيها الخاصين، مثقفيها العضويين

تون من الطبقة البورجوازية، حاملين معهم كل انحرافاتهم البورجوازية الصغيرة
أ
.بالشعب يا

ن ينبثــــــق ثوريـــــون قــــــادرون علـــــى إحيـــــاء الجـــــوهر الثــــــوري 
أ
 Substance(إن مـــــن الصــــــعب فـــــي مثـــــل هـــــذه الظـــــروف ا

révolutionnaire( و بدون انبثاق نــواة مــن الثــوريين مــن. للماركسية و إدماجه بالواقع الملموس لروسيا في ذلك العهد 

ن تظل الثورة الروسية تراوح مكانها لمدة طويلة في إطار من الضبابية
أ
مثال لينين الذي قام بدور حاسم، كان بالمكان ا

أ
 ا

ن ل تصل إلى غايتها
أ
بواب المسدودة بل حتى ا

أ
.و ال

ولى مع لينين ضمن النضال فـي إطــار 
أ
جــل تحريــر الطبقـة"هاته النواة، و التي تشكلت عناصرها ال

أ
 اتحــاد النضــال مـن ا

 ، سيمكن بالفعل الحفاظ عليها و وضعها في ظروف حيــث تضــمن اســتقرارها1897و  1984ببتروغراد فيما بين " العاملة

 و هذا ما يفسر على الخصوص قرار تنظيم السكرا انطلقا من الخارج و مغــادرة لينيــن إلـى. و استمراريتها كشخص طبيعي

.المنفى
:في مغرب اليوم. 2

 التجــاه"علــى المســتوى العــالمي كمــا علــى المســتوى العربــي،  الشــروط اليــوم فــي المغــرب تعتــبر مختلفــة بشــكل جــذري

.، كما كـتب ذلك ماوتسي تونغ"الرئيسي هو الثورة
ـــتي تنشـــر الغمـــوض وســـط ـــديولوجيات البورجوازيـــة الصـــغيرة ال  فـــي مجمـــوع ســـيرورة الثـــورة العربيـــة، هنـــاك إفلس إي

كـثر وضوحا
أ
كـثر فا

أ
صبحت ا

أ
كـثر بديهية منه في بقيــة العــالم. الشعوب، و التي ا

أ
كـثر فا

أ
 هنا في المغرب، هذا الفلس يبدو ا

مام النظام
أ
 و في داخل الطبقــة العاملـة، هنـاك. العربي بسبب السلوك الستسلمي و الخياني للسياسيين البورجوازيين ا

 انكشاف واسع للمنوعات البيروقراطية و الديماغوجية العمالوية لليديولوجيات البورجوازية الصغيرة عـن طريــق السـلوك
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.نفسه للقادة البيروقراطيين
ن الجرائــم و

أ
بويــة الدينيــة الــتي تريــد اســتعمال الملكيــة، فمنــذ مــدة طويلــة نجــد ا

أ
بويــة و ال

أ
 و بالنســبة لليــديولوجيات ال

ي فعالية
أ
.الخيانات و النهب الذي قام بها الحسن قد نزعت عنها ا

هميــة، فــإن إحــدى المميــزات الرئيســية للفــترة التاريخيـــة بــالمغرب، هــي النبثــاق الكـثيف
أ
قــل ا

أ
خيــرا، و هــذا ليــس ا

أ
 و ا

 نعلــــم جيــــدا كيــــف تســــربت. للشــــبيبة المدرســــية عــــن الجمــــاهير الشــــعبية، باعتبارهــــا مثقفــــا عضــــويا للطبقــــات الكادحــــة

 نعلــم كــذلك، كــم هــو كــبير تعطشــها لســتيعاب الماركســية اللينينيــة،. اليديولوجيــة الثوريــة إلــى صــفوف هــاته الشــبيبة

.باعتبارها مفتاحا للثورة
ولـــى للمثقفيـــن الثـــوريين الـــذين تمكنـــوا مـــن كشـــف ضـــبابية الخلـــط

أ
نويـــة ال

أ
ن نحـــدد دور ال

أ
 فـــي هـــذا الســـياق، علينـــا ا

مر هنا بتقليص دور هؤلء الرفاق، و لكن فقط الحذر من كل محاولــة لجعــل. التحريفي و البورجوازي الصغير
أ
 ل يتعلق ال

نه 
أ
".لقادة تاريخيين"هذا الدور و كا

و الطلبــي، ليــس انبثاقــا فقــط كمجموعــة 
أ
ن مــن النضــال التلميــذي ا

ن
صــغر ســنا، الــذين انبثقــوا ال

أ
 )collectif(الرفــاق ال

خيـرة المندرجــة نفســها فـي عمليـة توضــيح الثــورة العربيـة،
أ
 عن الطبقات الكادحة، و لكن من نضـالت الســنوات الثلث ال

.مما مكننا من النفلت من التيهان الضبابي
نـه فـي ظــل غيــاب شــبه كامــل للعمــل التحريفــي

أ
خرى، فإن إحدى مميزات الوضع الملمـوس بــالمغرب، هـو ا

أ
 و من جهة ا

 داخل الطبقة العاملة، فإن مناضلين عمال ثــوريين تكونـوا فـي إطــار التـوجه الـذي حركـه المهـدي بــن بركـة وسـط الحلقــات

.العمالية للتحاد الوطني للقوات الشعبية و ذلك في بداية عقد الستينات
ـــة هنـــا ـــذات دلل ثير. فـــي هـــذا الطـــار فـــإن لئحـــة معتقلـــي مراكـــش ل

أ
 بطبيعـــة الحـــال هـــؤلء المناضـــلين قـــد عاشـــوا التـــا

يضـــــا ســـــواء بالنســـــبة لفلس هـــــذه. اليـــــديولوجي للبورجوازيـــــة الصـــــغيرة فـــــي شـــــكليها الناصـــــري و البعـــــثي
أ
 لكـــــن هنـــــا ا

و الفشـــــل الحاصـــــل فـــــي المغـــــرب، يجعـــــل هـــــؤلء المناضـــــلين ذوي قابليـــــة لتبنـــــي
أ
 اليـــــديولوجيات فـــــي الشـــــرق العربـــــي ا

ن تكون ثورية و عربية
أ
ن عــدد مــن المقــاتلين المنبثقيــن. اليديولوجية الماركسية اللينينية، بشرط ا

أ
 كذلك يمكننا القــول ا

.من المقاومة يبقون ذوي قابلية لتبني هذه اليديولوجية
ننــا فـي مرحلـة غليـان اســتثنائية و كـبيرة، حيـث الجمـاهير تنخــرط فـي حركـات، و حيــث النظـام

أ
 إن هذه العناصر تبين با

ثبثــت عجزهــا، و حيــث نضــال الشــبيبة يــبرز وجــود قـوة تيــار
أ
 فــي طريقــه للتفكــك، و حيــث التيــارات البورجوازيــة الصــغيرة ا

حسن الطاقات الثوريــة مـن داخــل الشــعب
أ
 فهــل يمكننــا القــول. ثوري ماركسي لينيني و عربي، في ظل هذه الفترة تنبثق ا

نهم هــم
أ
ــا ولــى للماركســية اللينينيــة المهيكلــة، ب

أ
نويــة ال

أ
رســوا قواعــد ال

أ
ن الطريــق الــذي قطعــه الرفــاق المثقفــون الــذين ا

أ
 بــا

حسن القادة بل القادة الوحيدون؟
أ
ا

جيــال
أ
و بالمئت مــن هــاته الثانويــات المضــربة، مــن ال

أ
 هــل يمكننــا اســتبعاد إمكانيــة انبثــاق قــادة ثــوريين بالعشــرات ا

خيــرة،
أ
 الجديــدة مــن الطلبــة، مــن هــؤلء المناضــلين العمــال الــذين صــقلتهم المعــارك الســرية القاســية للعشــر الســنوات ال

.مناضلون استطاعوا الحفاظ على قيم المقاومة و المسلحون بتجربة المقاومة المسلحة
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ن تلك هي القوة الكبيرة للثــورة المغربيــة
أ
مر هكذا، و ل

أ
ن ال

أ
 و قــد اســتطاعت. بطبيعة الحال فل ثم ل، بل فلنستعد ل

ن تثبت لنا ذلك
أ
.الوقائع ا

ن نربـــط
أ
ن نتخلـــى عـــن عقليـــة الخـــبير فـــي الماركســـية اللينينيـــة، و ا

أ
 لكـــن لكـــي تتجســـد كـــل هـــذه الطاقـــة و تـــدعم علينـــا ا

ن نبني جدليا و في نفس الــوقت التنظيــم الثــوري للجمــاهير
أ
 التنظيم بالجماهير الثورية و جعله ينبثق منها، و عمليا علينا ا

.و الحزب الثوري
ين تقود الممارسة 

أ
ول إلى ا

أ
؟"الطاروية"لنر ا
III – شكال التطبيقية للطاروية و الستراتيجيات المرتبطة بها

أ
:ال

شكال، فقد قمنا بذلك في وثيقة 
أ
شكال العنف الثوري"سوف لن نتوقف عند هذه ال

أ
.6"مختلف ا

ن هـــــاته التصـــــورات الرئيســـــية للعنـــــف الثـــــوري الغيـــــر الماركســـــية ترتبـــــط
أ
ن نـــــبين كيـــــف ا

أ
 نريـــــد هنـــــا علـــــى الخصـــــوص ا

نــه فــي النهايــة تنبثــق مــن الحســاس بــالتفوق لــدى المثقــف البورجـــوازي الصــغير و )cadrisme(" الطارويـــة"ب
أ
 بمعنــى ا

.احتقاره للجماهير
ســــتاذية و الــــتي تنحــــو نحـــو هـــذا الضـــلل

أ
بويــــة و ال

أ
وامـــر ال

أ
 لقـــد قمنــــا بالشــــارة إلــــى المواقــــف المســــتندة إلــــى إصـــدار ال

.)السروية اليديولوجية(.)clandestinisme idéologique(" النزواء اليديولوجي"الذي هو  )النحراف(
 "الفوكـــو"إن مـــا ذكرنــــاه بخصـــوص الطارويــــة يتيـــح لنـــا فهــــم المنبـــع اليـــديولوجي المشــــترك للســــتراتيجيات مـــن نمـــط 

.)tupamaros(، و لنتفاضة السيلن و حركة التوبامروس )Regis Debray(لصاحبها ريجيس ديبراي 
ســلوب الطــاروي مــع إمكانيــة بنــاء

أ
 إن الختلف بيــن هــاته الســتراتيجيات ينبثــق مــن المحــاولت المختلفــة لملءمــة ال

.شبكة مسلحة في مواجهة القمع
:و انتفاضة السيلن" الفوكو"البؤرة الثورية   –1

ن
أ
 نظرية البؤرة الثورية التي قام بالتنظير لها ريجيس ديبراي تنطلـق مــن الرومانســية اليائسـة للمثقــف الـذي يكـتشــف بـا

و المكـتوب
أ
سلوب الشفهي ا

أ
.الجماهير لم تتغير بمجرد استعمال ال

 انتفاضة السيلن هي ذلك البناء السري الكامــل قبـل المــرور إلـى العمـل، إنهــا تنطلــق مــن وضــعية مشــابهة لوضــعنا، و

فكارا من نفس الشكل، حيث الجهاز القمعي يتمكن من سحق التنظيم إذا ما تــم إطلق العمــل بشــكل مبكــر،
أ
 قد عرفنا ا

ول و في إطار سري كبير بناء التنظيم
أ
.و عليه فيجب ا

ن كـل نظريــة بــدون تطــبيق هـي
أ
ل تعلمنــا الماركسـية ا

أ
نفســنا ا

أ
سـف، لمــاذا يجــب إعــادة التجــارب الســابقة، لنقــل ل

أ
 مع ال

قــل. غيــر صــالحة
أ
ن تســاعدنا بســرعة علــى اســتخلص و با

أ
 و بالمقابــل، فالنظريــة الــتي ليســت ســوى تطبيقــا ممنهجــا يجــب ا

مــل الرفــاق الــدروس المكـتســبة علــى ضـوء المقطـع الــذي خصصــه لينيــن فــي . خســارة، دروس ممارســتنا
أ
 "مـا العمـل؟"فليتا

لسؤال ما العمل الحرفي؟
 فـــي هــذا المقطـــع يصـــف لينيـــن الطريقـــة الـــتي يعمـــل بهـــا الطلب وســـط الطبقـــة العاملـــة، يقضـــون وقتـــا طـــويل لتنظيـــم

نفسهم، ثم ينتقلون إلى 
أ
 المفتوحة و قد يكون هذا العمــل العســكري عبــارة عــن منشــور تحريضــي،" العمليات العسكرية"ا

مام"ـ وثيقة صادرة عن منظمة 6
أ
.1972سنة " إلى ال
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ولى
أ
ول لجريدة، مظاهرة ا

أ
. عدد ا

ن" مباشـر و كامــل. "عادة هـذه العمليــات، وبمجــرد انطلقهــا، تـؤدي إلــى النهيــار المباشــر و الكامــل
أ
 يضــيف لينيــن، ل

مر بــديهي، تعــرف تقريبــا جميــع المســيرين
أ
ن الشــرطة، كــا

أ
 هــذه العمليــات العســكرية لــم تكــن نتيجــة لمخطــط منهجــي، و ل

كـثر ملءمـــة للهجـــوم المبـــاغث
أ
ثـــارت النتبـــاه فـــي إطـــار الجامعـــة، فتتحيـــن اللحظـــة ال

أ
 .الرئيســـيين للحركـــة المحليـــة الـــتي ا

ن و إرادة تترك الحلقة تكبر و تتوسع ليتوفر لها جسم اتهامي ملموس
أ
."فالشرطة بتا

ن هـذا كمـا يقـول يــؤدي إلـى اعتقـالت"، و هكذا يشير لينين
أ
 إن العمال انطلقا من حذرهم يبتعدون عن المثقفين، ل

ن يتســاءلوا إذا لــم يكونــوا هــم. "كـثيرة
أ
مــام صــعوبات العمــل وســط طبقــة العمــال يجــدر بهــم ا

أ
 فالرفــاق الــذين ل يصــبرون ا

.)Dilletentisme artisanal(" العمل الحرفي"كذلك قادمين من 
ن يكــون: و عندما يقوم نفس هؤلء الرفاق بعكس الفشل من خلل القول

أ
ن تكــون منشــورا، يجــب ا

أ
 العملية بدل مــن ا

تمردا مسلحا لكل المنظمة، فماذا يفعلون؟
خرى المحاولة العفوية و المثقفية"عملنا الحرفي"بدل من تحليل من جهة القوة نفسها 

أ
 الــتي دفعــت إلــى" ، و من جهة ا

ن منشــورا ســيؤدي لوحــده إلــى جــر الجمــاهير، يحولــون فشــلهم إلــى انــدفاع رومانســي، إلــى رغبــة فــي التضــحية
أ
 :التفكيــر بــا

ننا نعرف كيف نموت"
أ
!"لكون الجماهير ل تصدقنا، سنعمل على تبيان لها با

”les Tupamaros “:التوبامروس – 2
وروغواي التي سمحت لمنظمة بورجوازية صــغيرة للنضــال

أ
عله الشروط الخاصة لل

أ
 لقد بينا في النصوص المشار إليها ا

ن تتطور، تتنطم رغم القمع
أ
شرنا إلى البـاب المسـدود سياســيا الــذي يــؤدي لـه هـذا التـوجه. المسلح با

أ
 و هـو. لكننا كذلك ا

ن
ن
 يظهر ال

أ
.باب مسدود بدا

خيـــرة 
أ
حـــد  )récente(و يؤكـــد تحليلنـــا هـــذا اســـتجوابا فـــي الفـــترة ال

أ
ســـبوعية السياســـة"مـــع مبعـــوث " التوبـــامروس"ل

أ
 "ا

ن التصــور .18.5.72و المنشــور بتاريــخ  )politique-hébdo(الفرنســية 
أ
 يصــرح مســؤول التوبــامروس، بعــد إشــارته إلــى ا

ن 
أ
:كل ثورة تتم عبر مراحل"المعروض من طرفه مختصر جدا، با

ول بناء منظمة ثورية .1
أ
.هناك ا

كـثر منهجية .2
أ
و ا

أ
قل ا

أ
.تعزز المنظمة نفسها و تجعل نفسها في شروط للعمل بدرجة ا

كـثر من التوازن بين المعسكرين .3
أ
و ا

أ
قل ا

أ
ن تظهر المنظمة كبديل حقيقي للسلطة بنوع ا

أ
.يجب ا

خيرا يجب عليها  .4
أ
ي المنظمة(ا

أ
خذ السلطة) ا

أ
ن تا

أ
.ا

حــد الوســائل الرئيســية للظهــور كبــديل حقيقــي للســلطة هـو إقامــة عدالــة ثوريــة 
أ
 عــبر ســجن"تظهــر بقيــة الســتجواب بــان ا

".الشعب
ننا نتشكل في إطار قوة قادرة على الوصول إلى السلطة و تنظم العدالة

أ
خير إلى تبيان با

أ
.و يهدف هذا ال

ن نتذكر ما قاله لينين في مثـل هـؤلء المثقفيــن، 
أ
خــذوا الصـراع ضـد هـذه الشـرطة"و هنا ل يمكنا إل ا

أ
 مثقفونــا الثــوريين ا

توقراطية
أ
".السياسية كنضال سياسي ضد ال

بويــة اتجــاه جمــاهير
أ
 هـذا الســتجواب الــذي يؤكــد كــل مــا نعرفــه عــن التوبــامروس، يعــبر جيــدا عــن النظريــة الطارويــة وال
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.هذا التنظيم
ن تظهر كبديل؟ للسلطة

أ
.لمن يجب ا

ن نبين؟ 
أ
.)"سجن الشعب"عبر العدالة الثورية و(و لمن يجب ا

خــذ
أ
مر يتعلق بتنظيم في ذاته، خارج الجمــاهير، تنظيــم يســعى إلــى ا

أ
ن ال

أ
 بطبيعة الحال للجماهير، للشعب، بمعنى ا

.السلطة بمعزل عن الجماهير
ـــن نســـتغرب هنـــا حيـــث المثقفـــون البورجوازيـــون الصـــغار ليـــس لهـــم قواعـــد اجتماعيـــة كافيـــة ليتنظمـــوا مثـــل ذلـــك،  ل

يــة ثقــة لهــاته. فمحــاولت مــن هــذا القبيــل تعــرف الفشــل الــذريع
أ
ينــا العمــال و الفلحيــن ل يمنحــون ا

أ
 و لــن نســتغرب إن را

ساليب
أ
.ال

طروحــات حــول"للطاروية"و في ختام هذا النقد 
أ
ن يفكروا في هذا النص لماركس، المقتطف من ا

أ
 ، نطلب من الرفاق ا

نها تلخص بشكل عبقري بذرة مفهوم جديد للعالم
أ
طروحات التي قال عنها انجلس ا

أ
".فويرباخ، ال

طروحــة الثالثــة، هنــا ينتقــد مـاركس المـذهب المــادي البورجــوازي، و 
أ
 المثقــف scientisme" علمويــة"هذا النص هـو ال

.البورجوازي الصغير التي نعرفها جيدا
ن النــاس هــم نتــاج الظــروف و التربيــة، و بالتــالي بــات النــاس الــذين تغيــروا هــم نتــاج"

أ
 إن النظريــة الماديــة الــتي تقــر بــا

ن المربـي هـو نفسـه بحاجـة
أ
ن النـاس هـم الـذين يغيـرون الظـروف، و ا

أ
خرى و تربيـة متغيـرة، هـذه النظريـة تنسـى ا

أ
 ظروف ا

ويـن مثل
أ
حـدهما فـوق المجتمـع عنـد روبـرت ا

أ
 إن اتفـاق. للتربية  ولهذا فهي تصل بالضرورة إلـى تقسـيم المجتمـع قسـمين ا

".تبدل الظروف و النشاط النساني ل يمكن بحثه و فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه عمل ثوريا
ل يمكــن 

أ
ن يكــون حيــا و الــذي هــو التنظيــم" للممارســة الثوريــة"ا

أ
ن تطبــق علــى مجمــوع هــذا الجســم إذا مــا كنــا نريــد ا

أ
 ا

.الثوري الماركسي اللينيني
ي التنظيــم"تربيــة إلــى حاجــة فــي نفســه المربــي"

أ
 ، تنطبــق كــذلك هــذه المقولــة علــى المربــي الجمــاعي الــذي هــو الحــزب ا

.الثوري الماركسي اللينيني
سـس الثــورة الثقافيــة

أ
 .و لكن إذا كان من اللزم تربيته، فمن طــرف مـن؟ إذا لــم يكــن عـبر الجمـاهير، و عنــدنا هنـا كــل ا

 لكــن مشــكلتنا الملموســة و الــتي لــن نجــد لهــا جوابــا جــاهزا فــي الصــين و ل لــدى مــاركس و ل لــدى لينيــن، هــي كيــف يمكننــا

تطبيق هذه الجدلية للحزب و الجماهير في الظروف الملموسة لثورتنا؟
جــل النضــال الحـالي

أ
 و نريــد: سنحاول في الجزء الثاني، على ضوء ممارســتنا المكـتســبة تركيــب الــدروس المسـتقاة مــن ا

ن 
أ
شار إلى ا

أ
ن ماوتسي تونغ قد ا

أ
ن، بها القيام طريق عن بالحرب القيام نتعلم"الشارة هنا إلى ا

أ
 الجمـاهير تنظيــم نتعلـم و ا

ن
أ
مام نتراجع ل و ا

أ
مـام، تنظيمها ا

أ
 مبــادرات الجمــاهير، الــتي يقــوم واجبنــا كـثــوريين علــى تشــجيعها علــى فــك". مبادراتهـا و ا

ن نبنيه في وعاء مغلق . قيودها و تحريرها
أ
كـثر مما يمكن ا

أ
").offerts en vase clos“(و التي ستعلمنا دائما ا

مام مبادرات الجماهير؟. و في الختام، الوعاء المغلق يكون هكذا مهدى للقمع
أ
ن يفعل ا

أ
.لكن ماذا يمكن للقمع ا

 L'unité dialectique de la construction du parti révolutionnaire et": عنوان لنص المترجم بالفرنسية

l'organisation révolutionnaire des masses.«
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جل الجبهة الثورية الشعبية
أ
من ا

حداث عاشر يوليوز
أ
دروس النضالت الشعبية و ا

1972يونيو  3

جل الجبهة الثورية الشعبيةتوقيع: "
أ
"لجنة العمال من ا
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ظهر شعبنا بنضالته منذ 
أ
نه ل يســمح للمتطفليــن و العملء اختلس المكـتســبات الــتي ضــحى و" الستقلل"لقد ا

أ
 ا

جلها
أ
.كافح من ا

 ثــم النضـالت المتصـاعدة فــي الــدار البيضـاء، 1965و مــارس  1959-1958إن نضالت و انتفاضات الريــف ســنة 

خيـــرة، كنضـــالت عمـــال المنـــاجم بخريبكـــة و مـــا
أ
نحـــاء البلد خلل الســـنوات الثلث ال

أ
 فـــي كـــل القطاعـــات و فـــي جميـــع ا

ـــة و الغـــرب، جاورهـــا واحـــولى و جـــرادة و مبلدن و قطـــارة،  و نضـــالت و نضـــالت الفلحيـــن فـــي الريـــف و ســـوس و تادل

كـثر دليــل علــى و نضالت الطلبة و شباب الثانويــات فـي جميــع مـدن البلد،, العمال في الدار البيضاء و الرباط
أ
 لتشــكل ا

تية . ذلك
ن
حداث عاشر يوليوز، تمكننا من الستخلصات ال

أ
:و في هذا الطار، فإن ا

 إن الجمــاهير تشــعر اليــوم. بل هي الطاحة به, إن طموح الجماهير العتيق و الحي، ليس هو إصلح النظام القائم .1

تى إل بالطاحــة بالنظــام القــائم،
أ
ن تحريرهــا الحقيقــي لــن يتــا

أ
ن الجمــاهير ل. نظــام اللصــوص و عملء المبرياليــة بــا

أ
 غيــر ا

ن تنتظر التغيير الثوري بالعتماد على انقلب عســكري ينظمـه ضــباط الجيـش،
أ
 و مهمـا كــانت شـجاعة و حســن نيـة يجب ا

 و الــتي هــي فــي الواقــع انعكــاس إن التناقضــات الــتي بــرزت فــي صــفوف الضــباط الــذين قــاموا بــالنقلب،. هــؤلء الضــباط

ول في فشل انقلب 
أ
حداث الشرق العربي لتبين بوضــوح. يوليوز 10لتناقضات الطبقة المستغلة كانت السبب ال

أ
 و إن ا

مـام المبرياليــة و الصـهيونية،
أ
ي تنازلت و انهزامية ا

أ
ي طريق مسدود و إلى ا

أ
نظمـة العسـكرية إلى ا

أ
ن تقـود إليهـا ال

أ
 يمكــن ا

.البرجوازية الصغيرة
ساسية في النقلب، هـي نضــالية تلميــذ مدرسـة  .2

أ
هرمومـو"إن ما تجدر الشارة إليه كظاهرة ا

أ
 العســكرية، و الــذين" ا

بنــاء الجمــاهير الفقيــرة، و نظــرا لنتمـــائهم لجيـــش الشــبيبة المناضــلة فــي الثانويـــات و المطــرودة
أ
 نظــرا لنتمـــائهم الطبقــي كا

مــام قــوة العــدو فــي الربــاط
أ
مــام ممثلــي الطبقــة المســتغلة فــي الصــخيرات و تضــحيتهم ا

أ
 منهــا، برهنــوا عــن حقــدهم الطبقــي ا

بناء الشعب، ليساهموا في تحقيق الثورة،). مبنى الذاعة و ما حاط بها(
أ
عطوا بتضحياتهم المثل لجماهير الجنود، ا

أ
 لقد ا

يدي البرجوازية
أ
خذ على عاتقه قيادة هذه الثورة لكي ل يتركها بين ا

أ
ن يا

أ
ن الشعب يجب ا

أ
.إل ا
كمله، .3

أ
ثبــت بجلء ضــعف النظـام الهائــل إن عاشـر يوليـوز إذا نحـن وضـعناه فـي إطــار نضــالت الشـعب بـا

أ
 فلـم. قـد ا

بنــاك المبرياليــة و الصــهيونية بــالمغرب، و لــم يبــق لــه
أ
ول الوكيــل الرســمي لل

أ
ن يعيــن كــوزير ا

أ
 يبــق للنظــام بعــد ذلــك، إل ا

 إل تعييـــن جـــزار الريـــف و قاتـــل المهـــدي بنبركـــة، العميـــل ذو الـــوجهين، الـــذي ينتقـــل مـــن خدمـــة, قصـــد مراقبـــة الجيـــش

مريكية، الرجل الذي ل وعد له إل وعد 
أ
".الضابط الفرنسي"المصالح السرية الفرنسية إلى خدمة المصالح السرية ال

وفقير، فإن المبريالية قد 
أ
ساسية" ضمنت"هكذا و برفقة كريم العمراني و ا

أ
كـثر مصالحها كركيزة النظام ال

أ
مــا عملء. ا

أ
 ا

.النظام من برجوازيين و ملكين عقاريين كبار فإنهم يرتعشون خوفا

ن يتفكك النظـام يومـا بعـد يـوم
أ
نه ل يكـفي ا

أ
ن تتقـدم النضـالت العفويـة للجمـاهير ى و إن كـان ذلـك لـه, إل ا

أ
 كمـا ل يكـفــي ا

همية كبرى
أ
ن تعطيها هدفا استراتيجيا واضحا ،-ا

أ
ن تنظم الجماهير نضالتها و تنسقها و ا

أ
 لقد انعدم لحد اليــوم. بل يجب ا
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حــزاب السياســية الموجــودة هــذا التنظيــم و هــذا الهــدف الســتراتيجي،
أ
حــزاب الــتي تنتمــي. نظــرا لفشــل و انهيــار ال

أ
 هــذه ال

.كلها إلى اليديولوجية البرجوازية و التي لترى التغيير السياسي إل في إطار البرلمانية

ن
أ
ن يرفضـــوا وصـــاية و منـــاورات السياســـيين الـــبرجوازيين و ا

أ
 لقـــد حـــان الـــوقت، بالنســـبة لجميـــع المناضـــلين الثـــوريين، ا

جل بناء طريق الثورة مع الجماهير
أ
.يشاركوا في نضالت الجماهير الشعبية من ا

طريق الثورة

خـذ مصـيره علـى عـاتقه
أ
ن يعتمد الشعب علـى نفسـه، و علـى نفسـه فقـط، ل

أ
ن تنظــم الجمـاهير فـي إطـار. يجب ا

أ
 لـذا يجــب ا

عمالهـــا و نضـــالتها... لجـــن ثوريـــة للعمـــال و الفلحيـــن و الجنـــود الشـــباب 
أ
ن تنســـق ا

أ
 هكـــذا ســـتهيء الجمـــاهير قاعـــدة. و ا

سـس الحكــم الثــوري، حكــم العمــال و
أ
 الجبهة الثورية الشعبية، و ستكون فـي واقــع النضــال الجمـاهيري و العنــف الثــوري ا

حيـاء و المــدارس و الكليـات علـى الجمـاهير الثوريـة،. الفلحين
أ
 هكذا ففي المعامل و في القــرى و فـي المعســكرات و فـي ال

ن تجــابه بصــفة
أ
ن تناضــل ضــد عملء الحكــم، ا

أ
نفســهم فــي لجــن ثوريــة، عليهــا ا

أ
ن ينظمــوا ا

أ
 رجــال و نســاء فتيانــا و فتيــات ا

ربــاب المعامــل و القــادة و العناصــر البوليســية
أ
 إن مثــال فلحــي اولد. بــالعنف الثــوري المضــاد... ملموســة قمــع و عنــف ا

راضـــيهم المنهوبـــة و واجهـــوا العنـــف بـــالعنف و مثـــال عمـــال منجـــم قطـــارة الـــذين تصـــدوا للمخزنيـــة
أ
 خليفـــة الـــذين احتلـــوا ا

مثلة تظهر الطريــق الصــحيح
أ
 .بالمتفجرات و مثال طلبة مدينة الرباط الذين ردوا بالعنف على هجمات البوليس كل هذه ال

ن يصبح شامل و منظما
أ
.و إن هذا التوجيه يجب ا

ن تنظـــم وســـائل الـــدفاع الـــذاتي للجمـــاهير و العنـــف المضـــاد مســـتعملة فـــي ذلـــك جميـــع الوســـائل
أ
 فعلـــى اللجـــان الثوريـــة ا

.الموجودة في متناول الجماهير

جــل الســتعداد
أ
 و هذه المرحلة من النضالت العنيفة و الثورية التي تقوم بها الجماهير، هي التي ستهيء لهــا الظــروف مــن ا

يــدي العــدو مســتعدة للنطلقــة الثوريــة
أ
علــى، ستشــرع فيهــا الجمــاهير فــي تســليح نفســها و تنــزع الســلح مــن ا

أ
 إلــى مرحلــة ا

ن يعتــبروا تكــوين. المســلحة، نحــو حــرب التحريــر الشــعبية و حــتى النصــر
أ
 و فــي هــذا الطــار علــى المناضــلين الثــوريين، ا

وليــة
أ
 إن تكــوين اللجـان الثوريــة. اللجان الثورية للعمــال فـي القلعــات البروليتاريــة، و فــي جميـع المعامـل الحيويـة كمهمــة ا

ساسي بالنسبة لتقدم الثورة و لقيادتها الصحيحة
أ
.في المعامل شرط ا

طير القطاعــات
أ
 و إن واقع تنظيم الطبقة العاملة علــى العمـوم، و منطقيـة الطبقـة العاملــة عنــدنا لقيــادة الحركـة الثوريــة و لتــا

خـــرى
أ
ساســـي. الجماهيريـــة الثوريـــة ال

أ
 و هـــذه اللجـــان ســـتكون بمثابـــة التنظيـــم السياســـي للطبقـــة العاملـــة، و المحـــرك ال

 ، و لكـفاحهـــا ضـــد البيروقراطيـــة و الصـــلحية، لكـــي تلعـــب"التحـــاد المغربـــي للشـــغل"لنضـــالتها داخـــل نقابتهـــا الوحيـــدة 

ن يعتبروا تكوين اللجان الثورية للفلحيــن كمهمــة. الطبقة العاملة دورها القيادي في الحركة الثورية
أ
 كما على المناضلين ا

 إنهــا قــوة الثــورة الحاســمة، هكــذا و. لن الجمــاهير الفلحيــة المســتغلة و المضــطهدة تشــكل قــوة ثوريــة ضــخمة. حاســمة
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 بتحالفها مع الطبقة العاملة، ستصبح جماهير الفلحين، جيش الثورة السائر على طريــق حــرب التحريــر الشــعبية و إرســاء

.الحكم الشعبي

هميـة قصـوى
أ
لة تكــوين اللجـان الثوريــة للشـباب، كمسـؤولية ذات ا

أ
ن يعـوا مسـا

أ
 إن الطاقـات. و على المناضلين الثــوريين ا

 الثوريــة الموجــودة داخــل صــفوف الشــباب المتعلــم و المطــرود مــن المــدارس و العاطــل، كمــا برهنــت علــى ذلــك نضــالته

ساســـيا فيمـــا يخـــص توعيـــة الجمـــاهير و تفجيـــر التناقضـــات
أ
 اللمنقطعـــة منـــذ الســـتينات، تجعلـــه قـــوة ذات ثقـــل و عـــامل ا

حيــاء. الطبقيــة
أ
حيــاء الشــعبية يجعلــه حجــرة الزاويــة فــي النضــال الجمــاهيري الثــوري لســكان هــاته ال

أ
ن تمركــزه فــي ال

أ
 .كمــا ا

ن يعتبروا تنظيـم العمـل السياسـي داخــل صـفوف الجيــش كمسـؤولية بــارزة
أ
 إن تكـوين. كما على مناضلي اللجان الثورية، ا

سلحة ضــد حكــم اللصــوص. لجان ثورية للجنود سيكون مهما بالنسبة لنجاح و مستقبل الثورة
أ
 هكذا فمن جهة ستوجه ال

خــرى، فــإن خلــق مثــل هــاته اللجــان ســيكون ســدا قويــا ضــد كــل محــاولت المبرياليــة و
أ
 و عملء المبرياليــة، و مــن جهــة ا

ليب الجيــش علــى الشــعب، كمــا وقــع فــي الســودان و بوليفيــا، و مــن
أ
 البرجوازيــة فــي المســتقبل، الهادفــة إلــى تحريــض و تــا

ـــة  خلل تصـــاعد النضـــالت و المعـــارك و التضـــحيات، ســـتدخل الجمـــاهير الشـــعبية فـــي المرحلـــة العليـــا للنطلقـــة الثوري

 المســلحة، نحــو حــرب التحريــر الشــعبية الــتي ســيتكون فــي خضــمها الحكــم الثــوري فــي المعامــل و المنــاجم و البـــوادي و

حياء الشعبية
أ
.ال

برنامج الثورة

ن ينبثــق عــن اللجـان الثوريـة للعمـال و الفلحيــن و
أ
ن يحدد من طرف بعض القـادة، بــل يجــب ا

أ
 إن برنامج الثورة ل يجب ا

ن يقـــود هـــذا البرنامـــج هـــو القضـــاء علـــى الهيكـــل الســـتعماري و الســـتعماري... الجنـــود الشـــباب
أ
 الـــذي يجـــب ا

أ
 و إن المبـــدا

 و إن الشــروع فــي الثــورة و حمايتهــا منوطــان باللجــان الثوريــة للعمــال و الفلحيــن الــذين ل. الجديــد للمبرياليــة و عملئهــا

بــدا عــن الســـلح للمحافظــة علــى مكـتســبات الثــورة
أ
ن يتخلــوا ا

أ
مــا اللجــان الثوريــة للجنــود، فإنهــا بمســاهمتها فــي. يجــب ا

أ
 ا

خرى في نفس المهام
أ
.الكـفاح الثوري للشعب، ستساهم هي ال

:في البادية 

راضــي الـتي تمـت منـذ التغلغــل الســتعماري، و فـي عهــد النظــام الســتعماري
أ
 إن الحكم الثــوري سـيلغي كـل عمليـات نـزع ال

ــــة للفلحيــــن المســــلحة ســــيكون لهــــا. الجديــــد لصــــالح المعمريــــن و القطــــاعيين و المعمريــــن الجــــدد  و إن اللجــــان الثوري

راضي المسترجعة
أ
.الصلحية التامة فيما يتعلق باستخدام و توزيع هاته ال

جنبية بوسيلة النهب الســتعماري
أ
ملك التي اكـتسبتها الشركات ال

أ
خرى، فإن ال

أ
 و في الصناعة و القطاعات القتصادية ال

ملك التي اختلسها الملكون و القطاعيون و البرجوازيون الكبار و خدام الحكم و اللصــوص و عملء
أ
 الجديد، و كذلك ال

مـة
أ
ملك ستحجز من طرف الحكم الثــوري لفائــدة ال

أ
و. المبريالية، كل هذه ال

أ
ي تحريــف بيروقراطــي ا

أ
 و لكــن لكــي ل يقــع ا
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ملك تحت المراقبة المباشرة للجــان الثوريــة للعمــال المســلحين
أ
مة، ستوضع هاته ال

أ
ملك ال

أ
 و إن. تقنوقراطي في إدارة ا

ن يباشروا نشاطهم بصــفة عاديــة
أ
 .القضاء على النهب الستعماري الجديد سيسمح للصناع و التجار الصغار و المتوسطين ا

 و إن اللجــان الثوريــة للعمــال سـتحمي الثــورة و الجمـاهير الكادحـة مــن كــل مــن خــولت لـه نفسـه مـن جديـد محاولــة إنعــاش

.المضاربات العقارية

:جهاز الدولة 

ي
أ
 ســيحل محــل جهــاز الدولــة القــائم و الراشــي، حكــم اللجــان الثوريــة للعمــال و الفلحيــن و جمــاهير الشــعب الكادحــة، ا

ي الجمهوريــة الشــعبية محــل
أ
قليــة مــن اللصــوص و الخونــة و عملء الســتعمار، ا

أ
قليــة محــل حكــم ال

أ
غلبيــة علــى ال

أ
 حكــم ال

ما مهام الدولة فتمارس من طرف ممثلــي
أ
 الملكية المتعفنة، و سيعاد تركيب الدارة بإدماج الموظفين في العمل المنتج، ا

ي تحريــف فــي
أ
عمــالهم و تعيينهــم لمـد محــدودة قطعــا لكــل بيروقراطيــة قــد تنمـوا و ا

أ
 اللجان الثورية الشعبية الـتي سـتراقب ا

ن ل ينصرفوا عن العمل المنتج
أ
ي وقت، و يجب على الممثلين ا

أ
.الحكم الشعبي و ستكون لها الصلحية في إقالتهم في ا

ما المدرسة فإنها ستدمج في حياة الشعب، و في العمل المنتــج للعمــال و الفلحيـن، و فــي الـدفاع المسـلح عــن الثـورة
أ
 .و ا

ن تبنى عليه الثقافة الوطنية و العربية
أ
ساس الذي يجب ا

أ
صول ثقافة الشعب الخلقة، ستكون ال

أ
 و يجب في هذا. و إن ا

 المضــمار القضــاء التــام علــى عمليــة طمــس الشخصــية الثقافيــة و اللغويــة الــتي يمارســها الســتعمار و الســتعمار الجديــد علــى

ن الممثليــن المغاربــة لهــذه العمليــة ســوف يعرضــون علــى إعــادة تربيتهــم مــن طــرف الشــعب. شــعبنا
أ
 و إن المشــاركة. كمــا ا

ة و الفتــاة فــي الثــورة و فــي اللجــان الثوريــة المســلحة، لهــي الضــمانة الوحيــدة لتحريرهــا الحقيقــي، و
أ
 الكاملــة و الفعالــة للمــرا

.لتحرر الرجل على السواء

ما العمل العسكري فسيكون عمل شعبيا، ل ينفصل عن العمل المنتج، و هدفه الدفاع عن مكـتســبات الحكــم الثــوري
أ
 و ا

ن يدخل. ضد المبريالية و عملئها، و المساهمة في تحرير الغرب العربي و في كـفاح الثورة الفلسطينية و العربية
أ
 يجب ا

عله في حيز التطبيق بمجرد تكوين الحزب الثوري في المناطق المحررة
أ
.البرنامج المقترح ا

الموقد الغربي للثورة العربية: الثورة المغربية 

جــل، فــإذا كــانت ممارســة الحكــم الثــوري مــن طــرف العمــال و الفلحيــن، و القضــاء علــى الهياكــل الســتعمارية الجديــدة،
أ
 ا

ن نتحمـــل
أ
ـــواجب علينـــا إذن ا  تضـــمن ســـبل تنميـــة البلد و تمتـــع الجميـــع بالعمـــل و الحيـــاة الشـــريفة و المعرفـــة، فمـــن ال

جــل
أ
 مسؤولياتنا التاريخية، بجانب الطبقات الكادحة و الحركات الثورية في الوطن العربي و في فلسطين، بالنضال من ا

 و ســيكون مــن الـوهم اعتبــار تشــييد البلد. تشطيب الوجود المبريالي و الصـهيوني و الرجعــي مــن مجمـوع الــوطن العربــي

 و اعتقــاد مثــل هــذا يشــكل تهديــدا خطيــرا بالنســبة, الــداخلي ممكنــا، إذا نحــن فصــلناه عــن البنــاء الثــوري للــوطن العربــي

.لثورتنا، إذا نحن لم نكرس جهودنا في نفس الوقت لمحو العدو المبريالي نهائيا من الوطن العربي كليا
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 لــذا فــإن الجمــاهير الثوريــة المغربيــة، ستصــبح مجنــدة بجــانب إخواننــا الفلســطينيين و إخواننــا المضــطهدين فــي الــوطن

شــقائنا. العربي
أ
ن الثورة المغربية ستساند في نفس الوقت مجموع النضــالت التحرريــة فـي الــوطن العربــي، كنضــال ا

أ
 كما ا

رتيريــا،
أ
يضــا الكـفــاح الــوطني التحــرري و الجتمــاعي لكافــة و كـفــاح إخواننــا فــي التشــاد، فــي الخليــج العربــي و ا

أ
 و ستســاند ا

 إن المكانيات المادية و البشرية اللزمة و التي تتوفر عليها بلدنا ستسخر لدعم الثورة في. شعوب العالم ضد المبريالية

يضــا-و علــى الثــورة المغربيــة . العــالم العربــي خاصــة، و علــى الصــعيد العــالمي عمومــا
أ
ن تســخر طاقاتهــا لزالــة الوجــود- ا

أ
 ا

ن. المبريـــالي فـــي غـــرب الـــوطن العربـــي
أ
ن تزيـــل القواعـــد المبرياليـــة العســـكرية و المدنيـــة مـــن المغـــرب، و عليهـــا ا

أ
 عليهـــا ا

بيــض المتوسـط فـي بلدنــا
أ
 عليهــا. تشطب الفاشيين السبان مــن القواعـد الــتي ل زالــت تحــت قبضــتها علـى شــاطئ البحــر ال

ن تساعد بصفة حاسمة إخواننا الصحراويين، لكي يقدموا مسـيرة حــرب التحريــر الشــعبية الــتي سـتخرج المبرياليـة
أ
 كذلك ا

طلنتيكية للوطن العربي
أ
.من الواجهة ال

بيــض المتوسـط، ستصـبح عنصــرا و إن الثورة المغربية،
أ
 بتحالفها مع الشعوب المناضلة في المنطقة الغربية مـن البحـر ال

مــة العربيــة
أ
 إن. حاســما فــي النضــال الــذي يســتهدف منــع المبرياليــة مــن اســتعمال هــذه المنطقــة كـقاعــدة عــدوان ضــد ال

نــذاك قطـع الطريــق علـى المبرياليـة فـي محاولتهــا العدوانيـة
ن
بيض المتوسـط، ستسـتطيع ا

أ
 القوى الثورية في غرب البحر ال

مة العربية و إخواننا الفلسطينيين
أ
.هذه هي المهام التاريخية الملقاة على عاتق شعبنا. على ال

جــل الســير قـدما نحـو طريــق الخلص، طريــق الثــورة
أ
 إن واجب جميع المناضلين الثوريين، هو إنجاز هذا البرنامــج، مــن ا

.الشعبية

 و واجب العمال و الفلحين و الجنود و الشباب، فـي المعامـل و المنـاجم و القــرى و المعســكرات و المــدارس و الكليــات و

جــــل
أ
داة النضــــال مــــن ا

أ
حيــــاء الشــــعبية، و واجبنــــا هــــو التنظيــــم فــــي لجــــن ثوريــــة، قاعــــدة الجبهــــة الثوريــــة الشــــعبية و ا

أ
 ال

جل الحكم الثوري للعمال و الفلحين
أ
.الجمهورية الشعبية، من ا

.ليسقط الحكم الفاسد، حكم اللصوص و عملء المبريالية

.عاشت الجبهة الثورية الشعبية

.عاشت الجمهورية الثورية الشعبية

.و النصر للثورة العربية
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مسودة حول الستراتيجية الثورية

1972 يونيو 30 

اللجنة الوطنية
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"النطلقة الثورية: "نقد مفهوم  .1
ن هــذا النجــاز يســتحيل بــدون تنظيــم ثــوري

أ
عمــال. يســتحيل إنجــاز الثــورة بــدون اســتراتيجية ثوريــة، كمــا ا

أ
 إن كــل ال

ن تخدمها
أ
ن تنبع من التحديد الصحيح للستراتيجية الثورية و ا

أ
 لهذا فإن. التنظيمية و السياسية للعمل الثوري ل بد من ا

لة الســلطة باعتبارهــا 
أ
مــر حيــوي لحســم مســا

أ
ســمى"بنــاء اســتراتيجية ثوريــة هــو ا

أ
 هــذه". المهمــة المركزيــة للثــورة و شــكلها ال

 الســــتراتيجية الثوريــــة لــــن تتكامــــل إل مــــن خلل تقــــدم الممارســــة الجماعيــــة و التفكيــــر الجمــــاعي داخــــل الحركــــة الثوريــــة

ن تعنــى بالنقــاش الجمــاعي للمناضــلين الثــوريين و. للجماهير
أ
 هذا هو هدف هذه المسـودة حــول الســتراتيجية الـتي يجــب ا

.بالممارسة الثورية
 و فــي البدايــة، لبــد مــن طــرح خلصــات التفكيــر الجمــاعي حــول مشــكل الســتراتيجية خلل كــل المرحلــة الســابقة مــن

 فهــذه الخلصــات تشــكل قاعــدة لبــد منهــا لفهــم مشــروع اســتراتيجيتنا الثوريــة، كمــا تبلــورت خلل اجتمـاع. تطــور تنظيمنــا

.مايو الهام للجنة الوطنية
ولــى لتنظيمنــا لــم نكــن نملــك اســتراتيجية متكاملــة، فانفصــال المناضــلين وقتئــذ عــن

أ
ســيس للقواعــد ال

أ
 خلل فــترة التا

 ،"نضــج الظــروف"الطــار التحريفــي الــذي كــان يرفــض النقــاش حــول مشــكل الســتراتيجية، مــؤجل النقــاش فيهــا إلــى حيــن 

حــزاب البرجوازيــة
أ
 هــذا. متبنيــا فــي العمــق اســتراتيجية برلمانيــة برجوازيــة مــن نفــس طبيعــة الخــط الصــلحي النتظــاري ل

 واحــد
أ
 و هكــذا تواجــدت خلل تلــك المرحلــة. للثـورة كطريـق المسـلح الكـفــاح ضـرورةهــو : النفصــال الــذي كــان علــى مبــدا

 لقــد جــاءت. مواقف متباينة حول قضية الستراتيجية من الغيفارية، إلى النتفاضة البلشفية، إلى حرب التحرير الشــعبية

ولــى 
أ
طروحــات الثوريــة ال

أ
قنعــة فلنفتــح الطريــق الثــوري(ال

أ
كـتــوبر ) ســقطت ال

أ
ولــى 1970ا

أ
رضــية الموحــدة ال

أ
 لتســجل ال

.للتفكير المشترك في معضلة الستراتيجية
ولى إمكانية  .1

أ
طروحات ال

أ
 التي تســتند علـى" الثورية النطلقة"في المغرب، تلك " الثورية النطلقة"لقد سجلت ال

 التقــدم الهائــل لكـفاحــات الجمــاهير، ذلــك التقــدم الــذي ســيزيد مــن تفكــك و تفســخ الجهــاز الحــاكم، و يــؤدي بالتــالي إلــى

وليغارشيا الكمبرادورية
أ
 و ستدخل حينئذ الجماهير في حرب. تدخل المبريالية لنقاذ نظام عملئها الملكين الكبار و ال

مد لدحر العــدوان المبريــالي و انتصــار الثــورة
أ
ن تــدخل ضــمن تقــدم" الثوريـة النطلقة"هــذه . شعبية طويلة ال

أ
 الــتي لبــد ا

 كـفاحات شعوب غرب البحر المتوسط، حيث ستقوم شعوب المنطقة بفتح جبهة واسعة تمكــن مـن ضـرب المبرياليــة فـي

.المنطقة التي تشكل إحدى المناطق الرئيسية لتمركزها
نحو الحرب الشعبية؟" النطلقة الثورية"كيف ستنمو هذه  .2

ن تجيــب عــن السـؤال، لقــد كشــفت هـذه) 1971مايو " (استراتيجية الثورة و استراتيجية التنظيم"لقد جاءت 
أ
 محاولــة ا

ن تتخــذ شــكل انتفاضــة" الثورية النطلقة"الوثيقــة عــن المكانيــات الثوريــة الــتي تســمح بهــذه 
أ
 تلــك النطلقــة الــتي يجــب ا

ي انتفاضـة ل تـؤدي إلـى انـتزاع السـلطة، و تـؤدي إلـى تفســخ الجهــاز الحـاكم و تفككـه و يتـم حينئـذ شـن 1905
أ
 الروسية، ا

.حرب شعبية في جدلية متواصلة بين كـفاح المدينة و كـفاح البادية
 لقــــد مكنتنــــا النتقــــادات الصــــائبة للتنظيمــــات الماركســــية اللينينيــــة، و انتقــــادات الرفــــاق داخــــل التنظيــــم و تطــــور .3
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حــداث 
أ
عقبهــا مــن مراجعــة نقديــة لممارســتنا و اســتراتيجيتنا، مــن نقــد1971يوليــوز  10النضــالت الجماهيريــة و ا

أ
 ، و مــا ا

 هذا المفهوم يكمن فيما يلي". الثورية النطلقة"صحيح لمفهوم 
أ
:لقد كان خطا

v  تستند على عفوية الجماهير المطلقة، فالجماهير بتقدم نضــالتها العفويـة سـتزيد مــن" الثورية النطلقة"لقد كانت 

 و تتضــمن ى فــي نفــس الــوقت ى تصــورا ميكانيكيــا. تفســخ الحكــم و تفككــه و تــؤدي إلــى الكـفــاح المســلح فــي مرحلــة عليــا

ولى إلى انتفاضة فاشلة تؤدي إلى الحرب الشعبية في المرحلة ،-لمراحل الثورة 
أ
 فالدفع بكـفاحات الجماهير في المرحلة ال

.التالية 
v  مــن عفويـة و ميكانيكيـة فإنهـا تغفـل دور عامــل التهيــيء العسـكري مـن قبــل" النطلقـة الثوريـة"نتيجة لما تتضمنه 

 إن الجماهير الشعبية بعفويتها، ل تصل إلـى تنظيـم نفســها عسـكريا، بـل لبـد مـن تهيــيء. الحزب الثوري للحرب الشعبية

طر العسكرية القيادية
أ
.ال

v  ،ساســي لهــذا المفهــوم يكمــن فــي غيــاب جدليــة العمــل السياســي و العمــل المســلح
أ
 ال

أ
 فالنطلقــة"لقــد كــان الخطــا

ولـى، ثــم تتـوج هـذه النضـالت السياسـية فـي مرحلـة" الثورية
أ
 تسـتند علـى تقـدم النضـالت السياسـية للجمـاهير فـي مرحلـة ا

على بالنضال المسلح
أ
. العمل السياسي و العمل المسلح تفرض نفسها في ممارسة الجماهير الثورية ذاتهاجدليةإن . ا

v ولــى للثــورة، قيــام جبهــة ثوريــة عريضــة تضــم كــل قــوى الشــعب مــن
أ
 إن كـفــاح الجمــاهير ســيلتزم بطبيعــة المرحلــة ال

جل النضال ضد المبريالية و عملئها المحليين
أ
.ا

 هـــذه النتقـــادات الـــتي تبلـــورت بشـــكل متكامـــل خلل نقاشـــات النـــدوة الوطنيـــة الـــتي شـــكلت حـــدا فاصـــل فـــي تطـــور

فـاق اســتراتيجية. تنظيمنـا، بفعـل الممارسـة النقديـة الشـاملة لممارســاتنا السـابقة
ن
 هـذه النتقـادات مكنتنـا مــن اسـتخلص ا

وضح للطريق الثوري لكـفاح الجماهير و التخلي نهائيا عــن مفهـوم 
أ
 فـي اجتمـاع" النطلقـة الثوريـة"جديدة تمكن من رؤية ا

 و هكذا برزت فكرة القواعد الحمراء المتحركة باعتبارها الستراتيجية التي تنبع من التحليل الملموس. يناير للجنة الوطنية

.لواقعنا الوطني و الدولي و من دراسة التاريخ النضالي للشعب المغربي و التجربة الغنية لثورات الشعوب
وصت الندوة الوطنية بفتح النقــاش حــول اســتراتيجية القواعــد الحمـراء المتحركـة و تعميـق هـذا النقـاش داخــل كـل

أ
 لقد ا

عقبــت النــدوة الوطنيــة الغنيــة بممارســة التنظيــم داخــل نضــالت. الفصــائل الماركســية ى اللينينيــة
أ
 و خلل المرحلــة الــتي ا

وضـــح للشــكل الســـتراتيجي، و إلــى التبنــي الكامـــل لســتراتيجية القواعــد الحمــراء
أ
ن نصـــل إلــى رؤيـــة ا

أ
 الجمــاهير اســتطعنا ا

ولى من الكـفاح الثوري للشعب نحو حرب التحرير الشعبية
أ
. المتحركة باعتبارها المرحلة ال

طريق الثورة : حرب التحرير الشعبية .2
 فــي بلــد ذي هيكلــة شــبه اســتعمارية و شــبه إقطاعيــة يســتند فيــه النظــام علــى التبعيــة المطلقــة للمبرياليــة و يشــكل فيــه

و 75الفلحون 
أ
 في المائة من سكان البلد، يعانون فيه مـن اسـتغلل و قمـع الملكيــن الكبــار مــن القطــاعيين القـدامى ا

راضي من طرف هؤلء، و توجد فيه طبقة عاملة طليعية ذات تقاليــد نضــالية
أ
 المعمرين الجدد و يتعرضون لعمليات نزع ال

جنــبي و عميلتــه البرجوازيــة الكمبرادوريــة، و يشــكل طليعتهــا
أ
س المــال ال

أ
 عريقــة تتعــرض للســتغلل البشــع مــن طــرف را

 فــي هــذه الشـــروط يســـتحيل قيــام. الثــورة طريــق هــي الشــعبية الحــربعمــال المنـــاجم الموجــودة فــي قلــب الباديــة، فــإن 
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 إن بعــض الظــروف الــتي مكنــت البروليتاريــا الروســية مــن. انتفاضــة مســلحة تــؤدي إلــى اســتيلء البروليتاريــا علــى الســلطة

كـتوبر 
أ
:1917الستيلء على السلطة في ا

v تمركز البروليتاريا في مراكز تجمع ثورية.
v الصراع الدائر بين المبريالية وقتئذ.

ساسية للثورة فــي بنيــة اقتصــادية
أ
 هذه الظروف يستحيل توفرها في المغرب، حيث الجماهير الفلحية تشكل القوى ال

 و اجتماعيــة شــبه اســـتعمارية و شــبه إقطاعيــة، و البروليتاريـــا غيــر مــتركزة حيـــث توجــد طليعتهـــا عمـــال المنــاجم فــي قلــب

و
أ
و كوريــــا ا

أ
ن المبرياليــــة مســــتعدة للتــــدخل المباشــــر لحمايــــة مصــــالحها المهــــددة كمــــا وقــــع فــــي الفيتنــــام ا

أ
 الباديــــة ، كمــــا ا

مريكيــة فـي المغــرب و إســبانيا و الصــحراء الغربيــة(الدومينيكان 
أ
ن الطريــق المسـدود الــذي تقــف فيـه)وجود قواعد ا

أ
 ، كمـا ا

مريكا اللتينية، نتيجة للفشل الدامي للطريقة الكوبيـة المنقولـة مفصـولة عــن ســياقها الموضـوعي داخــل بلــدان
أ
 الثورة في ا

مريكا اللتينية، سواء في البادية 
أ
و المدن ) بوليفيا(ا

أ
رغواي(ا

أ
 يجعلنا بعيدين عن نفس الطريــق المســدود،) البرازيل و ال

نهــا 
أ
رضــيتها الموضــوعية فــي) للجمــاهير الخلقــة القــدرة عــن تقفــز إذ( بروليتاريــة غيــرإن تلــك التجربــة زيــادة علــى ا

أ
 تفتقــد ا

شكال العنف" دور العنف في التحول الثوري"انظر الدراسة حول (واقعنا الوطني 
أ
).و مختلف ا

 إن التراث النضالي العريق للشعب المغربــي يؤكـد صـحة اســتنتاجنا الموضـوعي حــول الحــرب الشــعبية كطريــق للثـورة،

 إن كـفــاحه ضــد الســلطة المركزيــة قبــل الســتعمار و فــي بدايــة التــدخل الســتعماري فــي القــرن الســادس عشــر و مــا بعــده، و

رض الجماعيـــة
أ
 ضـــد الســـتعمار الفرنســـي خلل القـــرن الحـــالي كـــذلك انتظـــام جمـــاهير الفلحيـــن داخـــل قبـــائلهم لحمايـــة ال

رض الجموع(
أ
 ، و شرف القبيلة و لردع عـدوان السـلطة المركزيـة الـتي لـم تكــن تتجــاوز سـلطتها المراكـز الحضـرية المحميـة)ا

ن الحــــروب الطويلــــة الــــتي واجهــــت الســــتعمار الفرنســــي فــــي الريــــف بقيــــادة البطــــل عبــــد الكريــــم
أ
ســــوار العاليــــة، كمـــا ا

أ
 بال

طلـــس، و فـــي الجنـــوب بقيـــادة مـــاء العينيـــن، حيـــث لـــم يتمكـــن الســـتعمار الفرنســـي مـــن اســـتكمال
أ
 الخطـــابي، و جبـــال ال

ســــيس جيــــش التحريــــر ســــنة 1934ســــيطرته إل ســــنة 
أ
 ، كــــل هــــذا يؤكــــد اســــتنتاجنا الموضــــوعي، فهــــذا الــــتراث1953، و تا

 الكـفـــاحي يؤكـــد وجـــود الجـــذور التاريخيـــة للحـــرب الشـــعبية فـــي ممارســـة الشـــعب، و يملـــي علينـــا نحـــن الثـــوريين واجـــب

.استيعاب هذا التراث و دمجه بالماركسية اللينينية لغناء تجربة الشعب الطويلة
.إن حرب التحرير الشعبية هي طريق الثورة

:من القواعد الحمراء المتحركة إلى مناطق السلطة الحمراء الدائمة  .3
كيف سيصل كل الشعب إلى مرحلة الحرب الشعبية؟ : إن السؤال الذي ينبغي الجابة عليه هو

 إن مشكل الستراتيجية يكمن بالضبط في الجابة على هذا السؤال، الذي يتعلق بمجمل التكـتيكات و المراحل الــتي

 يجب قطعها و التي يشكل مجموعهــا اسـتراتيجية الثـورة، إن هـذه المراحــل ل يمكــن تحديـدها إل بمعرفـة دقيقـة لخصــائص

.الواقع الوطني و الدولي، معرفة تسمح بنهج خط سديد يضمن سير حركة الجماهير الثورية نحو حرب التحرير الشعبية
بريــل (فــإن الدراســة , بالنســبة للواقــع الــدولي

أ
 قــد حــددت المرحلــة التاريخيــة الــتي) 1971الثــورة فــي المغــرب العربــي ا

سمالية 
أ
:تعيشها مرحلة القضاء النهائي على الرا
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سـيا و -
ن
 نمو و اتساع معسكر الثورة حيث يزداد كـفاح الشعوب قوة و صـلبة ليشــمل قــارات العــالم الثــالث، إفريقيــا و ا

مريكــا اللتينيـة، إن النضــال الــوطني و النضــال مــن اجــل الشـتراكية يعمــق و ينمـي الثــورة الشـتراكية فـي العــالم و يجــرف
أ
 ا

".إن الثورة هي التجاه الرئيسي. "المزيد من الشعوب للكـفاح من اجل الستقلل الوطني و الشتراكية
زمة المبريالية العالمية مما يدفعها على شن هيمنة شرسـة ضـد الشــعوب الثوريــة، كمــا يوضــح ذلــك الهجــوم -

أ
 اشتداد ا

 الشــرس علــى الشــعب الفيتنــامي البطــل و بــاقي شــعوب الهنــد الصــينية و الشــعب الفلســطيني و الشــعب العربــي فــي ظفــار و

مريكــــا اللتينيـــة، فـــي نفــــس الـــوقت الـــذي تقـــوم فيـــه
أ
 ارتيريــــا و الصـــحراء الغربيــــة و شـــعوب إفريقيــــا المكافحـــة و شـــعوب ا

كـتــوبر العظمــى و خيانــة مبــادئ الماركســية اللينينيــة
أ
 التحريفيــة العالميــة بقيــادة طغمــة بجنيــف بإجهــاض مكـتســبات ثــورة ا

حســـن الخـــدمات للمبرياليـــة العالميـــة و بالنســـبة للواقـــع الـــوطني، ففـــي نفـــس الـــوقت الـــذي يتنـــامى فيـــه نضـــال
أ
 بتقـــديمها ا

 الجماهير على صعيد كل المواجهات و يزداد فيه تفســخ الحكــم و تفضــح فيــه كمشـة السياســيين الــبرجوازيين، الـتي ظلــت

كـثر جذريــة، هــذا
أ
بعــاد ا

أ
خــذ كـفــاح الشــعب ا

أ
ن تســاوم الحكــم علــى حســاب نضــالت الجمــاهير، فــي هــذا الــوقت يا

ن
 لحــد ال

طير هــذا الكـفــاح و تصــعيده و خلــق الشــروط السياســية و التنظيميــة لهــذا
أ
 الطــابع الــذي يطــرح علــى الحركــة الثوريــة مهمــة تــا

ن يــدفع الجمـــاهير علــى شـــن انتفاضـــات فـــي البــوادي و المــدن يقــوم فيهـــا جمـــاهير الفلحيـــن. النمــو
أ
 إن هــذا النمــو يجـــب ا

راضي و طرد الملكين الكبار، و يقوم فيها جماهير العمال بالستيلء علــى المنــاجم و القــرى المعدنيـة و
أ
 بالستيلء على ال

حيـاء الشـعبية إلـى منـاطق تمـارس فيـه الجمـاهير سـلطة الحكـم الثـوري و
أ
 المعامل، و تقـوم فيـه جمـاهير المـدن بتحويــل ال

 يكون تسليح الجماهير بوسائلها الذاتية او بانتزاع السلح من العدو، سوف يمكن للحكم الرجعي في المرحلة الولــى قمــع

 هذه النتفاضات بسهولة و سـوف لــن يـدوم بعضــها إل سـاعات قليلـة، و سـيؤدي نمـو هـذه النتفاضــات و اتباعهـا فـي مرحلـة

نحــاء البلد إلــى تشــتت قــوات الحكــم و جهــازه القمعــي و يــؤدي إلــى خلــق قواعــد حمــراء متحركــة
أ
كـثر عــبر ا

أ
علــى و تعميقهــا ا

أ
 ا

.باستمرار و عبر كل المناطق
راضــيهم و مقاومــة وحــدات

أ
ولد خليفــة واضــح فــي هــذا المجــال حيــث تمكــن الفلحــون مــن الســتيلء علــى ا

أ
 إن مثــال ا

ـــومين و الســـتيلء علـــى ـــذين تمكنـــوا مـــن احتلل المنجـــم لمـــدة ي  المخـــزن عـــدة ســـاعات، و كـــذلك مثـــال عمـــال قطـــارة ال

 المتفجــرات و التهديــد بتفجيرهــا فــي حالــة عــدم الســتجابة لمطــالبهم، و مثــال انتفاضــة وزان وانتفاضــة قريــة بامحمــد خلل

خرى عديدة 71نضالت فبراير 
أ
مثلة ا

أ
.المجيدة و ا

و تنظيمهــا و بــدون برنامــج ثــوري مكــن الحكــم مــن
أ
طيرا سياســيا ا

أ
 إن كــون هــذه النتفاضــات معزولــة و عفويــة ل تملــك تــا

 برنامــج(بسهولة كبيرة، إن تنظيــم هـذه النتفاضـات و اتســاعها و تسلسـلها و الشــروع فـي تحقيــق البرنامــج الثــوري ........... 

طـول فـي الســتمرار و ســيجعل الحكــم الرجعــي عــاجزا عــن الـرد المباشـر ضـدها) الجبهــة الثوريــة الشــعبية
أ
 ســيعطيها فرصـة ا

.مرة واحدة
صـيل للشـعب، فقـد كـان الفلحـون يحمـون

أ
وضــحنا مــن قبـل، تركـز علـى الـتراث النضـالي ال

أ
 إن هذه النتفاضات، كمـا ا

أ
حيانــا و يحمونهــا و يفصــلونها عــن التبعيــة للمراكــز الحضــرية، فكــانت تنشــا

أ
راضــيهم مــن الســلطة المركزيــة و يحاصــرونها ا

أ
 ا
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حيانا دول صغيرة تحمل اسـتقلل شـبه كامـل 
أ
 ، إن هـذه النتفاضــات)إذ تــذكرنا مرحلـة السـيبة الماثلـة فـي ذاكـرة الشـعب(ا

 تنطلق من مناطق معينة داخل البلد، هـذه المنــاطق المعروفــة بتاريخهــا النضــالي ضـد ســلطة الســلطين المركزيــة و ضـد

ن الفلحـون الكبــار و المشــاريع الضـخمة للمبرياليــة و تتمركـز المنــاجم فـي معظمهـا ممـا
ن
 الســتعمار و حيـث يتمركـز فيهــا ال

طلس و الريف 
أ
.إلخ...يسمح بقيادة بروليتاريا المناجم الطليعية لهذه النتفاضات، مثل تادلة و الغرب و ال

 ففي مثل هذه الشروط فإن تكـتيك حرب العصابات المتنقلة يفتقد الظروف الموضوعية لنجـاحه، فوجـود حكــم رجعــي

خرى سيحد من فعاليتهــا، و يــؤدي إلــى عــزل
أ
 مركزي من جهة واستعداد المبريالية للتدخل للدفاع عن مصالحها من جهة ا

 المجموعـة المقاتلـة عـن الشــعب و الجمـاهير الشـعبية، و حصـرها فـي منـاطق جبليـة وعـرة ل تسـمح بتنميـة الكـفــاح الثــوري

 للجماهير في المنــاطق الرئيســية الـتي يتمركـز فيهـا الصـراع الطبقـي، لهـذا فـإن القواعـد الحمـراء المتحركـة هـي وحـدها طريــق

 كـفاح الجماهير نحو الحرب الشعبية الشاملة، حيث تقوم الجماهير بتدمير جهاز الحكم و مباشرة السلطة الثورية و سيتم

حمــر مــن الفلحيــن و العمــال و الجنــود الثــوريين مــن خلل إنشــاء هــذه القواعــد و تحركهــا عــبر مختلــف
أ
ســيس الجيــش ال

أ
 تا

ن تناقضــات الفلحيــن فــي الصــين فــي الســنوات 
أ
– 27المنــاطق، و ل ننســى ا ولــى 1928 

أ
 هــي الــتي خلقــت الكـتـــائب ال

حمر في الصين
أ
 إن هذه القواعد الحمراء المتحركة تختلف عن منـاطق السـلطة السياسـية الحمـراء فـي الصـين،. للجيش ال

ن تبقــى الســلطة السياســية"تلــك الــتي تحــدث ماوتســي تونــغ عــن إمكانيــة اســتقرارها و اســتمرارها فــي مقــال 
أ
 لمــاذا يمكــن ا

".الحمراء في الصين؟
هـم الشــروط الـتي كــانت تســنح بـذلك فـي

أ
 نتيجـة لمختلــف شــروط الواقـع الـوطني و الـدولي، كمـا حـددناه مـن قبـل، إن ا

:الصين
مراء الحرب(انعدام حكم مركز في الصين و وجود صراع عنيف داخل مناطق السلطة البيضاء  -

أ
).وا

.صعوبات تدخل المبريالية في نلك المرحلة في الصين و عكس ذلك يوجد في المغرب -
جنحتـــه انقســـاما بيـــن مراكـــز

أ
 فبـــالرغم مـــن ضـــعف الحكـــم المركـــزي و تزايـــد تفتتـــه إل انـــه ل يعـــاني صـــراعا مســـلحا داخـــل ا

.يوليوز 10سلطته، إن هذه الظاهرة لم يعرفها المغرب إل ساعات قليلة يوم 
بيــض

أ
 إن المبريالية مستعدة في ظروف انهيارها للتدخل السريع لحماية مصـالحها و مصــالح عملئهــا فـي غـرب البحـر ال

 المتوســط، فتمركــز المبرياليــة بشــكل قــوي و امتلكهــا لقواعــد ضــخمة فــي المنطقــة يجعلهــا علــى اســتعداد لقمــع نضــالت

ن تكــون متمرســة، فــإن. شــعوب المنطقــة حينمــا تهــدد مصــالحها
أ
 لكــل هــذه الشــروط ، فــإن هــذه القواعــد الحمــراء يجــب ا

 الحكم الرجعي و المبرياليـة يسـتطيعان سـحقهما بكــل سـهولة إذا بقيــت قائمـة فـي نفــس المنطقـة و معزولـة، فحينمــا تقـوم

 الجماهير في منطقـة معينـة بعــزل قـوات العـدو المحليـة و سـحقها و السـتيلء علـى السـلطة فـي المنطقـة و مباشـرة البرنامــج

راضي تصفية مصالح المبريالية، تسليح الشعب(الثوري 
أ
 ، فإن العدو الـداخلي و الخــارجي سـيقذف بقــواته فــي...)توزيع ال

خرى و هذا سيؤدي على تفتت و تشتيت
أ
ن يتم نقل هذه القواعد إلى مناطق ا

أ
 المنطقة ليسحق انتفاضة الجماهير، فلبد ا

.جهاز القمع و سيتعمق ذلك كلما استطاعت الجماهير إنشاء هذه القواعد و تسلسلها عبر مختلف المناطق
حيـاء الشـعبية 

أ
مـاكن) و خاصـة مـدن القصـدير(و يجب اتساع نضالت الجماهير في المدن و تحويــل ال

أ
 و الشـوارع إلـى ا
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ن يكـون هـذا كلـه مصـحوبا بنضـالت البروليتاريــا و شـبه البروليتاريــا و الشـباب الثــوري
أ
 ل تطاق بالنسبة للعدو، كما يجــب ا

نويـــة المســـلحة للمقاومـــة الشـــعبية داخـــل المـــدن، إن المـــدن فـــي المغـــرب تشـــكل تجمعـــات
أ
 فـــي المـــدن ارتقـــاء إلـــى بنـــاء ال

 ، فل يجب إهمالها مطلقــا، إن)في المائة من سكان المغرب 10الدار البيضاء وحدها تضم (سكانية و مراكز حيوية هامة 

 إهمالها و التركيز فقط على البادية خطــا اســتراتيجي فاشــل، و هـذا التصــاعد فـي كـفــاح الجمـاهير داخـل المدينــة ســيزيد مـن

 تفكك و تشتت قوات العدو و سيعطي للقواعد الحمراء المتحركة المنتشـرة عـبر مختلـف المنـاطق نفســا جديـدا لمقاومتهــا و

.استمرارها
 إن النمو المتسلسل للقواعد الحمراء المتحركة و تعمقها عبر كـفاح الشعب سيؤدي إلى المرحلة الثانية من هــذا الكـفــاح

 مرحلــة قواعــد الســلطة الحمــراء الدائمــة، فتعمــق نضــال الشــعب المســلح فــي هــذه القواعــد الحمــراء المتحركــة و اتســاع هــذه

ن يؤدي إلى فرض اســتمرار هـذه القواعـد و تحويلهـا إلـى منـاطق دائمـة لحكــم العمـال و الفلحيــن الفقـراء، و
أ
 القواعد يجب ا

 من خلل الكـفاح الثوري نفسه، تلك السـلطة الثوريــة الـتي تشــكل اللجـان الثوريــة إن السلطة الثورية للجماهير ستبقى،

.المسلحة للعمال و الفلحين و الجنود و الشباب وسيلتها الرئيسية
حمــر، جيــش العمــال و الفلحيــن،

أ
ن تهدف بشكل رئيسي إلى بناء الجيــش ال

أ
 إن هذه القواعد الحمراء المتحركة يجب ا

 فتسليح جماهير المنطقة و سحقها لقوات العدو المحلية، ثم مواجهتها لهجوم إمدادات العدو إلى المنطقة، و هذه المهــام

ســـيس كـتـــائب مـــن جمـــاهير المنطقـــة و تـــدريب الشـــعب علـــى حمـــل الســلح، إن هــذه الكـتـــائب
أ
 ل يمكـــن مواجهتهـــا إل بتا

حمــر
أ
ولــى لجيــش الشــعب ال

أ
نويــة ال

أ
ولى التي سيبرزها كـفاح الجماهير في القواعد الحمراء المتحركة هــي الــتي ستشــكل ال

أ
 ال

نويــة مســلحة،. التي يستحيل بدونه خوض الحرب الشعبية الظافرة
أ
 و يتطلب بنــاء هـذه القواعــد الحمــراء المتحركــة وجــود ا

طــر الثوريـــة العســكرية الــتي نقــوم إلــى جـــانب التحريـــض السياســي فــي المنطقــة بتنظيــم العناصـــر الثوريــة
أ
 المكونــة مــن ال

خــرى حيـن مجيء قـوات العـدو المتفوقـة،
أ
حمـر، و تقـوم بتحريــض هـذه القواعـد إلـى منــاطق ا

أ
نوية للجيـش ال

أ
 الطليعية في ا

حمر
أ
ساليب مقاومة قوات العدو و تحريك هذه القواعد و تنظيم الجيش ال

أ
 يتطلب دراسة دقيقة تبنى بالضافة. إلخ...إن ا

ساليب مواجهة قوات العدو، الشيء الذي يجب بنــاؤه كليـا مـن
أ
 إلى القدرات الخلقة للجماهير على الدراسة العسكرية و ل

ساس
أ
.ال

 إن بناء القواعد الحمراء المتحركة و تحويلها إلى مناطق دائمة للسلطة الحمراء سيزيد من احتمالت التدخل المبريــالي

ن توضــع فــي
أ
ن هــذه القواعــد الحمــراء المتحركــة يجــب ا

أ
ن التــدخل لــن يزيــد كـفــاح الشــعب إل صــمودا و ضــراوة، كمــا ا

أ
 غيــر ا

بيــض المتوســط 
أ
 الشـعب الصـحراوي، الشــعب الموريتــاني و الشـعب(إطار الجبهـة الواسـعة لشـعوب منطقـة غـرب البحـر ال

 ، حيث سيصعب على المبريالية المتمركزة في المناطق سحق انتفاضات الشعوب مما سيؤدي)السباني و شعب التشاد

.إلى دحرها نهائيا و بناء الجبهة الغربية للثورة العربية
:الجبهة الثورية الشعبية  .4

 إن إنشاء القواعد الحمراء المتحركة و انتقالهــا إلــى منــاطق الســلطة الحمــراء الدائمـة عــبر نمـو كـفــاح الشــعب، يسـتمد إلــى
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 قيـــام جبهـــة عريضـــة بيـــن العمـــال و الفلحيـــن الفقـــراء و الجنـــود و الشـــباب الثـــوري و جمـــاهير البرجوازيـــة الصـــغيرة و كافـــة

وليغارشيا الكمبرادور
أ
.الفئت الوطنية المناهضة للمبريالية و لنظام الملكين الكبار و ال

همية البالغة لبناء الجبهة الثورية الشعبية تقــدم كـفــاح الجمــاهير و
أ
خيرة إدراك ال

أ
 لقد استطاع تنظيمنا خلل الشهور ال

خيرة كنا قاصرين عن فهم الجدلية المتواصلة بيـن الحـزب الثــوري و
أ
 بناء الحزب الثوري الطليعي، و حتى حدود الشهور ال

 الجبهــة الثوريــة الشــعبية عــبر نمــو كـفــاح الشــعب، إن الحــزب الثــوري ل يمكــن بنــاؤه إل عــبر التصــاعد المتواصــل لنضــال

ن يســـتمر و يتنـــامى إل ببنـــاء لجـــان
أ
ن هـــذا التصـــاعد ل يمكـــن ا

أ
 العمـــال و الفلحيـــن الفقـــراء و علـــى الشـــعب الثـــوري، كمـــا ا

 النضــال الشــعبي، قاعــدة الجبهــة الشــعبية الثوريــة، و الحــزب البروليتــاري هـو بالضــبط ذلـك التنظيــم الــذي يــؤطر العناصــر

.الثورية الطليعية التي تعززها كـفاحات هذه اللجان المنظمة و المؤطرة لنضالت الجماهير
 إن الجبهـة الثوريـة الشـعبية هـي الصـياغة السياسـية و التنظيميـة للثـورة الديمقراطيــة الوطنيـة تلـك الثـورة الـتي لبـد مـن

 إنجازها قبل الثورة الشتراكية حيث يقــوم الحكــم الثــوري للعمــال و الفلحيــن الفقــراء و الفئت الوطنيــة بطــرد المبرياليــة و

 عملئهـــا و تحقيـــق الثـــورة الزراعيـــة و بنـــاء القتصـــاد الـــوطني و بنـــاء الثقافـــة الخلقـــة للجمـــاهير؟ إن برنامـــج الجبهـــة الثوريـــة

جل الجبهة الشعبية الثورية(الشعبية هو برنامج الثورية الديمقراطية الوطنية 
أ
).انظر من ا

 إذا كـانت هـذه المرحلـة الديمقراطيــة تسـتلزم قيـام التحــالف الـوطني الواسـع بيــن العمـال و الفلحيــن الفقــراء و الطبقـات

ن هـذا التحــالف سـوف يكــون تحالفــا بيــن الطبقــات ل تحالفــا بيــن
أ
 الوطنية، فــإن التحليــل الملمـوس للصـراع الطبقـي يظهــر ا

و التنظيمـي للطبقـات الـتي كــانت تعـبر عنهمـا
أ
 لقـد تحـولت هـذه. الهيئت السياسية الحالية التي لم تعد الممثل السياسـي ا

حزاب إلى تجمعات فئوية كمجموعة السياسيين المحترفين الذين يطمحون إلى حل مشاكلهم في إطار النظام الحــالي و
أ
 ال

").قاطرة الجماهير و قاطرة المساومين"و السابق . انظر تحليل ل(اللتحاق بقاطرته 
 إن نمو كـفاح العمال و الفلحين الفقراء هو الذي سيدفع بالطبقات الوطنية على التحول إلــى جــانب جمــاهير العمــال و

ن
أ
 الفلحيــن و النضــال ضـد المبرياليـة و عملئهـا، هـؤلء سـيبنون جبهتهــم الكـفاحيــة مـع الطبقـات الوطنيـة حينمـا تــدرك ا

.مصلحتها ل تكمن في التحالف مع المبريالية و عملئها بل في التحالف مع الجماهير العمالية و الفلحية الفقيرة
 إن اللجــــان الثوريــــة للعمــــال و الفلحيــــن الفقــــراء و شــــبه البروليتاريــــا و جمــــاهير البرجوازيــــة الصــــغيرة و لجــــان الجنــــود

 الثوريين و لجان الشباب الثوري هي قاعدة الجبهة الثورية الشعبية و هي وســيلة الحكــم الثــوري حيــث ســتمارس الجمــاهير

.بواسطة السلطة الثورية في القواعد الحمراء المتحركة و في المناطق الحمراء الدائمة
:مهامنا في إعداد الستراتيجية الثورية  .5

وليغارشــيا
أ
 لقـد تحــدثنا مـن قبـل عــن تلـك المنــاطق الـتي تتمركـز فيهـا مصــالح المبرياليــة و حلفائهــا الملكيـن الكبـار و ال

خرى، بالضـافة
أ
 الكمبرادور من جهة و طاقات الجماهير الشعبية التي تملك تراثا نضاليا عريقا في تلك المناطق من جهة ا

طلــس و تادلــة و المغــرب الشــرقيو و كــذلك تمركــز
أ
 إلــى الخصــائص الجغرافيــة المناســبة مثــل ســوس و الغــرب و الريــف و ال

غلبيــة المنــاجم فــي هــذه المنــاطق 
أ
طلــس، معــادن الحديــد قــرب(ا

أ
حــوولي و ميبلدون و جبــل عــوام فــي جبــال ال

أ
 منــاجم ا

 الناظور في الريف و مناجم جرادة في المغــرب الشـرقي و منــاجم خريبكــة فــي سـهول الشــاوية الغربيــة مــن تادلـة و الطلــس
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طلــس الكــبير و الصــحراءو
أ
 هــذه المنــاطق يجــب ان تشــكل) المتوســط، و منجــم قطــارة الحــوز، و منــاجم الجنــوب فــي ال

.مركز عملنا الثوري السياسي و التنظيمي
ن ينظـــم إرســـال المناضـــلين الثـــوريين لهـــذه المنـــاطق للقيـــام بالعمـــل التحريضـــي و العمـــل

أ
 إن علـــى التنظيـــم الثـــوري ا

ن يسـتفيد مــن كـل المكانيـات الممكنـة للقيـام بهـذا العمـل، إن هـذا يطـرح ضـرورة إنجــاز مهمـة التجـذر
أ
 السياسي، و عليـه ا

 داخـــل البروليتاريـــا و خاصـــة المعدنيـــة و الصـــناعية منهـــا و جمـــاهير الفلحيـــن الفقـــراء، و هـــذا يتطلـــب إعـــداد المناضـــلين

ساليب العيش البرجوازي الصغير و الندماج في الجماهير و نضالتها المســتعدين
أ
 المحترفين المسنعدين للتضحية بكل ا

 لتنظيــم حيــاتهم و دفعهــا ثمنــا للثــورة، فــي هــذه المنــاطق لبــد مــن بنــاء الجبهــة الثوريــة الشــعبية، هــذا البنــاء ل يتــم إل عــبر

 تفجير نضالت الجماهير الشعبية في المنطقة، النضالت القتصادية و السياسية، إن تفجيــر نضــالت الجمــاهير الشــعبية

.و بناء اللجان الثورية شرطان ضروريان لبناء القواعد الحمراء المتحركة
طـر العسـكرية

أ
نويـة تســتلزم إعـداد ال

أ
ولـى، هـذه ال

أ
نويـة المسـلحة ال

أ
 إن بناء القواعد الحمـراء المتحركـة يســتلزم تنظيـم ال

ن الجمــاهير ستصــل
أ
ولى، التي لن تكـتفي بالعداد التقني بل ستقوم بالتحريض السياسي في بالمنطقة، ليــس صــحيحا ا

أ
 ال

 مـن خلل نمـو كـفاحهـا العفـوي إلـى الكـفــاح المسـلح، لقـد اسـتطعنا تجــاوز هـذه الفكـرة الخاطئـة الـتي كـان يتضـمنها مفهـوم

ن تتقنــه، و لكــن"النطلقة الثورية"
أ
 ، و قد كان ماركس و لينين يتحــدثان عــن النتفاضــة كـفــن علــى الجمــاهير البروليتاريــا ا

ن الحـــرب فـــن فقـــط، يتـــم ممارســـتها و تعلمهـــا خـــارج كـفـــاح الشـــعب 
أ
يضـــا ا

أ
 إننـــا نتعلـــم الحـــرب عـــن طريـــق"ليـــس صـــحيحا ا

 إن الـــتراث الحربـــي للشـــعب المغربـــي مليء بـــدروس الحـــرب، و قـــد اســـتطاع الشـــعب. ، كمـــا يقـــول ماوتســـي تونـــغ"الحـــرب

ن يبنــي تنظيمــه العســكري و تســليحه الــذاتي خلل حــرب الريــف بوســائله الذاتيــة و بــانتزاع الســلح مــن
أ
 الريفــي المعــزول ا

نوال(العدو 
أ
ن يقهر القوات السبانية و الفرنسية مما اضطر المارشــال بيتــان بطــل معركـة ) معركة ا

أ
ن يشـرف" فيـردان"و ا

أ
 ا

 بنفسه على عمليات سحق الحرب التحريرية في الريف، إن عبــد الكريــم الخطــابي قائــد هـذه الحــرب لــم يتعلــم فــي الكليــات

 رجــال نبغــوا مــن كـفــاح الشــعب و تعلمــوا"... و "الزرقطــوني" الجبلــي"و " البصــري"و " بــونعيلت"العســكرية، و قــد كــان 

بطـال الحــروب التحريريــة فـي الصـين و الفيتنــام و كوريــا لـم يكونـوا كـقـادة للكـفــاح الشــعبي إل مـن خلل هـذا
أ
 منه، كـذلك ا

ن تتعلم منه
أ
ن تندمج هذه الطر العسكرية ذات التكوين التقني في كـفاح الجماهير و ا

أ
.الكـفاح نفسه، لهذا لبد ا
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فق الثوري بالمغرب
أ
تناقضات العدو و ال

1972 شتنبر 10

:تقديم

ن من طرف التيار الثوري المغربي المنتمي للماركسية ى اللينينية للتناقضات وسط العدو
ن
 لقد ظل التحليل المقدم لحد ال

 :موشوما بذاتوية البورجوازية الصغيرة، إذ هناك اتجاهان

ولــى بينمــا بورجوازيــة- 
أ
ول يقوم بوضع طبيعة السلطة كطغمة عسكرية بوليسية متجمعة حــول الملكيـة فـي مرتبــة ا

أ
 اتجاه ا

عمال تحتل مرتبة ثانية في ميادين التسيير القتصادي للبلد
أ
.ال

عمــال فــي مركــز الســلطة بينمــا وضــع الجيــش علــى 10اتجــاه ثــاني ظهــر بعــد - 
أ
ول وضــع بورجوازيــة ال

أ
 يوليــوز، و بعكــس ال

 و الــتي وحــدها الممارســة الثوريــة تســتطيع- هــذان التجاهــان المتميــزان بالذاتويــة البورجوازيــة الصــغيرة. هــامش الســلطة 

وليغارشيا الكومبرادورية- محوها
أ
ثرة بالمصطلح الغامض لل

أ
 .تنطلقان من تحليل سطحي للبنية الطبقية للعدو و المتا

زمـــة العامـــة
أ
غفـــل تطـــور التناقضـــات المابينيـــة للمبرياليـــة الناتجـــة عـــن تســـارع ال

أ
خيـــرا فـــإن هـــذان التجاهـــان كلهمـــا ا

أ
 و ا

خذها 
أ
للمبريالية و عدم ا

أ
مريكية في إطار تداخلها مع السوسيال ىا

أ
 يضا بعين العتبار تغيرات الستراتيجية المبريالية ال

 هذا التحليل يحاول وضع عناصر تفكيــر ضــرورية. ضد الحركة الثورية العالمية ) المعني هنا التحاد السوفياتي ( امبريالية 

حسن للتناقضات في صـفوف العـدو
أ
جل مقاربة ا

أ
كـثر يـوم ، من ا

أ
 و 1972غشـت  16تلـك التناقضـات الـتي ظهـرت بوضـوح ا

فق الثوري
أ
حسن لل

أ
 .كل هذا بهدف وضع ا

I  طبقة السلطة وازدواجية القطبية ــ:

 :في طبقة المخزن و إسمنتها الملكيــ  1

 تهيكلت الطبقة التي توجــد فـي موقـع السـلطة تاريخيــا فـي الســيرورة الــتي انطلقــت ابتــداءا مـن النحطــاط المرينـي و بشــكل

سرة العلوي
أ
كـثر انسجاما في ظل ال

أ
 حيث قامت بتنظيم المخزن كجهاز استغلل للبنيات الجماعيــة الفلحيــة المنظمــةة، ا

خيرة تمايزت تاريخيا عن المضمون الثني" " Kbila نحتفظ بمصطلح قبيلة، في النص الفرنسي( في القبائل 
أ
ن هاته ال

أ
 ل

رض الــتي تتبــع لهــا" و تمثــل ة، الــذي يحــافظ عليــه المصــطلح الفرنســي للقبيلــ
أ
 ).اتحــادا وثيقــا بيــن الجماعــة الفلحيــة و ال

و ذاك
أ
ساس فئتين اجتماعيتين رئيسيتين متداخلتين بهذا القدر ا

أ
:تهيكلت طبقة المخزن على ا

 انطلقا من المدن الرئيســية و تقـوم إلــى) Absentéiste(المالكة العقارية، البيروقراطية، بورجوازية المخزن المركنتيلية- 

.جانب العلماء بالوظيفة الديولوجية المركزية

 نقــترح هــذا المصــطلح بــدل مصــطلح القطــاعيين المســتعمل عمومــا و الــذي ل يوافــق)  Les Mandataires  (الــوكلء- 

خريـن و الـذي يناســب ) Iqtaa (  مصطلح إقطاعللمغرب، و كذاالواقع التاريخي 
ن
 المستعمل من طرف العروي و مؤلفين ا

وجـه هـذه الفئـة الجتماعيـة ى المكلفـون بجــبي الضــرائب 
أ
حـد ا

أ
 و نقــل المنتوجـات الزراعيــة) لصــالح المخـزن و لصــالحهم ( ا
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عيـــان المنبثقيـــن مـــن الجماعـــات الفلحيـــة و الـــذين يتـــم إدمـــاجهم بالجهـــازللتصـــدير، هـــؤلءالموجهـــة 
أ
  الـــوكلء هـــم مـــن ال

و الجتماعيــة ) الشــرفاء ( المخزنــي عــن طريــق الســيرورة الدينيــة 
أ
مغــارات( ا

أ
 و يتــم إســنادهم بالجهــاز العســكري)  القــواد و ا

 موحــد هــو الملكيــة خصوصــا عــن طريــق الــدور المــوهم. المركــزي للمخــزن 
أ
 هــاته البنيــة المزدوجــة القطبيــة تعتمــد علــى مبــدا

 
أ
 .الذي سييتدعم مع انبثاق السللت المسيحية" المام " لمبدا

 انتخاب المام من وسـط السـللة مــن طـرف العلمـاء و مجمـوع 
أ
ي مجمـوع ممثلـي طبقـة" ( المؤسسـات المنظمـة "إن مبدا

أ
 ا

 المخــزن يظهــر التضــامن الحاصــل فــي الواقــع كمــا فــي القــانون بيــن الملكيــة و مجمــوع طبقــة المخــزن الــتي فــي نفــس الــوقت

مـــر فـــإن الصـــراع الطبقـــي بيـــن القبائــــل ) .تنبثـــق عنهـــا و تقـــوم بــــدور الحكــــم وســـطها
أ
خـــر ال

ن
 مجموعـــات الفلحيــــن( و فـــي ا

 و طبقــــة المخــــزن هــــو مــــا ميــــز الصــــراع الطبقــــي فــــي الغــــرب العربــــي منــــذ النحطـــــاط المرينــــي إلــــى الســــلطة) المســــلحين 

 .الستعمارية

 .القبائل و طبقة المخزن: صراع الطبقات ــ  2

 إن بنيــة المجتمــع المغــاربي ى و الــتي وضــعت فــي تعــارض مــع طبقــة المخــزن ســلطة المقاومــة للقبائــل باعتبارهــا جماعــات

وربيــة الصــاعدة و ذلــك بالتنــازل لهــا عــن احتكــار
أ
 فلحيــة مســلحة ى دفعــت طبقــة المخــزن إلــى العتمــاد علــى الراســمالية ال

ولــى لتهيكلهــا تميــزت بجــوهر كومـــبرادوري ، طبقــة المخــزن هــاته. التجــارة الخارجيـــة 
أ
ول ســلطان علــوي( و منــذ الفــترة ال

أ
 ا

مين حكمه من دعم فرنسا في مقابل حصولها على الحتكــار التجــاري علــى مصــب وادي بــاديس
أ
جل تا

أ
 الرشيد استفاد من ا

خير
أ
بيض المتوسط الذي يربط فاس بهذا ال

أ
.) و قد وقفت القبائل الريفية حاجزا ضد هذا الحتكار. بالبحر ال

هكــذا و منــذ هــذه الفــترة 
أ
  تهيكلــت فــي الجماعــةوطنيــا، فالقبائــلخــذ الصــراع الطبقــي بيــن القبائــل و طبقــة المخــزن طابعــا ا

مــازيغي 
أ
 الزعــم القائــل بالتعــارض الثنــي.الوطنيــة العربيــة بفضــل النــدماج الجتمــاعي و الثقــافي العربــي ى ال

أ
 مــن هنــا خطــا

مــازيغي 
أ
مازيغيــة إسـهام الديولوجيـا السـلمية و الثقافــة العربيـة و ذلـك فيمـا. العربـي ال

أ
دمجـت البنيـات الجماعيـة ال

أ
 لقـد ا

 و هكـذا فــالروابطا، تتضمنه من إديولوجيا و ثقافة تسمح بتجاوز حدود البنيات الجماعية البدائية و من هنا تعزيز جوهره

مـة ة، الثقافي
أ
دمجت المغرب في بناء ال

أ
ن هـذا البنـاء لـم يتــم إل علـىالعربيـة، إلالديولوجية و القتصادية التي تطورت ا

أ
  ا

وليغارشــيات مركنتيليــة( يــد طبقــات مســيطرة بقاعــدة تيوقراطيــة و مركنتيليــة 
أ
نــه) ا

أ
 بــالمعنى الجمعــي و بــالمعنى الــذي يــرى ا

مـــة العربيـــة ى الســـلمية إلـــى نقيضـــها عـــن طريـــق تهيكـــل هـــاته
أ
 بمجـــرد مـــا تـــم تحويـــل المبـــادئ الموحـــدة و المســـاواتية لل

مة إلى مناطق نفوذ
أ
 .الطبقات المسيطرة حتى انقسمت الوحدة السياسية لل

وليغارشـــية الـــتي حولتهـــا إلـــى مجتمـــع طبقـــي تتعـــارض فيـــه" الســـلمي- المجتمـــع العربـــي" إن تـــوهيم 
أ
 تحـــت قيـــادة هـــاته ال

وليغارشــيا
أ
وليغارشــيات، وممــا ولــد ل اســتقرارية هــاته ت، البنيــات الفلحيــة مــع ال

أ
  مــن تــم الــتراجع التــدريجي و النســبيال

وربيــة القائمــة علـى إقطاعيــة 
أ
 بـالمعنى الـدقيق(للقدرة العسكرية و القتصادية للمجتمـع العربــي فــي مواجهــة الميركنتيليـة ال

وربــي الـذي تحــول إلـى)  للكلمـة
أ
 تتــوفر علـى قــدرة عاليــة علــى الـتراكم الناتــج بــدوره عــن ضــعف قـدرة المقاومــة لــدى الفلح ال
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سـر الحاكمـة ى و الـتي كــانت تحمــل فــي فتراتهــا) المغارب(هذا ما يفسر بالنسبة للمغرب الكبير . قن
أ
 ذلـك المــرور العــابر لل

ولى 
أ
مازيغيــة ى إلــى النحطــاط البنيــوي تحــت) بداية حكمها(ال

أ
 دينامية عميقة للمجتمــع القــائم علــى الجماعــة العربيــة ى ال

سمالية ما قبل امبريالية
أ
.قيادة طبقة المخزن التي اعتمدت في بناء استقرارها على التحالف الكومبرادوري مع الرا

وليغارشــيات التيوقراطيــة ى المركنتيليــة فــي مراحلهــا المنحطــة و علــى مســتوى طبقــة المخــزن كــانت
أ
 علــى مســتوى هــاته ال

 و هنــاك مثــال. الثقافة العربية و الديولوجية السلمية تعبر عن نفسها كإديولوجيا لستغلل البنيات الجماعيـة الفلحيــة

مميز يتجلى في المسار الذي اتخذته الحركة الصوفية التي لحمت نضال القبائل

وائــل فــي القرنيــن 
أ
  الــتي ســتقوم الســلطة العلويــة بتحويلهــا إلــى نقيضــها عــن طريــقو،ــ 16و  15الــوطني ضــد المســتعمرين ال

 المام. تدجين الزوايا 
أ
ة ، الحـذر للعلمـاءالزوايـا، الــدورتدجين  ، تثبيث و تكليس الدوغما، إن مبدا

أ
 تطـور ،اسـتعباد المـرا

بهــة و الرتقــاء إلــى النخبــة الراقيــة كلهــا تمظهــرات لثقافــة
أ
ندلســية المقدمــة كـثقافــة نخبــة الطامحــة إلــى ال

أ
 الثقافــة المســماة ا

 (و بالمقابــــل ظلــــت ثقافــــة القبائــــل حيــــة عــــن طريــــق الضــــمنية الحضــــورية. طبقيــــة مســــيطرة و الــــتي تعــــبر عــــن انحطاطهــــا

l'immanentisme sous-jacent (الحيــاة الجماعيــة و ديمقراطيــة جماعــة، كــذلك عــن طريــق، للتصــوف)jmaa(، عــن 

ة فــي الحيــاة
أ
 طريــق الغنــى الكــبير و المتنــوع للموســيقى و المســرح و الفنــون الشــعبية كــذلك عــن طريــق الــدور الفعلــي للمــرا

 و هكـذا فالتعــارض الـذي يقـدم مـن طـرف مــؤرخي الســتعمار باعتبــاره تعارضــا. الجماعية داخل الجماعة و في دفاعها الـذاتي

 و فــي مقابــل طبقــة.  ثقافة القبائل و ثقافة طبقــة المخــزن : إثنيا هو في الحقيقة تعارض عميق و حي بين ثقافتين طبقيتين 

وروبية وحدها ثقافة القبائــل مثلــت الثقافــة الوطنيــة العربيــة 
أ
سمالية ال

أ
كـثر نحو التواطؤ مع الرا

أ
كـثر فا

أ
ن نضــال. تنزلق ا

أ
 إل ا

ـــى وجـــود طبقـــة موحـــدة  ـــذي كـــان يفتقـــد إل ثيرات الديولوجيـــة لطبقـــة) البروليتاريـــا(القبائـــل ال
أ
 ظـــل مشـــتتا و خاضـــعا للتـــا

 .المخزن

II - مقاومة القبائل للتدخل الستعماري: 

ســمالية إلــى امبرياليــة ى للمغــرب الــذي تــم بتعــاون مــع
أ
 ســاهم النتقــال إلــى نظــام الســتعمار المباشــر ى كـثمــرة لتحــول الرا

خيـرة ، طبقـة المخـزن
أ
 كبـار القـواد و زعمــاء( لقـد اشــرك السـتعمار المبريـالي الـوكلء . فـي تطـوير التناقضـات وســط هـاته ال

 في تعزيز سلطته لستغلل القبائل و ذلك بتحويل الوكلء إلى إقطاعيين حقيقييــن و الشــروع فـي ســيرورة بلـترة و)  الزوايا

 و بالمقابــل فــإن دخــول الــدوائر الصــناعية و التجاريــة للمبرياليــة و وضــعها اليــد علــى القنــوات الداخليــة. تفكيــك القبائــل 

 قـــد اصـــطدم مباشـــرة مـــع مصـــالح البورجوازيـــة) دون الحـــديث عـــن المـــوارد المنجميـــة(لجتـــذاب المـــواد الفلحيـــة للبلد 

 المركنتيلية ليس فقط للبورجوازية الصغيرة و المتوسطة الـتي يمكــن تســميتها بالبورجوازيــة الوطنيــة بــل كـذلك بورجوازيــة

و البورجوازية الكبيرة
أ
 .المخزن ا

 سـنة قــامت البورجوازيــة 25و هكذا بينما واجهت القبائــل وحــدها الــدخول العســكري المبريــالي عــبر مقاومـة مسـلحة مـدة 

سيس قيــادة سياســية للحركــة 1930ابتداءا من 
أ
 ضمن حركة ل تميز فيها بين البورجوازية الوطنية و البورجوازية الكبيرة بتا
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صـبحت معـه بنيـة الحمايـة موضـع تســاؤلالوطنية، و
أ
 1940قــامت الملكيـة ابتـداءا مـن ،  حين بلغت هـاته الحركـة حجمـا ا

 بقيادة محمد الخامس بتبني اختيار استراتيجي للحفــاظ علـى مسـتقبل طبقــة المخـزن و ذلـك باصــطفافها إلـى جــانب الحركـة

 .الوطنية

 و ذلـك باســتعمال القـواد الكبــار و، قام الستعمار بمحاولت لفصل القبائل عن الحركـة الوطنيــة الـتي تقودهــا البورجوازيــة

مــازيغي ى عربــ
أ
 لكــن هـاته المحــاولت بــاءتي، تحويــل التنــاقض العـدائي بيــن القبائــل و طبقــة المخــزن إلـى تنــاقض عـدائي ا

ت في هؤلء القواد مستغليها المباشرين
أ
ن القبائل را

أ
 كما كانت القاعدة الجتماعية و الثقافية لمقاومتها ،بالفشل إلى حد ا

جل شخصيتها الوطنية العربية
أ
.طبقة المخزن في نفس الوقت نضال من اجل ارضها و شخصيتها الجماعية و نضال من ا

III -التحالف الستراتيجي بين طبقة المخزن و المبريالية:

:تحريف اتجاه نضال التحرير الوطني - 1

 فـــي الـــوقت الـــذي عـــرف فيـــه تطـــور النضـــال الـــوطني التباســـا كـــبيرا اســـتطاعت المبرياليـــة الســـتفادة منـــه لتضـــمن تراجعـــا

شباه البرولتاريا ى في المدن المنظمـة فـي مقاومـة مسـلح
أ
خذ نضال الجماهير الشعبية ى برولتاريا و ا

أ
 ة،استراتيجيا عندما ا

شــكال النضــال
أ
كـثر شـعبية و ثوريــة مــن خلل ا

أ
كـثر فــا

أ
 ارتفــع معهـا ،وقبائل منظمة فــي جيــش التحريــر الـوطني ى مضـمونا ا

 لكــن مـع مشـاركة بورجوازيــة المخـزن و الملكيـة فـي الحركـة الوطنيـة سـينبثق مــن. العنف الثوري للجماهير بشــكل متسـارع

 
أ
 مــن هنـا(و الـذي تجســد بقـوة اســتثنائية فـي شـخص محمـد الخــامس " المـام " جديد كل العمق الديولوجي المـوهم لمبـدا

عطاه محمد الخامس للجلوي
أ
مان الذي ا

أ
 ساهمت القيادة السياسة للبورجوازية و الـتي كـانت عبــارة عــن خليــط) . معنى ال

 من البورجوازية الوطنية ى الصغيرة و المتوسطة ى و بورجوازية المخزن ى الـتي لعبـت دور حصـان طــروادة لصـالح طبقــة

  سـمح لطبقـة المخـزن الـتي ستشـكلالشـعبية، وممـا سـاهم فـي ضـرب تعبئـة الجمـاهير ، المخـزن ى فـي هـاته السـتراتيجية

 بدعم من المبريالية جهازها البوليسـي و العسـكري و القيـام بتفكيـك بنيــة نضــال المقاومـة المغربيـة فـي المـدن عـن طريــق

ولــى
أ
 و فــي بضــع. و فــي لحظــة ثانيــة عــزل جيــش التحريــر و تفكيكــه ثــم دمجــه . الغتيــالت و عمليــات مجموعاتهــا الخاصــة ال

خير و بدعم مــن
أ
 سنوات قامت طبقة المخزن التي استعادت وحدتها تحت قيادة محمد الخامس و بالستقواء بهيبة هذا ال

يـــة اســـتراتيجية لـــدى البورجوازيـــة الوطنيـــ
أ
 الشـــيئ الـــذي فكـــك التعبئـــة الشـــعبيةة، المبرياليـــة و بالســـتفادة مـــن غيـــاب ا

 منـــاطق القبائـــل الـــتي قـــدمت الكـثير مـــن، بســـحق حركـــة النتفاضـــات العفويـــة فـــي منـــاطق مختلفـــة مـــن البلد، للجمـــاهير

ـ لقد كان هذا حال القمع الدموي تحت قيادة الحسن  . التضحيات في نضالها ضد المبريالية و عارضت سرقة ثمار نضالها

وفقير لنتفاضة القبائل الريفية ذلك السحق الذي تم بمباركة مزدوجة مــن محمــد الخــامس- الذي كان وقتها وليا للعهد 
أ
 و ا

يــت بــاعمران الـتي قادهـا جيــش. و حكومة عبــد ا ابراهيــم
ن
 و نفــس الشــيئ بالنســبة لتوقيــف معركـة التحــرر الـوطني لقبائــل ا

خيرا تخلص تحالف المبريالية ى طبقــة.التحرير و بالتالي إنقاذ المبريالية السبانية من رمي مخجل لها في بحر إيفني 
أ
 ثم ا

 .المخزن من سياسيــي البورجوازية الوطنية الذين كـفلوا مختلف هاته العمليات
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هيمنة ائـتلف طبقة المخزن ى المبريالية - 2

 إذا كانت البنية الجديدة لئـتلف طبقة المخزن ى المبريالية و كذا الستراتيجية الجديدة للمبرياليــة الفرنســية قــد فرضــها

يضــا مــع النفــوذ الســائد وســط المبرياليـــةالمغربيــة، فــإنتنــامي نضـــال التحـــرر الــوطني للجمــاهير الشــعبية 
أ
  ذلــك توافــق ا

سمالية القديمة التنافسية و الستعمارية
أ
عمال على حساب الرا

أ
بناك ال

أ
 .الفرنسية ل

بين طبقة المخزن و ) الحميمي(إن الستغلل الستعماري الجديد تطور بإيقاع غير مسبوق بفضل التعاون الخاص 
أ
 بناكا

عمـــال الفرنســـية و الـــذي فـــي إطـــاره تـــم نقـــل الملكيـــة الســـتعمارية إلـــى طبقـــة المخـــزن و تـــداخل الشـــريكين فـــي الـــدوائر
أ
 ال

 . و التجارة الخارجيةالصناعية، المالية

جنــبي الطرفيـــن المكــونين تحـــت قيــادة
أ
 و قــد ســاهم فــي هــذا الســـتغلل المتزايــد للبلد فــي اتحــاد وثيــق مــع الراســمال ال

كـثر 
أ
كـثر فا

أ
راضي التي كانت في يــد المعمريــن. الملكية التي ضمنت لنفسها قسمة وافرة ا

أ
 فالطرفان معا استفادا من نقل ال

ن فصاعدا بل حدود 
ن
صبحت من ال

أ
 فقد تم تقليص الجماعات الفلحية إلــى حالــة فلحيــن. و كذا من البلترة للقبائل التي ا

راضي و عمال زراعيين و فلحين فقراء
أ
 و. هذا إذا لم يتحولوا إلى معـاش احتمـالي فـي مـدن القصـدير بالمـدن الكـبرى ، بل ا

 رغــم ذلــك اســتمرت البنيــات القديمــة للجماعــة كشــكل مــن الــدفاع الــذاتي الثقــافي و السياســي كمــا ظهــر جليــا فــي النضــالت

ولد خليفة
أ
 غذ كان هناك تنســيق عمــل نســبي بيــن الطرفيــن المكــونين لطبقــة. الفلحية منذ ثلت سنوات و خصوصا في ا

صــولهم 
أ
بنــاءقــدماء ضــباط الجيــش الفرنســي و (المخــزن وســط اجهــزة الدولــة و الــتي تعــود إلــى ا

أ
 ، القــواد الكبــار الســباني، ا

ـــة، يصـــبحون ضـــباط ســـامين للجيـــش ـــة بيروقراطيـــة و بورجوازي ـــة المخـــزن القديمـــة تحـــولت إلـــى بورجوازي  بينمـــا بورجوازي

عمال
أ
بناء بورجوازية المخزن القديمة في صفوف الجيــش بينمــا نجــد ابنــاء القطاعيــة) ا

أ
 هذا التقسيم كان نسبيا حيث نجد ا

عمـــال 
أ
وســـاط ال

أ
ـــذي كـــان بإمكـــانه (القديمـــة فـــي ا ن يقـــوم محمـــد الخـــامس ال

أ
فليـــس صـــدفة ا

أ
ن يتـــوفر ا

أ
 حســـن علـــى نظـــرةا

 اســتراتيجية جيــدة لمصــالح طبقــة المخــزن اكـثر مــن ابنــه لتعييــن مجمــوع الــذين حصــلو ا علــى البكالوريــا عنــد الســتقلل و

المنحـــدرين 
أ
 فـــي الواقـــع كـــانت. ساســـا مـــن البورجوازيـــة المتوســـطة و الكـــبيرة و ذلـــك فـــي مرتبـــة ضـــباط الجيـــش الجديـــد ا

عمــال الفرنســية
أ
 الســتينات بمثابــة العصــر الــذهبي لطبقــة المخــزن و شــهر عســل بل تلبــد غيــوم بيــن مكوناتهــا و مــع ابنــاك ال

وســاط لــم يتبــاطئ(
أ
عمال التجارية الرابحة مع تلــك ال

أ
وفقير في ال

أ
كـثر خطورة لقضية بن بركة فإن انخراط ا

أ
 في اللحظات ال

.قط

IV  تحطيم بنية البورجوازية الوطنية ــ: 

 فـــي ظـــل نفـــس الحقبـــة تـــم إخضـــاع البنيـــة الجتماعيـــة و القتصـــادية للبورجوازيـــة الوطنيـــة لســـيرورة مزدوجـــة قائمـــة علـــى

:التفكيك و الدماج

جنبي ببورجوازية المخزن و باستعمال جهاز الدولة- 
أ
سمال ال

أ
 .تفكيك اقتصادي بكل الوسائل الموحدة لشراكة الرا

إدمــاج فــي جهــاز الدولــة نفســه الــذي كــان كــل ســنة و بشــكل مباشــر و غيــر مباشــر يتبــاهى بمــوظفين و مســتخدمين و - 
أ
 طــرا

www.30aout.info                                                                                                                              67



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 .مكاتب الدولة و مستشاري البلديات و الجماعات و البرلمانيين و البوليس و العسكريين

يضا عن طريق النفوذ المتزايد لطبقة المخزن و من خلله نفوذ الملكية على مجموع الدوائر القتصادية للبلد- 
أ
 .إدماج ا

ن يكون سوى وكلء
أ
نه لم يكن بالمكان ا

أ
.و في الواقع إذا لم يكن هناك مقاولون مغاربة فل

  فــي التقليــص الفعلــي حــتىشخصــية، إرادتهــا إلــى تحويــل كــل المغــرب إلــى ملكيــة حــدود، طموحهــاإن شــره الملكيــة بــدون 

حرى بالنســبة للبورجوازيــة 
أ
عضــاء طبقــة المخــزن و بــال

أ
 ، وضــع وكيــل و إلــى الســتعباد المعنــويالمتوســطة، إلــىبالنســبة ل

مبرياليــــة الفرنســــية و الغربيــــة ممــــا يــــدفع مجمــــوع الحيــــاة
أ
كـثر انحطاطــــا للثقافــــة ال

أ
شــــكال ال

أ
 كــــذلك خضــــوعها الثقــــافي لل

قوياء
أ
.الجتماعية و القتصادية للبلد للخضوع لنفوذ جهاز عصابة السطو المكونة من طرف عملء الملكية ال

حــد يســتطيع معارضــة جهــاز الملكيــة القــائم علــى الرعــب و ة، فــي ظــل هــذه الفــتر
أ
  القيــادةالنهــب، كــانتحيــث ظاهريــا ل ا

ثير اللتــواءات المتتاليــة، السياســية للبورجوازيــة الوطنيــة
أ
 الفاقــدة لقاعــدتها الــتي ل مســتقبل لهــا فــي حالــة انحلل تحــت تــا

 .التي دفعتها إليها مناورات و تلعبات طبقة المخزن

 مــن جهتهــم اســتطاع الــبيروقراطيون النقــابيون المنحــدرون مــن الجهــاز السياســي للبورجوازيــة الوطنيــة خلل عشــر ســنوات

 .تحييد الطبقة العاملة لتسليمها مقيدة اليدين و مسلسلة لتعسف الباطرونا و الحكومة

 يكـــن يطفـــو علـــى الســـطح لـــم،ـــ 1970  إلـــى1955خلل نفـــس الحقبـــة الممتـــدة مـــن 
أ
 ي تنـــاقض محســـوس بيـــن المبرياليـــةا

مريكيــة و المبرياليــة الفرنســية فيمــا يتعلــق بمشــاكل المغــرب
أ
مريكيــة علــى المســتوى. ال

أ
 كــانت الســتراتيجية المبرياليــة ال

 السياســي ى العســكري تقــوم علــى ضــمان الســتقرار للنظــام العــالمي علــى المســتوى القتصــادي بالنســبة لهــاته المنطقــة مــن

وروبيــة مــا عــدا و بشــكل مباشــر بالنســبة
أ
 العــالم و توســيع مراقبتهــا غيــر المباشــرة عــبر وضــع اليــد المتزايــد علــى المنــاجم ال

  جانب توزيع المسـؤوليات بيــن المبرياليـات و الـذي اشــتغلرئيسي، إلىللموارد المنجمية الستراتيجية و البترول بشكل 

مريكية سنة . بشكل صحيح خلل هاته الحقبة
أ
 الحســن الثــاني اســتقبال 1966يتضح ذلك جليا عندما رفضت الحكومة ال

 ).دفع بعدم القبول( خلل فترة مشاكله الدبلوماسية العابرة مع فرنسا

V  تعفن( نظام في حالة انحلل ــ: (

نها عن طريق تفكيك التنظيمات المناضــلة للجمــاهير الشــعبية بعــد
أ
سها الملكية تعتقد ا

أ
 بينما كانت طبقة المخزن و على را

 بــــالنحلل السياســــي للبورجوازيــــة الوطنيــــة و عــــن طريــــق تواطــــؤ البيروقراطيــــة النقابيــــة و الــــدعم المضـــمون، الســــتقلل

ن ل حـــدود للصوصـــيتها و نهبهـــا الممنهـــج و المنظـــم للبلة، للمبرياليـــ
أ
راضـــي د، ا

أ
 و(لبلــترة الجمـــاهير الفلحيـــة و ســرقة ال

 و ،الممنهجة و المنظمة فـي كـل الــدوائر القتصـادية للبلد و خنــق و وضـع اليـد علـى كـل مبـادرة اقتصـادية) السرقة عموما

مــل و بالســحق الثقــافي و، إخضاع الطبقة العاملة لتعسف الباطرونا و للقمع السياســي
أ
 و الحكــم علــى الشــباب بحيــاة دون ا

.التعفن و الترف و الفضائحو حكم العصابات الجرامية و الجلدين 

ولــى
أ
 ل، قــبرا مفتوحــا مــن الوحــل و الــدم و الحقــد، كــل هــذا التفســخ و النحلل حفــر لطبقــة المخــزن و الملكيــة بالدرجــة ال
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ن سياسة الحسن الثاني لتصفية كل معارضة وسط طبقة المخزن
أ
ولئــك الــذين، سيما و ا

أ
 كل احتجاج شخصــي مــن طــرف ا

مثــال، يتخوفون مــن حالـة النحلل
أ
خريــن كـترقيـة الكولـونيلت المجرميــن مـن ا

ن
 سـتدفعه إلـى إهانـة البعــض عـن طريـق ال

وبريــت
أ
مثــال) Généraux d’opérette (الدليمي و جنــرالت ال

أ
 و العتمـاد علــى الخـدام المخلصــين" مـولي حفيــظ  "مــن ا

ســمال الفرنســي 
أ
ســمال ،و إحاطــة نفســه و بشــكل صــريح، مثــل كريــم العمرانــي) الكــبير(للرا

أ
ول علــى عملء الرا

أ
 بالعتمــاد ا

 بالعتمــاد فـي المغــرب ، مـع الصــهيونية و عملئهــاالعربيــة، بالتفــاهمبتكريس الحتقار للثقافة الوطنيــة و للثـورة ، الفرنسي

طير القتصــاد.على عصاباته الجرامية من الجلدين و الغوص كل يوم في مزيد من الوحل و الدم 
أ
 لقد وضعت كل بنيــة تــا

 النيوكولونيـالي مــن طـرف الجهــاز الــبيروقراطي المرتبــط بطبقـة المخـزن و شـركائهما المبريــاليين الفرنســيين محــط اتهـام مـن

هكـذا . طرف هاته الندفاعـة 
أ
عمـال التقنــوقراطي و مجمـوع مصـالح المبرياليــة الفرنسـية بـالمغربا

أ
 صــبحت مصـالح جهــاز ال

ساسها من خلل المطالبة بالتعريب و بالوزن المتزايد لديولوجية الثورة العربية بالمغرب
أ
 .مهددة في ا

VI  تطور التناقضات في صفوف العدوــ:

خيــرة 
أ
ت ترتســم بشــكل واضــح فــي ســنوات العشــرية ال

أ
زمــة النظــام العــالمي المبريــالي قــد بــدا

أ
ن كــانت ا

ن
-1960:فــي ذات ال

يمكــن لنــا ل، مــع اهتمــام بعــدم عــزل هــذه العوامــ. 1970
أ
ساســي علــى الصــعيد العــالمي هــو حــربا

أ
ن العامــل ال

أ
 ن نســجل ا

.1967و بالنسبة لنا و بشكل مباشر تعمق سيرورة الثورة العربية منذ يونيو . الفيثنام

ن نسجل
أ
:من بين النتائج يمكن ا

 
أ
زمة النظام النقدي المبرياليــ ا

أ
.تطور التناقضات المابينية للمبريالية المرتسمة خصوصا من خلل ا

مريكية يؤدي إلى استراتيجية  ب ــ
أ
 المتسـمة" متعددة القطبية" إضعاف القدرة العسكرية و السياسية للوليات المتحدة ال

 ،الهنديـــة، و بهـــوامش كـــبيرة مـــن الحريـــة للمبرياليــــات الفرعيــــة، فـــي الهنـــد الصـــينية" الفتنمـــة" بالسياســـة المســـماة ب 

 -هذه الستراتيجية تفرض تعزيز سياسة تقسيم العالم مــع السوســيال. السرائيلية و الجنوب افريقية البرازيلية، اليرانية، 

 )تفــاهم(و لكــن تعتمــد علـى توافــق ، امبريالية و ذلك بمقابل تنازلت متبادلة الشـيئ الــذي لينفــي التناقضــات و الصــراعات

ساسي ضد الحركة الثورية العالمية 
أ
وسط ،تشيكوسلوفاكيا(ا

أ
 ...).البنغال ،الشرق ال

مة العربية بالضافة إلى دور المبرياليتين 
أ
 و تعزيز،  و اليرانيةالفرعيتين، الصهيونيةإن تطبيق هذه الستراتيجية على ال

 دور جيــش) : التعريــب علــى وزن الفتنمــة(الفاشــيتين اليونانيــة و الســبانية هــو السياســة غيــر المعلنــة المطبقــة للتعريــب 

ردن ( الحسين 
أ
 .و دور ليبيا.... و فيصل) ال

مريكيــة، يجــبلفهم كيفية اندماج النظام الليـبي كواقـع فــي الســتراتيجية المبرياليـة ـ ج ـ
أ
ن هـذه الســتراتيجية هـيال

أ
  فهـم ا

مام صعود قوى الثـورة العالميـة
أ
إنهــا تهـدف إلـى سـد الثغـرات مـع تــرك ، استراتيجية تراجع ا

أ
نظمـة عسـكريةا

أ
 و تشـجيع قيـام ا

خــذ مواقــف معاديــة للمبرياليــة فــي السياســة الخارجيــة بــل و حــتى فــي بعــض المظــاهر
أ
 وطنيــة مــن البورجوازيــة الصــغيرة تا

ميمـــات 
أ
مريكيـــة و ذلـــك بالقيـــام ببعـــض التا

أ
ساســـية للمبرياليـــة ال

أ
 المثـــال(السياســـية الداخليـــة الـــتي ل تمـــس المصـــالح ال
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كـثر هــو مثــال الــبيرو
أ
 1952ففــي ســنة ، هــذه الســتراتيجية ليســت جديــدة، )المــدروس ا

أ
مــام صــعودا

أ
 ي فــي فــترة مبكــرة و ا

يـــل للســـقوط لفـــاروق يعـــوض بنظـــام
ن
مريكيـــة مصـــلحة فـــي تـــرك النظـــام ال

أ
 القـــوى الشـــعبية المصـــرية وجـــدت المبرياليـــة ال

حرار
أ
ن ". الضباط ال

ن
كـثر منهجية خاصة انها تتجه ال

أ
ميرياليــة بالوكالـةإبل إنها ا

أ
نظمة تطـور مطامعهــا ال

أ
 لــم. لى ترك تلك ال

ن تــرى خلفــاء ناصــر يقومــون بعمليــات جديــدة بــاليمن
أ
مريكيــة تخشــى ا

أ
كــل شــئ ســيكون . تعــد المبرياليــة ال

أ
 حســن ممــاا

فيصـل، حســينو اليـوم كـذلك يقــف .  اليمن وصلت إليه
أ
سـياد مسـلوبي السـيادة فـي اليمـن ، ا

أ
 الجنوبيـة، وميـر عمـان و ال

مبريالية النجليزيـة في
أ
تبـاع عبـد الناصـر فـي محاولـة لســقاط-  الخلفية ال

أ
مريكيـة مـع القـذافي و السياســيين اليمنييـن و ا

أ
 ال

نظمة العسكرية إذا كان .النظام 
أ
 مخــالب حـادة ضـد الحركـات القائمـة فـي المنطقـة" سيقول انـور السـادات لها، كماهاته ال

نظمـــــة مـــــن حديـــــة ســـــوى اللســـــان ة، الـــــتي ل تخضـــــع لمراقبـــــة المبرياليـــــ
أ
  و ضـــــد جرائـــــمضـــــد الصـــــهيونيةفليـــــس لهـــــاته ال

ن سياســة .الحســين
أ
حــزاب التحريفيــة) الشــارة هنــا الــى التحــاد الســوفياتي(الشــتراكية ى المبرياليــة "صــحيح ا

أ
 و تواطــؤ ال

خــد البروليتاريــا تحــت قيادتهــا طموحــات الثــورة
أ
ن تا

أ
خيــرة يســمح لهــم بتغطيــة خــوفهم المرضــي مــن ا

أ
 العربيــة مــع هــاته ال

دت بهـــا المجموعـــاتالعربيـــة، الـــتي
أ
 و ذلــك عـــبر، العســـكرية البورجوازيـــة الصـــغيرة و البيروقراطيـــة إلــى البـــاب المســـدود  ا

نظمـــة الحـــدود الـــتي ل يجـــب. الختبـــاء وراء رايـــة العروبـــة و الـــدفاع عـــن الســـلم
أ
 و فـــي علقتهـــا بالمبرياليـــة تـــدرك هـــاته ال

ميم الشـــركة البتروليـــة النجليزيـــة بريـــتيش بـــتروليوم. تجاوزهـــا
أ
 فـــان مصـــالح الشـــركات، هكـــذا إذا كـــان القـــذافي قـــد قـــام بتـــا

همية
أ
مريكية الكبرى في ليبيا ظلت دائما في نفس ال

أ
.البترولية ال

VII  المبريالية الفرنسية بالمغرب و فك الرتباط ببعض القطاعات القتصاديةــ: 

عمال قد تخلت فـي المغــرب بكـل سـرور عـنك، ليس للمبريالية الفرنسية نفس الهوامش للتحر
أ
 إذا كانت سياسة ابناك ال

سمالية الفرنسية غير الحتكارية 
أ
راضي الســتعمار(كل ما يتعلق بمصالح البورجوازية الرا

أ
 فــإن) دعم مغربة التجارة و نقل ا

بنـــاك فـــي القطاعـــات الـــتي تندمـــج مباشـــرة باســـتراتيجيتها القتصـــادية و بطفيليتهـــا
أ
 هـــذا قـــد تـــم عـــبر تعزيـــز مصـــالح هـــاته ال

 و باتحــاد وثيــق مـع طبقــة المخـزن فـي البنيـة الصــناعية) نقــل الرسـاميل مـن البنيـة التحتيــة العامـة نحـو السـياحة(المتزايدة 

 و اتحــــاد يدمــــج اكـثر هــــاته البنيــــة...)  الصــــيد الصــــناعي ، معامــــل التصــــبير ، معامــــل الســــكر، معامــــل الســــمنت(للبلد 

عمال طبقة المخزن ى بالمتروبول- الصناعية بالدوائر القتصادية و المالية مما تبقى 
أ
.يدخل في نفس هذا السياق رجال ا

 قاعــــدتها القتصــــادية فــــي، مصــــالحها هامــــة جــــدا، إن المبرياليــــة الفرنســــية متورطــــة جــــدا فــــي البنيــــة القتصــــادية للبلد

مريكيــة
أ
ن من طرف الندفاعة الثورية للبروليتاريا الفرنسية و دخول الشركات الكــبرى ال

ن
 المتروبول مهددة جدا في ذات ال

لمانية مما ل يدع لها مجال لفك ارتباط قوي
أ
ن صراع الطبقات في المغرب و رغم انه لـه طــابع حـاد . و ال

أ
 حاليـا، وو الحال ا

كـثر تسيســا مــع حصــول التثـوير لــذى الشــبيبةالـذي
أ
ن ا

ن
 علـى المســتوى الثقــافي ســيؤدي هـذا ايضــا الـى فــك ذلـك،  اصـبح ال

جل تعريب التعليم سيؤدي الى تعريب القتصاد.الرتباط القوي
أ
.إن النضال ضد الفرنكـفونية من ا
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VIII  الندفاعة الثورية للجماهيرــ:

مريكييــن و، نــرى إذن لمــاذا الندفاعــة الثوريــة للجمــاهير تولــد و تطــور التناقضــات وســط العــدو
أ
 ســواء بيــن المبريــاليين ال

و بيـــن الفئت الجتماعيــة المكونــة لطبقــة المخــزن 
أ
 إن الميــزة الساســية للوضــع فــي المغــرب هــي الندفاعــة. الفرنيســـيين ا

 ينقشــع شـيئ فشـئيئ بعـد. الثورية للجمـاهير 
أ
 إن ضـباب الديولوجيـة البورجوازيــة الـذي حيـد الجمـاهير عنـد السـتقلل بـدا

 من إيكس ليبان إلى إفران مرورا بانهيارة، سنة من التورطات و الستسلمات و التواءات سياسيــي البورجوازية الوطني 15

 و فـــي وجـــه التعفـــن، فـــي وجـــه اللصوصـــية بل حـــدود لطبقـــة المخـــزن، بالضـــافة إلـــى الفلس المفتـــوح للتحريفيـــة 1965

مــام الجمـاهير. المفتـوح لجهــاز الدولــة و فـي وجــه التواطـؤ غيـر المســتتر لهــاته الطبقــة مـع الصـهيونية و المبرياليــة
أ
 لــم يكــن ا

 .الشعبية سوى النضال الثوري

 لكــل الســيرورات الوطنيـة و الدوليـة للصـراع الطبقـي فـي المغـرب و بالنســبة 1970و شـتنبر  1967إن التلقـي مـا بيــن يونيـو 

 يفســر ذلــك المظهــر المتفجــر فعل الــذي اخــذه فــي وقــت وجيــز جــدا النضــال الثــوري للجمــاهير المغربيــة وة، للثــورة العربيــ

 . لخوانهم الصحراويينالتحرريتمفصله المتنامي مع النضال الثوري و 

IX  دور الجيش في الصراع الطبقيــ

خيـــرة لحكـــم اللصـــوص الكمـــبرادوريين و المبريـــاليين فـــي الغـــرب العربـــي بفضـــل الندفاعـــة الثوريـــة
أ
 لقـــد دقـــت الســـاعة ال

 لكــن ل يمكــن. شهر عسل اللصوصية انتهى بليلة داميـة و تصــفية حســابات. للجماهير و تطور نضالت الشعب الصحراوي

ن نضـع المحــاولتين النقلبيــتين ليـومي 
أ
مر ضــباط كبـار لهــم تـوق فقــط 1972غشــت  16و  1971يوليـوز  10ا

ن
 فـي مســتوى تـا

و متقززيـــن مـــن تعفـــن 
أ
حـــرار" و ليـــس كمجـــرد انعكـــاس لســـيرورة قوميـــة عربيـــة حيـــث ، صـــارخشـــره للســـلطة ا

أ
 "الضـــباط ال

مازيغيـة يزعزعـون، يريـدون النتقـام للكرامـة الوطنيــة المهانـة مـن طـرف الخونـة
أ
قـل ى كزعمـاء قبائـل ا

أ
 و ليــس ى و بشــكل ا

و من البورجوازيةمنحطة، إننيربورجوازية 
أ
 ينتمــون،  الضباط ذوي المراتب العليا سواء انحدروا من عائلت كبار القواد ا

قل تعفنـا نفسـيا و معنويـا مـن طـرف الملكيـة . إلى طبقة المخزن 
أ
ولئك الذين كانوا ا

أ
ما ا

أ
 فقـد كـانو) مثـل عبـابو و المـذبوح (ا

كـثر إحساســا بالحركــات العميقــة للنضــال الــوطني و الثــوري للجمــاهير الشــعبية الــتي تخــترق الجيــش مــن ضــباط الصــف و
أ
 ا

 .الجنود المنحدرين من الشعب كما ضباط الصف الشباب المنحدرين من البورجوازية الصغيرة و المتوسطة

 إن الثـــورة الديولوجيـــة الحقيقيـــة الـــتي اســـتولت علـــى الجيـــل الجديـــد مـــن الشـــباب الممدرســـين المنحـــدرين مـــن الجمـــاهير

ثير الــدروس الدمويــة لمــارس المبلترة، علـى
أ
 فــي 1970سـبتمبر  و 1967و يونيــو  بـالمغرب 1965 ضـوء هـذا الوضــع و تحــت تــا

فق الثوري للجماهير و لنضالتهاي، الشرق العرب
أ
كـثر ال

أ
كـثر فا

أ
.ترسخ ا

 إن. ثقافية للجماهير المغربية تسمح لنـا بإبعــاد كـل غمـوض حـول طبيعــة هـذا الـوعي - إن فهم الجذور الثقافية و السوسيو

حجبــة الوطنيـة البورجوازيــة الــتي تــم كنسـها مـع انهيــار الديولوجيــات 
أ
  و تعفــن طبقــة المخــزن و علــىالبورجوازيــة، انحللا

سها الملكي
أ
 كـل هـذا تــرك الجمـاهير الشـعبية المغربيـة، ثقافيا و سياسيا مـع المبرياليـة، اقتصاديا، تواطؤها الصريح ة، را
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مــام مســؤولية المصــير الــوطني
أ
طمــاع القتصــادية، ا

أ
 ليــس ذلــك الــذي يقتضــي إخضــاع قبائــل الريــف و الصــحراء الغربيــة لل

 ذلــك الــذي،  لكــن ذلــك الــذي تحملتــه القبائــل دائمــا فــي مواجهــة الــدخول الســتعماريالمخــزن، وللبورجوازيــة و طبقــة 

مة 
أ
 من ال

أ
يضا ذلك الـذي فـي ظــل الفـترة التاريخيــة للثـورة العربيـة والعربية، ويقتضي الدفاع عن المغارب كجزء ل يتجزا

أ
  ا

ن نكون مع الشعب الفلسطيني الشهيد و المكافح ضد المبريالي
أ
 ، القطــاع الصــهيونية، ضــدضد ة، قبل كل شيء تعني ا

خـــاف، ضـــد كـــل الخونـــة و النتهـــازيين
أ
جـــدير إلـــى ســـمارة و الـــذي كـــان قـــد ا

أ
يضـــا ذلـــك الـــذي اســـتعاد حمـــل العلـــم مـــن ا

أ
 ا

 إنها المسؤولية التاريخية الملقاة على الشعب العربي بــالمغرب و فـي الصـحراء الغربيـة الموقـد الغربـي,المبريالية و الخونة 

مــام. للثــورة العربيــة
أ
كـثر وضــوحا ا

أ
وفقيــر الــذين تورطــوا بنشــاط فــي كــل الجرائــم و اللصوصــية للنظــام ظلــوا ا

أ
خــرون مثــل ا

ن
 ا

مريكيــة الجديــدة، الخطــر المتزايــد
أ
مبرياليــات و الســتراتيجية ال

أ
كـثر جاهزيــة اتجــاه التناقضــات المابينيــة لل

أ
 مــن بنكيــي، ا

عمــال الباريســية و كوكـتـايلت 
أ
عمـال و مهرجـي الملكيـة القــابعين بيـن موائـد ال

أ
وطيــل المنصـور"ال

أ
 إذا لـم يكــن ذلـك فـي" ا

ماكن الدعارة الخاصة بهم
أ
و بشــبه وعــي و فـي إطــار" السامون"لكن الضباط. ا

أ
 سواء بوعي و بعلقــة مباشــرة مـع المبرياليــة ا

ن حقــد الشــعب علـى طبقــة المخــزن يتبلــور. يبقون مرتبطين بطبقتهم، الديولوجية القومية نموذج القذافي
أ
 كلهم واعون با

كـثر، وبحـــدة متزايـــدة ضـــد الملكيـــة و رئيســـها الـــذي يعـــبر بصـــراحة 
أ
كـثر عـــن التعفـــن و الخيانـــةا

أ
 مـــن هنـــا يمكـــن.   بوقاحـــة ا

مريكيـــة بقطـــع هـــذه البـــؤرة الـــتي حولهـــا يتبلـــور حقـــد 
أ
  يصـــبح ممكنـــا عـــزلالشـــعب، حـــتىالتفكيـــر فـــي حســـم المبرياليـــة ال

 الجمــاهير الشــعبية عــن المناضــلين الثــوريين و تســييد الرهــاب الفاشــي ضــدهم مــع فــك تعبئــة الشــعب و البــدء مــن جديــد

تحت 
أ
 تحــت بطاقـة الملكيــة و الوطنيــة 1955العملية التي نجحــت فـي ، شكال جديدة و تحت علمة الجمهورية و العروبةا

مــر غيــر منبثــق لــدى البعــض مــن اســتراتيجية مســبقة. المغربيــة 
أ
كيــد ســيكون نظــام عســكري وليــد، و حــتى لــو كــان ال

أ
 فبالتا

 و لكــن هـل بإمكـان حـتى نظـام. انقلب مدفوع بمنطـق الطبقـة الـتي ينتمـي إليهــا بنيويـا الضـباط الكبــار نحـو هـاته السياسـة

 يقــوده ضــباط منحــدرون مــن البورجوازيــة الصــغيرة و المتوســطة و الراغــبين بصــدق خدمــة المثــل العليــا للقوميــة العربيــة

 تحطيــم مــن الفــوق و بطــرق تقنوقراطيــة الجهــاز الطفيلــي الضــخم للدولــة هــل يمكــن مــن فــوق و بطــرق تقنوقراطيــة تحطيــم

جـــل فالضـــباط. الجهـــاز الطفيلـــي الضـــخم للدولـــة ؟ هـــل بإمكـــانهم و مـــن فـــوق و بطـــرق تقنوقراطيـــة تحريـــك الجمـــاهير ؟ 
أ
 ا

فكار التقنوقراطية البورجوازية الصـغيرة يعتقـدون بـذلك
أ
ن مثــال ناصـر يولـد. الوطنيون الذين تلقوا ال

أ
 لكــن التاريــخ يظهـر ا

نـــور الســـادات
أ
شـــياء بســـرعة. دائمــــا مثـــال ا

أ
خــــرى تســـير اليـــوم ال

أ
و عســــكري. مــــن جهـــة ا

أ
 حينمـــا ل يقـــدم نظـــام بيروقراطــــي ا

و للشــتراكية المبرياليــة ضــمانات مضــادة للثــورة كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــذافي
أ
 كــون واقــع ضــعف قاعــدته، للمبرياليــة ا

 محكوم عليه بنهايــة شــبيهة بنهايــة طــوريس، واقع عدم كونه مؤسس على السلطة الثورية للجماهير المسلحةة، الجتماعي

 ليـس هنـاك سـوى طـرق، عبر طريق طويل مـن النضــال المسـلح للجمـاهير ليـس هنـاك مخـرج، بدون ثورة تباشر. ببوليفيا

 الطريق الوحيد هو ذلك الذي عبر الكـفاح المسلح للجماهير يؤدي إلــى الجمهوريــة الشــعبية و العربيــة للعمــال و. مسدودة

ن تكــون جمهوريـــة ضـــباط ن، الفلحيـــ
أ
جـــل ســـتحتفظ صــورة . ل يمكـــن ا

أ
كـثر مـــن مجــرد 10ا

أ
 يوليـــوز لــدى الشـــعب بشـــيئ ا
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بناء الشــعب. انقلب
أ
 الشــمس. لكــنتلمـذة و جنـود هرمومـو ضـد التعفــن القــائم تحــت ، ذلك الحقد المعبر عنه من طرف ا

و تلــك مــن
أ
ن تتبلــور إيجابيــا إل فــي ظــل العنــف الثــوري للجمــاهير و الــذي ســيقود هــاته الفئــة ا

أ
 هــاته الصــورة ل يمكــن لهــا ا

ســلحتها ضــد العــدو الطبقــي و ضــد الخونــة،  إلــى رفــض إطلق النــار ضــد الشــعبالجيــش
أ
نويــة، إلــى قلــب ا

أ
 إلــى النــدماج بال

ولى المسلحة للشعب في سيرورة حرب تحرير شعبية
أ
 .ال

X  فق الثوري في المغرب ــ
أ
 :ال

شـكال عليـا و باسـتمرار ، هكـذا فـالطريق الوحيـد للجمـاهير هـو طريــق تطـوير النضــال الثــوري
أ
 للنضـال، مـنبالنتقــال إلـى ا

  من العنــف الثــوري الجمـاهيري إلــى التســلح الـذاتي للجمـاهير عــنالجماهيري، والمظاهرات الجماهيرية إلى العنف الثوري 

ولـى للسـلطةعزلهـا، وطريق نـزع سـلح قـوات العـدو هنـاك حيـث المكـان 
أ
شــكال ال

أ
  مـن العنــف الثــوري الجمـاهيري إلـى ال

ولــى لجيــش الشــعب، الثورية
أ
نويـة ال

أ
سيس ال

أ
 إلـى توســيع و تعميــق حــرب تحريــر الشــعب حـتى انتصــار الدكـتاتوريــة، إلى تا

 حتى السلطة الثورية للجان العمالية المســلحة و الجماعــات المبلــترة للفلحيــنن، الديموقراطية الثورية للعمال و الفلحي

رض، الفلحونبدون 
أ
جل،  الفقراء و الصغار المسلحونا

أ
جل الجمهورية الشعبية العربية للعمال و الفلحين، من ا

أ
 من ا

مـة العربيــةة، تحويل المغرب بؤرة غربية للثـورة العربيــ
أ
 مــن ال

أ
جــل تحريــر الغــرب العربــي كجـزء ل يتجــزا

أ
 هـذا الطريــق. مــن ا

ن يمــر مــن كــل المنــاورات الــتي تحيكهــا كــل مكونــات، الطويــل و الصــعب ســيغتني مــن كــل تناقضــات العــدو
أ
 و لكــن عليــه ا

و ذاك مــن طبقــة المخــزن الــذي ســيحاول
أ
و هــذا المكــون ا

أ
و ذاك مــن المبرياليــة ا

أ
مــر بهــذا الشــكل ا

أ
 العــدو ى ســواء تعلــق ال

و اقــل مــن طــرف سياســيــي البورجوازيــة الوطنيــة و باســتعمال
أ
كـثر ا

أ
ن يرســمها لفــك تعبئــة الجمــاهير بــدعم نشــيط ا

أ
 جاهــدا ا

و الجديدة للديولوجية البورجوازية التي تبقى قادرة على تحريف الجماهير عن النضال
أ
شكال الحالية ا

أ
جل تجــاوز. ال

أ
 من ا

 ، الحركــة الثوريــة المغربيــة و الجمــاهير الثوريــة المغربيــة باســتمرار و عــبر نضــالتها الخاصــةمنتصــرة، علــىهــذه المنــاورات 

كـثر كـثافـة
أ
 استيعاب التجربـة الغنيــة لنضــال الحركـة الثوريـة العالميـة و الـتي حملهــا فكـر مـاو تسـي تونـغ باعتبــاره التعـبير ال

كـثر بــالواقع الملمــوس للمغــرب و الثــورة بــالغرب العربــيلعصــرنا، و
أ
 فــي هــذا النضــال حيــث.  إغنائهــا عــبر إدماجهــا كــل يــوم ا

قنعـــة متعـــددة
أ
 و حيـــث التيـــارات البورجوازيـــة الصـــغيرة الـــتي ل زالـــت مرتبطــة بالجمـــاهير و الـــتي تنخـــدع، ســـيحمل العـــدو ا

قنعـة
أ
ن تتعلـم مــن النمـوذج الصـيني و ، بسهولة بهاته ال

أ
  علـى القـوىالفيتنـامي، بالعتمـادعلـى الحركـة الثوريــة و الشــعبية ا

قل ، الثورية
أ
و على ال

أ
عداء الرئيسيينتحييدها، تفكيككسب القوى الوسطية ا

أ
 استعمال التناقضــات داخلهــا و،  وحدة ال

عداء واحدا واحداا، بينها و بين حلفائه
أ
 .هزم ال

ن يكونا مرشدا في تقدم الطريق الثوري
أ
ساسيان للنضال الثوري بالمغرب بإمكانهما ا

أ
:هناك محوران ا

 الجمـاهير العماليـة و الفلحيـة: ثـورة تقـوم بهــا ، ثورة معادية للمبريالية و الصهيونية و لطبقة المخزن: الثورة المغربية ــ  1

 من الثورة العربية، تحت قيادة البروليتاريا
أ
 .فعلى محور الثورة العربية تتموقع الثــورة المغربيــة. كـثورة تعتبر جزءا ل يتجزا

ائـتلف ى، هكــذا و علــى المســتوى المباشــر فالعــدو الرئيســي هــو ائـتلف طبقــة المخــزن ى بقيــادة الملكيــة ى و المبرياليــة
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نهــاو لكــن و فـي نفســس .  يحاصر و يبعد المغرب عن الثورة العربية
أ
 الحركـة و الثـورة،  جــزء مـن الثـورة العربيــةالـوقت، و ل

ي شــكل مــنة، الشعبية المغربية المستعدة للتحــالف مــع كـل القـوى الوطنيــة المعارضــة للملكيــ
أ
 ل يمكنهــا المســاهمة فـي ا

نها كلها مرتبطة بنيويا فيما بينها بالصهيونية و تمثل المبرياليــة
أ
شكال المبرياليات ل

أ
ي شكل من ا

أ
شكال التوافقات مع ا

أ
 ا

ولى العدو الستراتيجي الرئيسي للشعب العربي
أ
مريكية بالدرجة ال

أ
 .ال

راضــي القبائــل مــن طــرف الجماعــات الفلحيــة المبلــترة فــي إطــار التحــالف: لثــورة المغربيــة ــ ا 2
أ
جــل اســتعادة ا

أ
 ثــورة مــن ا

جل تحطيــم طبقــة المخــزن. الثوري للعمال و الفلحين
أ
ن تكون إل من صنع الجماهير العمالية و الفلحين من ا

أ
 ل يمكن ا

نظمــة الضــطهاد الــتي تثقــل كاهــل 
أ
جــل الجمهوريــةالجمــاهير، مــنكطبقــة و تحطيــم النفــوذ المبريــالي الصــهيوني و كــل ا

أ
  ا

جــل تشــييد الســلطة الثوريــة للجـان العماليــة المسـلحة و الجماعــات المبلـترة للفلحيــن، العربيـة للعمــال و الفلحيــن
أ
 مــن ا

راضـــي القبائـــل، الفقـــراء المســـلحة
أ
جـــل اســـتعادة ا

أ
جـــل تشـــييد الدكـتاتوريـــة الديموقراطيـــة الثوريـــة للعمـــال و، مـــن ا

أ
 مـــن ا

  فــي إطارهــا يمكــن للبورجوازيــة الوطنيــة نفســها التحــرر مــن الســيطرة المبرياليــة و مــن ســيطرة طبقــةالفقــراء، والفلحيــن 

جل تحويل المغرب و الصحراء الغربية إلى بؤرة غربيــة للثــورة العربيــةالمخزن، من
أ
 هـذا الهــدف ل يمكــن ان ينبــع إل مـن.  ا

ن ل تســلمها"  مــن فوهــة البندقيــةتنبــعالســلطة "فوهــة البندقيــة 
أ
ن تنــتزع البندقيــة مــن العــدو و ا

أ
ن الجمــاهير عليهــا ا

أ
 تعنــي ا

حد
أ
.ل

ساســـية ســـتعرف الحركـــة الثوريـــة و الشـــعبية المغربيـــة كيـــف تبقـــى حـــذرة اتجـــاه محـــاولت النقلب
أ
 علـــى هـــاته القاعـــدة ال

شكال و كيفما كان مصدره
أ
ي شكل من ال

أ
و كل انقلب تحت ا

أ
.العسكرية ا

ســلحة مــن العــدو لجــر
أ
جــل نــزع ال

أ
 كــل انهيــار داخــل العــدو بإمكــان الجمــاهير الســتفادة منــه لتطــوير قــدرتها النضــالية مــن ا

نويــة مســلحة للشــعبصــفوفها، مــنالجنــود الثــوريين إلــى 
أ
ن تنتظــم كا

أ
جــل ا

أ
 وحــده الشــعب المســلح الضــامن الحقيقــي.  ا

.لنجازات الشعب

 للصهيونية و ضد طبقة المخزن و التي تنبثــق مــن الشــعب المســلح سـتجد فــي، كل سلطة تعتبر نفسها معادية للمبريالية

 نفــس الــوقت دعــم الحركــة الثوريــة و الشــعبية المغربيــة لكــل خطــوة حقيقيــة معاديــة للمبرياليــة و الصــهيونية و ضــد طبقــة

راضــي القبائــل مــن، المخــزن
أ
جــل تســليح الشــعب بغــرض اســتعادة الثــورة ل

أ
 و فــي نفــس الــوقت نضــال الحركــة الثوريــة مــن ا

جل الجمهورية العربية للعمال و الفلحين
أ
.طرف جماعات الفلحين الفقراء المدعمة بالنضال الثوري للبروليتاريا من ا

ت، إن طريق الثورة ليس طريقا مفتوحا بدون حواجز
ن
كـثر، تســتطيع الجمــاهير الشــعبية. بــدون مفاجــا

أ
 الــتي تبنــي بصــلبة ا

كـثر بالديولوجيــا الثوريــة للبرولتاريــا و بنضــالها بكســبها ســلطة النفــوس
أ
كـثر فــا

أ
كـثر تنظيماتهــا الثوريــة و المســلحة ا

أ
 فتــح، فــا

.حتى النتصار...طريق الثورة باستمرار 

ن نشــرت.  تمــت ترجمــة النــص إلــى العربيــة عــن النــص الفرنســي* 
أ
 و قــد ســبق للعديــد مــن المواقــع اللكـترونيــة التقدميــة ا

خذ النص
أ
.الصيغة الفرنسية للوثيقة و عنها ا
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شهر من كـفاح التنظيم
أ
عشرة ا

 -نقد و نقد ذاتي-  

1972 نونبر 20

عن اللجنة الوطنية
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نحو تنظيم ثوري

بــرزت نضـالت 
أ
 والمراحــل الـتي تلــت هـذه النضـالت معـالم مرحلـة جديـدة فـي نضــال التنظيـم، و ذلـك عـبر مسـيرته 1972ا

 المتواصــلة مــن تنظيــم برجــوازي صــغير يحمــل رواســب عميقــة للممارســات التحريفيــة و الصــلحية نحــو تنظيــم ثــوري تمتــد

 و خلصــات هــذا النضــال هــي الــتي شــكلت قاعــدة انطلقنــا فــي. جــذوره فــي نضــال الجمــاهير الشــعبية و قــادر علــى قيادتهــا

شـهر
أ
جل هيكلة التنظيم هيكلة جديدة تنبني على دراسة نقدية شاملة لعشرة ا

أ
ناها منذ نهاية سبتمبر من ا

أ
 العملية التي بدا

 مــن كـفــاحه منــذ انتهــاء النــدوة الوطنيــة إلــى نوفمــبر، تنجزهــا اللجنــة الوطنيــة فــي هــذا التقريــر فــي إطــار نقــدها الــذاتي منــذ

ولى
أ
سس المتينة لبنـاء وحـدة الحركـة الماركسـية. انبثاقها عن الندوة الوطنية ال

أ
يضا في إطار وضع ال

أ
 و هذا التقييم يدخل ا

ول من الممارسة الثورية لكل تنظيم، هذه الوحدة التي تشكل الخطوة الحاسمة فــي هــذه المرحلــة
أ
سس تنبع ا

أ
 اللينينية، ا

.نحو بناء الحزب الثوري

لة بنــاء الحــزب الثــوري، و الهيكلــة التنظيميــة
أ
ن تطــور ممارســة. هــذا التقييــم النقــدي ســيتمحور بصــفة خاصــة حــول مســا

أ
 و ا

خيرة من انطلقته الجديدة، يفرض هذا الطرح و يجعل من المشكل التنظيمــي
أ
يام ال

أ
 التنظيم منذ الندوة الوطنية حتى ال

شـكال علقـاته مــن الخــط
أ
ن التنظيـم يسـتمد بنيتـه و ا

أ
 جوهر خطنا السياسي في هـذه المرحلـة، لمـاذا؟ ليـس فقــط بســبب ا

و حلقـة
أ
ن التنظيـم هـو التجسـيد الحـي للخــط السياسـي فـي ممارسـة الحركـة الجماهيريـة، ا

أ
 السياسي، الـذي يحملـه باعتبــار ا

ليف دينـــاميكي و خلق بيـــن النظريـــة و حركـــة الواقـــع المـــراد تغييـــره فـــي جـــدليتهما
أ
 الوصـــل بيـــن النظريـــة و الممارســـة و تـــا

ساسي قد ظل يكمــن
أ
ن الضعف ال

أ
شهر من كـفاح التنظيم، ل

أ
يضا و هذا ما تسجله خلصات العشرة ا

أ
 المتواصلة، و لكن ا

ننــا فــي مواجهــة مشــكلة التنظيــم لــم نســتطع تحقيــق تقــدم ملمــوس يمكننــا مــن النتقــال إلــى
أ
 علــى المســتوى التنظيمــي، و ا

ن تقـــدما هـــائل قـــد تـــم علـــى مســـتوى خطنـــا السياســـي، ذلـــك التقـــدم الـــذي يؤكـــده نـــص حـــول
أ
خـــرى، بـــالرغم مـــن ا

أ
 مرحلـــة ا

.و خطتنا السياسية في هذه المرحلة" الستراتيجية الثورية"

و عــدمها
أ
 هكذا فإن محاكمة التنظيم في ممارسته هي محاكمة تستمد مقاييســها النقديــة مــن خطنــا السياســي، مــن فعــاليته ا

 فــي ترجمــة هــذا الخــط إلــى ممارســة داخــل الجمــاهير تتبلــور بتقــدم التنظيــم، و يتــدعم و يتصــلب هــو ذاتــه عــبر تقــدم هــذه

.الممارسة، محاكمة لمسيرة التنظيم نحو تنظيم ثوري، نحو الحزب الثوري قائد الثورة

شكال علقاته المختلفة، لم تكن إل انعكاســا لخــط
أ
 التنظيمي الذي يحدد هيكلة التنظيم و ا

أ
 فاللمركزية التي ظلت المبدا

 سياســــي يميــــزه بشــــكل رئيســــي العفويــــة، عفويــــة حركــــة الجمــــاهير فــــي بنــــاء تنظيمهــــا الثــــوري، عفويــــة الجمــــاهير فــــي بنــــاء

 العفويـة فـي ممارسـة التنظيـم، و فـي: و النتيجــة هـي " النطلقـة الثوريــة"استراتيجيتها الثورية، كما كان يعـبر عنهـا مفهـوم 

و هــذا مــا يفســر (ممارســة الرفــاق اليوميــة 
أ
 ســلوب المناشــير الــذي كــان ســائدا و الــذي ل يرتبــط بالعمــل القاعــدي اليــومي إلــىا

سلوب الخطابة و التحريض الفوقي في مواجهــة البيروقراطيــة النقابيــة 
أ
خيرة في عملنا، و ا

أ
 فلــم تكــن) إلــخ... حدود الفترة ال

خــذ فــي التحــول إل بعــد النــدوة الوطنيــة و نضــالت فــبراير و
أ
 اللمركزيــة إذن إل  تعــبيرا عــن هــذا الخــط السياســي الــذي لــم يا
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.مارس

ن نلمس جذور تلك الممارسة، في خطنا السياسي قبل كل شيء، و في الشروط التي انبثق فيهــا التنظيــم،
أ
 و نحاول هنا ا

.شروط ذاتية للتنظيم و شروط موضوعية

ساسـية لنفصــال صـيف  .1
أ
طروحة ال

أ
 إن الطاقـات الثوريــة للجمـاهير: عــن الحـزب التحريفـي هـي التاليـة  1970لقد كانت ال

جـل بلـورة
أ
ن واجــب الثــوريين مــن ا

أ
 تنمو و تتصاعد، متجــاوزة الخــط النتهــازي الصـلحي للقـوى السياسـية البرجوازيــة، و ا

طروحــة قــد تــم دفعهــا إلـى نهايتهــا. هذه الطاقات هو بناء الحــزب الثــوري، تلــك هـي مهمـة الســاعة بالنســبة للثــوريين
أ
 هـاته ال

ن نعيـد تقييــم و محاكمــة 72و قــد اسـتطعنا خلل النضــالت الكــبرى فــي ". النطلقـة الثوريــة"القصـوى فـي شــكل مفهـوم 
أ
 ا

واخــر يونيـو 
أ
ننــا لـم نقــم بــذلك قــط علـى". حــول الســتراتيجية الثوريــة"هـذا المفهـوم فـي مــاي، و فـي النــص الصــادر فــي ا

أ
 إل ا

سـاس
أ
 المستوى التنظيمي لهذا المفهوم الذي كان يستند على العفوية الكاملة للجماهير فـي تقــدم مراحـل الثـورة، و كـان ال

 اللمركزية و مفهوم القيادة كـتنسيق فقط
أ
.السياسي و اليديولوجي لمبدا

 اســتراتيجية الثــورة و"حــول  1971حــتى نهــايته فــي النــص الصــادر فــي مــاي " النطلقــة الثوريــة"و قــد تــم اســتثمار مفهــوم 

عطى لمفهوم النطلقة شكل انتفاضة " استراتيجية التنظيم
أ
كد النــص 1905الذي ا

أ
 الروسية، و على مستوى التنظيم فقد ا

 اللمركزية المفرطة، بل و إلى الدعوة إلى تشتيت التنظيم عبر قطاعات الجماهير، و في الحقيقة فإن هذا النص كــان
أ
 مبدا

 يهدف، بهذا الخط الذي طرحه، إلى قلب البنية البرجوازية الصغيرة السائدة داخــل التنظيــم و التجــذر داخــل الجمــاهير،

ن النــص نتيجــة لكــونه ظــل ســجين مفهــوم 
أ
 بكــل مــا" النطلقــة الثوريــة"و ذلــك مــن خلل حركــة الجمــاهير الثوريــة، إل ا

 تحملــه مــن عفويــة و تصــور ميكــانيكي للثــورة و لشــكل التنظيــم لــم يكــن بإمكــانه حــل معضــلة البنيــة البرجوازيــة الصــغيرة

ن النــص فــي ظــل الخــط الســائد فــي تلــك المرحلــة كــان قاصــرا عــن فهــم دور التنظيــم فــي مرحلــة تقــدم حركــة. للتنظيــم
أ
 كمــا ا

داة الثورية، دور الطليعة في تركيز و بلورة المواقع و الفصائل المتقدمة فـي حركـة الجمــاهير فــي
أ
 الجماهير العفوية و بناء ال

سـاليب،
أ
ســها الطبقـة العاملـة بمختلــف ال

أ
 كل مرحلة، و ذلك من خلل اندماج الطليعة بحركة الجمـاهير العفويـة و علـى را

ول، و دور الــتركيز
أ
 و ممارستها لعمل سياسي و تنظيمي يومي و طويل النفس داخل هذه الحركة، و في مواقعهــا المتقدمــة ا

داة يتطلب تنظيما مركزيا متينا قادرا على إنجاز هذه المهمة و ذا قيادة صلبة
أ
.و البلورة في مرحلة بناء ال

 لم يكن النفصال عن الحزب التحريفي فقط قطيعة على مستوى الخط السياسي، الخط القائم على الخيانة المكشوفة .2

يضــا قطيعــة مــع ممارســة بيروقراطيــة
أ
 للثــورة الفلســطينية و الثــورة العربيــة، و علــى الذيليــة للبرجوازيــة الصــلحية، و لكــن ا

 ، الناتجة عن عزلته الجماهيريــة الحــادة،)التي كانت تشكل من قبل ما عرف بالحزب الشيوعي(شديدة لجماعة علي يعتة 

 و تقــوقعه كمجموعــة برجوازيــة صــغيرة منتظمــة فــي بنيــة مركزيــة بيروقراطيــة تســتند علــى الخضــوع المطلــق لقيــادة جامــدة

داة تنفيذيــة
أ
ن هــذه القطيعــة قــد اتخــذت شــكل لمركزيــة. تــدعي امتلك المعرفــة الثوريــة و ل تعتــبر القواعــد إل مجــرد ا

أ
 بيــد ا

 متطرفــة، تغفــل العلقــة الجدليـة فـي تنظيــم ثــوري بيــن المركزيــة و الديمقراطيــة الـتي تســمح بتطـوير المناضــلين فــي الــوقت
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جل تركيز القوى المتقدمة للجماهير في كل مرحلة
أ
.الذي تركز وحدة سياسية و إيديولوجية متينة ضرورية من ا

ولى لتنظيمنا و هو يستمد خطه السياسي من الموضـوعة الماركسـية .3
أ
سيس القواعد ال

أ
 اللينينيـة حـول بنـاء الحــزب-منذ تا

 الثوري، ذلك البناء الذي يتم في خضم الكـفاح الثوري الجمــاهيري و تبلـوره عـبر هـذا الكـفــاح كطليعـة ثوريـة، بالســير علـى

نــه فــي ظــل مفهــوم 
أ
س هــذه الكـفاحــات و قيادتهــا و اســتخلص الــدروس منهــا، إل ا

أ
 الــذي يســتند علــى" النطلقــة الثوريــة"را

 العفوية الكاملة للجماهير في فتح طريق الثورة، و في ظـل القطيعـة مـع التحريفيـة علـى المسـتوى التنظيمـي كبنيـة مركزيـة

 بيروقراطيـــة جامــدة، فإننــا فــي هــذه الموضــوعة الجدليــة ركزنــا علــى طــرف واحــد منهــا، الجمــاهير و إهمــال الــدور الطليعــي

.للتنظيم، الذي يتدعم و يتماسك كمنظمة للمحترفين الثوريين من خلل ترسخه و تجذره داخل الكـفاح الجماهيري

 ، لــم تكــن فــي هــذا71بالشــكل الــذي طرحــت عليــه للنقــاش منــذ ســبتمبر ، "الجبهــة الثوريــة الشــعبية"فــي هــذا الطــار فــإن 

 الســـياق إل إحـــدى مظـــاهر هـــذه العفويـــة الـــتي كـــانت تطبـــع خطنـــا السياســـي و ممارســـتنا التنظيميـــة و إغفـــال دور الطليعـــة

 اللينينيــة فــي بنــاء هــذه الجبهــة الثوريــة، فالجبهــة الثوريــة الــتي ل تعنــي تحالفــا فوقيــا مــع القــوى السياســية، بــل-الماركســية

داة الثوريــة و قــدرتها علــى قيــادة الحركــة-جبهــة الجمــاهير تحــت قيــادة الحــزب الماركســي
أ
 اللينينــي، لــن تنبنــي إل بتقــدم ال

 الجماهيريــة و تجــذرها فــي نضــالت الجمــاهير، و جــر كــل القــوى الطبقيــة المعاديــة للنظــام إلــى ســاحة الصــراع الطبقــي ضــد

سياده المبرياليين، و مدى قدرة هذه الطليعة على خوض نضال إيديولوجي حــازم ضـد مختلــف اليــديولوجيات
أ
 النظام و ا

 البرجوازيــة، و علــى تفجيــر الصــراع الطبقــي فــي الباديــة، و مــدى قــدرتها مــن خلل ذلــك علــى تفجيــر طاقــات العنــف الثــوري

فق فتح طريق الحرب الشعبية
أ
.الجماهيري تحت ا

ـــة الصـــغيرة ن الـــتركيز علـــى طـــرف مـــن جدليـــة الحـــزب و الجمـــاهير كـــان ضـــروريا لمواجهـــة النزعـــات البرجوازي
أ
كيـــد ا

أ
 مـــن ال

و
أ
 النخبويــة و الشــبكية، الممتــدة داخــل التنظيــم بفعــل تركيبــه الطبقــي و شــروط المرحلــة التاريخيــة، الــتي ل تــرى الثــورة ا

ن تجـر الجمـاهير
أ
 التنظيم إل عملية تقنية في بناء شبكة من الثــوريين المخلصــين خــارج الكـفــاح الثــوري للجمـاهير يمكنهــا ا

ثبتت اعتقـالت. وراءها
أ
 و تهمل دور الكـفاح الجماهيري و دور الحزب كطليعة منبثقة من هذا الكـفاح نفسه، الشيء الذي ا

 كــذلك المفهــوم الــذي ل يــرى. مــارس فشــله و ســقوطه فــي نفــس الطريــق المســدود لرهــاب الــبرجوازيين الصــغار عــبر العــالم

ن الحــزب سـفينة تبنـى علـى اليابسـة قبـل دخولهـا
أ
 بناء الحزب إل في ظروف السلم قبل خوض الكـفاح الجماهيري، كما لو ا

ول و إغفــال دور الثــوريين فـي هـذه العمليـة مـن
أ
كيد علـى طـرف الجدليـة ال

أ
ن التا

أ
 إلى عمق المحيط و مجابهة عواصفه، إل ا

فـق اسـتراتيجي واضـح، قـد سـمح
أ
 خلل العمل اليومي الصبور و الدائم في تنظيم الجماهير و في تفجيــر الكـفاحــات تحــت ا

 بنمـو نزعــة عفويــة تغفــل هـذا الــدور الحاســم، و تقفــز علـى غنــى هـذه الجدليــة و عمقهــا فــإذا كــان الحــزب الثــوري يتهيكــل عــبر

عاصير القوية داخل المحيط، فإنه يتهيكل كمنظمة ثورية مـن المحـترفين، كطليعـة متراصـة و متلحمـة تفرزهــا معــارك
أ
 ال

 الجماهير في الصـراع الطبقـي الـذي تخوضـه، هـاته الطليعـة الـتي تبنـي صـفوفها بشـكل مـتراص داخـل الجمـاهير مـن خلل

 العمل التنظيمي اليومي داخل الجماهير، و تركيز هذا التنظيم كـتجســيد للخــط السياســي و بلــورة القــوى المتقدمــة فــي كــل
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كدته النضالت الهائلة فــي
أ
 مرحلة من تفجير الطاقات الثورية للجماهير، و هذا ما كانت تفتقده ممارستنا التنظيمية، و ما ا

.72مارس -فبراير

 إن هذه الجدلية كما قلنا معقدة و غنية، و يزيد في هذا التعقيد معضلة الثورة المغربية التي تتمثل في الفارق النوعي بيــن

دة للثورة-مستوى الحركة الجماهيرية و مستوى الحركة الماركسية
أ
.اللينينية وت خلفها كا

 اللينينية و ذلك بنهج خط سياسي سديد-و هذا الفارق النوعي ل يمكن تجاوزه إل بقفزة كيفية في ممارسة الحركة الماركسة

 اللينينيــة فــي كـفــاح الجمــاهير و فـي كــل مرحلـة يكـون-و تكـتيكات سديدة في كل مرحلة يمكن من تجذر الحركة الماركســية

حد طرفي الجدلية هو مركز التناقض، في ظروف المعارك الكبرى فإن واجبنا هو الرتماء في هذه المعارك و قيادتهـا،
أ
 فيه ا

خرى يتم تركيز التنظيم و تدعيمه
أ
.و في مرحلة ا

فكــار الكــبرى للثــورة الثقافيــة البروليتاريــة العظمــى فــي الصــين قــد مكنــت مــن إحيــاء و إغنــاء النظريــة الماركســية .4
أ
-إن ال

سـها التحــاد السـوفياتي 
أ
سـدلت عليهــا ســتارا: اللينينية التي كــانت التحريفيـة العالميـة و علـى را

أ
كـتـوبر و بلـد لينيــن قـد ا

أ
 بلـد ا

ممية البروليتاريــة و لدكـتاتوريــة البروليتاريــا. كـثيفا من التحريف و التشويه
أ
عادت الثورة الثقافية رفع الراية المجيدة لل

أ
 لقد ا

 اللينينيون المغاربة لم يكن انفصالنا قطيعة مــع التحريفيــة المحليــة فقــط-و رفع راية الخط الجماهيري و نحن الماركسيون

 بــــل و مــــع كــــل خــــط التحريفيــــة العالميــــة، و فــــي نفــــس الــــوقت اســــتيعاب المســــاهمة العظيمــــة للثــــورة الثقافيــــة و لخطهــــا

 ، و اسـتنادا علــى هـذه المسـاهمة اســتطاعاالجماهيري، الذي يستند علــى قـدرة الجمـاهير الخلقـة فـي صــنع الثـورة و قيادتهــ

 المناضلون الثوريون في مختلف جهات العالم إدراك خيانات التحريفية و إزالة التشويهات و الغموض الــتي كــانت تحجــب

حــــزاب. بهــــا المبــــادئ العظيمــــة للماركســــية اللينينيــــة
أ
ن تيــــارا عفويــــا قــــد نمــــا تحــــت هــــذه المســــاهمة و فــــي مواجهــــة ال

أ
 إل ا

ثير داخــل التنظيــم، و هــذا التيــار وإن كــان يهــدف إلــى" الشــيوعية"
أ
 الــدائرة فــي فلــك التحريفيــة العالميــة، و امتــد هــذا التــا

 اللينينية التي نمت و تقوت خلل مـا يقــرب مــن قـرن و ربــع مــن كـفــاح-مناهضة التحريفية، فإنه يغفل كل تراث الماركسية

ثير كـتــاب
أ
 تحــت تــا

أ
ن تيــارا مضــادا مــن قبــل كــان قــد نشــا

أ
 و تضــحيات الطبقــة العاملــة العالميــة و الشــعوب المقهــورة، كمــا ا

 بفصـــله عـــن إطـــاره التـــاريخي و الســـياق الموضـــوعي للثـــورة الروســـية و فهـــم مســـاهمة لينيـــن حـــول دور" مـــا العمـــل"لينيـــن 

.التنظيم كمنظمة للمحترفين الثوريين بمفهوم القادة فوق الجماهير

 إن جدليــة فكــر لينيــن و مســاهمة الثــورة الثقافيــة الكـــبرى و نضــالت الثــورة العالميــة تجعلنــا نرفــع عاليــا موضــوعة الحــزب

 الثــوري كانبثــاق لتقــدم و تعمــق كـفاحــات الجمــاهير، و تهيكلــه كحــزب ثــوري يســتند إلــى المركزيــة الديمقراطيــة فــي قيــادته

.لكـفاحات الجماهير، و في مقدمتها الطبقة العاملة طليعة الثورة، بكل ما تحمله هذه الموضوعة من مضامين خلقة

ساســــي
أ
ساســــية للتنظيــــم، و شــــكلت الضــــعف ال

أ
 فــــي ظــــل مجمــــوع هــــذه المعطيــــات فــــإن اللمركزيــــة قــــد رســــخت كبنيــــة ا

 و 72لتنظيمنا، ففي حين كانت النضالت المتفجرة للشبيبة المدرسية بمساندة الجماهير الشــعبية خلل فــبراير و مــارس 

 ما بعدها تصحح خطنا السياسي، فإننا على مستوى التنظيــم لــم نســتطع تجــاوز المفــاهيم الســائدة، و ظلــت القيــادة مجــرد

www.30aout.info                                                                                                                              79



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 اللجنــة الوطنيــة(تنســيق بيــن النــواحي بــالرغم مــن التقــدم الملمــوس علــى مســتوى هيكلــة القيــادة خلل النــدوة الوطنيــة 

 الـتي كــانت قـد طرحــت المشــكل لـم تـزد علـى مجـرد اتخـاذ" مهامنـا فـي الوضـع الراهــن"، بـل إن وثيقــة )تنبثق عنها الكـتابة

 إجراءات شــكلية كحـذف كلمـة التنســيق و التوصــية بممارسـة القيـادات المحليــة للمركزيــة، دون الرتكــاز علــى تقييــم للبنيـة

خيـرة فــي إطــار، التنظيمية انطلقا من الخط السياسي
أ
 الشيء الذي لم نتمكن من إنجازه بشــكل جــذري إل فـي المرحلــة ال

.النقد و النقد الذاتي للجنة الوطنية

ن تسـتند عليهـا النطلقـة الجديـدة لتنظيمنـا نحـو بنـاء منظمـة
أ
 و سنعيد في هذا التقييــم بنـاء المحــاور الرئيسـية الـتي يجــب ا

 :ثورية صلبة
أ
 منظمة ثورية مهيكلة من المحترفين الثوريين، منظمة الشــيوعيين الــذين ينظمـون و يكرسـون حيــاتهم و عملهـم اليـومي .ا

عضـــاؤها و تتحـــدد مقـــاييس
أ
ســـاس يتحـــدد ا

أ
 للثـــورة، ينبثقـــون مـــن النضـــال الجمـــاهيري و يشـــكلون طليعتـــه، علـــى هـــذا ال

.منظمة ثورية تندمج بحركة الجماهير، و تعمل على بلورة القوى المتقدمة من حركة الجماهير في كل مرحلة. استقطابهم

 منظمة ثورية تستند على الدور الطليعي للبروليتاريا في الخط و الممارسة، و تضع مهمة التجذر داخل الطبقة العاملــة .ب

جل بناء الطليعة البروليتارية، و بدون إنجاز هذه المهام 
أ
 فإن تنظيم المحترفين الثوريين قــد"في مقدمة كل المهام، من ا

لعوبـــة و مغـــامرة و مجـــرد شـــعار بـــدون مضـــمون
أ
 :كمـــا يقـــول لينيـــن، منظمـــة ثوريـــة تســـتعمل نظريـــة البروليتاريـــا " يصـــبح ا

.الماركسية اللينينية في تحليل الواقع الملموس لبلدنا، و خوض نضال حازم ضد مختلف اليديولوجيات البرجوازية

 منظمة ثورية تستند على المركزية الديمقراطية في ديناميتهــا الداخليـة، فـي جدليـة القيــادة و الخليــا و تســتمد حيويتهــا .ت

 من جدلية المنظمة و الجماهير، منظمة مبنية على وحدة الرادة و وحدة الفكر و الممارسة الجماعية، مركزية لبناء وحدة

 متينــة سياســـية و إيديولوجيــة و تنظيميــة و تركيــز التنظيـــم كبلــورة للقـــوى الطليعيــة للجمـــاهير، و ديمقراطيـــة تفتـــح مجـــال

.المبادرة و النتقاد داخل التتنظيم

 منظمــة ثوريــة ذات قيــادة صــلبة و متينــة، قــادرة علــى بنــاء الخــط السياســي و ضــمان تطــبيقه فــي كــل مرحلــة و تطــوير. ث

 ممارســة التنظيــم، و قــادرة علــى ضــمان الوحــدة السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميــة و علــى نهــج المركزيــة الديمقراطيــة

.داخل التنظيم

جهـزة الــدنيا .ج
أ
فرادها بالنضباط الصارم على كافـة المسـتويات، انضــباط الرفـاق للخليــا، انضــباط ال

أ
 منظمة ثورية يلتزم ا

مام الجماهير
أ
جهزة العليا، و بالممارسة الدائمة للنقد و النقد الذاتي جماعيا و فرديا، داخليا و ا

أ
.لل

 منظمـــة ذات خـــط سياســـي ســـديد، ينبـــع مـــن الســـتيعاب الـــدائم لخصـــائص الوضـــع ببلدنـــا وتطـــوراته، و القـــدرة علـــى .ح

 اللينيني في تحديد هذا الخط، خط سياسي يستند على تطوير حركة الجماهير الثورية و السير-استعمال المنهج الماركسي

سها، و في مقدمتها الفلحين الفقراء و شبه البروليتاريا ومجموع قـوى الشـعب الثوريــة بطليعـة البروليتاريــا و حزبهـا
أ
 على را

فاق الحرب الشعبية، و دمج العنف الثوري بمسيرة حركة الجماهير نحو الحرب الشعبية
ن
.الطليعي نحو ا
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 منظمـة ثوريــة تسـاهم بصـفة فعالـة فـي وحـدة الماركسـيين اللينينييــن، مسـاهمة تنبنـي علـى حصـيلة نضــال المنظمــتين. خ

جل منظمة ماركسية
أ
.لينينية موحدة نحو بناء الحزب الثوري-الثوريتين و مكـتسباتهما داخل الحركة الجماهيرية، من ا

شـهر
أ
 و على قاعدة هذه الخلصات في بناء منظمـة ثوريــة سـنحاول، عـبر هـذا التقريـر عـرض ممارسـة التنظيـم خلل عشـرة ا

خــره1972إلــى نوفمــبر . و.الماضــية منــذ ن
ن
خطــاء ل. ، و اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي ا

أ
ن ا

أ
 و. و.و ســنلمس عــبر هــذا التقريــر ا

سسـها
أ
م بـاقي رفـاق القيـادة و التنظيـم، تجـد ا

أ
ولئـك الــذين نشـير إليهــم فـي هـذا التقريـر ا

أ
 التنظيم و مجمـوع الرفـاق، سـواء ا

.الموضوعية في بنية التنظيم السابقة، و خطه السياسي

بريـل مــن هـذه السـنة، و القمـع الوحشـي للجهــاز البوليسـي فـي كـل مرحلـة، و
أ
 و إن كـفاح التنظيـم خلل فـبراير و مــارس و ا

 مرحلة الجزر داخل الحركة الجماهيرية و انكمـاش التنظيـم خلل الصــيف هـي الـتي ســتمكننا مـن هـذه المراجعــة النقديـة و

.من المشكل التنظيمي مركز عملنا السياسي في هذه المرحلة- من تحديد هذه الخلصات، و تجعل ىكما قلنا في البداية

I  مرحلة في بناء التنظيم الثوري: الندوة الوطنية ــ

ظهرت محاولة  .1
أ
 يوليـوز شـكل 10النقلبية عمـق التناقضـات الـتي تنخــر النظـام و الـتي اتخـذت يـوم  1971يوليوز  10لقد ا

يضــا واقــع
أ
ثبتــت ا

أ
ثبتــت الرغبـة الحســية العميقــة للجمـاهير فـي إســقاط النظـام المتعفــن، و ا

أ
نهــا ا

أ
 انفجار دموي عنيف، كمـا ا

فاق ثورية و تحويل رغبة الجماهير الحسية إلى إرادة ثورية عميقة و قوية
ن
.تنظيمنا و عجزه عن فتح ا

شــكالها، و نتيجــة لبنيــة
أ
فاقــا واضــحة، و ســيطرة العفويــة و التجريبيــة بكــل ا

ن
 و نتيجـــة لنعــدام خـــط سياســي ســديد يفتــح ا

 10، فقــد وجــد التنظيــم نفســه بعــد 1971التنظيــم البرجوازيــة الصــغيرة، و تســلط القمــع علــى رفاقنــا فــي مراكــش فــي يونيــو 

فاق، و انعكس ذلك بشكل واضح في بدايــة تفكــك التنظيــم نتيجــة تعمــق الســلبية
ن
ية ا

أ
 يوليوز في طريق مسدود، و دون ا

خذا فــي التبلــور فــي
أ
 و التشاؤم لدى عدد كبير من الرفاق إزاء الطاقات الثورية الكامنة في الجماهير و هكذا فإن تيارين قد ا

 هــذا التجــاه، تيــار ل يــرى العتمــاد علــى الجمــاهير فــي فتــح الطريــق الثــوري، بــل علــى تنظيــم شــبكي إرهــابي خــارج الكـفــاح

يـة مراقبـة مركزيـة، الشـيء الـذي
أ
 الثوري الجمـاهيري، هـذا التيــار الـذي كـان يعمـل فـي الخفــاء مسـتغل اللمركزيـة و انعـدام ا

كـثر ســلبية ل يــرى)و ســنعود إلــى ذلــك(ســيمكن البــوليس مــن تــوجيه ضــربته فــي فــبراير و مــارس 
أ
خــر ا

ن
 ، و تيــار إصــلحي ا

خيــر فــي التحليــل السياســي المقــدم للجنــة التنســيق
أ
 إمكانيــة انطلق مــد ثــوري فــي الشــروط الحاليــة، و تبلــور هــذا التيــار ال

 ، و نتيجــة للممارســة البرجوازيــة الصـغيرة فــإن الصـراع السياسـي و اليـديولوجي لــم يفتــح1971الوطنية السابقة في نوفمــبر 

جـل توطيـد الخــط الثــوري الـذي لــم يكــن متبلـورا بشـكل كـاف، الشـيء الـذي
أ
 بشكل واسع ضد كل هذه النحرافــات و مـن ا

  حول الخط الصلحي لهذا التحليل السياسي من نهج ممارسة تكـتلية و تطوير النهــجيلتفونسيمكن بعض الرفاق الذين 

.الصلحي داخل الناحية التي كانوا مسؤولين عنها، مستغلين هيكلة التنظيم المفككة و انعدام المراقبة المركزية

 و نتيجة لبنية التنظيم السائدة و لبنية القيادة السابقة التي كانت، بســبب تركيبهــا الطبقــي و التناقضــت الســائدة داخلهــا،

ثير بدايـة انطلق الحركـة الجماهيريـة منـذ سـبتمبر 
أ
زمة التنظيم في مختلف مظاهرها، و تحــت تــا

أ
 1971عاجزة عن مواجهة ا
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 الــتي تجلــت فــي انطلق المعــارك النقابيــة الكــبرى للطبقــة العاملــة، لــم يكــن بإمكــان هــذه القيــادة مواجهــة هــذا الواقــع إل

ن تحســم فــي هــذه 1971، و كــان علــى النــدوة الوطنيــة الــتي تقــررت فــي ســبتمبر )لهــا كــل صــلحيات مــؤتمر(بنــدوة وطنيــة 
أ
 ا

ن تجابه بصـفة خاصـة معضـلة الـتركيب الــبرجوازي الصـغير للتنظيـم، و هكـذا فـإن السـؤال الرئيســي فـي جــدول
أ
زمة، و ا

أ
 ال

عمــال النــدوة الوطنيــة كــان كمــا يلــي 
أ
ن تتجــذر داخــل الطبقــة العاملــة : ا

أ
 طليعــة: كيــف يمكــن لمنظمــة برجوازيــة صــغيرة ا

داة الثورية البروليتارية؟
أ
جل بناء ال

أ
الثورة، من ا

 لقــد مكنــت النــدوات التهييئيــة علــى مســتوى القطاعــات و النــواحي مــن تعميــق النقــاش حــول الخــط السياســي و معضــلة .2

 بناء تنظيم ثوري، و سمحت هـذه النــدوات بانبثــاق مثقفيــن بروليتــاريين ينحــدرون مــن الجمـاهير الكادحـة فـي تعــارض مــع

ن هـذا النبثـاق قـد ظــل جزئيــا و قـد كـان التحضــير للنـدوة الوطنيــة
أ
 البنية السائدة من المثقفين البرجوازيين، بــالرغم مــن ا

ولــى انعكاســا لواقــع التنظيــم فــي تلــك المرحلــة، فلــم يكــن يســتند إلــى فتــح صــراع سياســي و إيــديولوجي مفتــوح ضــد كــل
أ
 ال

يــة مراقبــة دقيقــة و منهجيــة و مقــاييس واضــحة فــي انتخــاب منــدوبين إلــى
أ
فكــار الخاطئــة، و ل يســتند إلــى ا

أ
 النحرافــات و ال

 الندوة الوطنية، مقاييس تستند إلى ممارسة الرفيـق الثوريــة داخـل الجمـاهير، الشـيء الــذي سـينتج عنـه انعكاسـات سـيئة

ثناء النضالت المجيدة في فبراير و مارس 
أ
خطاء تجلت في انتداب رفاق لــم يــبرهنوا. و ما بعدها 1972في التنظيم ا

أ
 هذه ال

ية نضالية ثورية كما لم يبرهنوا على ذلك بعد الندوة الوطنية
أ
.قط عن ا

ولـــى قـــد حملـــت معهـــا كـــل ســـلبيات هـــذه النـــدوة. و.هكـــذا فـــإن ل .3
أ
 ففـــي ظـــل اللمركزيـــة و. المنبثقـــة عـــن هـــذه النـــدوة ال

 لهيكلــة. و.الممارسات السابقة، فإن القيادة لم تكن تعني إل تنسيقا بين مختلف القطاعات و النواحي و ذلك رغم إقرار ن

 و ضـمان قيـادة التنظيــم. و.اللجنة الوطنية كـقيادة سياسية، و الكـتابة التي تشرف على تطـبيق مقــررات ل(جديدة للقيادة 

عضــاء). بين اجتماعين، و مراقبة العمل اليومي للتنظيم
أ
ول للندوة الوطنيــة فــي تحديــد ا

أ
 فكانت التمثيلية هي المقياس ال

كـثر مــن ذلــك فــإن النزعــة . و.ل
أ
ية مراقبة دقيقة و مقاييس محددة بــل و ا

أ
عضاؤها ل

أ
 "العماليــة"هذه الندوة التي لم يخضع ا

كبر إلــى. و.التي كانت سائدة داخل ن
أ
 و حماس الرفاق العمال لضرورة قيادة بروليتارية قد دفعت الرفاق العمال بسهولة ا

شهر الماضية المليئة بالكـفاحات. و.ل
أ
.و قد برزت نقط الضعف هذه خلل العشرة ا

 فمــن خلل المراجعــة. قــد شــكلت قفــزة هامــة نحــو تنظيــم ثــوري. و.و مــع ذلــك و بــالرغم مــن كــل هــذه الســلبيات فــإن ن .4

 شهرا من ممارسة التنظيم، تلك الحصيلة التي تبلورت في التقرير السياسي، و مناقشات هذا 15النقدية الشاملة لحصيلة 

ـــر و الملتمســـات ســـجلت ن جـــل إعـــداد. و.التقري
أ
 انـــدحار المفـــاهيم الصـــلحية و توطـــد الخـــط الثـــوري الجمـــاهيري، مـــن ا

 اســتراتيجية ثوريــة ترمــي بالعفويــة و تدمــج بــالملموس مســيرة العنــف الثــوري الجمــاهيري بالنتقــال نحــو الحــرب الشــعبية، و

ن 
أ
 الشــعار الرئيســي للنــدوة قــد" التجــذر داخــل الطبقــة العاملــة"بــدور الطليعــة فــي العــداد و التهيــيء لهــذه المســيرة، كمــا ا

 كــذلك ســجلت. ســجل مرحلــة جديــدة فــي العمــل السياســي و التنظيمــي داخــل الطبقــة العاملــة يرمــي بالعفويــة و التجريبيــة

 ،1972اللينينيين الشيء الذي تعــبر عنــه النضــالت المشــتركة منــذ ينــاير -قفزة هامة في عملية بناء وحدة الماركسيين. و.ن
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ن بإمكان منظمة ماركسية
أ
و في السرية ا

أ
ثبت سواء تحت التعذيب ا

أ
 شــروط القمــع-و ا

أ
سـوا

أ
 لينينية ان تتهيكل و تتقوى في ا

.الرهيب

II  72في مواجهة نضالت ــ

 النقلبيـة، كـانت الشــروط السياسـية تنضـج باسـتمرار مــن 71يوليــوز  10حتى فترة انعقـاد النـدوة الوطنيـة، و منـذ محاولـة 

جل خوض معركة جماهيرية واسعة، تمكن من ضرب المساومات الجارية وقتئذ بين النظام 
أ
 و كــان. القــوى البرجوازيــةو ا

ن تواجه مباشرة بعد انتهاء ن. و.على ل
أ
فاقهـا و تحضـير شـروط هـذه المعركـة، الشـيء. و.الجديدة ا

ن
 مهام المرحلـة و تحديــد ا

 ، فـي هـذه المرحلـة"قاطرة الجماهير و قـاطرة المســاومين"الذي تبلور بصفة خاصة في التحليل السياسي الصادر في يناير 

جــل اســتعادة قــواه و كســب المبــادرة مــن جديــد، 10الــتي كــان فيهــا النظــام ل يــزال يعــاني مــن ضــربة 
أ
 يوليــوز و ينــاور مــن ا

حزاب البرجوازية تساوم النظام
أ
ن تتسرب منها إلى السلطة في. كانت ال

أ
زمة النظام بالنسبة لها إل فجوة يمكن ا

أ
 فلم تكن ا

كــبر نضــالتها النقابيــة منــذ 
أ
 ، فــي ظــل هــذه الشــروط السياســية كــان1956الــوقت الــذي كــانت فيــه الطبقــة العاملــة تخــوض ا

 اللينينيــة هــو خــوض نضــال جمــاهيري لفشــال مخططــات الحكــم و القــوى البرجوازيــة و الــدفع-واجــب الحركــة الماركســية

زمة الحكم و تعميق عزلته، و هكذا فقد رمينا بكل قوانا داخل حركة
أ
جل تعميق ا

أ
 بحركة الجماهير في طريق النضال من ا

 الشــبيبة الثانويــة، الــتي تمثــل المعــبر الفكــري عــن الــوعي الحســي للجمــاهير و مثقفيهــا العضــويين و تشــكل بــذلك طليعتهــا

.المرحلية، محددين لها الشعارات المناسبة

ن الحركـة الماركسـية
أ
ن نقــول بــاعتزاز ا

أ
 ، و ذلــك بخطـة72اللينينيـة قـد اســتجابت لمهامهـا التاريخيــة فــي نضــالت -و يمكــن ا

ثبتــت هــذه النضــالت انــه فــي
أ
ن تلــف حولهــا حركــة الشــبيبة الثوريــة و مســاندة الجمــاهير، و ا

أ
 سياســية سـديدة، اســتطاعت ا

داة
أ
ن يحقق قفزة نوعية تقــرب الشــقة بيــن مســتوى حركـة الجمـاهير و ضــعف ال

أ
 مثل ذلك الظرف السياسي بإمكان اليسار ا

 فيه القوى البرجوازية إلــى النتهازيــة بشــكل ســافر، فــإن اليســار بطرحــه
أ
 الثورية، ففي ظرف يكون فيه النظام منهارا و تلجا

ن يجذب حوله الجماهير المناضلة و يشكل قيادتها
أ
.شعارات سديدة يمكن ا

كيـد موضـوعتنا حـول بنــاء الحـزب الثــوري علـى قاعـدة جدليـة الحـزب و الجمـاهير، بنـاء
أ
عـادت هـذه النضـالت كـذلك تا

أ
 لقـد ا

ســها
أ
 علـى: "بنــاء يشـير إليـه النــص التـالي للحــزب الشـيوعي الصـيني ، الحزب في قلب الكـفاحات الثوريــة للجمـاهير و علـى را

ن يقفزوا في عالم العواصــف الهائلــة و العــالم
أ
كـثر صلبة في العواصف، ا

أ
ن يصبحوا ا

أ
حزاب البروليتارية و كل الثوريين ا

أ
 ال

ن تنمو و تصبح صـلبة إل إذا رمــت بنفســها فــي العواصــف(...) المجيد لنضالت الجماهير 
أ
حزاب البروليتارية ل يمكنها ا

أ
 فال

ن ينبثق و يتقوى عمليا إل في تجربــة الصــراع الطبقــي
أ
ن البرنامج و الخط الصحيح ل يمكن ا

أ
 الكبيرة لحركة الجماهير، كما ا

".الذي تخوضه الجماهير الواسعة

نــه قــد تمــرس فــي هــذه النضــالت و
أ
ن تنظيمنــا قــد اندمــج فــي تلــك العواصــف فــي فــبراير و مــارس، و ا

أ
 و مــن الممكــن القــول ا

ولــى انطلقــا مــن مكـتســبات ن
أ
ســس الثوريــة ال

أ
ن بنــاء ال

أ
ت خلل هــذه النضــالت، و. و.موجــات القمــع نفســها، و ا

أ
 قــد بــدا
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ن من مراجعة خطنا السياسي و هيكلة التنظيم، و سد الثغرات الــتي
ن
 خلصات هذه النضالت هي التي مكنتنا و تمكننا ال

كـثر قـــوة و رســــوخا داخــــل حركـــة الجمـــاهير
أ
جــــل بنــــاء تنظيــــم ثــــوري ا

أ
خطاؤنــــا الســــابقة مــــن ا

أ
 .و.و لقـــد تحملــــت ل. تركـتهــــا ا

ن
أ
حيانا ثمن ذلـك فـي شــكل عاهـات صـحية فــي عضـوية بعــض الرفــاق، إل ا

أ
 مسؤولياتها في طليعة هذه النضالت، مؤدية ا

خطــاء و تحديـدها
أ
مام تضحيات الرفاق الذين سقطوا في قبضة الجهاز القمعـي عــبر هـذه النضـالت، هـو مراجعـة ال

أ
 واجبنا ا

.في مواجهة القمع كما في مواجهة النضالت
أ
.تحليل نقدي للعتقالت ومراحلها- ا

خر يناير .1
ن
 :اعتقالت ا

ن النظام العميل لن يسمح لهذا الجنين الثــوري الناشــيء بــالنمو و ســيعمد إلـى ضـربه قبــل
أ
 منذ بداية التنظيم كان واضحا ا

ن هذا الوعي لم ينعكس على مسـتوى الممارسـة و هكـذا لــم يعمـل التنظيــم علـى
أ
 نموه و تجذره داخل حركة الجماهير، إل ا

شــهر. تشطيب كل المسلكيات البرجوازية الصغيرة الموروثة عن الحزب التحريفي و بناء جهاز سري متين
أ
 فلم تمر بضعة ا

ن هـاته الضــربة، فـي ظــل الواقــع التنظيمــي الســائد لــم. من وجود التنظيم حتى نزل القمع الوحشي برفاقنا فـي مراكــش
أ
 إل ا

 تنعكــس علــى مســتوى خــط و ممارســة التنظيــم بســبب عزلــة الرفــاق فــي مراكــش عــن بــاقي التنظيــم فــي إطــار اللمركزيــة، و

ية مراجعة شمولية لجذورها السياسية و اليديولوجية و التنظيمية
أ
.هكذا مرت الضربة دون القيام با

ثـرت هـذه العتقــالت فـي ممارسـة التنظيـم فـي تلـك
أ
خـر ينــاير، حيـث ا

ن
 بالنسبة للتنظيم ككل إل في ا

أ
 فمرحلة القمع لم تبدا

خص فـي الـدفع بحركـة الجمـاهير
أ
 التنظيـم يخوضـه علنيــا. الفترة، و بال

أ
 فبســبب النضــال السياسـي و اليـديولوجي الـذي بـدا

صبحت مجموعة من الرفاق الــذين سـاهموا فـي هـذا النضــال العلنـي معرضـين لقمـع العـدو، فـي الـوقت الـذي
أ
ته، ا

أ
 منذ نشا

خــذ الحكــم ينفــذ مخططـه القمعــي ضـد الحركـة الماركسـية
أ
ساسي يتم في السرية، و حين ا

أ
 اللينينيــة كـان-كان فيه العمل ال

ولى في تنفيذ هذا المخطط
أ
.هؤلء الرفاق بسبب هذا النضال العلني هم المرحلة ال

قصى حد، و ذلك بسبب مبالغتنا في تقدير العدو،
أ
 و قبل هذه الفترة فإننا لم نستغل كل إمكانيات المرحلة السابقة إلى ا

ثير اليديولوجيـة72إلـى النكمــاش فـي صــيف - هذه المبالغة التي ســتقودنا ىكمــا ســنرى
أ
 ، و هـذه المبالغـة كـان مصــدرها تــا

 البرجوازية داخل التنظيم التي كانت تميل إلى تقديم الجهاز القمعي للنظام كجهاز قوي و منظم و قــادر علــى التســرب إلــى

سـاس هـذا التقــدير المبــالغ
أ
 كل المنظمات الثورية، في نفس الوقت الذي كانت فيـه بنيــة التنظيــم اللمركزيـة ل تقـوم علــى ا

جــل تحضــير الشــروط
أ
ية مجهودات حقيقيــة مــن ا

أ
 فيه، حيث اللمركزية المفرطة و الممارسات الليبرالية سائدة و انعدمت ا

 الملموســة لبنــاء الجهــاز الســري و تهيــيء التنظيــم لمواجهــة القمــع و العتقــالت و التعــذيب، فــي وقــت كــان العــدو ل يــزال

خـر مــارس مـع الشــبكات
ن
ثبتتـه اعتقــالت ينـاير، و هـو مـا سـيتمكن منـه العــدو فـي ا

أ
ي شـيء عــن التنظيـم، و هـذا مـا ا

أ
 يجهل ا

ن وســيلة جهــاز القمــع فــي. اللينينية-البرجوازية الصغيرة التي تنمو على هامش الحركة الماركسية
أ
ثبتت هذه العتقــالت ا

أ
 و ا

 إلـى 63ضرب المنظمات الثورية هـي التســرب و التعــذيب، و هـي طريقـة توفـق فيهـا مـع شـبكات الــبرجوازيين الصــغار منـذ 
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.1972ثم في فبراير و مارس  70و 69

ســلوب هــو التجــذر داخــل حركــة الجمــاهير الثوريــة، و بنــاء الحــزب
أ
ن الــرد الوحيــد علــى هــذا ال

أ
كــدنا دائمــا ا

أ
 و منــذ البدايــة ا

 الثوري داخل هذه الحركة، إن المناضلين المتجذرين داخل حركـة الجمــاهير الثوريــة يحملـون داخلهــم طاقتهــا الثوريــة، و

عــداء الطبقييــن و محــو اســتغلل النســان للنســان
أ
 إن. تجــذر فــي عضــويتهم اليمــان بالجمــاهير و بقــدرتها علــى تحطيــم ال

ثبــت الرفــاق فـي اعتقـالت مـاي و يونيــو
أ
ن يقاوموا التعذيب و هاته الحقيقة الــتي ا

أ
 هؤلء المناضلين يمكنهم و يجب عليهم ا

كــد منــذ اعتقــالت
أ
ت تتا

أ
 إمكانياتهــا و صــحتها كنهــج ســديد لمواجهــة محــاولت العــدو لتحطيــم اليســار الثــوري، كــانت قــد بــدا

و في حركة الجماهير في فبراير و مارس
أ
.يناير، سواء في مواجهة الجلدين، ا

 :اعتقالت مارس. 2

 لقد اكـتشف العدو و معه القوى السياسية البرجوازيــة، بانـدهاش، مــن خلل رد فعــل جمـاهير الشـبيبة الثوريـة و مسـاندة

ساسـيا
أ
ن الخط الثوري، إن لم تكن التنظيمات الثورية نفسها قـد لعبــت دورا ا

أ
 الجماهير الواسعة لها ضد القمع في يناير، ا

 في تحريك و قيادة هذه النضالت، و لهذا فقد ركز العدو مخططه القمعــي فـي مرحلــة اللقــاء مـع القـوى البرجوازيــة، لضــرب

 ســريا فــي تلــك الفــترة علــى-الحركــة الماركســية
أ
 اللينينيــة، مســتغل شــبكات المثقفيــن الــبرجوازيين الصــغار الــتي كــانت تنشــا

.اللينينيتين-هامش المنظمتين الماركسيتين

ن يقــــوم باعتقــــالت واســــعة و يحطــــم هــــاته الشــــبكات، و يتمكــــن فــــي نفــــس الــــوقت مــــن ضــــرب
أ
 و هكــــذا اســــتطاع العــــدو ا

.اللينينيتين-الماركسيتين-المنظمتين

سباب هذه العتقالت تكمن فيما يلي
أ
هم ا

أ
 :بالنسبة لنا فإن ا

 بنية التنظيم نفسها القائمة على اللمركزية المفرطــة، فبســبب وجــود عناصـر ل  تــؤمن بخــط التنظيــم الثــوري الجمـاهيري* 

 داخــل الجهــاز التقنــي للتنظيــم الــذي يملــك اســتقلل عــن التنظيــم فــي إطــار اللمركزيــة، فإنهــا اســتغلت هــذه الوضــعية و

خذت تطور إمكانياتها في بناء شــبكة و القيــام باتصــالت داخــل التنظيــم
أ
ية مراقبة سياسية و إيديولوجية حازمة و ا

أ
 انعدام ا

ت نشرة جماهيرية خارج إطار التنظيم و دون علمه. تحت غطاء الجهاز التقني
أ
نشا

أ
.بل ا

 المسلكيات الليبرالية و انعدام النضباط الثوري الحديدي، فالرفيق المسؤول عن الجهــاز التقنــي كــان عضـوا فـي القيــادة* 

 مــن 71اللينينــي، فقــد انســحب حــوالي منتصــف -الســابقة للتنظيــم، و نظــرا لعــدم اتفــاقه علــى الخــط الجمــاهيري الماركســي

رائه و استغلل إمكانياته في بنــاء جهــاز تقنـي للتنظيــم
ن
ساس الحتفاظ با

أ
 القيـادة السـابقة إلـى. القيادة على ا

أ
ن تلجـا

أ
 و بــدل ا

سلوب ثوري في تدعيم و تقوية
أ
فكار الخاطئة كا

أ
جل تشطيب ال

أ
 فتح صراع سياسي و إيديولوجي داخل التنظيم ككل من ا

ســلوب شــبيه ب الخــط الســديد
أ
ت القيــادة إلــى ا

أ
 ، و قــد اســتغل الرفيــق كمــا قلنــا"المســاومة"و ضــرب كــل النحرافــات، لجــا

جل إنجاز عمله التقسيمي و بناء شبكـته
أ
.وضعية التنظيم من ا

ن مقــاييس الســتقطاب ل يمكنهــا
أ
مرا سهل، ل

أ
 و كنتيجة حتمية لمنطق بناء الشبكة نفسها، فإن التسرب البوليسي يكون ا
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و ربــط
أ
نهـا ل تسـتند علـى الممارسـة اليوميـة فـي النضــال الجمـاهيري، و بالتــالي يسـهل التسـرب إليهـا ا

أ
ن تكون إل ذاتية، ل

أ
 ا

 اتصالت بوليسية داخلها، و هذا ما حدث في الحالتين معا في فبراير و بداية مارس، فالمثقف البرجوازي الصغير الذي ل

 يــؤمن بالمكانيــات الثوريــة للجمــاهير و يســتبدل ذلــك بمحاولــة إحكــام تقنيــة شــبكـته كحصــانة فــي وجــه القمــع البوليســي،

ن يحمل معه اليمان بقوة الجماهير
أ
 سرعان ما يجد نفسه وحيدا في مواجهة الجهاز البوليسي و في عالم الجلدين، دون ا

قـــوى مـــن النســـان، فـــإنه ينهـــار تحـــت تقنيـــة
أ
ن التقنيـــة ا

أ
نـــه يعتقـــد ا

أ
 الشـــعبية عـــبر الكـفـــاح الملمـــوس داخلهـــا، و بســـبب ا

ن الجلديــن ل
أ
ن حيلــه التقنيــة ســتوقف القمــع و العتقــالت، باعترافــات جزئيــة مثل، إل ا

أ
 التعــذيب، إنــه يعتقــد بطــبيعته ا

جــل إيقــاف التعــذيب ليـس إل تشــجيعا جديــدا للجلديــن
أ
 يزيـدهم ذلـك إل إمعانــا فـي تشـديد التعــذيب، فكــل اعـتراف مــن ا

جل انتزاع كل شيء
أ
.من ا

ن الوثيقــة
أ
ساسية من القمع، رغــم ا

أ
ولى الدروس ال

أ
 في هذه المرحلة من العتقالت لم يستخرج التنظيم كما في المرحلة ال

 كــانت تهــدف إلــى إنجــاز ذلــك، ليــس فقــط بســبب غيــاب" مهامنــا فــي الوضــع الراهــن. "و.مــن ل 72مــارس  19الصــادرة فــي 

نهـــا وضـــعت مهـــام مواجهـــة القمـــع كـــإجراءات تقنيـــة دون ربـــط ذلـــك بالمراجعـــة النقديـــة لخـــط
أ
 المعطيـــات الواضـــحة بـــل ل

طر لم ينظر إليها إل  كمهمة تثقيفية دون ربطها بمراجعــة مفهــوم الحــزب الثــوري و
أ
 التنظيم و ممارساته، فسياسة تكوين ال

.دوره و هيكلته، و ربط ذلك بمنظمة المحترفين الثوريين، منظمة الطليعة القادرة على الندماج في الجماهير و قيادتها

قرتهــا ن
أ
ن اللمركزية التي كانت تراجعا عن المركزية الديمقراطية التي كــانت قــد ا

أ
 لــم يفهــم منهــا إل إجــراءا لمواجهــة. و.كما ا

خرى، و في حين كان التحليل السياسي في هــذه الوثيقــة ســديدا فــي فهــم
أ
 القمع و منع تسلسل العتقالت من منطقة إلى ا

ي تهيــيء للتنظيم و تحضير بنــاء
أ
 تطورات الوضع في تلك المرحلة فإنه لم يحدد المهام التي تطرحها المرحلة فانعدم ذلك ا

شــد و
أ
 جهــاز ســري قــوي لمواجهــة القمــع المتصــاعد باســتمرار، و لــذلك ســرعان مــا وجــد تنظيمنــا نفســه فــي مواجهــة حملــة ا

واخر ماي و بداية يونيو
أ
عنف في ا

أ
.ا

خر ماي و يونيو .3
ن
 :اعتقالت ا

ن)شـــاب عاطـــل(نقطـــة النطلق المباشـــرة لهـــذه العتقـــالت هـــي تســـرب مخـــبر بوليســـي إلـــى داخـــل خليـــة بالثـــانوي 
أ
 ، إل ا

 السبب الحقيقي يكمن في واقــع التنظيـم فـي القليـم الـذي انطلقـت منـه العتقــالت الـذي لــم يكــن تنظيمـا ثوريـا، بـل كـان

-خليطا بين التنظيمات الجماهيرية و الخليا و التجمعات تنعدم فيه الحدود الواضحة و الفاصلة بين التنظيم الماركسي

 اللينيني و التنظيمات الجماهيرية، و بالتالي فقد كان سهل تســرب البــوليس داخــل التنظيــم، و فــي هــذه الشــروط اســتطاع

ن يكشــف للبــوليس ليــس فقــط رفيقــا مسـؤول عــن مـا يمكــن تسـميته 
أ
 و لكــن مجموعـة مــن" خليتـه"هـذا العنصـر البوليســي ا

 عن الناحية، و اتخذت العتقالت في هذه المرحلة طابعــا.و.الرفاق المسؤولين في القيادة المحلية من ضمنهم مسؤول ل

 :قويا جدا، بسبب المسلكيات البرجوازية الصغيرة المتعددة خلل هذه الحملة

قصـى الحــدود الـتي يمكــن* 
أ
 النهيار تحت التعذيب الوحشي للبوليس و إعطــاء معلومــات وافيــة جــدا عــن التنظيــم، و إلـى ا
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.تصورها، و في بعض الحالت كان هذا النهيار يتم مباشرة بعد العتقال

و بعيـــد داخـــل* 
أ
 الليبراليـــة الشـــديدة داخـــل التنظيـــم الـــتي تســـمح للرفـــاق بمعرفـــة معلومـــات ل تمـــس مهـــامهم مـــن قريـــب ا

.التنظيم، كانت تزيد في تعميق الضربة، و تعطي هذه المعلومات مجانا للبوليس

حــدهم عضــو ل* 
أ
نفســهم للبــوليس، ا

أ
ي. و.تســليم بعــض الرفــاق ا

أ
 و تحــت ضــغط عــائلي فــي بعــض المــرات، دون معرفــة را

فاق العمل الثوري في شروط القمع و السرية
ن
.التنظيم، إن هذا يعبر عن عمق النزعة البرجوازية الصغيرة التي ل تبصر ا

و تسـليمهم* 
أ
 بعض الرفـاق المتــابعين كـانوا يمارسـون ضـغطا معنويـا علـى التنظيـم فـي مرحلـة القمـع لرســالهم إلـى الخــارج ا

ن اعتقالهم سيكون خطيرا على التنظيم
أ
.قدرا ماليا بدعوى ا

. و داخل السجنالتحقيقبعض الرفاق انهارت معنوياتهم بشكل نهائي حتى في مرحلة * 

ن توقــف مسلســل العتقــالت و
أ
 و وســط هــذه الممارســات البرجوازيــة بــرزت نمــاذج مــن الممارســات الثوريــة، اســتطاعت ا

نــواع التعــذيب
أ
بشــع ا

أ
خرين الــذين قــاوموا ا

ن
 عملية تفكيك التنظيم بفضل صمود بعض الرفاق و تضحياتهم، بدوي و رفاقا ا

زيــد مــن شــهر مثــال ســاطع لكــل الثــوريين ببلدنـا، و هـو كـاف فـي حــد ذاتـه لتكــذيب
أ
 فـي زنزانــات العـدو بالصــمت الكامــل ا

 المزاعم البرجوازيــة الصـغيرة، الـتي تبــالغ فـي تقـدير العـدو، و تجعــل مــن مقاومـة التعــذيب ضـربا مـن البطـولت الخياليــة و

خطاء داخل منظمتنا
أ
يضا تنبيه إلى واجباتنا في تشطيب كل الممارسات الليبرالية و تشطيب كافة ال

أ
.هي ا

.ممارسة التنظيم خلل هذه النضالت- ب

 :فبراير مارس. 1

ن ذكرنا ذلك، فإن الحركـة الماركسـية
أ
 اللينينيـة قـد عرفــت كيـف تـواجه مســؤوليتها فـي عواصـف كـفـاح الجمـاهير-كما سبق ا

ن تضطلع بقيادتها سياسيا و إيديولوجيا، و في حـالت متعـددة تنظيميـا، هـاته الكـفاحــات الـتي72في فبراير و مارس 
أ
 ، و ا

ن نســتخلص دروســها و حــدودها مــن
أ
 تمثــل مرحلــة مهمــة فــي تطــور النضــالت الثوريــة لجماهيرنــا الشــعبية، مرحلــة يجــب ا

على في مسيرة الكـفاح الثوري للجماهير
أ
جل الوصول إلى مرحلة ا

أ
.ا
أ
طير الحركـة الجماهيريــة، فاليســار الثــوري المغربــي المنبثــق و المرتكــز فــي هــذه -ا

أ
ساســي هـو انعــدام تــا

أ
 لقــد كــان الضــعف ال

طير 72لم يكن قادرا في فبراير و مارس ) حركة التلميذ، الحركة الطلبية(المرحلة على الشباب المدرسي 
أ
 على تحريك وتــا

ساســـية 
أ
 العمـــال و الفلحيـــن الفقـــراء و شـــبه البروليتاريـــا الـــتي كـــانت تســـاند عفويـــا حركـــة: الكـفاحـــات الثوريـــة للجمـــاهير ال

 الشــباب الثــوري، فمشــاركة فئت متعــددة مــن هــذه الجمــاهير فــي الكـفــاح بجــانب هــذه الحركــة قــد نمــت عــبر مســيرة عفويــة

برزتــه المظـاهرات الجماهيريـة، فـي المـدن
أ
بنائهــا الشـيء الـذي ا

أ
 تقاسم فيها هذه الجماهير السخط ضد النظام المتعفن مع ا

ن هــذه المشــاركة ظلــت عفويــة و جزئيــة
أ
و المراكــز الحضــرية فــي البــوادي، إل ا

أ
 لقــد تميــزت الكـفاحــات المتصــاعدة. الكــبرى ا

ساسيين ل بد من تسجيلهما
أ
:للشباب الثوري في هذه المرحلة بمظهرين ا

ييــد قـد جـاء بعــذ التطــور* 
أ
صبحت الجماهير تتبنى هـذه الكـفاحــات منـذ فــبراير و مــارس مثــل كـفاحهــا الخــاص، إن هـذا التا

أ
 ا
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.71الهائل للحركة الجماهيرية نفسها، و في مقدمتها الضرابات العمالية منذ سبتمبر 

 لقد امتدت نضالت الشباب الثوري حتى المدن و المراكز الحضرية الصغيرة، و هاته الظــاهرة مهمـة جـدا، فهــاته المراكـز* 

كـثر الحيـاة الجتماعيــة لجمــاهير الفلحيــن فـي إطــار تزايــد عمليــة تفقيــر و تهجيــر الفلحيــن
أ
كـثر فــا

أ
 الحضرية الصغيرة تمثــل ا

.في البوادي

طروحتنا حول دور حركة الشباب الثوري المدرسي كمثقف عضوي للجماهير الكادحة، -ب
أ
 إن هذه التطورات تؤكد صحة ا

.و المعبر الفكري عن الوعي الحسي لهاته الجماهير، بحكم ارتباطهما عضويا

 و كنتيجة لسيادة النهج العفوي، لم يستطع التنظيم استيعاب الطاقات الهائلة التي فجرتها نضالت الشباب الثــوري، -ج

ساسي دون القيام بالعمل التنظيمي اليومي داخل حركة الجمــاهير و
أ
سلوب ا

أ
سلوب التحريضي الفوقي كا

أ
 و العتماد على ال

طير الطاقــات الــتي كشــفت عنهــ
أ
شــكال تنظيميــة متطــورة و ديناميــة لتــا

أ
-نضــالت فــبرايرا فــي مواقعهــا المتقدمــة، و خلــق ا

شكال الدعائية، سواء داخل التنظيمــات الجماهيريــة
أ
شكال الموجودة، و تكـثيف و تقوية ال

أ
 مارس، و توسيع و تدعيم ال

طر التنظيم
أ
و في اللجان التي تضم العناصر الطليعية و الدينامية، و التي ينبثق منها ا

أ
.ا

 و لــم يتــم تقويــة تنظيمنــا و إعطــائه دمــاءا جديــدة بالعناصــر الطليعيــة و الصــلبة الــتي ظهــرت خلل هــاته المعــارك، و هــذا

زمة تنظيمنا
أ
ساسية ل

أ
.يشكل إحدى المظاهر ال

طير و التنظيـــم، فـــإن غيـــاب فهـــم دور العنـــف الثـــوري فـــي مســـيرة الكـفـــاح الثـــوري -د
أ
ســـلوب التـــا

أ
 و بالضـــافة إلـــى انعـــدام ا

فاق الحرب الشعبية، و سـيادة العفويـة، فإننــا لــم نكــن فـي مســتوى الطاقـات الثوريــة للجمـاهير الـتي
ن
 الجماهيري نحو فتح ا

 مــارس و الــتي تجلــت عــبر كــل البلد و امتــدت إلــى الجمــاهير فــي الجنــوب ضــد الوجــود الســتعماري فــي-بــرزت خلل فــبراير

ن نكون طليعة مبادرات الجماهير العفوية في مواجهــة جهــاز
أ
بريل، و لم نستطع ا

أ
 الصحراء الغربية خلل شهري مارس و ا

 "حــول الســتراتيجية الثوريــة"القمــع بــالعنف الجمــاهيري، و لــم نتمكــن مــن تحديــد ذلــك الــدور إل فــي يونيــو فــي الدراســة 

.إلى ماي. و.المعدة على قاعدة المناقشات الممتدة منذ ن

بريل إلى يونيو. 2
أ
 :من ا

أ
وجهــا فـي فـبراير مـارس، و لــم -ا

أ
 كانت هذه مرحلة تراجع النضالت الجماهيرية للشباب الثوري التي كانت قد وصـلت إلـى ا

ن يكســر اليسـار الثــوري بتصـعيده للقمـع مـن جهـة، و منــاورات تجميـد و شـل الحركـة الجماهيريـة مــن جهـة
أ
 يسـتطع العـدو ا

دوار بين مختلف القوى البرجوازية و الحكم
أ
خرى، و هي عملية وزعت فيها ال

أ
.ا

وقفــت نضـالتها تحــت ضـغط منــاورات السياسـيين الــبرجوازيين، فـإن إفلس الصـلحية
أ
 و إذا كــانت الحركـة الطلبيـة قـد ا

ظهــرت ذلــك نتائــج انتخابــات المــؤتمر 
أ
 للتحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب حيــن فــاز 15كــان تامــا داخــل الحركــة الطلبيــة كمــا ا

غلبية الساحقة من مقاعد المؤتمرين
أ
.اليسار الثوري بال

غلب المناطق رغم القمع الشديد و المناورات النتهازية و التقسيمية للصلحية -ب
أ
.بينما استمرت حركة التلميذ في ا
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  للتلميذ، و قد كان العلن عنها حاسما في تقويــة و تــدعيم حركــة التلميــذ،الوطنيةفي هذه الفترة تم العلن عن النقابة 

 فقد جاءت لقطـع الطريـق علـى تشـويهات الحكــم و الصــلحية لشــعار حـق التنظيـم النقـابي الـذي كـان فـي مقدمـة شــعارات

جــل خلــق إطــار وطنــي و جمــاهيري يمكــن مــن تقويــة حركــة التلميــذ و تعبئتهــا بشــكل منظــم و فــي إطــار
أ
 التلميــذ، و مــن ا

ن طريقـة العلن. اللينينـي و بيــن حركـة التلميـذ فـي إطــار تنظيـم جمـاهيري-وطني، و للتمييز بين التنظيم الماركسـي
أ
 إل  ا

ن
أ
سـس متينـة و اســتيعابها مـن طـرف جمـاهير التلميـذ، و ذلـك رغــم ا

أ
ول علـى ا

أ
 عن النقابة تمــت بشــكل فـوقي دون بنائهــا ا

خر فبراير و طرح الشروع في بنائها فعليا منذ ذلك الوقت، إل
ن
سيس النقابة و العلن عنها طرحت للستشارة منذ ا

أ
 تا

أ
 مبدا

ن حملت القمــع فــي
أ
يــة مراقبــة مســتمرة لتنفيــذ كــل القــرارات، كمــا ا

أ
ن هــذا العمــل ظــل عفويــا و لــم ينجــز، بســبب انعــدام ا

أ
 ا

ساليب العفوية و الفوقية في عمل المنظمة
أ
.تلك الفترة قد كرست من ا

ت بـــوادر اتجـــاه حركـــة التلميـــذ نحـــو الجمـــاهير الكادحـــة تتقـــوى، و يتجلـــى ذلـــك فـــي انســـحاب -ج
أ
ـــدا  فـــي هـــذه الفـــترة، ب

 ، الشـيء الــذي ظـل عفويـا تمامـا و دون)خاصـة فـي إقليـم الغـرب(المناضلين التلميذ نحو الجمـاهير الفلحيـة بالخصـوص 

ساسـي، كمـا عرفـت هـذه الفـترة بدايـة اللتقـاءات النضـالية بيـن حركـة التلميـذ و الحركـة
أ
و تنظيم لهذا العمل ال

أ
ية مراقبة ا

أ
 ا

ت تعـرف) ... تضــامن التلميـذ مـع عمــال النسـيج فـي الـدار البيضـاء فـي شـهر يونيـو(العمالية 
أ
 كــانت الحركـة العماليـة قـد بـدا

غلب عماله من الشباب المطــرود
أ
 تحولت في نضالها، يتجاوز القيود البيروقراطية، خاصة في قطاع النسيج الذي يتكون ا

 مـــن الثانويـــات، و هـــذه التحـــولت تجلـــت فـــي المواجهـــة العنيفـــة لقـــوات القمـــع، و النضـــال ضـــد طـــرد العمـــال و الممثليـــن

 ، فــي نفــس الــوقت الــذي ظــل فيــه تنظيمنــا بعيــدا عــن هــذه التحــولت العميقــة داخــل الطبقــة..النقــابيين، و المحاكمــات 

ت منــذ ســـبتمبر 
أ
خــذ شـــعار ن 71العاملــة الـــتي ابتـــدا

أ
شـــكال" التجـــذر داخـــل الطبقــة العاملـــة. "و.بصــفة خاصــة، و لــم يا

أ
 ال

سـاليب عملنـا، و تكـثيف هـذا العمـل داخـل الطبقـة
أ
 السديدة لتطبيقه علـى ضـوء هـذه التحـولت و اســتيعابها فـي خطـط و ا

جل بناء الطليعة البروليتارية المنشودة
أ
.العاملة من ا

ن التنظيــم ىكمــا قلنــا مــن قبــل -د
أ
ي عمــل مــن- كمــا ا

أ
ساســية لهــذه الفــترة كســابقتها، و لــم ينجــز ا

أ
 لــم يســتخرج الــدروس ال

جــل مواصـلة الكـفــاح الثــوري و تصـعيده، و هكـذا
أ
سـود و مـن ا

أ
جل التهيــيء لبنـاء تنظيــم سـري و صـلب لمواجهـة القمـع ال

أ
 ا

 ظلـــت القيـــادة تنهـــج اللمركزيـــة فـــي غيـــاب فهـــم دورهـــا القيـــادي الحاســـم داخـــل التنظيـــم و ظلـــت المســـلكيات البرجوازيـــة

شـــكالها القاتلـــة منتشـــرة بشـــكل واســـع داخـــل التنظيـــم، و لـــم تحضـــر القيـــادة نهائيـــا الشـــروط
أ
 الصـــغيرة و الليبراليـــة بكـــل ا

.المادية لبناء الجهاز السري، لهذا فإن حملة ماي القمعية كانت قاسية جدا و وصلت إلى المدى الذي نعرفه

 :من يونيو إلى سبتمبر. 3

واسط يونيو حتى نهاية ســبتمبر مرحلــة انكمــاش التنظيــم
أ
 فالضــربات المتواصــلة مــن مــارس. كانت هذه الفترة الممتدة من ا

طـر التنظيــم إلـى السـرية، كـانت هـي السـبب المباشـر لهـذا
أ
 إلى ماي التي فرضت انتقال مجموعة من الرفاق المسـؤولين و ا

عمــق مــن ذلــك، فــإذا كــان هــذا الســبب يفــرض انكماشــا محــددا للتنظيــم، و إذا كــان كــل
أ
ســبابا ا

أ
ن هنــاك ا

أ
 النكمــاش، إل ا
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 تنظيــم ثــوري مضــطر إلــى التحكــم فــي مراحــل الجــزر فــي الحركــة الجماهيريــة و فــي مراحــل المــد، فإننــا مــن جهتنــا قــد تركنــا

.انكماش التنظيم يشتد بشكل كبير في هذه المرحلة من الجزر

ســباب الحقيقيــة إلـى غيــاب فهــم شــروط العمــل الثــوري تحــت القمـع و السـرية فــي ظــروف بلدنــا و غيـاب التهيــيء
أ
 و ترجــع ال

 السياسي و التنظيمي للعمـل فـي ظــل هـذه الشــروط، الشـيء الـذي تفرضـه بنيـة التنظيـم نفســها اللمركزيـة و المفككـة الـتي

.تفتقد الصلبة و التماسك الضروريين للعمل السري في ظروف بلدنا

 و الرفــاق المســؤولين فــي. و.و الـذي كـان يــترجم النقطـاع بيــن ل. و.و يفســر ذلـك شــعار مقاطعــة الباكالوريــا الــذي رفعتــه ل

 الثانوي عن واقع حركة التلميذ، و الواقع السياسي ببلدنــا فــي ذلـك الظـرف، فـإذا كـان شــعار المقاطعــة صــحيحا فـي مــاي

عقبــت محــاولت الحكــم و الصــلحية لتكســير حركــة التلميــذ و إعلن ن
أ
 فــإن القمــع الوحشــي الــذي. ت.و.فــي الفــترة الــتي ا

 نــزل بــالتنظيم فــي نهايــة مــاي، و غيــاب بنيــة تنظيميــة متينــة و رؤيــة سياســية واضــحة قــادرة علــى مواجهــة القمــع، قــد فــرض

 انقطــاع الرفــاق عــن واقــع حركــة التلميــذ و تقــدير شــروطها الحقيقيــة، و لهــذا ظــل الشــعار مرفوعــا دون فحــص المعطيــات

 مســؤولياتها خلل هــذه الفــترة كهيكلــة التنظيــم هيكلــة. و.و لــم تــواجه ل. الجديــدة فــي الوضــع وقتئــذ بســبب هــذا النقطــاع

.جديدة و لحم صفوفه و تقوية عمله في الشروط الجديدة و ذلك نظرا للعوامل التي ذكرنا بها مرارا عبر هذا التقرير

ســطورة البرجوازيــة الصــغيرة داخــل
أ
يضا المبالغة في تقدير قوة العدو و انتشار ال

أ
ساسية ا

أ
 و كان من جملة هذه العوامل ال

 التنظيم، التي تظهر الجهاز البوليسي كجهاز قوي و منظم تنظيما كـامل فــي إطــار جهــاز دولـة النظــام المتعفــن الــذي يعــاني

حــداث 
أ
كــدته ا

أ
 غشــت بشــكل قــاطع فــي هــذه الفــترة، و قــد كــان علــى التحليــل 16هــو بنفســه تفككــا مســتمرا، الشــيء الــذي ا

ن يقودنــا منــذ البدايــة إلــى هــذه الحقيقــة لــول التجريبيــة الــتي ســقطنا فيهــا
أ
 فالعــدو ل يعتمــد فــي تفكيــك المنظمــات. العلمــي ا

ســاليب
أ
مــا ال

أ
 الثوريــة إل علــى وســيلة التعــذيب، لن التعــذيب بالنســبة لجلدي النظــام المتعفــن لعبــة مرحــة يجيــدونها، ا

وفقير انقلبه في 
أ
 به ا

أ
خرى التي تتطلب عمل محكما و دائما، فإنهم ل ينجزونها إل بالشكل الذي هيا

أ
.غشت 16ال

ن نســقط فـي نزعـة
أ
جهـزة النظـام دون ا

أ
قصى حد ضعف الجهاز البوليسـي و تفكـك ا

أ
ن نعرف كيف نستغل إلى ا

أ
 يجب علينا ا

ســاليب الليبراليــة
أ
نه، ممــا يــؤدي إلــى انتشــار ال

أ
ن يشــل فعاليــة. احتقــار العــدو و استصــغار شــا

أ
 يجــب علــى كــل واحــد منــا ا

خطائنـا مرتفعــا جـدا،. التعذيب فقد اثبت بعض رفاقنا إمكانية ذلـك بـالملموس: الوسيلة الرئيسية للنظام 
أ
دينــا ثمـن ا

أ
 لقـد ا

ن تتجــذر فـي صــلب عمــل منظمتنــا اليــومي و حياتهــا
أ
ن الدروس المستخرجة من تجربتنــا و تضــحيات رفاقنــا يجــب ا

أ
 .لدرجة ا

سـاس
أ
 كما يقول البلشـفة فـإن المطرقـة تكسـر الزجــاج و تقـوي الفـولذ، و هـذا الفـولذ الـذي يتصـلب هـو الـذي سيشـكل ال

ســاس يجــب تشــطيب كــل نقــط الضــعف الموجــودة، ابتــداء مــن
أ
 الصــلب المــتين للحــزب الثــوري، و لكــي نصــل إلــى هــذا ال

جــل بنــاء منظمــة ثوريــة
أ
 المفــاهيم السياســية و اليديولوجيــة الخاطئــة إلــى المســلكيات البرجوازيــة الصــغيرة اليوميــة، مــن ا

.طليعية، صلبة و راسخة جماهيريا

 التهيــيء لنجــاز الجريــدة الـتي كــانت مطروحــة كمهمـة رئيســية منــذ ن
أ
 ، و حــالت دون تطبيقهــا ظـروف.و.في هـذه الفـترة بــدا
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ن تهيــيء إصــدار
أ
ول مــن هــذه الســنة، إل ا

أ
 القمــع و النضــالت، ثــم عــدم اتفــاق مجمــوع اليســار علــى إصــدارها فــي النصــف ال

 الجريـدة لـم يكــن يــدخل فـي إطــار بنــاء منظمتنـا بنـاء صـلبا، فالجريـدة ل يمكــن إنجازهــا بـدون منظمـة صـلبة تضــمن شـبكة

 و قـد تـم. متينة لجمع المعلومات و التقارير و للتوزيع و السـتفادة مــن دورهـا المنظـم و المـوجه و الـدعائي وسـط الجمـاهير

كـتــوبر، و بعــد مراجعــة التجربــة و الشــروع فــي) ب(توحيــد المشــروع مــع الرفــاق 
أ
 بعــد انطلقــة التوحيــد الجديــدة فــي بدايــة ا

سس صلبة منذ نهاية سبتمبر
أ
سيس منظمتنا على ا

أ
.إعادة تا

ساسي انتصارا عظيما لليسار الثوري ببلدنـا فقـد ســجل المـؤتمر 
أ
 للتحــاد الـوطني لطلبـة 15و قد عرفت هذه الفترة بشكل ا

واســط شــهر غشــت انتصــار الخــط الثــوري لحركـتنــا الماركســية اللينينيــة و انــدحار الخــط الصــلحي فــي قيــادة
أ
 المغــرب فــي ا

أ
هــدافنا. م.ط.و.المنظمة المناضلة ا

أ
جل بلــورة ا

أ
 و ذلك بعد سنتين من كـفاح رفاقنا المستميت داخل الحركة الطلبية من ا

ن النظـام الفاشســتي الـذي. الثورية داخل هذه الحركة الطليعية، و ضمان قيادة ثورية للتحاد الـوطني لطلبـة المغــرب
أ
 إل ا

أ
 ، و تصــعيد مخططــه التصــفوي ضــد الحركــة.م.ط.و.ل يتــوانى لحظــة فــي ضــرب اليســار قــد ســارع إلــى محاولــة ضــرب قيــادة ا

تنــا فـي ظـرف لـم يكــن فيـه اليســار قــادرا علـى الـرد المباشـر،. الطلبية المناضلة
أ
 إن محاولة الحكم هذه في سـبتمبر قـد فاجا

 فالحكم قد اختار الظرف المناسب لمحاولته في وقت كانت فيه شروطنا الذاتية و شــروط الحركـة الطلبيــة غيـر قــادرة علــى

.الرد المباشر على استفزاز الحكم

خر فـي الــدفع بــالتنظيم إلــى تجــاوز النكمــاش و إلــى اســتيعاب الخصــائص الجديـدة للوضـع السياسـي
ن
 و قد شكل هذا عامل ا

علــى فـــي الكـفـــاح الجمــاهيري كمــا تبلـــور ذلــك فــي التحليـــل
أ
 الراهــن، هــذا الوضــع الـــذي يهيــيء شـــروطا موضــوعية لمرحلــة ا

كـتوبر عن لجنة التوحيد  5الصادر في 
أ
".الوضعية السياسية الراهنة ومهام اليسار"ا

مــر لصــالحه، و قــد
أ
 ففــي ظــل التفكــك المتزايــد للنظــام المتعفــن و انفجــار تناقضــاته، و فشــل كــل منــاوراته لعــادة ترتيــب ال

زمة النظام، و فـي ظــل اتســاع حركـة الجمــاهير و انتشــار الفكــر الثــوري داخــل
أ
 ظل تهافت القوى البرجوازية للستفادة من ا

 اللينينيــة مهمـة مواجهـة هـذه الشــروط المناسـبة-الشباب و صدى ذلك وسط الجماهير، فإنه يطرح علـى الحركـة الماركسـية

جهزتهــا انتهازيــة و خطــورة
أ
شـد ا

أ
 بخطة سياسية سديدة تستهدف تعميق عزلة الحكم و ضـرب منــاورات القــوى البرجوازيــة و ا

ســها الطبقـة العاملـة،)اتحــاد بوعبيـد(على الحركـة الجماهيريـة 
أ
 ، و تعميـق عمـل اليســار داخـل الحركـة الجماهيريـة و علـى را

داة الثورية في طريق إنجاز مهام الثورة الديمقراطية الشعبية و الثورة الشتراكية
أ
جل إنجاز قفزة كيفية نحو بناء ال

أ
.من ا

كـتـوبر يشــكل خطـوة تاريخيــة-في هذا التجاه فـإن انطلق عمليـة توحيــد المنظمـتين الماركســيتين
أ
 اللينينيــتين منــذ بدايــة ا

كـتوبر  3حاسمة، كما تبلور ذلك في بيان التوحيد الصادر يوم 
أ
ثير عظيم في بــث الحمـاس72ا

أ
 ، لقد كان لهذه النطلقة تا

جـل بنـاء منظمـة ماركسـية لينينيـة موحـدة و صـلبة
أ
 داخل تنظيمنا و العمل على تــدعيم منظمتنـا و بنائهــا بنـاءا متينـا، مــن ا

داة الثورية
أ
.تكون مرحلة حاسمة في بناء ال

خطـاء و الكشــف عـن نقــط الضـعف و العمـل علـى تشـطيبها، و. و.كل هـذه العوامـل دفعـت ل
أ
 علـى الشــروع فـي مراجعـة ال
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جــل
أ
شــهر الماضــية مــن كـفــاحه، مــن ا

أ
ساســية للعشــرة ا

أ
 إعــادة تــدعيم و تقويــة التنظيــم و تركيــزه علــى قاعــدة الخلصــات ال

.منظمة ثورية طليعية صلبة و راسخة جماهيريا، قادرة على مواجهة العواصف الجماهيرية المقبلة و قيادتها

قرارات تنظيمية

ساســية الســابقة فــإن ل
أ
ن. و.اســتنادا إلــى كــل الخلصــات ال

أ
 فــي إطــار النطلقــة الجديــدة للتنظيــم تــذكر مجمــوع الرفــاق بــا

 :المهام التي حددتها الندوة الوطنية ل زالت مطروحة للنجاز من طرف مجموع منظمتنا، و هذه المهام هي

طر بروليتارية- 
أ
.التجذر داخل الطبقة العاملة وتكوين ا

.التوحيد- 

.إعداد الستراتيجية الثورية- 

.الجريدة- 

جــل إتمامهــا
أ
كــبر لزال ينتظرنــا مــن ا

أ
ن عمل ا

أ
ن ل. إن شوطا هاما قد قطعناه في إنجاز هذه المهام، إل ا

أ
 سـتعمل علــى. و.و ا

كــبر و المثــابرة
أ
 تــوفير كــل الشــروط لمواصــلة إنجازهــا، و هــي تــدعو كافــة الرفــاق إلــى اللتفــاف حــول هــذه المهــام بحمــاس ا

.الدائمة لتحقيقها في شروط المرحلة الجديدة

ســس المطروحــة
أ
ساسية لنجاز هذه المهام العظيمة، بناء التنظيم بناء قويــا و صــلبا انطلقــا مــن ال

أ
 و في مقدمة الشروط ال

كــبر مـــن طــرف كــل الرفــاق لضــرب كــل
أ
ساســية تتطلــب عمل دائمــا و مجهــودا ا

أ
 فــي مقدمــة هــذا التقريــر، و هــذه المهمــة ال

جــل بنـاء تنظيـم مركـزي
أ
 ديمقراطـي، و بنـاء قيـادة متينـة-المسلكيات البرجوازيــة داخـل التنظيـم مـن ليبراليـة و تهــاون مـن ا

جل بنـاء منظمـة ماركسـية لينينيــة موحـدة، و هـذا البنـاء حاسـم فـي إنجــاز مهامنـا الثوريــة، و إن
أ
سس تتبلور من ا

أ
ن ال

أ
 كما ا

ساسيا فـي هـذا التجـاه، فـي الـوقت الـذي تحـدد و تتقـدم فيـه شــروط مـد ثــوري جديـد،
أ
 بناء تنظيمنا بناء ثوريا يشكل عمل ا

على في الكـفاح الجماهيري
أ
.الشروط الموضوعية و الذاتية لمرحلة ا

 :و هذه قرارات تنظيمية تدخل ضمن تحضير تلك الشروط

)1(

مــر حاســم فــي هــذه
أ
ن مهمــة تــدعيمها باعتبارهــا القيــادة الوطنيــة هــو ا

أ
 تعلــن اللجنــة الوطنيــة المنبثقــة عــن النــدوة الوطنيــة ا

صــابها نتيجــة القمــع البوليســي، و نتيجــة مهــام المرحلــة الحاليــة الجســيمة
أ
 لهــذا فإنهــا تحتفــظ. المرحلــة نظــرا للنقــص الــذي ا

داء المهـام المنوطـة بهــا مــن طـرف ن
أ
طر جديــدة لمواصـلة ا

أ
 و. و.إن هـذا التعييــن يتــم مــن طــرف ل. و.بحــق تــدعيم نفســها بــا

.تحت مسؤوليتها

)2(

 ، تســاهم فــي بنــاء تماســك التنظيــم سياســيا و إيــديولوجيا و"الشــيوعي"إصــدار نشــرة داخليــة ســرية للتنظيــم تحــت اســم 

جزائه
أ
.نشرة داخلية تعبر عن وحدة الرادة و وحدة الفكر و الممارسة داخل منظمتنا. تنظيميا و لحم ا
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)3(

)
أ
 توقيــف الرفيــق المســؤول عــن الجهــاز التقنــي بســبب ممارســاته النقســامية داخــل التنظيــم إلــى حيــن تقــديم نقــد ذاتــي )ا

.مكـتوب ينشر على صفحات النشرة الداخلية

 جميع المسؤوليات داخل التنظيــم بســبب ممارســاته التكـتليــة و خرقــه للمبــادئ التنظيميــة،) ع(تسحب من الرفيق  )ب(

ن ل
ن
.حول ممارسة هذا الرفيق. و.هذا القرار يظل ساري المفعول إلى حين استكمال التحقيق الذي تقوم به ال

 و ذلـك حـتى كـتابـة نقـد ذاتـي مكـتـوب. و.الـذي سـلم نفسـه للعـدو مـن مسـؤولياته داخـل ل. و.توقيــف الرفيـق عضـو ل) ج(

.ينشر على صفحات النشرة الداخلية

 و اعتبــارا للشــروط الــتي تطــورت فــي. لعــدم إنجــازه المهــام المنوطــة بــه. و.مــن مســؤولياته داخــل ل) ر(توقيــف الرفيــق  )د(

شـهر ابتــداء مــن
أ
 الناحية التي يعمل فيها، و تحمل الكـتابة لنصيبها في هذه المسؤولية، فإن هذا التوقيــف محــدود بثلثــة ا

جل قابل للتمديد في حالة عدم تحمله لمسؤولياته72نوفمبر  1
أ
.، و هذا ال

من التنظيم )هـ(
أ
.طرد الرفيق العربي نظرا لممارسته الخطيرة على ا
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اللينينية-للحركة الماركسية الوضع الراهن والمهام العاجلة

 

بريل 6
أ
1973 ا

وثيقة شبه جماهيرية
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 اللينينييــن فــي مثــل الظــروف الــتي تجتازهــا إلــى تقييــم شــامل للوضــع الراهــن و لمهــامهم، يفــوق-تشــتد حاجــة الماركســيين

كـثر مـا يمكــن مـن الوضـوح و الدقـة
أ
خـر، و يحتـاجون إلـى ذلـك بـا

ن
ي ظرف ا

أ
 ففـي مثـل هـذه الظـروف. حاجتهم إلى ذلك في ا

 على الوضـع العـام تحــولت جديــدة كــالتي نعيشــها حاليــا، يكــون الماركسـيون
أ
شــد عرضـة لحتمــالت-حين تطرا

أ
 اللينينيــون ا

خطــاء
أ
 و يكــون لزامــا عليهــم حينئــذ إعــادة تــدقيق رؤيتهـــم و تحليلهــم. النــزلق فــي التحليــل و تحديــد المهــام، و ارتكــاب ال

 للوضــع و تقييــم التحــولت الطارئــة عليــه و تحديــد المهــام المطلوبــة، و ذلــك بطريــق التشــبث بالمنهــج الجــدلي العلمــي فــي

.التحليل

راء الخاطئــة الــتي تــروج داخــل حركــة اليســار الماركســي
ن
ثبتــه بشــكل قــاطع عديــد مــن ال

أ
 اللينينــي حاليــا، و بشــكل-هــذا مــا ا

 خـاص حيــن انطلق عمليـات الجنــاح التحـادي البلنكــي الـتي جرفــت عديـدا مــن الرفـاق إلـى العجــاب و التبنـي و حـتى إلـى

".الصلحية"و" النتظارية"محاولة اتهام اليسار ب

 اللينينيــة فــي طــور النشــوء والتبلــور، و يكــون الخــط السياســي-و تــزداد هــذه الحاجــة إلحاحــا حيــن تكــون الحركــة الماركســية

ولـى، حيــث يكــون بنــاء تكـتيـك سـديد لهـذه
أ
طـواره ال

أ
 العام و الوضوح النظري لمختلف قضايا الثورة في بلدنا ما يزال فـي ا

شد صعوبة
أ
كملها في المسيرة الثورية ا

أ
.المرحلة با

 اللينيني لم تكن تتـوفر فيهــا شـروط الوضـوح الـدقيق للمرحلـة-و بصفة عامة فإن معظم التحاليل السابقة لليسار الماركسي

حـداث
أ
حـداث اليوميـة و ال

أ
 التاريخية الراهنة من نمو الصراع الطبقـي ببلدنـا، فهـي غالبــا مـا تظـل مطروحـة علـى مســتوى ال

حــــداث الجاريــــة بالعلقــــات الطبقيــــة الــــتي تعــــبر عنهــــا
أ
ن تربــــط ال

أ
 الرســــمية بصــــفة خاصــــة، و فــــي رد انفعــــالي بهــــا، دون ا

نهــا ل تنظــر إليهــا ضـمن مرحلـة تاريخيــة مــن نمــو
أ
حداث، و لهذا فهي تتخــذ شــكل التحليــل الصــحافي، و تكــون وقتيـة، ل

أ
 ال

حـــداث إل تعـــبيرا عنـــه، ليـــس بشـــكل مبســـط و مباشـــر و لكـــن بشـــكل معقـــد و ملتـــوي، و هـــذا
أ
 الصـــراع الطبقـــي ل تكـــون ال

حداث بشـكل متعسـف و إيجـاد الخطـوط و العلقـات الوهميـة الـتي
أ
 النقص كـثيرا يضطر الرفاق إلى محاولت الربط بين ال

.تشدها بعضها إلى بعض

 إن الرؤية التي سنسوقها فـي الصــفحات التاليـة للوضـع الراهـن، و بصــفة خاصـة لمهامنـا العاجلــة، هـي محاولـة للســهام فـي

وضــح للوضــع الراهـن و للمهـام الـتي يتطلبهــا، و بــذلك
أ
جـل الوصــول إلـى رؤيــة ا

أ
 الجهود المبذولة داخل اليسار الثــوري مـن ا

جل قفزة كيفية في خط وممارســة الحركـة الماركسـية
أ
ناه من ا

أ
 اللينينيــة بصــفة-فهي استمرار في نفس العمل الشاق الذي بدا

.عامة

ول 
أ
ميزات الوضع الراهن: ا

ربعــة التاليـة 
أ
زمــة النظـام ى انحلل البرجوازيــة الوطنيـة ى انــدحار الجنــاح: يمكن إجمالهـا فـي المميـزات الرئيسـية ال

أ
 ا

.البلنكي البرجوازي الصغير ى الحركة الجماهيرية
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I- زمة النظام
أ
ا

راء مخالفـة داخـل
ن
ولـى للوضـع الراهـن، عــن ا

أ
زمـة النظـام الـتي مـا انفكــت تتعمـق باســتمرار الميـزة الرئيسـية ال

أ
 تشـكل ا

ساســي للنظــام هــو جمــع قــواه و-الحركــة الماركســية
أ
ن التجــاه ال

أ
زمــة و تطمــس تناقضــاتها، و تــرى ا

أ
 اللينينيــة تطمــس هــذه ال

 حل تناقضاته و التفاف مختلــف القــوى المبرياليــة حـوله و تـدعيمه، و تصـعيده للرهــاب و البطـش الــذي يمارســه ضـد نمـو

ن هذه النظرة خاطئة جدا، و. 1الحركة الجماهيرية، و ضد اليسار الثوري و الجناح البرجوازي الصغير البلنكي
أ
ينا ا

أ
 و في را

نهــا-هي بعيدة النتائج حول تحديد مجمل الوضع الراهن و مهام الحركة الماركســية
أ
 اللينينيــة و هـي غيـر جدليــة كمــا ســنرى ل

ساســــها الموضــــوعي، و فــــي ربطهــــا بتناقضــــات المبرياليــــة مــــن جهــــة، و الحركــــة
أ
زمــــة النظــــام و تناقضــــاته، فــــي ا

أ
ــــرى ا  ل ت

خرى
أ
.الجماهيرية من جهة ا

ن النظـــام قـــد اختـــار الطريـــق الفاشـــي .1
أ
خيـــرة ا

أ
 إن هـــذه الموضـــوعة صـــحيحة تمامـــا،. لقـــد تـــردد كـثيرا فـــي تحاليلنـــا ال

خيـرة الـتي تميـزت بشراسـة لــم يسـبق لهـا مثيـل، فمـن قمـع
أ
سـابيع ال

أ
 تؤكدها سياسة النظام تجـاه الحركـة الجماهيريـة فـي ال

(الحركــة الطلبيــة و حــل منظمتهــم المناضــلة التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب 
أ
 و اعتقــال مناضــليها، إلــى الطــرود) م.ط.و.ا

خيـرة فـي صـفوف اليســار
أ
 البريدية الملغومـة، و عشـرات الختطافـات و العتقـالت، إلـى إعـدام الضـباط، إلـى العتقـالت ال

 الثوري و الجناح التحادي النقلبي و توقيف التحاد الوطني للقوات الشعبية، بالضافة إلى حجز و قمــع الحريــات العامــة

 ، كــل هــذا فــي الــوقت الــذي يقــوم فيــه النظــام بعمليــة تــدعيم و بنــاء جهــاز...)حجــز الصــحافة المعارضــة، منــع التجمعــات (

سيس إدارة (بوليسي فاشي خبراء المبريالية الفرنسية بصفة خاصة 
أ
راضي الوطنية"تا

أ
 إدارة"بقيادة البصري، و " حماية ال

ن هـذه الموضـوعة ل تطـرح إل  كوصــف لسياسـة النظــام الرهابيـة تجــاه نمـو الحركـة). بقيادة الــدليمي" الوثائق السرية
أ
 بيـد ا

ن ترقى إلى  مستوى التصنيف العلمي الذي تضمنته كلمة الفاشية تاريخيا، و هـذا مـا يتطلـب مزيـدا مــن
أ
 الجماهيرية دون ا

 دراسة النظام و تناقضاته الداخلية و ارتباطاته بالمبرياليــة، و تعميــق طبيعــة هـذا الختيــار الفاشــي و علقــاته بتناقضــاته و

زمة النظام الراهنة و استراتيجية المبريالية و تناقضاتها
أ
.بنمو تجذير الحركة الجماهيرية و حدوده ضمن ا

سـمالية الحتكاريــة، .2
أ
زمــة الشــديدة للرا

أ
ت الفاشية تاريخيا في السنوات العشرين من هـذا القــرن، كحــل لل

أ
 لقد نشا

كـتـوبر 
أ
 و. الكـبر 1917من جراء انطلق المد الثوري البروليتاري الهائل الذي كان يهدد بالعصف بها، و الذي دشــنته ثــورة ا

كـتــوبر 
أ
ن تقــف فــي وجــه الزحــف الهائــل للبروليتاريــا ابتــداء مــن ا

أ
ســمالية ببنيتهــا الليبراليــة ا

أ
 ، وضــعت1917حيــن عجــزت الرا

زمـة فـي صـورة الدكـتاتوريـة السـتبدادية
أ
يضـا بفعــل. سياسة الرهاب و البطـش وسـيلة لحــل هـذه ال

أ
زمــة المتعاظمـة ا

أ
 هـذه ال

لمانيـة كــانت قـد عجـزت عـن فـرض إعـادة تقســيم 
أ
 بالنســبة لهـا" عـادل"التطاحن بين مختلف المبرياليات، فالبرجوازية ال

ن البرجوازيــة اليطاليــة و اليابانيــة كــانت تبحــث عــن حــل جديــد لنموهــا، و إعــادة 
أ
 تقســيمفــي تقاســم المســتعمرات، كمــا ا

مريكيــة، كـل هـذا تطلــب بنــاء هـذهجديد للمستعمرات يناسب مطامحها، فـي وجــه المبرياليــة
أ
  البريطانيــة و الفرنســية و ال

قليــة نشــيطة و واعيـــة تنـــوب عـــن الجمـــاهير فـــيـ 1
أ
ن الثـــورة هـــي مـــن عمـــل ا

أ
 فـــي بدايـــة الحركـــة العماليـــة يـــرى ا

أ
 البلنكيـــة هـــي تيـــار نشـــا

.الستيلء على السلطة
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ساسي إلى الطبقات الوسطى التي كانت تعاني من البؤس و تفاقم. الدكـتاتورية الستبدادية
أ
 و قد استندت الفاشية بشكل ا

ساسـا
أ
كـثر ثباتــا و ا

أ
ن تملـك جــذورا اجتماعيــة ا

أ
ن تكسب طابعا وطنيــا شـوفينيا، و ا

أ
 وضعيتها، و استطاعت هذه الفاشيات ا

ن تحســم فيهــا
أ
وربيــة ا

أ
زمة الثورية الناشبة التي لم يكن بمقدور البروليتاريا ال

أ
 جماهيريا، حين طرحت نفسها بديل لحل ال

ممية الثانية
أ
.نتيجة خيانات ال

ن الفاشية الجديدة و النامية في عدة بلدان داخل ما يسمى  .3
أ
 تملك هذه الجذور، فهي تــدخل" العالم الثالث"كما ا

نظمـة إرهابيـة قويـة، تلعــب دور المبرياليــة فـي
أ
مريكيــة بصـفة خاصـة فـي بنـاء ا

أ
 ضـمن السـتراتيجية الجديـدة للمبرياليـة ال

مريكـــا اللتينيـــة و إيـــران فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي و
أ
 قمــع و ســـحق نضـــالت الشـــعوب المتناميـــة، مثـــل البرازيـــل داخـــل ا

نظمـة ترتكـز إلـى تـدعيم برجوازيــات هـذه البلـدان، ذات الطبيعـة الكمبرادوريـة، بحيــث... جنـوب إفريقيـا و تركيـا 
أ
 و هـذه ال

 تتحكم في كل موارد البلد، و تعتمد إلى جيش قوي و جهــاز بوليسـي إرهـابي منظـم، يـديره خـبراء المبرياليـة بطريـق غيـر

و  CIAمباشــر عــن طريــق عملء 
أ
 و تســتند... ، و تــدعمها اقتصــاديا بالمســاعدات و القــروض و البعثــات "كـتــائب الســلم"ا

ساس هذه البرجوازيات الكمبرادورية
أ
.هذه البرجوازيات إلى نخب عسكرية منظمة تشكل ا

ساســها القتصــاديفي بلدنا نمت الطبقة الحاكمة، بشكل مضاد للبرجوازية الوطنية نفسها، و في اتجــاه  .4
أ
 نســف ا

 إن إحـدى الميـزات الرئيسـية لديناميـة الصـراع الطبقـي فـي بلدنــا. ، بارتبــاط مباشـر بــالنهب الســتعماري الجديـدالموضوعي

قليــةالنحلل و التفســخ المتزايــد للبرجوازيــة الوطنيــة اقتصــاديا و سياســياهــي 
أ
 ، و تمركــز كــل مــوارد اقتصــاد البلد فــي يــد ا

ســهم الملكيــة المغربيــة
أ
جنــبي و علــى را

أ
ســمال ال

أ
 تتقلــص قاعــدتها الجتماعيــة باســتمرار مــن المعمريــن الجــدد و وســطاء الرا

قلية الحاكمة و ضامن وحدة و تماسك فئتها
أ
.التي تشكل رمز هذه ال

 إن هذا التجاه في نمو هذه الطبقة الحاكمة يرجع إلى الســتراتيجية الموضـوعة فـي ايكــس ليبـان فــي إطــار اســتراتيجية

ها بالتحــالف مــن جديــد مــع الملكيـة
أ
ن تصحح خطا

أ
 المبريالية في الستعمار الجديد، فقد استطاعت المبريالية الفرنسية ا

ت الثــورة الشــعبية المنطلقــة تحمــل
أ
 و الطبقة الحاكمة و البرجوازية الوطنية في شكل الستعمار الجديد، و ذلـك حيــن بــدا

 ديمقراطيــة مســلحة تهــدد بنســف مســتقبل مصــالح المبرياليــة الفرنســية فــي بلدنــا كليــة،-بــذور نمــو جــذري لحركــة شــعبية

ســها الملكيــة 
أ
 الســمنت الــذي يلحــم مختلــف فئتكانت تلك الستراتيجية تقوم على بناء الطبقة الحاكمـة العميلـة و علــى را

فق الجــذري المتزايــد . الطبقة الحاكمة
أ
 )المقاومــة، جيــش التحريــر(و تبع ذلك تكسير و تفتيت المنظمات الشعبية ذات ال

ي استراتيجية و فراغ سياسي هائــل لــدى هــذه
أ
خرى، في غياب ا

أ
 بالقمع الدموي من جهة، و المناورات السياسية من جهة ا

 المنبثقة في إطــار المعركــة الوطنيــة) ش.م.ا(المنظمات، و تبع ذلك إفراغ منظمة العمال النقابية التحاد المغربي للشغل 

جنحتهــا، و. من مضمونها النضالي على يد بيروقراطية نقابيــة
أ
كيـدة للبرجوازيــة الوطنيـة بكــل ا

أ
 كـل هـذا تحــت الضــمانات ال

 ، و توج هذا بلفظ البرجوازيــة الوطنيــة...بتنفيذ من حكوماتها الوطنية، و تحت غطاء الوحدة الوطنية و الحماس الوطني 

 ، و الشــروع بشـره ل مثيــل لـه فـي عمليـة تصـعيد النهـب الســتعماري الجديـد و1962و 1960من الحكم على مرحلتين فـي 

.تفقير و تشريد الجماهير الكادحة
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يضا الوجه البارز لعملية اشتداد النهــب و بشــكل ل مثيــل لــه، حيــث .5
أ
 و يشكل نمو جهاز الدولة الطفيلي و فساده ا

 يتوسع و يتضخم جهاز الدولة و نفوذه و هيمنته على كل القطاعات عن طريق ما يســمى المكــاتب الوطنيــة بصــفة خاصــة؛

...).مكـتب التسويق و التصدير، مكاتب الزراعة، مكـتب الري، مكـتب الشاي و السكر 
يــدي الفلحيـــن الفقــراء و

أ
راضــي مــن ا

أ
ســمالية فــي الباديــة بــانتزاع ال

أ
 و تشــكل سياســة الســدود القائمــة علــى تطــوير الرا

رباحــا ســهلة و ســريعة و دون مصــاعب للرســاميل
أ
وربــا، و نمــو قطــاع الســياحة الــذي يضــمن ا

أ
 تحويــل المغــرب إلــى مزرعــة ل

برز مظاهر مجالت نشاط سياسة الطبقة الحاكمة القتصادية القائمة على التبعية المطلقة للمبريالية ومعاداة
أ
جنبية، ا

أ
 ال

.التصنيع الحقيقي للبلد و التحرر القتصادي
 مليـار فرنــك قديمـة مـن  600مـا يقــرب مـن  1972و يبلغ نمو جهاز الدولة الطفيلي إلـى الحـد الـذي يمتـص فـي ميزانيــة 

 مليــار تشــكل كــل الــدخل الــوطني الســنوي، إن نتائــج هــذه السياســة هــي تمركــز الــثراء و البــذخ لــدى الطبقــة 1500مجمــوع 

ي تحســـينفالنظـــام عـــاجز عـــن . الحاكمـــة و تمركـــز البـــؤس و الفقـــر و البطالـــة و الجـــوع و الجهـــل لـــدى الجمـــاهير الكادحـــة
أ
 ا

جـــل امتصـــاص مـــؤقتلوضـــعية الجمـــاهير
أ
و تعميـــم جزئـــي للتعليـــم مـــن ا

أ
  و لـــو فـــي حـــدود تخفيـــف حـــدة البطالـــة الشـــديدة ا

بــرز النتائــج
أ
زمــة القتصــادية الدائمــة للنظــام و تســرع بــه نحــو الفلس القتصــادي، و ا

أ
 لنقمتهــا، و ينتــج عــن ذلــك تعمــق ال

زمة 
أ
:لهذه ال
زمة .1

أ
.تراكم الديون بشكل مستمر لتغطية ال

.الرتكاز على إرهاق الجماهير الكادحة بالضرائب المباشرة و غير المباشرة .2
.العجز الدائم في الميزان التجاري .3

قسام منهــا
أ
 و تؤدي سياسة النظام هذه إلى تفكيك و تفقير البرجوازية الصغيرة المتوسطة و خنقها اقتصاديا، و دفع ا

طـر فـي جهــاز الدولـة المتضــخم باسـتمرار، ثــم تفكيكهــا و
أ
 إلى صف الجماهير الكادحة، ثم دمجها اقتصـاديا و تحويلهـا إلـى ا

.دمجها سياسيا
ســـاس الموضـــوعي لبنـــاء نظـــام فاشـــي ذو جـــذور اجتماعيـــة وطيـــدة، و ليـــس فـــي مقـــدوره إل

أ
 كـــل هـــذا يفقـــد النظـــام ال

ساليب الفاشية في القمع و الرهاب
أ
.، لوقف زحف الجماهير المسحوقةال

ن محــاولت النظــام الراميــة إلــى عمليــة  .6
أ
ســاس إيــديولوجيكمــا ا

أ
عيــنبنــاء ا

أ
  لنظــام فاشــي، تمنحــه المشــروعية فــي ا

.الجماهير، محكوم عليها بالفشل
ميـر المــؤمنين"إن ارتكاز هذه العملية في عملية النبعــاث الســلمي، و الهيبـة الدينيــة الشــعبية

أ
 ، و خلـق"المـام" "ل

نها ترمــي إلــى
أ
سسها الموضوعية، ل

أ
 جماعات الخوان المسلمين، هذه العملية التي يقودها الكاهن المكي الناصري تفتقد ا

 ، إن النجــاح النســبي الــذي لقتــهيعيــش يوميــا علــى قمــع و امتصــاص دمــاء الجمــاهير الكادحــةإعطــاء المشــروعية إلــى نظــام 

 بصـفة خاصـة، داخـل الجمـاهير العربيـة فـي الشـرق يرجـع لكونهــا كـانت إيديولوجيـة 1952حركة الخـوان المسـلمين قبــل 

فــراد الطبقــة الحاكمــة هــممعارضــة
أ
ن ا

أ
نظمــة الخائنــة و المتخاذلــة فــي الشــرق، كمــا ا

أ
 ، إيديولوجيــة تنطلــق مــن موقــع نقــد ال

ول من يسيء إلى الدين في سلوكهم اليومي
أ
وتوقراطية التي تـزرع الضـطهاد فـي كـل مكـان و ل تحصـد إل الحقــد علـى. ا

أ
 و ال
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صبحت 
أ
ميـر المـؤمنين"مفـاهيم - بحكم رغبــة الحســن و عبـد ا فـي تحويــل المغـرب إلـى ضـيعة لهمـا-الطبقة الحاكمة، ا

أ
 "ا

علنه ضباط " المام"و
أ
 غشت بشــجاعة داخـل المحكمـة، 16تفقد مفعولها اليديولوجي لدى الجماهير الكادحة، و هذا ما ا

وفقير
أ
.و على لسان الجلد ا

 إن كــون النظــام المتعفــن قــد عجــز عــن وقــف المــد الجمــاهيري المتنــامي ممــا يعــرض مســتقبل المصــالح المبرياليــة .7

هميــة الحاسـمة بالنســبة
أ
 للتحطيم، بحكم تضــارب مصــالحها فـي الــوطن العربــي و فـي منطقـة غـرب البحــر المتوسـط ذات ال

  بحكــم عمالتهــا و تفانيهــا فــي خدمــة مختلــفو هــذه التناقضــات ترتبــط بتناقضــات الطبقــة الحاكمــة. لمختلــف المبرياليــات

.المصالح المبريالية ببلدنا
 إن جوهر التناقض يكمن في الخلف بين المبريالية الفرنسـية الـتي تتمركـز مصــالحها القتصـادية الضـخمة فـي بلدنـا

بناك الكــبرى 
أ
مريكيـة الـتي يمثـل المغـرب بالنســبة) و ضـمنها بنــك روتشــلد الصـهيوني الكـبير(عن طريق ال

أ
 و المبرياليـة ال

ولى موقعا استراتيجيا هاما في إطار الصراع حول مناطق النفوذ مع التحريفية السوفياتية و قمع كـفاحــات
أ
 لها في الدرجة ال

.الشعوب المتنامية
حـد عوامـل

أ
وليـة الهامـة و ذات الموقـع الســتراتيجي الهـام هـو ا

أ
ن عمليـة نهــب الصـحراء الغربيـة الغنيـة بـالمواد ال

أ
 كما ا

 هذا التنـاقض، هـذه المنطقـة الـتي تـتراكم عليهـا المـؤتمرات مــن كـل جـانب، فقـد تـم اكـتشـاف حقــول ضـخمة تعــادل نفـس

 الحقــول الكــبيرة فــي الخليــج العربــي، و فــي شــروط مناســبة للســتخراج، و ظــل هــذا الكـتشــاف ســريا حــتى تســوية وضــعية

.2المنطقة سياسيا
 و بـــالرغم مـــن كـــون المبرياليـــة الفرنســـية، الـــتي كـــانت تنهـــج فـــي زمـــن ديغـــول سياســـة شـــبه مســـتقلة عـــن المبرياليـــة

مريكية التي تقود المعسكر المبريالي، فإن ثقــل المصــالح
أ
ت تعود تدريجيا ضمن الهيمنة المبريالية ال

أ
مريكية، قد بدا

أ
 ال

ساســي للنظـام الملكـي
أ
خــرى يجعــل منهــا الســند ال

أ
سمالية الفرنسية في بلدنــا، و ضـعفها النسـبي مــن جهــة ا

أ
 القتصادية للرا

جــل امتصــاص حركــة الجمــاهير المتصــاعدة و نقمــة فئت الطبقــة
أ
كـثر، مــن ا

أ
جــل إصــلحه و دفعــه فــي طريــق ليــبرالي ا

أ
 مــن ا

.الحاكمة نفسها، و هذه هي استراتيجية المبريالية الفرنسية داخل كل العالم الثالث
مريكية فبحكم دورها في قيادة المعسكر المبريالي في الصراع ضــد المعســكر الشــتراكي و كـفاحــات

أ
ما المبريالية ال

أ
 ا

لية القتصادية و العسكرية الضخمة التي تتوفر لديها، يجعــل اســتراتيجيتها تنبنــي مــن جهــة
ن
 الشعوب المتنامية، نتيجة ال

وضــحنا سـابقا تكـون قــادرة 
أ
نظمة عسكرية فاشـية كمـا ا

أ
خرى على بناء ا

أ
 ، علـى وقــف زحــف الجمـاهيرالمبريــالي الـدعم بقـوةا

خرى مجاورة و تستند في ذلك إلى
أ
 الكادحة و ضمان المصالح المبريالية و القيام بدور المبريالية في سحق و قمع بلدان ا

 تدعيم و تقوية برجوازيات هذه البلدان سياسيا و اقتصاديا، و بناء نخب عسكرية ذات جهاز فاشي ضخم يكون قادرا على

 اكـتشاف البترول فــي إقليــم طرفايـة علـى يـد اليطــاليين فـي زمـن مــاتي 2
أ
 ، ثـم تخلــوا عنــه لشـركة1960 ابتـداء مـن سـنة MATTEIـ بدا

عادت التنقيب منذ ESSOإيسو (
أ
حـدها1965) في إطار مساومة بينهما التي ا

أ
دى ذلك إلى اكـتشاف حقول ضخمة يبلـغ طـول ا

أ
 ، و ا

 و حـتى 1968كيلومتر داخل ساحل البحر و تمتد إلى داخل الصحراء االغربية، و رفضت إيسو البـدء فـي هـذا السـتخراج سـنة  100
.تسوية المنطقة سياسيا، في الوقت الذي يتقدم فيه التنافس حول مناجم الفوسفاط في بوكراع
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 ل" وطنيـة"تكسـير الحركـات الثوريـة و سـحق انتفاضــات الجمـاهير، و علـى امتصـاص ســخط الجمـاهير فـي إطــار إصــلحات 

مثلة الشهيرة واضحة في هذا المجال
أ
.تضر بالمصالح الستراتيجية للمبريالية، و ال

 ، الـــتي ليســـت إل تعـــبيرا عـــن اســـتراتيجية1972غشـــت  16و 1971يوليـــوز  10فـــي هـــذا الطـــار يجـــب وضـــع انقلبـــي 

وتوقراطيــة الحســن العــاجزة عــن القيــام بــدورها المطلــوب فــي ضــمان المصــالح المبرياليــة
أ
مريكيــة فــي قلــب ا

أ
 المبرياليــة ال

ساســية، بوقــف نمــو الحركــة الجماهيريــة الــتي يتحــول تــدريجيا شــعار الجمهوريــة إلــى مطمحهــا المباشــر
أ
وتوقراطيــة. 3ال

أ
 فال

 المتعفنــة، و هــي رمــز الطبقــة الحاكمــة و ضــامن وحــدتها، لــم تعــد قــادرة علــى القيــام بــدورها المطلــوب فــي تجــذير الحركــة

 الجماهيرية، و توازن و التحام فئت الطبقة الحاكمـة، حيــث يقــوم حســن و عبــد ا بشـره مخيــف بعمليـة تحويــل المغــرب

مام البطـون المتوحشـة لكمشـة الطبقـة الحاكمـة، ممـا يزيـد فـي رغبــة الطبقـة الحاكمـة 
أ
 فـيإلى ضيعة لهما و تضيق الخناق ا

وتوقراطيـــة الطفيليـــة، و تعويضـــها بدكـتاتوريـــة عســـكرية فاشـــية تضـــمن مصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة و ضـــمان
أ
 إزاحـــة عرقلـــة ال

.الهيمنة المبريالية و توقف الزحف الجماهيري و نمو القوى الثورية المتزايد
مر خفيــة .8

ن
نظمـة الرجعيـة الـتي تمــارس التـا

أ
حـد ال

أ
 على مستوى الوطن العربي، فإن عزلة النظام تتعمق بحكم كونه ا

مــا مهزلــة إرســـال الجيــش إلــى ســـوريا فلــن تســتطيع ســتر خيانـــاته للثــورة
أ
 ضــد الثــورة الفلســطينية طليعــة الثــورة العربيــة، ا

مـام تخـاذل حسـن و. العربية، و ل مهزلة الثوري الفريقي تستطيع ذلـك
أ
 و تـزداد هـذه العزلـة علـى مسـتو المغـرب العربـي، ا

سـباني، ممـا يـدفع النظـام الجزائــري و الموريطـاني الــذين يعتـبران
أ
 اتجاهه للمساومة على الصحراء الغربيـة مـع السـتعمار ال

طراف المعنية باستثمار خيرات المنطقة، إلى البتعــاد عــن النظــام و بصــفة خاصــة النظــام الجزائــري 
أ
نفسهما من ال

أ
 حيــث(ا

 طار خدام الحسن بعد انطلق عملية البصريين، الذي يتشكك في مساعدة النظام الجزائــري لهـم و تسـربهم مـن حـدودها

خيرة )إلى المغر
أ
 لتمزيــق طــوق العزلــة، و البحــث...) زيارة وزير خارجية الحسن إلى واشنطن (، و بالرغم من التحركات ال

 عن علقات اقتصادية و مساعدات من التحاد السوفياتي هي محاولت محكوم عليها بالفشــل، و لــن تحــد مــن غضــب كــل

طراف على نظام الحسن المتعفن
أ
.ال

 ، و قابلـــةمركـــز تناقضـــات متزايـــدة تتعمـــق باســـتمراركـــل هـــذه العوامـــل تجعـــل مـــن النظـــام العميـــل، موضـــوعيا،  .9

 للنفجار و العصف به، و تجعل من عملية تغطية وجهه بقناع ليبرالي مزيف محاولة فاشـلة، و قـد عـدل حسـن نفســه عـن

ن انكشف زيفها
أ
ن يتعمق و يتوســع إل . اللعبة البرلمانية بعد ا

أ
ن اشتداد هذه التناقضات و انفجارها، ل يمكن ا

أ
 بمقــدارإل ا

 ، و اشــتداد قــوى الثــورة العربيــة فــي المنطقــة، ممــا يقــرب نهايــة النظــام، و يجعــل مــننمــو الحركــة الجماهيريــة و جــذريتها

ت تظهر بوادره لدى المبريالية الفرنسية نفسها 
أ
خير من(مصلحة كل القوى الطاحة به، و هو التجاه الذي بدا

أ
 التهديد ال

ســاتذة الفرنســيين 
أ
 ، و عــدم اعتبــار هــذه العلقــة،...)طــرف النظــام بإعــادة النظــر فــي المصــالح الفرنســية و حملتــه علــى ال

نــه يســتطيع القمــع و البطــش و الرهــاب، ل
أ
 يجعــل الكـثيرين يــرون النظــام فــي حــد ذاتــه قويــا و بــدون تناقضــات، لمجــرد ا

مقـران فــي قاعـة المحكمـة العســكرية بـالقنيطرة ـ 3
أ
وفقيـر الــتي صــرح بهــا ا

أ
ن ننسى ملحظة ا

أ
خـذ(ل يجب ا

أ
ن تا

أ
 يمكــن لجماعـة مســلحة ا

يضا على الجناح التحادي النقلبي)الحكم في المغرب
أ
ثير هذا ا

أ
.، و تا
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أ
   الخط الثوري: الجزء ال

حـداث،
أ
زمتـه وعزلتــه، وهـذا هـو اتجــاه ال

أ
ن النظام مفككــا و ضـعيفا، بـل إن نمـو حركـة الجمـاهير حـتى يتــم تعميـق ا

أ
 يكـفي ا

ن تكـون
أ
 وما دامـت سـاحة الصـراع لــم تفــرز القـوة البديلـة للنظـام و لكــل الطبقـة الحاكمـة، فالبرجوازيــة الوطنيـة ل يمكنهـا ا

 حركـة الطبقـة العاملـة و الفلحيــن مرحلـة القـدرة علـى الحســم: تلك القوة، في الوقت الذي لم تبلغ فيه الحركـة الجماهيريـة

 فـــي الصـــراع مـــع النظـــم، فـــإن الطبقـــة الحاكمـــة ســـترمي بنظـــام الحســـن العـــاجز، و ســـتوفر الشـــروط لتخفيـــف اســـتراتيجية

.المبريالية في المنطقة، في سحق مد الثورة العربية المتنامي هنا في الجناح الغربي للوطن العربي
II  انحلل البرجوازية الوطنيةــ
يام دعما سياسيا سافرا للنظام بصورة لم يسبق لها مثيل، في الحملة الفاشــية المتصــاعدة .1

أ
 تقدم البرجوازية هذه ال

 اللينينــي إلـى الجنــاح التحــادي البلنكــي، و-للنظام ضد الحركة الجماهيرية و قواها المناضلة، ابتداء من اليسار الماركسي

يام حين كان مناضلو التحاد الوطني للقــوات
أ
 إلى الحد الذي تساهم فيه البرجوازية في حفلت النظام دون خجل، فمنذ ا

ي حرج، و هو الزعيــم المزعــوم
أ
يدي جلدي النظام، لم يجد عبد ا إبراهيم ا

أ
 الشعبية يعذبون في الفيلت السرية، على ا

مينـــة"للتحـــاد الـــوطني للقـــوات الشـــعبية، فـــي حضـــور حفلـــة زفـــاف 
أ
 علنيـــة و مصـــافحة حســـن المجـــرم، و حيـــن كـــان" ا

 حفلــةالمقاومون الحقيقيون يذوقون صنوف التعذيب الجهنمي كان علل الفاسي المهترئ، يجلس إلى مائدة عصــمان فــي 

ســـيس
أ
ـــالتحريض و التغطيـــة الدعائيـــة. 4العملء و البـــوليس- المقـــاومينتا  و قبـــل ذلـــك قـــامت صـــحافة حـــزب الســـتقلل ب

فضـل الصـيغ القانونيــة
أ
 لعملية الحكم في تصفية اليسار الثوري، و بعملية تهجم شـديد ضـد الفكــر الثــوري، و البحــث عــن ا

  فـي تصـفية المناضــلينبالصــمت المتـواطئلحل منظمة الجمـاهير الطلبيـة المناضــلة التحـاد الـوطني لطلبـة المغــرب، ثــم 

مـا البيروقراطيــة النقابيــة فإنهــا تقـوم بالــدور
أ
خيرة و توقيف حزب التحاد الوطني للقوات الشـعبية، ا

أ
يام ال

أ
 التحاديين في ال

شــد الطـرق الفاشــية، و بشــكل يغــدو معـه مـن المســتحيل
أ
 الموكــول إليهــا فـي تكســير نضـالت الطبقــة العاملـة و إجهاضــها با

ن تحتــــل موقعهــــا التــــاريخي فــــي قيــــادة كـفــــاح شــــعبنا 
أ
رادت ا

أ
ن تفصــــل بيــــن النضــــال ضــــدعلــــى طبقتنــــا العاملــــة إذا هــــي ا

أ
 ا

.الباطرونات و البوليس و بين النضال ضد عصابات البيروقراطية النقابية
 ليبــان المخزيــة، النحلل الــذي يجعــل مــن هــؤلء-إنــه النحلل الــذي تعرفــه البرجوازيــة الوطنيــة منــذ صــفقة إيكــس

زمته المتنامية
أ
خيرة للنظام، كلما احتاج إلى التنفيس عن ا

أ
.السادة في نهاية المطاف قوة احتياطية ا

ساس الموضوعي لهذا النحلل هـو  .2
أ
 ، و هـي الـتي تسـمىالتفكيـك القتصـادي الشـديد للبرجوازيـة المتوسـطةإن ال

و الليبراليـة، فــي بنيــة النظـام التبعيــة، و هـذه إحــدى الميـزات الرئيســية لديناميـة الصـراع الطبقـي ببلدنــا،
أ
 عـادة بالوطنيــة ا

ســس الموضــوعية لنمــو وازدهــار البرجوازيــة المتوســطة، بحكــم هيمنــة المصــالح
أ
 ففــي نظــام التبعيــة للمبرياليــة تنعــدم ال

وليـــة و ســـوق لمنتوجاتهـــا الصـــناعية، و اســـتيلء الكمشـــة
أ
ـــة و تحويلهـــا بلدنـــا إلـــى مصـــدر للمـــواد ال  المبرياليـــة الحتكاري

وصــال السياســية للبرجوازيــة الوطنيــة،. الحاكمــة علــى مــوارد البلد و اقتصــاده
أ
ســاس القتصــادي و تفكيــك ال

أ
 إن نســف ال

ول بالنســبة لســتراتيجية الســتعمار الجديــد منــذ اســتقلل 
أ
 و بحكــم التخطيــط القتصــادي. الشــكلي 1956كــان الشــرط ال

سيس"الماركسية"ساهم البشير الفكيكي الذي يدعي لنفسه  ـ 4
أ
خرين في عملية التا

ن
.، و كذلك سعيد بونعيلت و ا
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 للســـتعمار الجديـــد لـــم يكـــن للبرجوازيـــة المتوســـطة إل مجـــال هامشـــي تحـــت مراقبـــة جهـــاز الدولـــة الطفيلـــي يتـــم تضـــييقه

 ينتهــي إلــى النــدماج تــدريجيا فــي جهــاز... باســتمرار يتكــون مــن بعــض الصــناعات الخفيفــة و التحويليــة و قطــاع الخــدمات 

قســام منهــا
أ
 الدولة الذي يتوسع احتكاره و هيمنته على كل اقتصاد البلد، و يقلص قاعــدة البرجوازيــة المتوســطة و يــدفع با

خـــرى منهـــا إلـــى صـــف البرجوازيـــة الصـــغرى و حـــتى
أ
قســـام ا

أ
 إلـــى خدمـــة جهـــاز الدولـــة فـــي شـــكل برجوازيـــة تقنوقراطيـــة، و ا

راضــي تبقــى فـي ملــك الدولـة بشـتى
أ
ن هـذه ال

أ
راضي فل تؤدي مطلقا إل إلــى نموهـا ل

أ
ما عملية توزيع ال

أ
 الجماهير الكادحة، ا

شكال 
أ
 و ل تــؤدي إل إلـى نمـو فلحيــن متوسـطين هـم مــن البرجوازيــة الصــغرى، يلعبــون دور...) التعاونيات، القروض (ال

راضي
أ
من بالنسبة لستحواذ الملكين الكبار على ال

أ
.صمام ا
ساس الموضوعي لهذا النحلل، و الذي يعبر عنه  .3

أ
جهــزة السياسـية البرجوازيــة إلـى فئت مـنذلك هو ال

أ
 تقلــص ال

طر له، ل مستقبل لهم إل في إطار خدمة النظام المحترفين السياسيين
أ
.كـقوة احتياطية له، و تحولهم كا

ن تحقق نموا نســبيا مســتقل، فــي
أ
 في بلدان عديدة مما يسمى بالعالم الثالث استطاعت بعض البرجوازيات الوطنية ا

قـل تـونس، و اســتطاعت هـذه البرجوازيـات... الطار التبعي لنفسه، وفقا لشروط خاصـة، مثـل الهنـد و الشـيلي 
أ
 و بنســبة ا

ن هــذه البرجوازيــات لــم تســتنفذ شــعاراتها الوطنيــة
أ
نظمــة ليبراليــة نســبيا، بحكــم ا

أ
شــواطا فــي بنــاء ا

أ
ن تقطــع ا

أ
 نتيجــة لــذلك ا

ســس تطــور ليــبرالي فــي إطــار النظــام. نهائيــا
أ
ســس بتاتــا، و تنعــدم تبعــا لــذلك ا

أ
وضــحنا ســابقا تنعــدم هــذه ال

أ
 فــي بلدنــا كمــا ا

ســـس النضـــال الـــديمقراطي الليـــبرالي، هـــذا مـــا تظهـــره المحـــاولت اليائســـة لبرجوازياتنـــا فـــي
أ
 الحـــالي، و تنعـــدم تبعـــا لـــذلك ا

ن يجعــل مـن نفسـه
أ
ن، تلــك الــتي يريـد مـن خللهـا عبـد ا ابراهيــم ا

ن
 تحقيق ذلك، و هو ما يظهر عبث هذه المحــاولت ال

لنــدي"
أ
وهــام علل فــي ملكيــة دســتورية تحــت ظــل" ا

أ
يضــا ســخافة ا

أ
 المغــرب، تحــت ســتار تحليلتــه العلميــة، و مــا يظهــر ا

جـــزاء الجذريـــة مـــن هـــذه البرجوازيـــات كمـــا هـــو الحـــال فـــي العمليـــات. الحســـن و نظـــامه
أ
 إن هـــذا النحلل يـــؤدي بخـــروج ال

ما تلك المتحجرة و المتعمقة منها التي تظــل ســجينة
أ
خيرة للجناح التحادي البلنكي و في الطريق الرهابي المسدود، ا

أ
 ال

وهامها 
أ
 و الليبرالية فهي ستتحول إلى خدمة النظام في نهاية المطاف، و هـو التحــول الــذي تبــدو بــوادره منـذ" الصلحية"ا

ن
ن
.ال

III  اندحار الجناح البلنكي البرجوازي الصغيرــ
 يشــكل انــدحار المحاولــة المغــامرة الجديــدة للجنــاح البلنكــي الــبرجوازي الصــغير، المــدعو بجنــاح البصــري الميــزة .1

ساسية للوضع الراهن، بسبب ما تفرضه على اليسار من تقويم لختيــاراته وخطتـه، و بســبب مــا يـتركه علـى وعــي وتطــور
أ
 ال

فقــدت
أ
ثــار ســلبية، و مــا يفرضــه علــى النظــام تحويــل فــي سياســته تلــك التقــديرات المتســرعة الــتي ا

ن
 الحركــة الجماهيريــة مــن ا

خطــاء عســكرية، و ل عــدم اختيــار
أ
زق ل تســببه ا

أ
ن هــذا المــا

أ
 عديــدا مــن المناضــلين الرؤيــة الســتراتيجية الســلبية، و واضــح ا

 علـــى التصـــور الطبقـــي الـــبرجوازي الصـــغيرالشـــروط السياســـية المناســـبة لنطلق العمـــل المســـلح، بـــل يرجـــع فـــي العمـــق 

مري المغـامر، يقفـز عـن حركـة الجمـاهير الثوريــة و قــدرتها علـى صـنع الثـورة خلل مسـيرة
ن
 للثورة، الذي يقـود إلـى النهـج التـا

سياده المبرياليين
أ
.الحرب الشعبية في تحطيم العدو الطبقي و ا
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  المــزدوج لــدى هـذا الجنــاح الجديـد هـو تمكــنالبلنكــي  -  النهج الصلحيلم تحمل هذه العمليات تحول جديدا في  .2

 الشــبكات هــذه المــرة مــن إنجــاز بعــض عمليــات مهمــا كــان حجمهــا و فعالياتهــا، فقــد اعتــادت المخــابرات البوليســية للنظــام

ن 1972وفـي غشــت  1969و فـي  1936اصطياد هذه الشبكات بسهولة كـبيرة قبـل اكـتمـال نموهـا، هكـذا كـان الحـال فـي 
أ
 ا

 كـثيرا من الرفاق يحاولون تخطئة تحليلنا السياسي السـابق حــول مراهنـة هـذا الجنـاح، حـول البرلمـان والنتخابــات،  وفـي

و تنظيــم شـبكات تقنيـة
أ
مري فــي شــكل البحــث عــن النقلب ا

ن
 الحقيقة فإن هذا الجناح كان يزاوج دائما بيــن خــط إرهــابي تــا

ول، و هـو فــي
أ
ن تقلب الحكم، و بين خط إصلحي انتهازي تفاوضي يســتعمل كواجهــة و تغطيــة للخــط ال

أ
 مسلحة يمكن ا

خــر لتنفيــذ خطتــهتوفيــقالحقيقــة 
ن
 و نقــص التحليــل الســابق يكمــن فــي عــدم طرحــه.  بيــن فئــتين، كــل منهمــا يســتخدم ال

.المراهنة على البرلمان ضمن هذه الزدواجية
هــم 

أ
ساســيةإن مــن بيــن ا

أ
زقالتقــديرات ال

أ
بــدا، إلــى المــا

أ
  الــتي قــادت مجموعــة البصــري الــذي ل يســتفيد مــن الــدروس ا

ساوي الراهن، الذي يعرفه إرهاب البرجوازيين الصغار في كل مكان و زمان و هي 
أ
:الما

 
أ
.، سيجر الجماهير إلى معمعان النضال لسقاط الملكية و إقامة الجمهوريةخلق ظرف ثوريالمراهنة على  .ا

و فـي شـكلانفجــار التناقضــات داخــل الجيــشالمراهنة علــى  .ب 
أ
 ، فـي شـكل انقلب يحمــل المجموعــة إلــى السـلطة، ا

.انضمام قوات الجيش إلى المجموعات المقاتلة
و  .3

أ
ن تخلق هذه العمليات وضعا ثوريا مناسبا ا

أ
كما تصرح بذلك إذاعة الجناح من ليبيا؟" الثورة"هل يمكن ا

ول بـــوجه عـــام الظـــرف الثـــوري؟ 
أ
زمـــة خانقـــة للطبقـــة الحاكمـــة بحيـــث تكـــون غيـــر قـــادرة علـــىمـــا هـــو ا

أ
ول با

أ
ن يتميـــز ا

أ
 ا

ي مـن الوسـائل
أ
ن  .   الستمرار فـي الحكــم بــا

أ
لوف ثانيـا، و ا

أ
كـثر مـن المـا

أ
ن يتفـاقم بـؤس الجمـاهير الكادحـة و يشـتد تفاوتهــا ا

أ
 ا

 تكــون هــذه الجمــاهير الثوريــة ثالثــا بحكــم نضــال طويــل  ومتعــاظم فــي شــكل الحــرب الشــعبية فــي مرحلــة القــوة التاريخيــة

ولـــى
أ
ن تكــون الطبقــة الثوريـــة القائــدة الطبقـــة. القــادرة علــى اســـتلم الســلطة، هــذه هــي الشـــروط الموضــوعية الثلثـــة ال

أ
 و ا

 العاملة هي طليعة الكـفــاح الطويـل والشــاق لتحطيـم العــدو الطبقـي و إرسـاء الجمهوريــة الديمقراطيـة الشــعبية كشــرط ذاتـي

.رابعا
ي مـن الشـروط الـتي ذكرناهـا،  .4

أ
 و الـتي تشــير غليهـا(قـد ل نحتــاج إلـى تحليــل عميـق لنــدرك انهيــار هـذه المراهنـة، فــا

كـثر مــــن قــــرن وربــــع قــــرن مــــن كـفــــاح الحركـــة العماليــــة
أ
 ل يتــــوفر بنفــــس الحجــــم) الماركســــية بوضــــوح الــــتي تلخــــص دروس ا

 حركــة الجمــاهير و تجــذرها و تمرســها فــي النضــال وصــول إلــى الكـفــاح المســلح والمطلــوب، و الــذي يشــكل فيــه عامــل نمــو 

ســياده المبريــاليين عــبر الحــرب الشــعبية الطويلــة المــدى
أ
ساســي، و هــي المســيرة الــتيتحطيــم العــدو الطبقــي وا

أ
  الشــرط ال

 ل يتبلـور إل مـن خلل عمـل سياسـي و تنظيمـيتفرض قيادة البروليتاريا من خلل ممثلها السياسي الحزب الثـوري، الـذي 

  فــي مقــدمتها الطبقــةطويــل النفــس فــي قلــب الحركــة الجماهيريــة، و يتقــوى ويتصــلب عــبر مرحلــة الكـفـــاح المســلح نفســه

 و إن تعويض هذا الشرط بإلهاب حماسة الجماهير عن طريق إذاعة مهمــا بلغــت درجــة بلغتهــا. العاملة و الفلحين الفقراء

زق الحالي
أ
ن تقود إل إلى الما

أ
و من خلل حزب سياسي منخور تتحكم فيه ممارسة إصلحية انتهازية ل يمكن ا

أ
.الثورية، ا

خــذ حجمهــا الكامــل كمــا يســتوجب الظــرف الثــوري، إل بقــدرة الحركــة
أ
ن تا

أ
زمــة النظــام ل يمكــن ا

أ
ن ا

أ
ينــا ســابقا ا

أ
 لقــد را
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.الجماهيرية على التنامي والتجذير بطاقات متعاظمة باستمرار
 و فــي ظـــل غيــاب هــذه الشــروط، و غيــاب الــوعي الثـــوري المقــترن بوجــود الطليعــة البروليتاريـــة المنظمــة، فــإن هــذه

ت فشل كل المحاولت الفوقية لقلــب النظــام العميــل،
أ
ثارا سلبية على وعي الحركة الجماهيرية، التي را

ن
 العمليات ستترك ا

 و يزكــي فــي وعيهــا الحســي رســوخ النظــام و قــوته الزائـفــة، فــي نفــس الــوقت الــذي لــم تــدرك فيــه بعــد طاقاتهــا و قــدرتها علــى

 .جمهورية مجالس العمــال و الفلحيــن الفقــراء و الجنــود الثــوريين: الشعبية -تحطيم النظام وإقامة الجمهورية الديمقراطية

ن إدراك الجمـاهير لضــرورة
أ
 و ستعجز هذه العمليات حتى عن إعطاء المثال الملموس للكـفــاح المسـلح كمـا يزعــم البعــض ل

تي إل 
أ
 عبر التجربة الملموسة للجمــاهير و إدراكهــا الملمــوس لطاقاتهــا فــيالعنف الثوري كشكل ضروري لتحطيم عدوها ل يا

ول، يقترن ذلك بعمل سياسي دعائي واسع و منظم للطليعة الثورية ثانيا
أ
.النضال الثوري ا

 إن التدخل السريع والفعال لقوات النظام القمعية وقدرتها بسرعة علـى عــزل المقــاتلين وتصــفيتهم يرجـع إلـى سـوء .5

.تقدير النظام، و احتقار دور الجماهير في بناء طريق الثورة
نـــه ل يعـــاني 

أ
زمتـــه، إل ا

أ
 ، يفقـــد النظـــام ســـرعةانقســـاما بيـــن فئته و صـــراعا مســـلحا بينهـــافرغـــم ضـــعف النظـــام و تزايـــد ا

 التدخل و الحركة في تصفية المجموعات المسلحة، و يسمح لهم ببناء قواعد صغيرة محررة مستغلة ظروف التطاحن بيــن

ولى للثورة الصينية، إن هذه الظاهرة لــم
أ
ولى في السنوات ال

أ
 فئته كما وقع في الصين في إقامة مناطق السلطة الحمراء ال

  فـي الـوقت الـذي لــم تــزلفالنظـام ضــعيف ولكنــه مركــزي. 1971يوليــوز  10يعرفها الحكم في المغرب إل بساعات قليلة يوم 

ن طــابع الصــراع
أ
نه لــن يعرفهــا مســتقبل، و ا

أ
زمة وتفجيرها، و من المؤكد ا

أ
 فيه حركة الجماهير غير قادرة على تعميق هذه ال

خذ طريقــة الحســم الســريع 
أ
 ، بحكــم الشــروط الملموســة لبلدنــا، و فــي)النقلب العســكري بصــفة خاصــة(بيــن فئته ســيا

و
أ
 مقدمتها اهتمام المبرياليــة ببلدنــا بحكــم موقعهــا الســتراتيجي الهــام  والمتمركـز فـي المنطقـة عــبر قواعـدها داخــل بلدنــا ا

مثلــة كوريــا
أ
ســبانيا، و هــذه اســتراتيجية المبرياليــة فــي عصــر انــدحارها علــى نطــاق عــالمي كمــا تــبرره ا

أ
 قواعــدها الضــخمة فــي ا

ن فــي الكــامبودج و اللووس 
ن
 كــل هــذه الشـــروط تجعـــل مـــن تكـتيـــك... والفيتنـــام و الــدومينيكان، و العــدوان الحاصـــل ال

ن تجر الجماهير إلى الكـفاح و الستيلء على السلطة 
أ
 حيث اقترن في(حرب العصابات المتنقلة كما وقع في كوبا، يمكن ا

 طريقا غير صائب بالنسبة للثوريين، و يؤدي بها حــتى فــي حالــة اســتمرارها علــى) الواقع الكـفاح السياسي بالكـفاح المسلح

 عزلهــا و حصــرها فــي المنــاطق الجبليــة الــوعرة الــتي ل تســمح بتنميــة الكـفــاح الثــوري الجمــاهيري فـي المنــاطق الرئيســية الــتي

.يتمركز فيها الصراع الطبقي
 صــحة طريــق الحــرب الشــعبية، الطريــق الوحيــد للثــورة فــي بلدنــا، طريــق بنــاءإن هــذه الشــروط تظهــر بشــكل قــاطع 

رض و
أ
 الطليعة البروليتارية، و بناء جبهة العمال و الفلحين الفقراء المعتمــدة علــى نضــال الفلحيــن فــي الســتيلء علــى ال

حمر في شكل القواعد الحمراء المتحركـة لتجنــب سـرعة
أ
ولى من الجيش ال

أ
سيس الكـتائب ال

أ
 تصفية المعمرين الجدد، و تا

ولــى
أ
 تــدخل قــوات العــدو، و توســيع و تعميــق نضــال الجمــاهير الشــعبية فــي المــدن، وصــول إلــى بنــاء المنــاطق المحــررة ال

 لجمهورية مجالس العمال و الفلحين، و توسيع جبهة الكـفاح في المنطقة إلى معركة التحرر الوطني في الصــحراء الغربيــة
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.و كـفاح الشعب الموريطاني
 هذه العمليات ليست إذن عاجزة فقط عن دفع نمو تجذير الحركة الجماهيرية و بلورة الطليعـة البروليتاريــة، بــل إنهــا

جــل إعــادة بنــاء قــواه و
أ
زمتــه وتشــديد الفاشــية وإرهــاب الحركــة الجماهيريــة، مــن ا

أ
 تعطــي للنظــام زمــام المبــادرة فــي إنهــاء ا

خيرة في بناء البوليس و تشتيت
أ
ها النظام في الشهور ال

أ
 تصفية تناقضاته، و بناء جهاز فاشي قوي، و هي العملية التي بدا

ســاس
أ
خيــرا فــي بنــاء منظمــة مــن العملء و البــوليس و النتهــازيين، و هــذا هــو ا

أ
 الجيــش و إرســال جــزء منــه إلــى ســوريا، و ا

مريكــي و تــدفع فئت
أ
ساســي الحــل المبريــالي ال

أ
ســبانيا، و تعجــل بشــكل ا

أ
 تحركــات الديبلوماســية فــي واشــنطن والجزائــر وا

مطار النفجار التي يحملها الوضع الراهـن
أ
زمة النظام و ا

أ
 إن اتجـاه هـذا الحــل و طــابعه. الطبقة الحاكمة إلى التعجيل بإنهاء ا

زمـة النظـام
أ
وضحنا فـي تحليلنــا ل

أ
ساسي ىكما ا

أ
  اليمينـي، و قـد تعلمـت المبرياليـة فـي مثـل هـذهالحـل العسـكرييرشــح - ال

 و" وطنيــة"الظــروف، كيــف تســتوعب نقمــة الجمــاهير و ســخطها فــي انقلب عســكري فاشــي يزعــم لنفســه إقامــة جمهوريــة 

مثلة معروفة"ثورية"و حتى " وطنية"إصلحات 
أ
.، و ال

ول  .6
أ
 الماركســية اللينينيـة ال

أ
ن الثـورة مـن صـنع الجمــاهيرإن مبـدا

أ
 ، إن الثـورة هـي ممارســة الجمــاهير المنتجــة وهـو ا

 الحليــف: ، بتحــالف مـع جمــاهير الفلحيــن الفقــراء و المعــدمين الطبقة الثورية حــتى النهايــةالمنظمة بطليعة البروليتاريا، 

 الثــورة الشــتراكية الــتي المعاديــة للمبرياليــة و القطــاع، و لكــن حــتى فــي الثــورة الديمقراطيــةالــدائم للبروليتاريــا ليــس فــي 

سمالية و بناء الشتراكية
أ
شكال الستغلل، والمجتمع اللطبقي، وصول إلى تهدف إلى تحطيم الرا

أ
  الذي تنمحي فيه كل ا

 الحليــف المـؤقت للبروليتاريــا، فـي جبهــة: بتحالف مـع الجمـاهير الصـغيرة و الفئت الوطنيـة داخـل البرجوازيـة المتوسـطة 

 هـذه. جمهوريــة مجــالس العمــال و الفلحيــن و الجنــود الثــوريين  :   عريضة تستهدف إقامة الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية 

و تحريــف، ليســت الثــورة-هي طريق الماركسيين
أ
ن يضعوه موضع تــردد ا

أ
حوال ا

أ
ي حال من ال

أ
 اللينينيين الذي ل يمكن با

ن الجمـاهير المنتجـة و المضـطهدة هـي القـادرة علـى تحطيـم سـلطة المعمريــن الجـدد و الوسـطاء
أ
 فقط من صنع الجماهير ل

جنــبي و الجلديــن و تــدمير جهــاز الدولــة الســتغللي والقمعــي عــبر الحــرب الشــعبية الطويلــة المــدى، و لكــن
أ
ســمال ال

أ
 والرا

ي تحريــف
أ
سـمالية، و فـي وجـه ا

أ
عـداء، و القـوى الـتي تريـد الرتـداد إلـى الرا

أ
مين قوتهـا فـي وجـه ال

أ
 لضمان مسـيرة الثـورة و تــا

ول ثـــورة فـــي التاريـــخ يصـــنعها العبيـــد هـــذه المـــرة
أ
 بيروقراطـــي لـــن يكـــون إل لصـــالح البرجوازيـــة، فـــالثورة البروليتاريـــة هـــي ا

.لحسابهم الخاص
حســنفالعنف الثوري إذن هو تتويج لممارسة الجماهير الثورية

أ
ن تقوم به شبكات معدة ا

أ
 ، و ليس عمل تقنيا يمكن ا

زق الدمويــة للمناضــلين، مهمــا بلغــت درجــة تنظيمهــم و تســليحهم،
ن
ن يقــود غل إلــى المــا

أ
 إعــداد، إن هــذا الفهــم ل يمكــن ا

خيرة حيـن شـملت هـذه العتقـالت كـل المجموعــات تقريبــا 
أ
يام ال

أ
ثبتته ال

أ
ن الجنــاح قـد زج بكــل(الشيء الذي ا

أ
 ممـا يظهـر ا

زق
أ
سلحة الجيـدة الـتي لــم) مناضليه في هذا الما

أ
 و وصلت إلى سياسيــي الحزب المسالمين، و سقوط كميات ضخمة من ال

.تعرف طريق الستعمال بعد
ين التاليين من نفس المنظور السابق 

أ
ن نضيف الخطا

أ
:يمكننا كذلك ا
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أ
مــاكن .ا

أ
مــاكن المحــددة للعمليــات اختيـــارا مدروســا، و اختيـــارا سياســيا، إن قيــام العمليــات فــي ا

أ
 لــم يكـــن اختيـــار ال

 معزولــة ل يحــدده فقــط وضــع جغرافــي مناســب، بــل حــدة الصــراع الطبقــي فــي المنطقــة و تمركــز المصــالح المبرياليــة، ممــا

عـداء الطبقييــن 
أ
 و دفـع جمــاهير) المعمريــن الجـدد(يعطـي مناخــا جماهيريــا مناســبا لعمليـات عســكرية تســتهدف مصــالح ال

رض و مقاومـــة قـــوات العـــدو 
أ
 كمـــا وقـــع بصـــورة عفويـــة و جزئيـــة فـــي...) تادلـــة، الغـــرب، ســـوس (الفلحيـــن إلـــى احتلل ال

.خنيفرة
 مهاجمة المخزنية و رجال البوليس العاديين، مما سيسيء إلى هذه العمليــات، مــا دام مطلوبــا مــن هـذه الفئت، .ب 

 من الجماهير الشعبية، بان تحول بنادقها إلى صــدر النظـام 
أ
 بجــانب الجمـاهير و طلئعهــا المسـلحة،التي هي جزء ل يتجزا

مــر الــذي ل يكــون عفويــا، بــل مــن خلل عمــل سياســي و تنظيمــي للطليعــة البروليتاريــة داخــل هــذه الفئت
أ
 ، و ل يمكــنال

ي تصدع داخل جهازه القمعي
أ
ن تفيد العدو في ضمان إخلص هذه القوات إليه و منع ا

أ
.هذه العمليات إل ا

ما برنامج  .7
أ
 المقدم في إذاعة ليبيا، فهو نفس البرنامــج الصـلحي التفاوضـي، و هـو تعـبير عـن نفــس الــروح" الثورة"ا

كيــدا بالتــالي لفشــلهم التــاريخيجمهوريــة ديمقراطيــة برجوازيــةالطبقيــة البرجوازيــة الــتي تحــرك هــؤلء فــي إقامــة 
أ
 و هــو. ، و تا

ســمالية و بنــاء نظامهــا
أ
 يختلــف اختلفــا جــذريا عــن البرنامــج البروليتــاري، الــذي يســتهدف تصــفية المصــالح القطاعيــة و الرا

 إن النقطــــتين التــــاليتين كافيتــــان لبــــراز الخلف. الشــــتراكي الحـــق، عــــبر دكـتاتوريتهــــا الحقـــة و تحــــالف الفلحيــــن الفقــــراء

ساسي بينهما 
أ
:العميق و ال

شـكالها، جمهوريــةالجمهوريــة الديمقراطيـة البرجوازيــةإن شكل الدولة في البرنامج البرجوازي، هو عين  -
أ
علـى ا

أ
  فـي ا

ـــتي تمـــارس مـــن خللهـــا الســـلطة مـــا دولـــة البروليتاريـــا، فتقـــوم علـــى تنظيـــم المجـــالس الشـــعبية ال
أ
سيســـي، ا

أ
 المجلـــس التا

غلبيـة،. السياسية و القتصادية
أ
قليـة علـى ال

أ
سيسـي هـو تنظيــم البرجوازيـة و دكـتاتوريتهــا، و هـي دكـتاتوريـة ال

أ
 المجلس التا

غلبيــة علــى
أ
 المجــالس هــي تنظيــم ســلطة البروليتاريــا و حلفائهــا فــي الجمهوريــة الديمقراطيــة الشــعبية، و هــي دكـتاتوريــة ال

قلية
أ
.ال

مـا الثـورة -
أ
سـمالية البرجوازيــة علـى جمـاهير الفلحيــن الفقـراء، ا

أ
 إن الصلح الزراعي المقترح ليس إل تركيز هيمنـة الرا

راضــي مــن المعمريــن الجــدد مــن طــرف الفلحيــن المســلحين و. الزراعيــة الــتي هــي عمــاد الثــورة الديمقراطيــة
أ
 فهــي انــتزاع ال

.المنظمين في مجالسهم
IV  نمو الحركة الجماهيريةــ

عقــب سـنوات الركـود الـتي 1970، و بصفة خاصـة منـذ سـنة 68عرفت الحركة الجماهيرية منذ سنة  .1
أ
 نهوضـا جديـدا ا

سال رصاص العدو دماء الجماهير الغاضبة في شوارع البيضاء  65تلت مارس 
أ
.حين ا

 ، منعطــف تحــول حاســم فــي نمــو المســيرة النضــالية لشــعبنا، ل يقــاس فقــط بمقــدار الضــحايا و65لقــد شــكلت مــارس 

ولالجمهوريـة الـتي تنــادي بإســقاط الملكيـة، و رفــع شـعار بســبب شــعاراتهاالدماء التي صبغت شـوارع البيضـاء، و لكــن 
أ
  ل

.مرة في تاريخ الحركة الجماهيرية
  لشتداد عملية النهب الستعماري الجديد، بعد فشل و إبعاد البرجوازيـة الوطنيــةحاصل موضوعيا 1965لقد كانت 
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 ، و1963، و تدشين عهد الرهاب بشــكل مباشــر منـذ ســنة 1962من الحكم، و انفراد الطبقة الحاكمة بالسلطة ابتداء من 

يضــا فـي وضـعية قابلــة
أ
دت عمليـة النهـب الشـديد إلـى تفــاحش وضـعية الجمـاهير بشــكل لـم يســبق لـه مثيـل، جعــل منهـا ا

أ
 ا

.1965للنفجار و بالقدر الذي كانت عليه في مارس 
يضـا،  1965كـانت 

أ
  للصـلحية الـتي كـانت حـتى ذلـك الحيــن، فـي مقدمـة الحركـة الجماهيريــة؛بعفويتهــا نقــدا دمويـاا

.إدانة لبرامجها و خطها الديمقراطي، الليبرالي، و البلنكي المتستر
داة الثورية القادرة على بلــورة الطاقــات الثوريــة للجمــاهير الكادحــة، و ضـمان السـير بهــا نحـو انـتزاع

أ
 و بسبب غياب ال

 مكاسب من النظام، بسبب تخاذل الصلحية و طبيعتها المساومة و خوفها من الحركة الجماهيرية، فقد تحــولت مــارس

 إلــى مذبحــة، و ركــزت الجمــود و الركــود داخــل حركــة الجمــاهير لفــترة قصــيرة، و دفعــت النظــام إلــى تصــعيد عمليــة 1965

فضل من مرحلة ما قبل مارس 
أ
.1965النهب و القمع في شروط ا

نظمة البرجوازية المتخاذلة في يونيو 
أ
 ، و نمو المقاومة الفلسطينية المسلحة عامل ل يمكن1967لقد كانت هزيمة ال

ت تســتعيد الحركــة الجماهيريــة، و فــي مقــدمتها الطبقــة العاملــة،. إغفــاله فــي نمــو الحركــة الجماهيريــة و نهوضــها
أ
 هكــذا بــدا

 و. طاقاتها النضــالية، كمـا يتجلـى ذلــك فـي إضــرابات عمـال منــاجم جـرادة و خريبكــة الطويلــة و إضــرابات التلميـذ و الطلبـة

و داخـــل جمـــاهير الفلحيـــن مـــع انتفاضـــة70تطـــورت نضـــاليتها بصـــفة خاصـــة ابتـــداء مـــن 
أ
 ، ســواء داخـــل القطـــاع العمـــالي ا

و في حركـة الشــبيبة المدرســية
أ
ولد خليفة المجيدة وسطات، ا

أ
 فالنضـالت الهائلـة فـي فــبراير و مــارس الــتي تــوجت. فلحي ا

 بمنـــاورة إفـــران الـــتي شـــكلت رصـــيدا جديـــدا للصـــلحية فــي المســـاومة علـــى ظهـــر نضـــالت الجمـــاهير، و إضـــراب الجمـــاهير

و في نضالتها ضد التجنيــد" لوبيز برافو"ضد زيارة  1970مايو  4الطلبية الشامل يوم 
أ
سباني، ا

أ
 وزير خارجية الستعمار ال

.في مايو و يونيو التي حملت معها المظاهرة كوسيلة نضالية دائمة
 لقــد صــحب هـذا النمــو المتزايــد تجــذير فــي نضــالية الحركـة الجماهيريــة، تجــذير شــعاراتها و مطامحهــا، و تجــذير فـي .2

ساليبها النضالية
أ
.ا

 و شكلت الشبيبة المدرسية، حركة التلميذ و حركة الطلبــة، الفئــة المتقدمـة داخــل الحركــة الجماهيريــة الــتي حملـت

  إلــى الجمــاهير الكادحــة يشــكلون مثقفــي هــذهانتمــائهم عضــويالــواء هــذا التجــذير و عــبرت عنــه، فجمــاهير التلميــذ بحكــم 

 و ابتداء 1965الجماهير و المعبرين عن وعيها الحسي، فهم يعكسون بداية تبلور الوعي لدى الجماهير، ابتداء من مارس 

 من/ و هذا ما يفسر انبثاق اليسار و حمله لخط جذري اتجاه مختلف قضايا المسيرة الثورية الجماهيرية. 1967من يوليوز 

 ، و هـــذا النبثـــاق هـــو التعـــبير الناضـــج عـــن تجـــذير الحركـــة الجماهيريـــة وداخـــل طلئـــع حركـــة التلميـــذ و الحركـــة الطلبيـــة

قـــوى و تنـــامي الحركـــة الجماهيريـــة كـقـــوة تاريخيـــة
أ
ن اليســـار الثـــوري هـــو حامـــل مســـتقبل ا

أ
قـــوى باعتبـــار ا

أ
 اكـتســـابها طابعـــا ا

.حاسمة
مـــا بالنســـبة للطبقـــة العاملـــة فـــإن هـــذا التجـــذير، ل يمكـــن وضـــعه مـــن زاويـــة مقيـــاس الـــدور التـــاريخي الـــذي ســـتلعبه

أ
 ا

 تتواصــل و تتعمــق 1968كطليعــة للثــورة، و لكــن مــن زاويــة الشــروط الموضـوعية الــتي تحــدد وضــع الطبقــة العاملــة، فمنــذ 
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 و تـــواجه الطبقـــة العاملـــة فـــي نضـــالها بشـــكل خـــاص ظـــاهرة. 1971إضـــرابات الطبقـــة العاملـــة و بصـــفة خاصـــة منـــذ خريـــف 

 ، التي تعني تشـريد الطبقــة العاملــة، و هـي إحــدى النتائــج الحتميــة لسياسـية النظــام التبعيــة القائمــة علـىالستنزاف القوية

 معــاداة التصــنيع الحقيقــي للبلد، الــذي ينمــي البطالــة بشــكل قــوي فــي ظــل تزايــد الســكان الهائــل، و هــذا يجعــل شــعارات

 الطـــرد و فصـــل العمـــال و إقفـــال المعامـــل تتصـــدر نضـــالت الطبقـــة العاملـــة، بالضـــافة إلـــى شـــعارات الحريـــات النقابيـــة و

  مهم داخل نضالت الطبقـة العاملـة، إذا قارنــا بيــن نضــالتكيفيو هذا تحول ... النضال ضد الممثلين النقابيين و القمع 

جــور العــام 1971
أ
دت إلــى تحقيــق رفــع ال

أ
جــور، و ا

أ
 إن هــذا النمــو و. و مــا قبلهــا الــتي كــانت تتصــدرها نضــالت الزيــادة فــي ال

ساليبها النضالية يتجلــى فــي احتلل
أ
 التجذر في نضالت الطبقة العاملة يجعلها في مواجهة جهاز القمع و يفرض تجول في ا

خيـر فـي احتلل
أ
 المعامل و مواجهة عنف قوات القمـع كمـا هـو واضــح فـي نضــال عمــال قطـارة و نضـالت عمـال خريبكـة ال

 المساكن و نضالت عمال الكارطون في القنيطرة و نضالت عمال النسيج، و من مظـاهر هـذا التحــول الكيفـي تحــول علـى

ســاليب التنظيــم، هــذا مــا يدشــنه عمــال المنــاجم فــي خريبكــة و قطــارة، و بــرز بشــكل واضــح فــي إضــراب عمــال
أ
 مســتوى ا

خير حين قام العمال قاعديا بتنظيم لجن الضراب التي نظمت الضراب و سهرت عليه
أ
 كمــا. السكك الحديدية البطولي ال

خيرة تسير في نفس التجاه
أ
سابيع ال

أ
ن النضالت و المظاهرات الضخمة التي قامت بها الطبقة العاملة في الخارج في ال

أ
.ا

ن البيروقراطية النقابية ل زالت تشكل عرقلة كبيرة في وجــه الطبقــة العاملـة وتمــارس تكســير نضــالتها و تفتيتهــا،
أ
 إل ا

 و إجهـــاض ظهـــور الـــوعي البروليتـــاري الـــذي يتنـــامى لـــدى الطبقـــة العاملـــة، الشـــيء الـــذي يجعـــل مـــن البيروقراطيـــة النقابيـــة

خيـرة 
أ
سمال في تشــريد الطبقـة و اضـطهادها، ممـا يفــرض علـى هـذه ال

أ
ســمال والحليف الموضوعي للرا

أ
 ربــط نضـالها ضـد الرا

.القمع بالنضال ضد البيروقراطية النقابية
كـثر حـــدة، فالجمـــاهير الفلحيـــة الفقيـــرة تجـــد نفســـها

أ
مــا داخـــل حركــة الفلحيـــن فــإن هــذا التجـــذير يكـتســـب طابعـــا ا

أ
 ا

راضــيهم و تشـريدهم و تحــويلهم
أ
 مباشرة في مواجهة نظام المعمرين الجدد و جهازهم القمعي، حيث تمارس عملية انـتزاع ا

حـوال يصــدرون
أ
حسـن ال

أ
و عاطلين يحالون على معسكرات العتقال الجماعية فـي مـدن الزديـر، و فـي ا

أ
 إلى عمال زراعيين ا

يــدي عاملــة
أ
ن تســتطيع مهزلــة . إلــى الخــارج فــي شــكل ا

أ
 تجميــد و إخمــاد التمــردات" الثــورة الزراعيـــة) "حســن(و بــدل مــن ا

راضــي القليلـة الموزعـة فـي
أ
 الفلحية التي تتسع، فإنهــا خلقــت جـوا متـوترا بسـبب طـرق التوزيــع و وســائله ممـا يجعــل مـن ال

).إلخ...ما يسمى بالتعاونيات، القروض الجبارية، الضرائب، ... (النهاية ملكا لجهاز الدولة بعدة وسائل 
كـثر جدريــة 

أ
ســاليب ا

أ
رض يتصــدر نضــالت الفلحيــن و مطــالبهم وبا

أ
رض(هكــذا فـإن شــعار ال

أ
 ممــا يضــعهم) احتلل ال

مثلــة معروفــة فــي هــذا المجــال 
أ
ولد تايمــة،(فــي مواقــع الصــدام المباشــر مــع الجهــاز القمعــي، و ال

أ
ولد خليفــة، ســطات ا

أ
 ا

يت علة 
ن
نكاد، ا

أ
...).تسلطانت، ا

 و تعرف جماهير البرجوازية الصــغرى بــدورها نمـوا كيفيــا فـي نضـالتها، ليــس فقـط علـى مســتوى الحركـة الطلبيـة الـتي

بنـــاء الجمـــاهير
أ
ثر بعـــدة عوامـــل فـــي مقـــدمتها تزايـــد قاعـــدتها مـــن ا

أ
 ترتبـــط شـــديد الرتبـــاط بحركـــة الجمـــاهير الكادحـــة و تتـــا

ساتذة و المعلمين الذين شــنوا هــذه الســنة
أ
 الكادحة، و تمركز متقدم للفكر الثوري و اليسار داخلها، بل كذلك قطاعات ال
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ول مـرة منـذ 
أ
 ، الـذين يتعرضـون...، و كـذلك المهندسـون و التقنيـون و صـغار التجـار 1965إضرابا وطنيـا موحـدا و شـامل ل

.للقمع القتصادي و الثقافي من طرف كمشة الطبقة الحاكمة
ساســية المميــزة لنمــو الحركــة الجماهيريــة، هــو اتجاههــا فــي نضــالتها نحــو  .3

أ
 ، و هــذهالوحــدةإن إحــدى الظــواهر ال

ن هـــذه الوحـــدة تعنـــي إزاحـــة
أ
هميـــة خاصـــة فـــي نظرنـــا، ل

أ
نهـــا تكـتســـي ا

أ
نهـــا ل تـــزال فـــي مرحلتهـــا البدائيـــة إل ا

أ
 الظـــاهرة رغـــم ا

ذنــابه مــن الــبيروقراطيين النقــابيين و النتهــازيين، و تعطــي للحركــة الجماهيريــة
أ
 لعراقيــل التقســيم الــتي يمارســها الحكــم و ا

مثــل
أ
كـثر فــي الضــراب. قــوة ا

أ
 ذلــك يتجلــى فــي التحــام حركـتي التلميــذ والطلبــة، و دعــم الجمــاهير لهمــا، و تبلــور ا

أ
 لقــد بــدا

ساتذة و المعلمين حــول شــعارات
أ
 الموحد و الشامل على مستوى كل قطاع السكك الحديدية، و على مستوى إضرابات ال

 يتطور نسبيا داخل قطاع النســيج
أ
ت تتسـع و تهـدد بتكســير كـل العوائـق و. موحدة، وبدا

أ
شــكال التضــامن قـد بـدا

أ
ن ا

أ
 كمـا ا

.الحواجز بين مختلف فصائل الحركة الجماهيرية
ولــى، فــالقوى النتهازيــة و البيروقراطيــة، و

أ
ن هــذه الوحــدة ل تــزال عفويــة و جزئيــة فــي مراحلهــا البدائيــة ال

أ
 و واضــح ا

خـــذ طابعهـــا المتماســـك و
أ
ن تا

أ
 قصـــور الـــوعي الجمـــاهيري مـــن بيـــن العراقيـــل القويـــة الـــتي ل تـــزال تمنـــع هـــذه الوحـــدة مـــن ا

.المتلحم الذي يخيف بحق النظام و النتهازيين
 غيــــاب الحــــزب الثــــوري البروليتــــاري القــــادر علــــى بلــــورة الطاقــــات الثوريــــة للجمــــاهير فــــي جبهــــة ثوريــــة واحــــدة بقيــــادة

  فـي مواجهـة النظـام ولالنضـال السياسـي الثـوريالبروليتاريا هو العامل الحاسـم؛ فهـذه الوحـدة تشـتد و تتماسـك فـي ظــل 

و
أ
ن تتبلــور فـي ظــل نضــالت مهنيــة تفــرض تقســيما فــي نضــالت الجمـاهير بيــن هـذا القطـاع و ذاك، و هـذا المعمـل ا

أ
 يمكن ا

ن اتجاه الحركة الجماهيرية يحمل بذور وحدتها و قوتها
أ
خر، إل ا

ن
.ال

ن نشدد هنا على طابع هذا النمو، إن هذا النمو و التجذير داخل الحركة الجماهيرية، ليس نمـوا مسـتقيما و .4
أ
 نريد ا

خطــاء الــتي
أ
 صــاعدا فــي خــط واحــد ل انعــراج فيــه، بــل هــو نمــو فــي اتجــاه التصــاعد و التجــذير و الوحــدة عــبر النكبــات و ال

ساسي 
أ
ساسي الحركة الجماهيرية التي تظل عفويةتفرضها بشكل ا

أ
. للحركة الجماهيرية في الوضع الراهنالطابع ال

و ذاك، بــل هــو طــابع المرحلــة التاريخيــة ككــل ابتــداء مــن
أ
 إن هــذا النمــو ل يقــاس بتراجعــات جزئيــة فــي هــذا القطــاع ا

ساســي العامــل الموضــوعي الرئيســي 1968
أ
قليــة: ، و الــتي يحــددها بشـــكل ا

أ
 تصــعيد الضــطهاد و الســتغلل مــن طــرف ال

خــر
ن
 الحاكمة و تفاحش وضعية و بؤس الجماهير، هذا التصعيد الذي يمركز في هذا القطب الثراء والبذخ، و فــي القطــب ال

خطـاء هـذا النضــال و
أ
يضا، إن الواقع الموضـوعي يـدفع الجمـاهير إلـى النضــال بكـل ا

أ
 الفقر و الجهل، و العزم على النضال ا

ن ينقــل نضــال. قصوره الناتج عن عفوية الحركة الجماهيرية
أ
ن العامل الموضـوعي ل يكـفـي فـي حـد ذاتـه، و ل يمكنـه ا

أ
 بيد ا

.الجماهير إلى مرحلة النضال الثوري الجذري بل إن هذا النتقال رهين بعملية نشوء و تبلور الحزب الثوري
ن نزعــــات متعــــددة قــــد تبلــــورت داخــــل المناضــــلين، بعضــــها يــــرى فــــي الحركــــة

أ
لة ل

أ
ن نشــــدد علــــى هــــذه المســــا

أ
 نريــــد ا

خطـاء قاتلـة فـي ظـل
أ
شرنا إليها في شكل إيجــابي بشــكل يـدفع إلـى نزعـة مغـامرة قـد تجــره إلـى ا

أ
 الجماهيرية الخصائص التي ا

خطــاء البلنكييــن(اللينينيــة و تصــاعد فاشــية النظــام، -الوضــع الــذاتي للحركــة الماركســية
أ
خــرى تبــالغ فــي تقــدير). نفــس ا

أ
 و ا
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 تلك التراجعات الجزئية و تجعل منها ردة يمينية داخل حركـة الجمــاهير و هـذا التقـدير يهـدد بنشــوء انعزاليــة مميتـة داخــل

.اليسار الماركسي اللينيني
ساسـا فــي نظــرة ضــيقة و سـطحية للحركـة الجماهيريـة، نظــرة ضـيقة و سـطحية فـي علقـة

أ
خطاء هذا التقدير تقــوم ا

أ
 إن ا

 الحركــة الجماهيريــة بــالقمع المســلط، نظــرة ضــيقة لتراجعــات الحركــة الجماهيريــة و الضــطهاد فــي قطاعــات يوجــد داخلهــا

.اليسار
و ذاك، إنـــه

أ
 فمـــا يســـمى بـــالردة داخـــل الحركـــة الجماهيريـــة ل يمكـــن قياســـه بتراجعـــات محـــدودة داخـــل هـــذا القطـــاع ا

 مرتبط بتصاعد فاشية النظام، و هذا التصاعد نفسه هـو رد فعــل النظــام علـى نمـو الحركـة الجماهيريـة و نمـو جـذريتها، كمــا

طير، يفـــرض ذلـــك؛
أ
خطـــاء اليســـار الماركســـي اللينينـــي فـــي التـــوجيه، و قصـــوره فـــي العمـــل الـــدعائي الثـــوري و فـــي التـــا

أ
ن ا

أ
 ا

 بالضافة إلى العراقيل التي تزرعها البيروقراطية النقابية و النتهازية في هذا النمو و التي يمكنها استغلل شروط مثل هــذه

ربها في تكسير الحركة الجماهيرية و فرض تراجعات داخلها و الحتفاظ بها تحت وصايتها
ن
.لتحقيق ما

ينا، هو النمو والجذرية، و هو نمو ل يتم في خط مسـتقيم وسـهل، و وفـق رغبـات الثــوريين
أ
 إن طابع المرحلة، كما را

خطــاء و النتصــارات، مــا دام الطــابع
أ
 الذاتيــة، إنــه تجــذير و نمــو يفرضــه واقــع الجمــاهير المضــطهدة نفســها، مــن خلل ال

ساســي هــو العفويــة بكــل مــا تحملــه هــذه العفويــة مــن تفكــك و تشــتيت فــي قــوة الحركــة الجماهيريــة
أ
 و مــا دام تجــاوز هــذه. ال

داة الثوريــة البروليتاريــة، القــادرة علــى بلــورة الطاقــات الثوريــة الجماهيريــة و
أ
ول، بانبثــاق ال

أ
 العفويــة مشــروط فــي المقــام ال

ولــى علــى اليســار
أ
 بلورتها كـقوة متراصة وحاسمة في مواجهة العدو الطبقي و سيدته المبرياليــة، فــإن هــذا يطـرح بالدرجــة ال

داة، باعتبــاره البــديل الناشــئ لكــل القيــادات الصــلحية و
أ
ساســية فــي عمليــة نشــوء و تبلــور ال

أ
 الماركســي اللينينــي مهــامه ال

 النتهازية المتعفنة و النقلبية، و ذلك من خلل قدرته على نهج خط ســليم و طــرح نفســه فــي قلــب الحركـة الجماهيريــة،

 داخــــل الطبقــــة العاملــــة و الفلحيــــن الفقــــراء، و قــــدرته علــــى تعميــــق تناقضــــات النظــــام و المبرياليــــة، تلــــك التناقضــــات

.المشروطة في تعمقها بنمو قوة و جذرية الحركة الجماهيرية
اللينينية- مهام الحركة الماركسية : ثانيا 

طير و تنمية نضالت الحركة الجماهيريــة -يشكل قصور الحركة الماركسية
أ
 الطبقــة العاملــة و الفلحيــن: اللينينية في تا

خر تبلور الحركـة الجماهيريــة كـقـوة حاسـمة علـى سـاحة الصــراع الطبقــي الــذي
أ
ساسيا في تا

أ
 الفقراء و الشباب الثوري، عامل ا

ينـــا
أ
 فمـــا دامـــت الطبقـــة العاملـــة و مجمـــوع الجمـــاهير الكادحـــة لـــم تفـــرز. مرحلـــة جديـــدة- يـــدخل فـــي الوضـــع الراهـــن ىكمارا

مــام
أ
زمــة النظــام و تصــعيد فاشــيته و ا

أ
مــام تزايــد ا

أ
مامهــا قطــع مراحــل طويلــة فــي نضــالها، ا

أ
 طليعتهــا البروليتاريــة، فســيبقى ا

مري البرجوازي الصغير
ن
.انحلل البرجوازية الوطنية و اندحار الجناح التا

داة الثوريـــــة
أ
 و علـــــى الحركـــــة الماركســـــية اللينينيـــــة و هـــــي المرشـــــحة تاريخيـــــا للقيـــــام بـــــدور حاســـــم فـــــي عمليـــــة بنـــــاء ال

ن تحقق قفزة كيفية جديدة في خطها و ممارستها، من
أ
نها حاملة إيديولوجية الطبقة العاملة، عليها ا

أ
 البروليتارية، بحكم ا

داة، و إذا لـــم تســـتطع تحقيـــق هـــذه القفـــزة المطلوبـــة بشـــكل حاســـم، فـــي الشـــروط
أ
جـــل الســـير قـــدما فـــي عمليـــة تبلـــور ال

أ
 ا
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 الجديــدة للوضــع الراهــن، الــذي يتطلــب تحــول جديــدا فــي مختلــف مســتويات العمــل الثــوري، السياســية و اليديولوجيــة

ولــى عمليــة 
أ
داة الثوريــة، الــتي هــي بالدرجــة ال

أ
 انــدماجوالتنظيميــة، فإنهــا ســتعجز عــن القيــام بــدورها فــي عمليــة انبثــاق ال

ول، و مجموع الجماهير الكادحة، و هــي عمليــة كـفاحيــة شــاملة، تتطلــب
أ
 الطليعة الثورية المنظمة بحركة الطبقة العاملة ا

ســس و يتــدعم كـقيــادة. خطــا إيــديولوجيا وسياســيا و تنظيميــا ســديدا
أ
 إن الحــزب الثــوري هــو حصــيلة هــذا النــدماج، فهــو يتا

 عامــة لكـفــاح الجمــاهير، مــن خلل تقــدم هــذا الكـفــاح نفســه و تعمقــه، فليــس بنــاء الحــزب الثــوري عمليــة تتــم خــارج كـفــاح

و نتيجــة لهــا، إنــه 
أ
 منتــج والجمــاهير بشــكل ســلمي و هــادئ، ليــس الحــزب الثــوري معطــى ســابقا علــى الحركــة الجماهيريــة ا

. لها في نفس الوقت، يتصلب و ينصهر في عنف الكـفاحات الشاقة للجماهير الكادحةنتيجة
وليــة و الضــرورية فــي الوضــع الراهــن معالجــة وضــعية الحركــة الماركســية

أ
-ســنحاول مــن خلل طــرح وتحديــد المهــام ال

رضــية للتقــاء و تضــافر جهــود جميــع الماركســيين اللينينييــناللينينيــة و قصــورها، الــتي تشــكل فــي نظرنــا 
أ
  لمواجهــة حازمــةا

ننا ما لم نواجه بنجاعــة هـذه الوضــعية الذاتيـة، و مـا لـم ننكــب عليهــا، فلــن. لواجباتهم في المرحلة الراهنة
أ
 و يبقى واضحا ا

و خيانــة
أ
و تخلــف الحركـة الجماهيريـة، ا

أ
 نستطيع إل ترديد الشعارات الفارغة و الصراع الدائم حول القمع وفاشــية النظــام، ا

حزاب الصلحية
أ
ن يتــم خــارج الحركـة الجماهيريـة، فـي-ومعالجة وضعية الحركة الماركسـية. ال

أ
مـر ل يمكـن ا

أ
 اللينينيـة هـو ا

خطــاء و
أ
 نقاش هـادئ، بــل يتــم فـي صــلب الحركـة الجماهيريــة، ومــن خلل الصـعوبات اليوميــة الـتي تثيرهــا، مـن خلل ال

.القمع ذاته، و تمتين الحركة الماركسية اللينينية و تصليبها بدروس النضال ذاته
الطبقة العاملة -1

داة الثورية، بتجذر الحركة الماركسية
أ
ن الطبقـة العاملـة هـي-يرتبط تبلور ال

أ
 اللينينيـة داخــل الطبقـة العاملـة، بحكــم ا

.طليعة الثورة
 ، موضــوعة عقائديــة جامــدة، بــل حقيقــة موضــوعية تؤكــدها نضــالتالطبقــة العاملــة طليعــة الثــورة: ليســت موضــوعة 

و مــا بعــده وبصــفة خاصـة فـي الســنوات 1955الطبقـة العاملــة فـي طليعـة كـفــاح شـعبنا، سـواء قبــل 
أ
جــل الســتقلل، ا

أ
 مــن ا

خيـــرة، إنـــه الـــدور الـــذي يـــبرز يوميـــا رغـــم العراقيـــل العديـــدة المزروعـــة فـــي وجـــه طبقتنـــا العاملـــة مـــن طـــرف البيروقراطيـــة
أ
 ال

خــرى فــي اســتمرار هيمنــة
أ
ســمالية المتــدلي داخــل الطبقــة العاملــة، و يشــكل غيــاب الفكــر الثــوري عرقلــة ا

أ
 النقابيــة ذنــب الرا

خر الــوعي البروليتــاري الــذي يشــكل العمليــة الحاســمة فــي
أ
 البيروقراطيــة النقابيــة فــي تكســير نضــالت الطبقــة العاملــة و تــا

.تحول الطبقة العاملة إلى بروليتاريا، إلى طليعة لكـفاح شعبنا
خــذ شــعار-لهذا يتحتم على الماركسيين

أ
ن يا

أ
جل تبلور الوعي البروليتاري، يجب ا

أ
 اللينينيين تكـثيف مجهوداتهم من ا

ن
أ
ساسية في مجالت العمل الثوري و وسائله الدعائيــة و التنظيميــة، إل ا

أ
ولى و ال

أ
 التجذر داخل الطبقة العاملة المكانة ال

 هــذا العمــل داخــل الطبقــة العاملــة ل يتــم فقــط ضــمن علقــة ضــيقة بالطبقــة العاملــة و بهــا وحــدها فقــط، بــل إنــه يتــم مــن

 خلل إنجاز كل المهام التي سنعرضها، مــن خلل إنجــاز الجريــدة و نشــر الفكــر الثــوري، مــن خلل رؤيــة سياســية واضــحة

 )حركـة التلميــذ و الطلبــة(للوضــع الراهــن و شــعارات واضــحة للنضــال، مــن خلل ربــط نضــالت حركــة الشــبيبة المدرســية 

www.30aout.info                                                                                                                              112



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

جــل
أ
 بالطبقــة العاملــة، و فضــح طبيعــة النظــام الفاشــية، و قبــل ذلــك بتــوفر حركــة ماركســية لينينيــة صـلبة و طليعيــة، مــن ا

ساسية التالية 
أ
:ذلك فإن هذا العمل ل يمكن إنجازه إل بمراعاة العتبارات ال

جـل ذلـك يجــب علـى الماركسـيين .1
أ
ول رفع الوعي السياسي لجماهيرنا العماليـة، و ل

أ
 اللينينييــن العمـل علـى-ينبغي ا

جل فضح النظام و تعرية طبيعته القمعية
أ
 شن النضال السياسي ضد النظام، و في جميع فئت الجماهير الكادحة، من ا

شد فئت الحركة الجماهيرية دينامية
أ
 و الستغللية، و تبيان ارتباط الباطرونات بالنظام، و ببوليسه و سجونه، و داخل ا

حيانـا، داخـل حركـة التلميـذ و حركـة الطلبـة
أ
قنعة التي يتسـتر بهـا ا

أ
 و قدرة في المرحلة الراهنة على فضح النظام و تعرية ال

 الـــتي تمكـــن مـــن ذلـــك، و الـــدفع بهـــا إلـــى اللتحـــام بجماهيرنـــا العماليـــة، و القيـــام بالدعايـــة و التحريـــض وســـطها كحركـــات

طـــر مناضـــلة مســـتعدة للقيـــام بهـــذا الـــدور العظيـــم
أ
و لتكـــوين ا

أ
 فـــي كـــل قطاعـــاتينبغـــي شـــن النضـــال السياســـي . نضـــالية، ا

ن ل يسـقط الماركسـيونالمجتمع
أ
 اللينينيـون فـي خطـر حصـر-، حتى يتم تبلور الوعي الثوري لطبقتنا العاملة، لهذا ينبغي ا

ن الوعي السياسي الطبقي، ل يمكن حمله إلى العامــل 
أ
يإل مــن الخــارجعلقتهم بالطبقة العاملة، و بها ل غير، ذلك ل

أ
 ، ا

ن
أ
عمــال، فالميــدان الوحيــد الــذي يمكــن ا

أ
صــحاب ال

أ
 خارج النضال القتصادي، من خارج دائرة العلقــات بيــن العمــال و ا

 جميــعنســتمد منــه هــذه المعرفــة هــو ميــدان علقــات جميــع الطبقــات و الفئت اتجــاه الدولــة و الحكومــة، ميــدان علقــات 

 مــاذا ينبغــي لحمــل المعرفــة السياســية إلــى العمــال ؟؟ ل يمكــن: الطبقــات بعضــها تجــاه بعــض، و لــذلك فــإنه علــى ســؤال 

ولئـك الــذين
أ
 تقديم ذلك الجواب الوحيد الذي يكـتفي به في معظم الحالت المشتغلون في الميـدان العملـي، فضـل عــن ا

 الـــــديمقراطيون-، ’’فلكـــــي يحمـــــل الشـــــتراكيون"الـــــذهاب إلـــــى العمـــــال: "، و نعنـــــي جـــــواب "القتصـــــادية"يميلـــــون إلـــــى 

ن يرسـلوا فصـائلالتوجه إلى جميع طبقات السـكانإلى العمال المعرفة السياسية ينبغي لهم ) الشيوعيون(
أ
 ، ينبغـي لهــم ا

).105لينين، ما العمل ؟ ص .‘‘ (إلى جميع الجهاتجيشهم 
جل النضــال-هكذا ينبغي على الماركسيين .2

أ
 اللينينيين التوجه إلى جميع طبقات و فئت الحركة الجماهيرية، من ا

 السياســي العــام ضــد النظــام و فضــحه، وهــو عمــل يتـــم فــي شـــروطنا الراهنــة داخــل حركــة التلميــذ و حركــة الطلبــة، الــتي

ن تظهر لجماهير العمال، ارتباط الباطرونــات بجهــاز الدولــة القمعـي
أ
ن تفضح طبيعته و ا

أ
 ,يمكنها، بنضالتها المتصاعدة، ا

ن نقلــل مـن
أ
 وبصفة خاصة حين تنبثق جماهير هذه الحركـات مــن الجمــاهير الكادحــة الــتي يشـكلون مثقفيهـا، و ل يمكــن ا

خيــرة، و فــي هــذه الحركــة يمكــن للحركــة الماركســية
أ
ثير الــذي خلقتــه نضــالتها فــي الســنوات ال

أ
طر-التــا

أ
ن تــتزود بــا

أ
 اللينينيــة ا

طـر تكـون قـد تمرســت بالعمــل الثــوري، الــدعائي والتنظيمـي
أ
 مناضـلة للقيــام بمهــام العمـل الثــوري داخــل الطبقـة العاملـة، ا

صــبحت قــادرة علــى 
أ
ن نضــالت جمــاهير الفلحيــن. القيــام بــدور المحــترف الثــوريداخــل حركــة الشــبيبة المدرســية و ا

أ
 كمــا ا

ساسـيا فـي دفـع الـوعي داخـل الطبقـة العاملـة و تعميقـه باسـتمرار، ممـا
أ
ساسـي يشـكل عـامل ا

أ
 المتزايدة و المتجذرة بشــكل ا

ولــى لعمليــات 
أ
ســس ال

أ
ن الطبقــة العاملــة فــي شــروط بلدنــا الملموســة،بنــاء جبهــة العمــال والفلحيــن الثوريــةيخلــق ال

أ
 ، ل

شــد الروابــط بجمــاهير الفلحيــن الفقــراء
أ
 ، ليــس فقــط عمــال المنــاجم الموجــودة فــي قلــب الباديــة، و لكــن داخــلترتبــط با

ساسي 
أ
 ، نفــس)معامل السكر و المصـنوعات الــتي تعتمـد علـى الزراعــة(الصناعات التي ينميها النظام في البوادي، بشكل ا
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 الشــيء بالنســبة لجماهيرنــا العماليــة فــي الخــارج المتزايــدة باســتمرار، و يشــكل جمــاهير التلميــذ الســند التكـتيكي الرئيســي

بناء الفلحين الفقراء
أ
.للحركة الماركسية اللينينية في العمل داخل البادية بحكم اتساع جماهير التلميذ من ا

 في الشروط الملموسة لبلدنا، ل يشكل كـفاح الطبقة العاملة ذاته القـوة الــتي ستســقط النظـام، إن هـذه المســيرة .3

ســـمالية المتقدمـــة حيـــث يتمركـــز الصـــراع الطبقـــي بشـــكل رئيســـي بيـــن البروليتاريـــا و البرجوازيـــة، و
أ
 ل تتـــم إل فـــي البلد الرا

شــكال الشـرعية الموجـودة، إلـى
أ
 يكون مفروضا على الماركسـيين اللينينييــن عمل سياسـيا دعائيـا طـويل، مسـتغلين كـل ال

 حيــن نضــج شــروط النتفاضــة، فيتــم إزاحــة البرجوازيــة مــن الســلطة و اســتيلء البروليتاريــا عليهــا؛ و تشــرع حــال فــي بنــاء

جــزاء الــوطن العربــي ل تشــكل. الشــتراكية، الــتي تتــوفر كــل شــروطها الماديــة
أ
غلــب ا

أ
مــا فــي الظــروف الملموســة لبلدنــا و ل

أ
 ا

 ، في بنية شبه استعمارية و شبه إقطاعية، يشكل فيها الفلحـون قـوة رئيســية فـي الثــورة،طليعة الثورةالطبقة العاملة إل 

 و جماهير واسعة من شبه البروليتاريا، فيكون لزاما على الطبقة العاملــة و حزبهــا السياسـي بنــاء تحــالف ثــوري مـع جمـاهير

جــل 75الفلحيــن الفقــراء و المعــدمين الــذين يشــكلون 
أ
 فــي المائــة مــن الســكان، و يكــون الشــكل الرئيســي للكـفــاح مــن ا

مــد، إن هــذه الشــروط تفــرض علــى الحركــة الماركســية اللينينيــة تنظيــم
أ
 الســلطة تبعــا لــذلك هــو الحــرب الشــعبية الطويلــة ال

 إرســـال مناضـــليها إلـــى جمـــاهير الفلحيـــن الفقـــراء و بصـــفة خاصـــة العمـــال الزراعييـــن الـــذين يشـــكلون محـــور التصـــال بيـــن

.الطبقة العاملة و الفلحين الفقراء، مما يساعد على بلورة الطليعة البروليتارية و ضمان قيادتها للثورة
طــر البروليتاريــة، يتطلــب مــن الحركــة الماركســية .4

أ
 اللينينيــة-إن رفــع الــوعي البروليتــاري لطبقتنــا العاملــة و تكــوين ال

 القــدرة علــى القيــام بعمــل دعــائي لنشــر الماركســية اللينينيــة، باعتبارهــا النظريــة الثوريــة للطبقــة العاملــة، بشــكل كـثيف و

 واســـع، فالطبقـــة العاملـــة تعـــاني مـــن هيمنـــة اليديولوجيـــة البرجوازيـــة الـــتي ل تـــزول مـــن تلقـــاء نفســـها، و ل بحركـــة الطبقـــة

شــكال الهيمنــة البرجوازيــة علــى الطبقــة العاملــة، و
أ
 العاملــة العفويــة، بــل مــن خلل نضــال الثــوريين الحــازم ضــد مختلــف ا

مــام ثقــل هــذه
أ
بشــع صــورها المتمثلــة فــي البيروقراطيـــة النقابيــة، ول يـــزال هــذا العمــل قاصــرا جــدا و متخلفــا وغيــر قـــادر ا

أ
 با

شــكال عــدة و مختلفـة مـن المناشــير إلـى الكراريــس إلــى التحريــض و الدعايــة الشــفوية، إل
أ
ن يتنـوع با

أ
 الهيمنة، الذي يجب ا

ن ل تحصـر عملهــا فـي نضـالت الطبقـة العاملـة، بـل ينبغـي
أ
ن الجريدة هي الشكل الرئيسي في هـذه المهمـة، الـتي ينبغــي ا

أ
 ا

ن تتوجه الجريدة إلى كل
أ
ن تقوم بفضح النظام و طبيعته، و بالصراع الطبقي و تناحر مختلف القوى الجتماعية، يجب ا

أ
 ا

أ
ن تتوفر على شبكة توزيع و لجان القراءة و جميع التقارير في كل البلد و قطاعات المجتمع، لقــد بــدا

أ
 الشعب و فئته، و ا

مـام" تحقيق هذه المهمة الحاسمة مـع بــروز 
أ
نهــا مـا تــزال قاصـرة عــن القيـام بهـذا الــدور علـى" إلـى ال

أ
 الـتي يتعمـق دورهــا بيـد ا

مــام
أ
حســن وجــه، و ذلــك بحكــم معاملــة المناضــلين الثــوريين لهــا، الــذين ل يجعلــون منهــا منــبرا عامــا للتشــهير بالنظــام و ا

أ
 ا

 الشــعب كلــه، و ذلــك عــبر توزيعهــا بالشــكل المطلــوب داخــل الطبقــة العاملــة وتنظيــم لجــان قراءتهــا ومســاندتها، و جمــع

خبار و إرسالها إليها لنجاز دورها على الوجه المطلوب
أ
.التقارير وال

طـــر البروليتاريـــة هـــي .5
أ
 إن الوســـيلة الرئيســـية لمهمـــة التجـــذر داخـــل الطبقـــة العاملـــة و الـــدفع بنضـــالتها و تكـــوين ال

 ، إن قــدرتنا علــى بنــاء اللجــان العماليــة بشــكل كـثير وتوســيعها، و القيــام داخلهــا بعمــل سياســي واللجــان العماليــة الســرية
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 إيـــديولوجي موســـع، ينطلـــق مـــن الواقـــع الملمـــوس للعمـــال و مـــن مشـــاكلهم اليوميـــة، هـــو مقيـــاس تمركزنـــا داخـــل الطبقـــة

طـر البروليتاريــة الـتي ستشــكل الطليعـة البروليتاريــة، هـي وســيلة رفــع
أ
 العاملة، إن اللجان العمالية، هـي وسـيلة تكــوين ال

 وعي العمال و تجاوز النضال النقابي، هي وسيلة إيصال الفكر الثوري وحملــه إلـى جمــاهير العمــال، ليــس بشــكل سـطحي

 وفوقي، بل وفق الممارسة الملموسة للستغلل و الضطهاد الذي يعانيه العمال، و بلغــة العمــال البســيطة و الرائعــة، و

شــكال ســيطرة الفكــر الــبرجوازي، و تســيير العمــال
أ
 هــي الوســيلة الرئيســية فــي إزاحــة هيمنــة البيروقراطيــة النقابيــة و كــل ا

ثبــتالمجالس النضاليةلنضالهم و فرض 
أ
  القاعديـة الـتي يمــارس العمــال فيهــا تـوجيه نضــالهم وفــق مطـامحهم، و هـي الــتي ا

نفسهم في لجان الضراب
أ
خير ضرورتها كشكل ديمقراطي للقيام بنضالهم با

أ
.إضراب عمال السكك الحديدية ال

 و يتـــم تكـــوين هـــذه اللجـــان العماليـــة الســـرية حســـب الواقـــع الملمـــوس لواقـــع العمـــال و إمكانيـــات عمـــل المناضـــلين

و كحلقــة لدراســة 
أ
جــل تنظيــم إضــراب نقــابي ا

أ
مــام"معهــم، فهــي تتكــون كحلقــات للمناضــلين مــن ا

أ
و كلجــان لجمــع" إلــى ال

أ
 ا

و لجان سياسية في حالة توفر عمال متقــدمين، و يتــم تحويــل
أ
و مطرودين، ا

أ
خرين مضربين ا

ن
 المساعدات المادية لعمال ا

طر بروليتارية متقدمة
أ
.هذه اللجان إلى لجان ثورة، بمقدار تطور عملنا معها و بتطور هؤلء العمال داخل هذه اللجان كا

ن نضـــع فـــي مقدمـــة عملنـــا فـــي بنـــاء اللجـــان داخـــل 
أ
ساســـيةويجـــب ا

أ
 +المعامـــل الكـــبرى ( القطاعـــات البروليتاريـــة ال

طـــر البروليتاريـــة )المنـــاجم
أ
ن هـــذه القطاعـــات تـــوفر الشـــروط الموضـــوعية لبنـــاء ال

أ
 درجـــة التنظيـــم العماليـــة، مســـتوى(، ل

ساسية و تحديدها يجب القيام بتحقيقات واســعة لمعرفــة...) العمل المنتج، عدد العمال 
أ
جل معرفة هذه القطاعات ال

أ
 ول

ساسية
أ
.واقع الطبقة العاملة و تحديد القطاعات البروليتارية ال

برنامج الثورة الديمقراطية الشعبية: ــ البديل الثوري  2
ينا في مهمة التجــذر داخــل الطبقـة العاملــة، علــى الماركســيين

أ
 اللينينييــن طــرح معــالم-يفرض الوضع الراهن، و كما را

ن كـــانت الصـــلحية تنشـــر. البرنامـــج الماركســـي اللينينـــي جماهيريـــا، و فــي مقدمــة عملهـــم الـــدعائي
أ
 فمنــذ عـــدة شـــهور منــذ ا

 و في الظــرف الراهــن حيــث يواصــل. افتراءاتها المسمومة على اليسار الثوري، لم يقم الماركسيين بهذا العمل بالقدر اللزم

 الحكم و حزب الستقلل هذه الحملة على الفكر الثوري، و حيث يروج البرجوازيون الصغار البلنكيـون عــبر إذاعتهــم فـي

 ليبيــا برنـــامجهم الـــبرجوازي بكلمــات ثوريــة، ممــا يشــوش البــديل البروليتـــاري فــي وعــي الجمــاهير، و حيــث يحمــل اليســار

 الماركســي اللينينــي بــذور البــديل الطلئعــي الناشــيء، يصــبح لزامــا عليــه إبــراز معــالم البــديل التــاريخي للنظــام المتعفــن،

بصارها إلى الطريق الثوري السديد
أ
.البديل الذي تدركه الجماهير الكادحة من خلل كـفاحها الشاق، و يجذب ا

 
أ
ــــى مــــن كـفاحهــــا إقامــــة  .ا ول

أ
ــــة ال  فل تســــتهدف. الجمهوريــــة الديمقراطيــــة الشــــعبيةتســــتهدف البروليتاريــــا فــــي المرحل

ن الملكيــة ليســت إل بنيــة سياســية لدكـتاتوريــة الطبقــة الحاكمــة 
أ
 المعمريــن الجــدد و(البروليتاريــا إســقاط الملكيــة فقــط، ل

جنــبي و كبــار الــبيروقراطيين
أ
ســمال ال

أ
كـثر خــداعا ) سماســرة الرا

أ
خــرى ا

أ
شــكال ا

أ
ن تســتمر تحــت ا

أ
 جمهوريــة(و الــتي يمكــن ا

 بل تستهدف تحطيم النظام التبعي كله القائم على دعم المبرياليـة و مسـاندتها للكمشـة الحاكمـة، إن...) عسكرية فاشية 

 مجالس العمال و الفلحين و الجنود الثوريين تحت قيادةشكل السلطة في الجمهورية الديمقراطية الشعبية سيكون هو 
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مميــة، إن البروليتاريا
أ
 الســلطة، هي وسيلة ممارسة سلطتها في مراقبة كل اقتصاد البلد و مواردها وسياستها العربيــة و ال

 ، حيــث تتمــرس البروليتاريــا و جمــاهير الفلحيــنتنبثق عبر الكـفاح الثوري الجماهيري في مسيرة الحرب الشعبية الطويلــة

عداء الشعب
أ
.الفقراء من خلل النضال على ممارسة السلطة ضد ا

ن تكون هي تحديد الملكية كما يروج التقنوقراطيــونالثورة الزراعية هي عماد الثورة الديمقراطيةإن  .ب 
أ
 ، و ل يمكن ا

راضــيالبرجوازيون، إن الثورة الزراعية هي ممارسة جماهير الفلحين في 
أ
يــدي المعمريــن الجــدد، مــن طــرفانتزاع ال

أ
  مــن ا

 مجــالس الفلحيــن المســلحة، و تنظيمهـا فـي شــكل الكومونــات الشـعبية فــي حيــن تقــوم مجــالس البروليتاريــا بقيـادة عمليـة

شــكال هيمنـة مصــالح المبرياليـة وعملئهـا، و تحقيــق تطـور القـوى المنتجــة، تمهيــدا
أ
 التحــرر القتصــادي الكاملـة مـن كـل ا

 ، وت صـفية الثقافـة الســتعماريةثقافــة ديمقراطيـة شـعبية عربيــةلعملية البناء الشتراكي، و بعملية بناء الثقافة الجديدة، 

.و القطاعية والبرجوازية
قصى الجناح الغربي للوطن العربي، بجانب الجماهيرجزءا من الثورة العربية الشاملةتشكل الثورة المغربية  -

أ
  في ا

 العربية في الصحراء الغربية، لهذا فإن جمهورية مجالس العمال و الفلحين والجنود الثوريين ستظل مجندة فـي الكـفــاح

قصى شرق الــوطن العربــي، إلـى الصــحراء الغربيــة فـي
أ
 الشاق الذي تخوضه الجماهير العربية من جنوب اليمن و ظفار في ا

قصى غربه، و في طليعة كـفاح الشعب الفلسطيني البطل، 
أ
.فالثورة العربية هي الطار الوحيد لبناء الشتراكيةا

ممية البروليتاريةو تلتزم جمهورية مجالس العمال و الفلحين و الجنود الثوريين  -
أ
 ، و اللتحام بكـفاح المعســكربال

 التقــدمي العــالمي المعــادي للمبرياليــة و الصــهيونية ورجعيــة العــالم، المتكــون مــن الــدول الشــتراكية الحقيقيــة و الطبقــة

 العاملــة فــي بلــدان المبرياليــة و حركــات التحــرر الــوطني، و تحــارب التشــويه و التحريــف الــذي تمارســه الطغمــة التحريفيــة

.اللينينية و راية الثورة العالمية-الحاكمة في التحاد السوفياتي و من يدور في فلكها، و ترفع عاليا راية الماركسية
الستراتيجية الثورية والعنف الثوري

و يــتردد فــي طــرح اســتراتيجيته الثوريــة جماهيريــا و فــي طــرح
أ
خر ا

أ
ن يتــا

أ
 لــم يعـــد بإمكــان اليســـار الماركســي اللينينـــي ا

.مفهومه للعنف الثوري و دوره في المسيرة الثورية
خيــرة قــد برهنــت بشــكل حاســم عــن مــدى هيمنــة اليديولوجيــة البرجوازيــة الصــغيرة علــى الجمــاهير

أ
حــداث ال

أ
 إن ال

خير إطلق مبادراتهــا الكـفاحيــة و
أ
خير نمـو و تجـذير الحركـة الجماهيريـة و تــا

أ
 الكادحة، و مدى ما تسببه هذه الهيمنة مـن تـا

ن تقــوم بــه نخبــة مــن
أ
 تفجيــر طاقاتهــا الثوريــة، و مــا تزكيــه مــن مفــاهيم فوقيـة فــي وعــي الجمــاهير عــن الثــورة، كعمــل يمكــن ا

حــرار"الــوطنيين المخلصــين، فــي شــكل انقلب برجــوازي صــغير يقــوم بــه 
أ
و خــارج الجيــش عــن طريــق شــبكة" الضــباط ال

أ
 ا

ن تقوم بتحطيم الحكم، و يــزداد هـذا الثقــل فـي تكبيــل طاقــات الجمــاهير حينمــا تنتهــي هـذه العمليـات إلـى
أ
 مسلحة يمكن ا

خيرة
أ
يام ال

أ
ساوية كما في ال

أ
.نهاية ما

ولــى، مهمــة إزاحــة هــذه الهيمنــة، و إعــادة توضــيح دور العنــف
أ
 و تقــع علــى عــاتق الماركســيين اللينينييــن بالدرجــة ال

 اللينينيــة، فــي الشــروط الجديــدة للوضــع الراهــن، لنمــو-الثــوري فــي اســتراتيجية الثــورة، و مــا لــم تســتطع الحركــة الماركســية

ن تدمج العنف الثوري بإحكام في خطها السياسي و فـي عملهـا الـدعائيالحركة الجماهيرية، 
أ
 ، فإنهــا سـتحكم علـى نفسـها،ا
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ن تصبح ذيلها و تتجاوزها
أ
.ليس فقط بالتخلف عن الحركة الجماهيرية، و لكن با

كيــد عليــه، دور الجمــاهير الكادحــة فــي القيــام بــالعنف الثــوري و مواجهــة العــدو الطبقــي و
أ
 و فــي مقدمــة مــا يجــب التا

ســــياده المبريــــاليين، 
أ
علــــى لكـفــــاح الجمــــاهير الكادحــــة فــــي تحطيــــم العــــدوا

أ
 ، و إرســــاءإن العنــــف الثــــوري هــــو الشــــكل ال

 الجمهورية الديمقراطية الشعبية، شكل الكـفاح الذي تمارسه في مواجهة العنف الرجعي الذي تمارس بــه الطبقــة الحاكمـة

.استغلل و اضطهاد الجماهير
 و بحكم التناقض في بنية شبه إقطاعية و شبه استعمارية، بين نظام المعمرين الجدد و جماهير الفلحيــن الفقــراء،

مد بقيادة الطبقة العاملة، إنها المســيرة الــتي تقــود فيهــا
أ
 فإن الشكل الرئيسي للعنف الثوري هو الحرب الشعبية الطويلة ال

راضي و تصفية دولــة المعمريــن الجــدد و وســطاء
أ
 البروليتاريا جماهير الفلحين المسلحين عبر الجبهة الثورية إلى انتزاع ال

ســـيس وتـــدعيم الحكـــم الثـــوري للعمـــال و الفلحيـــن مـــن خلل هـــذه المســـيرة
أ
جنـــبي طـــرد المبريـــاليين، و بتا

أ
ســـمال ال

أ
 الرا

سيس مجالس العمال و الفلحين والجنود الثوريين، و هي المسيرة التي تقودها الطليعة البروليتاريــة
أ
 ذاتها، من خلل تا

ن ينفجـــر إل إذا مارســـت الطليعـــة الثوريـــة عمل سياســـيا. المنظمـــة فـــي الحـــزب الثـــوري
أ
 و ل يمكـــن لهـــذا الكـفـــاح العنيـــف ا

  من خلل النضال، طاقاتها الملموسة و قدرتها علــىتدركتنظيميا طويل وسط جماهير الفلحين و جماهير المدن، التي 

خرى"تحطيم العدو و بناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية، فالحرب ليست إل 
أ
".امتدادا للسياسة بوسائل ا

ولى مـن انفجــار طاقـات العنـف الثـوري الجمـاهيري، تقـوم جمـاهير الفلحيــن بقيـادة الحــزب الثـوري،
أ
 و في المرحلة ال

ســيس
أ
يــدي العــدو و اســتخدامه فــي تا

أ
راضــي و حرثهــا بقــوة بواســطة اللجــان الثوريــة، و انــتزاع الســلح مــن ا

أ
 بعمليــة انــتزاع ال

خـرى لتشـتيت قـوات العـدو،
أ
حمـر، و تتسلسـل هـذه النضـالت العنيفـة مـن منطقـة ل

أ
ولـى للجيـش ال

أ
 الكـتائب المسلحة ال

حياء الشعبية، و بتنظيــم المقاومـة لتفكيـك قـوات العـدو،
أ
 في الوقت الذي تقوم فيه جماهير المدن باحتلل المعامل وال

ولــى و كلمـا تمكــن الحــزب الثــوري مــن توســيع هـذه النضــالت
أ
 التي تكون قادرة على التدخل و القمــع بســرعة فـي المرحلــة ال

خــرى، كلمــا اســتطاع تفكيــك قــوات العــدو و تهيــيء مرحلــة جديــدة فــي
أ
 فــي الباديــة و فــي المــدن، و تحريكهــا مــن منطقــة ل

.مرحلة القواعد الحمراء المتحركةالكـفاح و هذه هي 
علــى يتســم توســيع الكـتــائب المســلحة و تركيزهــا فــي 

أ
 ، و توســيع هــذه المراكــز بفعــل نمــومراكــز حصــينةو فــي مرحلــة ا

ســيس الحكــم الجديــد،منــاطق محــررةالطاقــات الكـفاحيــة للجمــاهير، و تتحــول هــذه المراكــز الثابتــة إلــى 
أ
 عمليــة تا

أ
 ، و تبــدا

 تســـليح كـــل الشـــعب،(حكـــم العمـــال و الفلحيـــن المســـلحين فـــي هـــذه المنـــاطق و الشـــروع فـــي تطـــبيق البرنامـــج الثـــوري 

سماليين، تصفية مصالح المبريالية 
أ
ملك المعمرين الجدد و كبار الرا

أ
 ، و في هذه المرحلة التي يحتمــل فيهــا...)مصادرة ا

 تـــدخل المبرياليـــة لحمايـــة مصـــالحها و تـــدعيم النظـــام المعـــرض للنهيـــار، فـــإن هـــذا التـــدخل لـــن يزيـــد كـفـــاح الشـــعب إل

 ضــراوة، و بارتبــاط وثيــق بكـفــاح الجمــاهير الصــحراوية و توســيع جبهــة النضــال ضــد المبرياليــة فــي المنطقــة حــتى النصــر

.النهائي
و فـي كوريــا وظفــار

أ
ثبتتـه انتصــارات الشـعوب فـي الصـين ا

أ
مـاكن عديـدة مـن العــالم، و... هذا هو الطريـق الـذي ا

أ
 و فـي ا
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يام بشكل خاص انتصارات الشعب الفيتنامي و الشعب اللووسي و الشعب الكــامبودجي الـذي يسـتعد هـذه
أ
 تثبته هذه ال

عـــداء الشـــعب
أ
خـــر مواقـــع ا

ن
يـــام لتصـــفية ا

أ
ســـمالية و انتصـــار. ال

أ
 إن الحـــرب الشـــعبية هـــي طريـــق النصـــر فـــي عصـــر انـــدحار الرا

مة العربية في تصفية الصهيونية و المبريالية و الرجعية
أ
.الشتراكية، و هي الطريق الوحيد لشعبنا و لكل ال

طيرهـــا لـــن يتـــم إل بطليعـــة الحـــزب الثـــوري، حـــزب البروليتاريـــا المتحالفـــة مـــع جمـــاهير
أ
 إن تنظيـــم هـــذه المســـيرة و تا

 اللينينيــون ل يرمــون بــالعنف الثــوري علــى عــاتق الحركـة الجماهيريــة، بــل إن دور الحــزب الثــوري-الفلحيــن، فالماركســيون

بسـط مراحلـه، مــن المظـاهرة الـتي تـرد علـى
أ
بتـداء مـن ا

أ
طير و تنظيــم العنــف الثــوري و تفجيـره فـي الـوقت المناسـب، ا

أ
 هو تا

راضــي و حرثهــا
أ
حيــاء الشــعبية إلــى تظــاهرات الفلحيــن فــي الباديــة، مــرورا إلــى المنــاجم و المعامــل و ال

أ
 قــوات القمــع فــي ال

ولى في الحرب الشعبية
أ
سيس القواعد الحمراء المتحركة، المرحلة الحاسمة ال

أ
.بقوة، إلى تا

 إن الحــزب الثــوري هــو الــذي يقــود عمليــة إدراك الجمــاهير لطاقاتهــا الملموســة و لقــدرتها علــى تحطيــم العــدو، باعتبــاره

 استراتيجيا نمرا من ورق، و هو إدراك ل يتم بعمل دعائي نظري من خلل الجرائد و المناشير والتحريــض الخطــابي فقــط،

بسط مراحل النضالبل بتفجير العنف 
أ
شكاله و في ا

أ
بسط ا

أ
و مـنمن ا

أ
جـور ا

أ
جـل الزيـادة فـي ال

أ
 ، فـي النضـال النقــابي مـن ا

طير مبادرات الجماهير، و تصعيدها وفق الشروط الملموسة و في خطة محكمــة، فــي
أ
جل إصلح التعليم، و بتنظيم و تا

أ
 ا

حياء، في الدواوير والضيعات، في المدارس والكليات، إن الماركسيين
أ
 اللينينييــن هـم طليعــة هــذا النضــال-المعامل و ال

طيره و تنظيمه عبر كل مراحله
أ
.و هم الذين يقومون بتا

مزيدا من الصمود و التماسك و اللتحام الحقيقي بالجماهير
ن قصــور الحركــة الماركســية

أ
وضــحنا ا

أ
داة-لقــد ا

أ
خر تبلــور الحركــة الجماهيريــة و انبثــاق ال

أ
ساســي فــي تــا

أ
 اللينينيــة عامــل ا

ســـباب العميقـــة لهــــذا القصــــور إلـــى 
أ
ســـاس الطبقــــي الــــبرجوازي الصــــغيرالثوريــــة البروليتاريــــة، و ترجــــع بعــــض ال

أ
  للحركـــةال

 اللينينية و غياب تجذر الماركسيين اللينينيين داخل الطبقة العاملة طليعة الثورة بصفة خاصــة، ممــا يعرضــهم-الماركسية

.لخطر النزلقات عن الخط البروليتاري السديد
ينا، تفترض نضال مستميتا داخل الطبقة العاملة و .1

أ
 إن عملية بناء الطليعة البروليتارية عملية شاقة و طويلة كما را

 اللينينيــة بنضــالت الطبقــة العاملــة، و تــبرهن فيــه الحركــة الماركســية علــى-فــي كــل واجهــات النضــال تندمــج فيــه الماركســية

-اللينينيـــة مطـــروح عليهـــا التشـــبث فـــي ممارســـتها بخـــط الماركســـية-صـــحة خطهـــا و برنامجهـــا، لهـــذا فـــإن الحركـــة الماركســـية

طرهــا و مناضــليها علــى المبــادئ الماركســيةاللينينيــة، 
أ
 اللينينيــة، و المثــابرة علــى اســتعمالها فــي تحليــل الواقــع و  -  و تربيــة ا

ســاليب الدعايــة و
أ
ســاليب عملهــا الجمــاهيري و الســري، و ا

أ
 الصــعوبات الــتي يثيرهــا، و علــى معالجــة وضــعيتها الذاتيــة، و ا

.التحريض بروح بروليتارية صلبة
ساس الطبقي البرجوازي الصغير يعرض الحركة الماركسية

أ
ن ال

أ
 اللينينية للمزالق المتعــددة، و فــي-فإذا كان صحيحا ا

كـثر مــن ســنة بل انقطــاع، ســواء نحــو النتهازيــة اليســارية و كــل مظــاهر
أ
 شــروط القمــع الرهيــب الــذي تعيشــه حركـتنــا منــذ ا

خطـــاء الحركـــة الماركســـية.. الليبراليـــة و روح المغـــامرة 
أ
ن تحـــل دفعـــة واحـــدة -فـــإن ســـلبيات و ا

أ
 بشـــعار"اللينينيـــة ل يجـــب ا
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 و التــوجيه، و"الذهاب إلى العمال
أ
ساس البرجوازي الصغير وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطــا

أ
 ، و إلى حد يصبح فيه ال

خطائهم و ممارستهم البرجوازية الصغيرة
أ
ن الطبقة العاملة هي المطهر التي يغتسل فيها الرفاق من ا

أ
.كا

جل معالجة وضعيتها الذاتية و قدرتها على تنفيذ المهام الضــرورية إلــى شــعار-لهذا تحتاج الماركسية .2
أ
 اللينينية من ا

. في مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهيريةالصمود و الرتباط بالجماهير
ولو يفترض هذا الشعار 
أ
 ، اليمان بنمو مقبــل تتــوفر شــروطه الموضــوعية داخــل الحركـة الجماهيريــة، فــالقول بــالردةا

 داخل الحركة الجماهيرية لن يؤدي إل إلـى الــتراجع و النعــزال، إن هـذا النمـو داخــل الحركــة الجماهيريــة، يتطلــب شــروطا

ساليب تنظيميــة
أ
 جديدة غير تلك التي تتطلبها الشروط السابقة، وفي مقدمتها تصاعد فاشية النظام، و هذا يعني، إيجاد ا

ســاليب نضــال اليســار الماركسـي
أ
مام تزايــد فاشـية النظـام و تزايـد خـبرته با

أ
كـثر مرونة ا

أ
كـثر قوة و ا

أ
 اللينينـي، هكـذا-و دعائية ا

 فــإن تقلــص نضــالية الحركــة الطلبيــة و حركــة التلميــذ، ل يعنــي ردة داخــل الحركــة الجماهيريــة، بقــدر مــا يعنــي عــدم قــدرة

مــام تصــاعد فاشــية النظــام مــن جهــة و العتمــاد علــى-الحركــة الماركســية
أ
طير حقيقــي للحركـتين، ا

أ
 اللينينيــة علــى القيــام بتــا

وســـع
أ
ســـاليب فوقيـــة وســـطحية فـــي تحريـــك الجمـــاهير وفـــق شـــعاراتنا الذاتيـــة بـــدل مـــن العمـــل المنظـــم والعميـــق و نســـج ا

أ
 ا

 اللينينييــن نســج علقــات جديــدة مــع الجمــاهير، و الصــمود فــي مواجهــة-العلقــات بالجمــاهير، و تتطلــب مــن الماركســيين

مام القمع الرهيب للنظام
أ
.صعوبات هذا العمل ا

 و ثانيـــا، ل يعنـــي الصـــمود النـــدفاع فـــي الضـــرابات والقيـــام بتحريـــض واســـع و فـــوقي و العمـــل الـــدؤوب علـــى إنجـــاح

 الضرابات، إن عفوية الجماهير لم تعد كافية، في الشــروط الجديـدة، إن الصـمود يعنــي التحــام الطليعـة التحامــا حقيقيــا و

 عضــويا بالجمــاهير، وفــق شــروطها الذاتيــة، إن شــعار الصــمود و اللتحــام بالجمــاهير ليــس شــعارا مثاليــا، إنــه يســتند إلــى

 فــالتنظيم القائــد"تــدعيم التحــولت اليجابيــة و تصــفية الســلبيات، و طــول النفــس فــي العمــل داخــل الحركــة الجماهيريــة، 

حلـك شــروط العمـليفقد جميع مبررات وجوده، إذا كان غاية لحد ذاته، 
أ
كـثرهـا قسـوة،و إذا لم يلتحـم بالجمـاهير فـي ا

أ
  و ا

هــداف السياســية فــيثالثــاو يعنــي الصــمود 
أ
 ، عــدم النطلق مــن التحليــل الــذاتي و التشــخيص اليــديولوجي الــذي يضــع ال

 شعارات سياسية لم تعانيها الجمـاهير بعـد مــن خلل نضـالها الملمـوس، و يصـبح كافيـا لـدفعها للنضــال تبعــا لـذلك ببضـع

 ، و بنـــاء علـــى تحديـــد الشـــروطمعايشـــة وضـــعية الجمـــاهير الملموســـةشـــحنات تحريضـــية ســريعة، إن الشـــعارات تنبـــع مـــن 

 القتصـــادية و الجتماعيـــة والسياســـية لوضـــعيتها و ذلـــك حـــتى يكـــون الصـــمود و اللتحـــام بالجمـــاهير علميـــا، ينبنـــي علـــى

 المعايشــة الملموســة لوضــعية الجمــاهير ل مــن التحليــل اليــديولوجي و السياســي العــام، و هــذا هــو شــرط انبثــاق و صــحة

مــام-، صمود مناضلي الحركة الماركسيةرابعاالتوجيه السياسي، و هو يعني 
أ
شــكاله، و ا

أ
مام القمع الشــرس بكــل ا

أ
 اللينينية ا

ثبـــت نجـــاعته بالنســـبة للبـــوليس فـــي تحطيـــم التنظيمـــات الثوريـــة، منـــذ تحطيـــم منظمـــات
أ
 التعـــذيب بصـــفة خاصـــة الـــذي ا

 ، إلـى تحطيــم شـبكات الــبرجوازيين الصـغار، إلـى حصـد مجموعـة مـن مناضـلي اليسـار الثــوري منـذ59إلـى  56المقاومة فـي 

ن نعــترف بهــذا الواقــع المــر، بكــونه 
أ
كـثر مــن ســنة، يجــب ا

أ
  فــي قــدرة البــوليس علــى اكـتشــاف عديــد مــنالســبب المباشــرا

نوية، و ما لم يســتطع اليســار
أ
ن كان النضال الجماهيري سببا في تحطيم بعض ال

أ
 المناضلين و قمعهم، و لم يحدث قط ا
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ن العتقـــالت و
أ
كيـــد ا

أ
شـــكال القمـــع و فـــي مقـــدمتها التعـــذيب، فمـــن ال

أ
 تقويـــة صـــلبة و كـفاحيـــة مناضـــليه فـــي وجـــه كـــل ا

شــكالها النضـالية، إن بإمكـان
أ
 الختطافات ستستمر، و سيكـتشــف البـوليس مزيــدا مــن المعلومـات الدقيقــة عــن الحركـة و ا

ن يصــمدوا، فلــم تنعــدم مواجهـة الحركـة الماركسـية
أ
شـكاله، و يجــب ا

أ
-المناضلين الصمود في وجه التعذيب كيفما كــانت ا

خيــرة فــي ضــرب اليســار،
أ
ولــى إلــى الحملت ال

أ
مثلــة مجيــدة فــي مواجهــة القمــع، منــذ مراحــل القمــع ال

أ
 اللينينيــة للقمــع مــن ا

كيد، فـي وجــه المزاعــم البرجوازيــة الصـغيرة باسـتحالة المقاومـة فــي التعــذيب، علـى قـدرة المناضــلين
أ
مثلة تقيم الدليل ال

أ
 ا

ديته كــل مــا كــانبالصمت الكاملعلى الصمود 
أ
 ، و على ضرورته، إن الموت ل يخيف المناضل، بل هو واجب نســتعد لتــا

ن تعــذيبهم جــزء بســيط، و بســيط-ذلــك ضــروريا، و يســتطيع الماركســيون
أ
نهــم يــدركون ا

أ
 اللينينيــون مقاومــة التعــذيب، ل

لف التضحيات التي تقــدمها الشــعوب فـي كـفاحاتهـا،
ن
 جدا، من العذابات اليومية التي تعيشها الجماهير، جزء بسيط من ا

مريكــا اللتينيــة، فــي كــل
أ
نغــول، فــي الموزمــبيق، فـي ا

أ
 فــي فلســطين، فــي الفيتنــام و الكــامبودج و اللووس، فــي ظفــار فـي ا

نهــم يحملـون معهــم وفــي عضــويتهم
أ
نهــم يحملــون معهــم اليمــان بانتصــار قضــية البروليتاريــا، ل

أ
 مكــان، يســتطيعون ذلـك ل

عداء
أ
.اليمان بالجماهير و قدرتها على هزم ال

نويتنا التنظيمية و تقويتها إذن، يشكل  .3
أ
جـل تقويـة حركـتنـامركز عملنا الرئيسي في هـذه المرحلـةإن تصليب ا

أ
  مـن ا

 الطبقـة العاملـة، الطلبـة،(وتقوية قدراتها على الصمود واللتحام الحقيقي بالجمــاهير فـي كـل قطاعــات الحركـة الجماهيريــة 

جـل إنجــاز هـذه المهمـة تكـثيف مجهـوداتهم و طاقــاتهم حـول هـذا...) التلميـذ 
أ
 بهـذا يــترتب علـى المناضـلين الثــوريين مـن ا

ســاليب عملنـا اليـومي، و فـي مقدمـة
أ
 العمل بالذات، ابتداء من تصفية كل المظاهر الليبرالية المتفشية بشـكل خطيـر فـي ا

خطــاء و اســتخلص الـــدروس منهــا
أ
 ثــم تطعيــم و تقويــة حركـتنــا. هــذه المظــاهر تصــفية التســاهل و التهــاون فــي محاســبة ال

 بمناضلين جدد، يجددون طاقات حركـتنا و يكسبونها دمـاء جديــدة و حماســا جديـدا، و تربيتهــم سياســيا و إيــديولوجيا، و

يضا بشكل خاص القيام بمهمة التثقيــف اليـديولوجي الحــازم مـن طـرف كـل المناضـلين بحكــم دوره
أ
 تتطلب هذه المرحلة ا

ساسي في تصليب حركـتنـا و ضـمان تشــبثها بالماركســية
أ
 اللينينيـة و دمجهــا بواقعنــا الملمـوس، و ضـرب التخلــف النظــري-ال

 الخطيــر الــذي يعــاني منــه مناضــلو حركـتنــا، بســبب عــدم إعطــائهم المكانــة الخاصــة للنظريــة الثوريــة فــي العمــل الثــوري، و

مـام("إهمالهم لما تصـدره حركـتنـا مـن دراسـات فـي نشــراتها 
أ
نفـاس"، "إلـى ال

أ
 الـتي تصــدرها النقابـة الوطنيـة" المناضـل"، "ا

)إلخ... للتلميذ 
مام"اللينينيين حول نشرتهم المركزية -و يشكل التفاف المناضلين الماركسيين .4

أ
 و اهتمــامهم الكامــل بهــا و" إلى ال

 ضمان تطويرها واجبا ثوريا ل مندوحة عنه في صمود حركـتنا و نسج علقات حقيقية مع الجماهير الكادحة، و في تحقيــق

ت . المهام الرئيسية التي ذكرناها
أ
مام"لقد بدا

أ
 في فترة قصيرة جدا تلعب دورا مهما فـي فضــح طبقــة النظــام المتعفــن" إلى ال

 و كشـــف منـــاوراته، و فضـــح الصـــلحية النتهازيـــة، و التعريـــف بواقـــع الحركـــة الجماهيريـــة الكادحـــة، و تحديـــد شـــعاراتها

ن المرحلــة
أ
ساسـية، و تربـي المناضــلين و ترشـدهم فــي نضــالهم الثــوري اليـومي، و نشــر الفكــر الثــوري، بحكــم ا

أ
 المرحليـة ال

مــام"، و بقــدر مــا يتســع توزيــع طبيعــة دعائيــةالراهنــة ذات 
أ
وســع قطاعــات جمــاهير شــعبنا" إلــى ال

أ
عمــق و ا

أ
 و وصــولها إلــى ا
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مام"الكادح، بقدر ما يستحيل على البوليس حينئذ اقتلعها من جذورها الجماهيرية الراسخة، و ل تشكل 
أ
 وسيلة" إلى ال

نها تلف حولهـا المناضــلين و توحــدهم
أ
 دعائية فقط، بل إنها عامل حاسم في إنجاز شعار الصمود و الرتباط بالجماهير، ل

 سياســـيا و إيـــديولوجيا، و توســـع مـــن إمكانيـــاتهم، و تربـــط علقـــات متينـــة بينهـــم فـــي ظـــروف الرهـــاب الفاشـــي الشـــديد، و

 تتطلب ضبط علقات متماسكة و الحرص على توزيعها بشكل سديد، و توسيع شبكة هذا التوزيع، ثم بكـتابة المقالت و

 التقــــارير حـــول وضــــعية الجمـــاهير و نضـــالتها، ممـــا يـــدفع المناضـــلين إلـــى الحــــرص الـــدائم علـــى تتبـــع وضــــعية الجمـــاهير

 ونضالتها، و يمكن من استخراج الشعارات السديدة من واقع الجماهير نفسه، ل من رغباتنا الذاتية، فهي تقــوم مــن هــذه

ساليب عملنا و علقاتنا، و تنظيم قوانا بشكل متين، و دعمها حــتى. الزاوية بدورها المنظم
أ
 و لهذا فهي تتطلب منا تقوية ا

قــرب إلــى التعــبير الصــادق عــن مطامــح الجمــاهير، و منــبرا للدعايــة و تعريــة واقــع
أ
ديــة مهامهــا و تكــون ا

أ
 تكــون فـي مســتوى تا

 النظـــام العميـــل، و تناقضـــاته، وحـــتى تتوســـع هـــذه الـــدائرة الصـــغيرة مـــن المناضـــلين الـــتي تلتـــف حولهـــا، و الـــتي ينبغـــي

شد ما يمكن من التساع والعمق
أ
.توسيعها و تعميقها ا

ن تنصب جهود كل المناضلين الثوريين ل في محاولة إطفــاء هـذه الشــرارة الصــغيرة الــتي
أ
 في هذا التجاه إذن ينبغي ا

بصــار و وعــي الجمــاهير الكادحــة،
أ
ت تمزق تلك الظلمـة الحالكــة الــتي يضــربها الفكــر الرجعــي الــبرجوازي الصــغير حــول ا

أ
 بدا

ن تصــبح 
أ
 جــزءا مــن منفــاخ حــداد هائــل ينفــخ فــي كــل شــرارة مــن شــرارات النضــال الطبقــي و الســخط"الشــرارة الــتي يجــب ا

".الشعبي و يجعل منها حريقا عاما
 اللينينية القيام به في هذه المرحلــة،-تلك بعض الوجوه الرئيسية لعملنا الثوري الذي يتوجب على الحركة الماركسية

جـــل قفـــزة كيفيـــة فـــي ممارســـتها و خطهـــا فـــي شـــروط الوضـــع الراهـــن، حيـــث تنمـــو فاشـــية النظـــام العميـــل و تتعمـــق
أ
 مـــن ا

 تناقضــاته، و يتزايــد انحلل و تفســخ البرجوازيــة الوطنيــة، و انــدحار الجنــاح البلنكــي الــبرجوازي الصــغير، و نمــو الحركــة

ساليب عملنا الثوري
أ
صبح يتطلب شروط جديدة في ا

أ
ننا مــا لــم نســتطع تــوفير هــذه الشــروط. الجماهيرية، الذي ا

أ
 و واضح ا

شـد مـا يكـون التماسـك و التلحـم، و-الجديدة، و في مقدمتها بنـاء الحركـة الماركسـية
أ
 اللينينيـة كـقـوة متراصـة و متماسـكة ا

هداف القريبة و البعيدة، و بالتحام عضوي بالجماهير، ل بروابط وهمية فوقية سرعان مـا تتلشـى فـي
أ
 بوضوح كامل في ال

دية مهامنا الثورية بالصورة التي يفضها علينا واجبنا اتجاه قضية شعبنا و قضــية الثــورة العربيــة
أ
 القمع، فإننا لن نستطيع تا

ن تنظم هذه الجماعة الصغيرة التي تشكل اليسار الماركسي. التي تشكل مركزها الغربي
أ
 اللينيني، و التي يحاصــرها-يجب ا

شــكاله
أ
عــداء مــن كــل جــانب، فــي شــكل جيــش صــغير، و لكنــه قــوي و عنيــد، ذو إرادة صــلبة و عزيمــة ل تقهــر، يغيــر ا

أ
 ال

 النضـــالية بمرونـــة فائـقـــة وفقـــا لتغييـــرات ظـــروف النضـــال، اليـــوم يقـــوم ببنـــاء قـــواه و لحـــم صـــفوفه و اســـتخراج الـــدروس مـــن

 إن هــذا الجيــش صــغير و صــغير جــدا، و. المعــارك الســابقة، و غــدا يهــاجم وفــق شــروط جديــدة، و يقاتــل بشراســة و روعــة

شد الروابط متانة و قوة بحركة الجماهير، و في مقدمتها الطبقة العاملة، متســلحا
أ
ن يتنظم بقوة، و يربط نفسه با

أ
 لكنه ما ا

 بخطة سديدة و استراتيجية سديدة، حتى يصبح جيشـا قويــا، قــادرا علــى مواجهـة الرهــاب الفاشـي الشـديد، الـذي ل يزيـده

 إل إصرارا و عزما على النضال، و القيام بمهامه في تنمية حركة الجماهير، و بناء الحزب البروليتــاري الثــوري، الــذي ل ينمــو
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ســـياده المبريـــاليين، و بنـــاء
أ
جـــل تصـــفية النظـــام العميـــل المتعفـــن و ا

أ
 إل مـــن خلل كـفـــاح الجمـــاهير الثوريـــة نفســـها مـــن ا

.الجمهورية الديمقراطية الشعبية؛ جمهورية مجالس العمال و الفلحين و الجنود الثوريين
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الوضع الراهن  و المهام العاجلة

اللينينية-للحركة الماركسية 

بريل 6
أ
 1973 ا

وثيقة داخلية

عله ـ الشبه جماهيرية)
أ
 ( الجزء الداخلي للوثيقة ـ ا

 إن الحـــزب الثـــوري هـــو الـــذي يقـــود عمليـــة إدراك الجمـــاهير لطاقاتهـــا الملموســـة و لقــــدرتها علـــى تحطيـــم العـــدو، باعتبــــاره

 استراتيجيا نمرا من ورق، و هو إدراك ل يتم بعمل دعائي نظري من خلل الجرائد و المناشير و التحريض الخطابي فقط،

بسط مراحل النضالبل بتفجير العنف 
أ
شكاله و في ا

أ
بسط ا

أ
و مـنمن ا

أ
جـور ا

أ
جـل الزيـادة فـي ال

أ
 ، فـي النضـال النقــابي مـن ا

طير مبادرات الجماهير، و تصعيدها وفق الشروط الملموسة و في خطة محكمــة، فــي
أ
جل إصلح التعليم، و بتنظيم و تا

أ
 ا

حيـــاء، فـــي الـــدواوير و الضـــيعات، فـــي المـــدارس و الكليـــات، إن الماركســـيين
أ
 اللينينييـــن هـــم طليعـــة هـــذا-المعامـــل و ال

طيره و تنظيمه عبر كل مراحله
أ
.النضال و هم الذين يقومون بتا

ولى
أ
كسب مواقع الصدام ال

ولــى
أ
ن تصبح مناطق الصدام ال

أ
ولى هي تلك المناطق المؤهلة بحكم شروطها الموضوعية إلى ا

أ
 مانسميه بمواقع الصدام ال

ولى للكـفاح المسلح ببلدنا، مما يطرح علـى الطليعـة الثوريــة مهمـة كسـب مواقـع سياسـية و
أ
 حيث ستنفجر فيها الشرارة ال

: تنظيمية داخلها، و هي تلك المناطق التي تتوفر على الميزات التالية 

على، بسبب تمركز مصــالح الطبقــة الحاكمـة و المبرياليــة، حيــث يمارســون -
أ
 تبلغ فيها حدة الصراع الطبقي مستوى ا

راضـي و تمركـز الملكيـات الكـبرى، و يتمركـز فيهـا فـي المقابــل تفقيــر الفلحيــن و تحـويلهم
أ
 بشراسة متوحشة عملية انـتزاع ال

و تشريدهم و تهجيرهم إلى المدن ليعززوا جيوش البطالة فيها في مدن القصدير، مثال هذه المناطق
أ
 :إلى عمال زراعيين ا

...الغرب، سوس، زمور  تادلة،
و ضــد -

أ
 فــي هـذه المنــاطق نفســها، يــتراكم رصــيد عريــق مــن النضــال الشــعبي، سـواء ضــد تســلط المخــزن و ضــرائبه، ا

راضـــي مـــن طــرف المعمريـــن الجـــدد فــي مرحلـــة الســـتعمار
أ
خيــرة، و ضــد عمليــة انـــتزاع ال

أ
 الغـــزو الســـتعماري فـــي القـــرون ال

.الجديد
 فـــي هـــذه المنـــاطق تتـــوفر الشـــروط الجغرافيـــة المناســـبة، فهـــي محاطـــة بالمنـــاطق الجبليـــة حيـــث تتمركـــز الجمـــاهير -

وربــا، و
أ
سواق النخاسة الجديــدة فــي ا

أ
 الفلحية الفقيرة المعروفة بعدائها للنظام، و حيث يمارس الحكم تهجير شبابها إلى ا

.حيث تقوم المناجم مما يسهل على البروليتاريا المنجمية قيادة نضالت الفلحين الفقراء
-فـــي الشـــروط الجديـــدة لتطـــور فاشـــية النظـــام العميـــل، و لنمـــو الحركـــة الجماهيريـــة، يتعيـــن علـــى الحركـــة الماركســـية
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طير النمـو المرتقــب فـي الحركـة الجماهيريـة، و دمجـه فـي إطــار اسـتراتيجية سـليمة،
أ
 اللينينيـة التمركـز فـي هـذه المنـاطق لتـا

 بحيث يتمكن اليسار الثوري مـن إحـداث قفـزة كيفيـة تضـيق مـن الفـارق النـوعي بيـن مسـتوى الحركـة الجماهيريـة و ضــعف

 اليســــار الثــــوري، و يســــهل عليــــه مواجهــــة التحــــولت المحتملــــة داخــــل النظـــام و داخــــل اســــتراتيجية المبرياليــــة فــــي هـــذه

 المنطقــة، لهــذا يتعيــن عليــه تنظيــم إرســال مناضــليه للقيــام بعمــل سياســي و دعــائي منظــم داخــل هــذه المنــاطق، وســط

ولـــى، و القيـــام بتحقيقـــات و دراســـات شـــاملة علـــى مختلـــف المســـتويات، و
أ
 العمـــال و وســـط العمـــال الزراعييـــن بالدرجـــة ال

طير حركة التلميذ داخل هذه المناطق التي يمكنها في الشروط الحالية لليســار
أ
 توجيه دعايته الثورية بشكل مكـثف، و تا

ولى للعمل المكـثف الذي يستوجب عليه القيام به داخل هذه المناطق، حيث سيحتدم الصــراع
أ
 الثوري، خلق مرتكزات ا

ولى التي ستضرم النار في السهل كله
أ
.الطبقي، و يكون اليسار الثوري الشرارة ال

المدرسة العسكرية

همية هذا
أ
ي مبرر، فالمهام التي حددناها سابقا، تطرح ا

أ
جيل تحت ا

أ
 لم يعد العداد العملي للستراتيجية الثورية قابل للتا

ن شــروط الوضــع
أ
 العــداد و ضــرورته، فــي إطــار منظمــة متينــة للحركــة الماركســية اللينينيــة، إنــه ليــس مهمــة كماليــة طالمــا ا

طير العنف الثــوري و تهيـئ شـروطه، و تفجيـره فـي الشــروط المناسـبة
أ
 الراهن تفرض على الحركة الماركسية اللينينية مهمة تا

ولى
أ
.لتطور الحركة الجماهيرية، و في إطار مهمة كسب مواقع الصدام ال

 ل يعني هذا العداد كما يطرح كـثير من الرفاق تنظيم شبكة من المناضلين الــذين سـيقومون بعمليــات معزولــة ضـد قــوات

خيــرا تشــطيب هــذه النزعــة الخاطئــة-العــدو و مصــالحه، فقــد اســتطاعت الحركــة الماركســية
أ
 اللينينيــة و التجربــة الملموســة ا

ن النهــج العفــوي الــذي يرمــي بمهمــة الكـفــاح المســلح علــى عــاتق الحركــة
أ
 الــتي تميــز البرجوازيــة الصــغيرة المتســرعة، كمــا ا

كـثر
أ
.الجماهيرية، و يطمس دور الطليعة الثورية في هذا العداد، قد تم تجاوزه في إطار وضوح استراتيجي ا

 و من النظرية الثورية العامــة الــتي ، اللينيين هو جزء من خطهم السياسي العام  -  الخط العسكري بالنسبة للماركسيينإن 

يضــا علــى الدمــج الخلق لمبــادئ
أ
 يبلورونهــا حــول الصــراع الطبقــي و الواقــع المحــدد الــذي يســتهدفون تغييــره، فهــو ينبنــي ا

جــل بنـاء-الماركسية
أ
 اللينينية بالحرب، و اســتنتاج قوانينهــا وفـق التحليــل العملـي الملمـوس، لهــذا فــإن هـذا المجهــود مــن ا

سس عــبر ممارسـة اليســار داخـل الحركـة الجماهيريـة، ل يتطلــب مجــرد إعـداد الخط العسكري للثورة المغربية،
أ
 الذي سيتا

 تكــون مهمتهــا بنــاء خــط عســكري، و بنــاء كــوادرإنشــاء مدرســة عســكرية، السياســية فقــط بــل يتطلــب -الكــوادر العســكرية

ن تندمــج فيــه و-عســكرية
أ
 سياســية، تكــون قــادرة علــى إعــداد هــذا الخــط و تطــويره، انطلقــا مــن تجربــة شــعبنا الــتي ينبغــي ا

:و يمكن إجمال مهام هذه المدرسة العسكرية فيما يلي . تتعلم منه، ثم تجربة الحركة الثورية العالمية

العداد التقني العالي للكوادر العسكرية -
ـــدة مثـــل التجربـــة الصـــينية و الفيتناميـــة والعربيـــة فـــي -  دراســـة قـــوانين الحـــرب الشـــعبية فـــي التجـــارب الثوريـــة الرائ

www.30aout.info                                                                                                                              124



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 و دراســة حــتى التجــارب. إلــخ و النظريــات العظيمــة للرفيــق ماوتســي تونــغ و الرفيــق جيــاب حــول الحــرب الشــعبية...ظفــار

.الفاشلة و استخراج الدروس منها
 دراســــة التاريــــخ الحربــــي لشــــعبنا، هــــذا الميــــراث الغنــــي بالــــدروس و الــــذي يشــــكل الماركســــيون اللينينيــــون ورثتــــه -

طلس(الشرعيون 
أ
...)جيش التحرير و المقاومة، حروب القبائل، حرب الريف و حروب ال

 إعــداد الدراســات العســكرية الدقيقـة المرتبطــة بالوضـع الطبقــي فـي مواقــع الصـدام، وإعـداد التخطيطــات العســكرية -

ولى حين نضج شروطها
أ
.وفق إمكانيات النطلقة العسكرية ال

جل منظمة ماركسية
أ
صلبة وراسخة جماهيريا، لينينية موحدة، طليعية-من ا

 ,اللينينييــن-لكــل الماركســيين, والتي يتطلبها الوضع الراهن، فإن توفر منظمة ثورية موحــدة, في كل المهام التي طرحناها

ساسـي, هو الشــرط الحاسـم لنجازهــا بالشــكل المطلـوب
أ
ن قصـور الحركـة الماركسـية اللينينيـة عامــل ا

أ
ن سـجلنا ا

أ
 وقـد سـبق ا

خر تبلور الحركة الجماهيرية
أ
داة الثورية البروليتارية, في تا

أ
.وانبثاق ال

سباب الرئيسية التي يرجع إليها في نظرنا قصور الحركة الماركسية اللينينية نجد إثنين 
أ
:ومن بين ال

ـــى البرجوازيـــة الصـــغيرة، ممـــا يعرضـــها لخطـــر، البنيـــة الطبقيـــة للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة -  و هـــي بنيـــة تســـتند إل

.النزلقات عن الخط البروليتاري السديد
 التجزئة و التشتيت، مما يجعلها قاصرة عن بلورة خط سياسي موحد، و على تركيز القــوى بشــكل منظـم، فــي إطــار -

.منظمة واحدة قوية لنجاز المهام الضرورية التي طرحناها
ينا، تفترض نضال مستميتا داخل الطبقة العاملة و .1

أ
 إن عملية بناء الطليعة البروليتارية عملية شاقة و طويلة كما را

 فـي كـل واجهــات النضـال تندمـج فيهــا الماركسـية اللينينيـة بنضـالت الطبقـة العاملـة، و تــبرهن فيـه الحركـة الماركسـية علـى

 لهـــذا فـــإن الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة مطـــروح عليهـــا التشـــبث فـــي ممارســـتها بخـــط الماركســـية صـــحة خطهـــا و برنامجهـــا،

طرهــا و مناضــليها علــى المبــادئ الماركســية اللينينيــة،اللينينيــة، 
أ
 و المثــابرة علــى اســتعمالها فــي تحليــل الواقــع و     و تربيــة ا

سـاليب عملهــا الجمــاهيري و السـري،     و على معالجة وضـعيتها التنظيميـة،     الصعوبات التي يثيرها،
أ
سـاليب الدعايــة و     و ا

أ
 و ا

ول ما يشترط، منظمة صـلبة و واحـدة لمجمـوع الماركسـيين     التحريض بروح بروليتارية صلبة،
أ
 .اللينينييــن  -  و هذا يشترط ا

ســاس الطبقــي الــبرجوازي الصــغير يعــرض الحركــة الماركســية
أ
ن ال

أ
 و فــي اللينينيــة للمزالــق المتعــددة،-فــإذا كــان صــحيحا ا

كـثر مــن ســنة بل انقطــاع، ســواء نحــو النتهازيــة اليســارية و كــل مظــاهر
أ
 شــروط القمــع الرهيــب الــذي تعيشــه حركـتنــا منــذ ا

خطـــاء الحركـــة الماركســـية... الليبراليـــة و روح المغـــامرة
أ
ن تحـــل دفعـــة واحـــدة -فـــإن ســـلبيات و ا

أ
 بشـــعار"اللينينيـــة ل يجـــب ا

 و التــوجيه،، "الذهاب إلى العمال
أ
ساس البرجوازي الصغير وسيلة للتخلص من مسؤولية الخطــا

أ
 و و إلى حد يصبح فيه ال

خطائهم و ممارستهم البرجوازية الصغيرة
أ
ن الطبقة العاملة هي المطهر التي يغتسل فيها الرفاق من ا

أ
.كا

جل معالجة وضعيتها الذاتية و قدرتها على تنفيذ المهام الضــرورية إلــى شــعار-لهذا تحتاج الماركسية .2
أ
 اللينينية من ا
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. في مواجهة تصاعد فاشية النظام و نمو الحركة الجماهيريةالصمود و الرتباط بالجماهير
ول

أ
 فـالقول بــالردة اليمان بنمو مقبل وتتــوفر شـروطه الموضـوعية داخــل الحركـة الجماهيريـة،, و يفترض هذا الشعار ا

 شــروطايتطلــب ، إن هـذا النمـو داخــل الحركـة الجماهيريــة داخل الحركة الجماهيرية لن يؤدي إل إلـى الــتراجع و النعــزال،

 و هذا يعني معالجة وضعية التشتت و في مقدمتها تصاعد فاشية النظام،  غير تلك التي تتطلبها الشروط السابقة،جديدة

كـثر مرونةداخل الحركة الماركسية، 
أ
كـثر قوة و ا

أ
ساليب تنظيمية و دعائية ا

أ
مام تزايد فاشية النظام و تزايد خــبرتهو إيجاد ا

أ
  ا

ســـاليب نضـــال اليســـار الماركســـي
أ
 ل يعنـــي ردة هكـــذا فـــإن تقلـــص نضـــالية الحركـــة الطلبيـــة و حركـــة التلميـــذ، اللينينـــي،-با

طير حقيقــي للحركـتين،-بقدر ما يعني عدم قدرة الحركة الماركسية داخل الحركة الجماهيرية،
أ
مــام اللينينية على القيــام بتــا

أ
 ا

سـاليب فوقيـة و سـطحية فـي تحريـك الجمـاهير وفـق شــعاراتنا الذاتيـة بـدل
أ
 تصاعد فاشية النظـام مــن جهـة و العتمـاد علـى ا

وسـع العلقـات بالجمـاهير،
أ
خيـرة لحركـة التلميــذ  من العمل المنظم و العميق و نسج ا

أ
 وجـدة، مراكـش،(إن النضـالت ال

نوية الماركسيين تثبت طاقات الحركة و تعاظمها،...) الدار البيضاء
أ
 اللينينيين إعادة تصــليب تنظيمــاتهم و-و تتطلب من ا

مام القمع الرهيب للنظام نسج علقات جديدة مع الجماهير،
أ
.و الصمود في مواجهة صعوبات هذا العمل ا

 و ثانيــــا ل يعنــــي الصــــمود النــــدفاع فــــي الضــــرابات و القيــــام بتحريــــض واســــع و فــــوقي و العمــــل الــــدؤوب علــــى إنجــــاح

نويتنــا و تنظيماتنــا داخـل إن عفوية الجماهير لم تعد كافية في الشــروط الجديـدة،، الضرابات
أ
 إن الصـمود يعنـي تصــليب ا

 إن شــعار الصــمود و اللتحــام وفــق شــروطها الذاتيــة، الجماهير بحيث تلتحم الطليعة التحاما حقيقيا و عضويا بالجمــاهير،

 إنــه يســتند إلــى تــدعيم التحــولت اليجابيــة و تصــفية الســلبيات و طــول النفــس فــي العمــل بالجمــاهير ليــس شــعارا مثاليــا،

 فالتنظيم القائــد يفقـد جميـع مــبررات وجـوده،"داخل الحركة الجماهيرية التي هي محرك قدرة تنظيماتنا و صحة خططنا، 

كـثرهـا قســوةإذا كان غاية لحد ذاته، 
أ
حلك شروط العمل و ا

أ
 ، وي صــبح التنظيـم مغلقــا علـىو إذا لم يلتحم بالجماهير في ا

 ، عدم النطلق من التحليـل الـذاتي و التشــخيص اليـديولوجي الـذي يضــعثالثاذاته في الثرثرة الداخلية، و يعني الصمود 

هــداف السياســية فــي شــعارات سياســية لــم تعانيهــا الجمــاهير بعــد مــن خلل نضــالها الملمــوس، و يصــبح كافيــا لــدفعها
أ
 ال

 ، و بنــاءمعايشة وضــعية الجمــاهير الملموســةللنضال تبعا لذلك ببضع شحنات تحريضية سريعة، إن الشعارات تنبع من 

 علــى تحديــد الشــروط القتصــادية و الجتماعيــة و السياســية لوضــعيتها و ذلــك حــتى يكــون الصــمود و اللتحــام بالجمــاهير

 علميا، ينبني على المعايشة الملموسة لوضـعية الجمـاهير ل مــن التحليــل اليـديولوجي و السياسـي العــام، و هـذا هـو شــرط

مــام القمـع الشــرس بكــل-، صمود مناضـلي الحركــة الماركســيةرابعاانبثاق و صحة التوجيه السياسي، و هو يعني 
أ
 اللينينيــة ا

ثبت نجاعته بالنسبة للبوليس فـي تحطيــم التنظيمــات الثوريــة، منـذ تحطيــم
أ
مام التعذيب بصفة خاصة الذي ا

أ
شكاله، و ا

أ
 ا

 ، إلــى تحطيــم شــبكات الــبرجوازيين الصــغار، إلــى حصــد مجموعــة مــن مناضــلي اليســار59إلــى  56منظمــات المقاومــة فــي 

ن نعــترف بهــذا الواقــع المــر، بكــونه 
أ
كـثر مــن ســنة، يجــب ا

أ
  فــي قــدرة البــوليس علــى اكـتشــافالســبب المباشــرالثــوري منــذ ا

نويــة، و مــا لــم
أ
ن كــان النضــال الجمــاهيري ســببا فــي تحطيــم بعــض ال

أ
 عديــد مــن المناضــلين و قمعهــم، و لــم يحــدث قــط ا

ن
أ
كيــد ا

أ
شـــكال القمــع و فــي مقــدمتها التعــذيب، فمــن ال

أ
 يســتطع اليســـار تقويــة صــلبة و كـفاحيــة مناضــليه فــي وجــه كــل ا
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شــكالها النضــالية،
أ
 العتقالت و الختطافات ستستمر، و سيكـتشف البوليس مزيدا من المعلومات الدقيقة عن الحركــة و ا

ن يصـمدوا، فلـم تنعـدم مواجهـة الحركـة
أ
شـكاله، و يجــب ا

أ
 إن بإمكان المناضلين الصمود في وجـه التعــذيب كيفمـا كـانت ا

خيـرة فـي ضـرب-الماركسية
أ
ولـى إلـى الحملت ال

أ
مثلة مجيـدة فـي مواجهـة القمـع، منـذ مراحـل القمـع ال

أ
 اللينينية للقمع من ا

كيــد، فــي وجــه المزاعــم البرجوازيــة الصــغيرة باســتحالة المقاومــة فــي التعــذيب، علــى قــدرة
أ
 اليســار، امثلــة تقيــم الــدليل ال

ديتهبالصــمت الكامـلالمناضل على الصـمود 
أ
 ، و علـى ضــرورته، إن المـوت ل يخيــف المناضـل، بــل هـو واجــب نســتعد لتـا

ن تعــذيبهم جـزء بسـيط،-كل ما كان ذلك ضروريا، و يستطيع الماركسـيون
أ
نهـم يـدركون ا

أ
 اللينينيـون مقاومـة التعــذيب، ل

لف التضـحيات الـتي تقــدمها الشــعوب فـي
ن
 وبســيط جـدا، مــن العــذابات اليوميـة الــتي تعيشــها الجمــاهير، جـزء بســيط مــن ا

مريكــا اللتينيــة،
أ
نغول، في الموزمبيق، في ا

أ
 كـفاحاتها، في فلسطين، في الفيتنام و الكامبودج و اللووس، في ظفار في ا

نهــم يحملــون معهــم و فــي
أ
نهــم يحملــون معهــم اليمــان بانتصــار قضــية البروليتاريــا، ل

أ
 فــي كــل مكــان، يســتطيعون ذلــك ل

عـــداء، و إن بنـــاء وتـــدعيم منظمـــة ماركســـية
أ
 لينينيـــة موحـــدة صـــلبة،-عضـــويتهم اليمـــان بالجمـــاهير و قـــدرتها علـــى هـــزم ال

شـــد
أ
طـــر الحركـــة و مناضـــليها بحكـــم التماســـك و القـــوة فـــي منظمـــة مهيكلـــة بمتانـــة و مـــن ا

أ
 ســـيمكن مـــن تصـــليب و تقويـــة ا

شـــكال النضـــال، المناضـــلين صـــلبة و عنـــادا داخـــل كـفـــاح الجمـــاهير،
أ
نهـــا ســـتكون مـــن المرونـــة فـــي الحركـــة و ا

أ
 و مـــن و ل

 الحمــاس و الثقــة لــدى المناضــلين، إنهــا تجعــل مــن الصــمود و اللتحــام بالجمــاهير واقعــا ملموســا تــدعمه و تبنيــه منظمــة

.طليعية و راسخة
خطــار النتائــج العمليــة للموقــف الــذي يــرى ضــرورة الــتراجع المــؤقت للحركــة الماركســية .3

أ
 اللينينيــة و انعزالهــا هــو-إن ا

مام"توقيف 
أ
.و كل النشرات الجماهيرية" إلى ال

مام"لقد استطاعت 
أ
ن تلعب دورا هائل في نشــر الفكــر الثــوري و في مرحلة قصيرة جدا و بشكلها المتواضع،" إلى ال

أ
 ا

وســــاط الجماهيريـــة الـــتي تمكنــــت ملمســـتها، و
أ
 القيــــام بعمــــل دعـــائي واســـع للفكــــر الثــــوري و خــــط اليســــار الثــــوري فـــي ال

ن تلـــف حولهـــا مزيـــدا مـــن المناضـــلين و ترشـــدهم فـــي معرفـــة تطـــور الصـــراع ببلدنـــا، و فـــي رفـــع الشـــعارات و
أ
 اســـتطاعت ا

ن المرحلة الراهنة ذات  تحديدها،
أ
 تتطلب نشرا واسعا للفكر الثوري داخل الطبقــة العاملــة و فــي ،طبيعة دعائيةو بحكم ا

 و التشهير بمؤامرات البرجوازية و تتطلب فضحا دائما لطبيعة النظام القمعية و الستغللية، كل القطاعات الجماهيرية،

 و الستراتيجية السليمة في تحقيــق مطامــح الجمــاهير و المفهــوم الصــحيح و إظهار الطريق الثوري الصحيح،، و مساوماتها

مام"للعنف الثوري، فإن توقيف 
أ
 اللينينييــن-سيعرقل تنفيذ العمل الدعائي الهائل الذي يتوجب علــى الماركســيين" إلى ال

ن ، القيــام بــه
أ
ن يكــون واضــحا ا

أ
مــام"ينبغــي ا

أ
ن، ل تســبب فــي حــد ذاتهــا القمــع،" إلــى ال

ن
 إن و هــي لــم تســبب ذلــك حــتى ال

مــام"فبقــدر مــا يتســع توزيــع   هي الــتي تســبب ذلــك،اللينينية  -  الوضعية الذاتية و ممارسة الحركة الماركسية
أ
 و تـزداد" إلـى ال

بعد قطاعات فئتها،
أ
 يســتحيل علــى البــوليس و عبر شــبكة واســعة و مـؤطرة، قدرتها على التعبير عن مطامح الجماهير إلى ا

مــام"بقــدر مــا تصــبح  قمعهــا،
أ
 بقــدر مــا يســتحيل علــى،  الــتي تعكــس صــوتها و مطامحهــاجريــدة الجمــاهير الكادحــة" إلــى ال

مام"إن توقيف . البوليس اقتلعها من جذورها الجماهيرية الراسخة
أ
 لن يؤدي إل إلى تشتيت هــذه الــدائرة الصــغيرة" إلى ال
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ت تتوسع،
أ
شد ما يمكن من التساع و العمق من المناضلين و العاطفين التي بدا

أ
.و التي ينبغي توسيعها و تعميقها ا

مــــام" وســــيلة دعائيــــة هائلــــة فقــــط،"ل تشــــكل 
أ
 عامــــل حاســــم فــــي إنجــــاز شــــعار الصــــمود و الرتبــــاطبــــل إنهــــا  إلــــى ال

طير السياسي لهاته المجموعة من المناضلين التي تلتف حولهــا و حــول اليســار الماركســيبالجماهير
أ
نها تلعب دور التا

أ
-، ل

نهـــا توحـــد شـــعاراتهم و تحـــاليلهم، اللينينـــي،
أ
ســـاليب العمـــل الجمـــاهيري ل

أ
نويـــة المناضـــلين و، و ترشـــدهم إلـــى ا

أ
 و ترســـخ ا

علــى فــي النضــباط و الســرية و تعلمهــم ضــبط علقــاتهم، تمتنهــا فــي صــلب الحركــة الجماهيريــة،
أ
 و توســيع شــبكة، و قــدرة ا

 و بالتــالي تتبــع وضــعية الجمــاهير و نضــالتها لســتخراج و تعلمهــم كـتابــة المقــالت و التقــارير، التوزيــع بالقــدر المطلــوب،

 فهـي تلعــب مـن خلل الشعارات من معرفة و معايشــة الشــروط القتصـادية و الجتماعيـة و السياسـية لوضـعية الجمـاهير،

.ذلك دورها المنظم
يضا فهي تتطلب 

أ
 في الوقت الذي تقوي فيه بدورها،  منظمة ثورية موحدة صلبة و راسخة جماهيريابالضرورةو لهذا ا

 و قطف ثمارهــا منظمة تكون قادرة على ضمان صدورها و بالشكل المطلوب، هذه المنظمة و ترسخ جذورها الجماهيرية،

حــداث، فــي المجــال الــدعائي و التنظيمــي، إن عــددا واحــدا فــي الشــهر غيــر كــاف،
أ
 و هــو ل فــي الــوقت الــذي تتســارع فيــه ال

سـبوعين، يصدر إل بصعوبة شاقة،
أ
ن يستهدف في المستقبل القريــب إصـدارها مــرة كــل ا

أ
 و هـو إن شعارنا و هدفنا ينبغي ا

نه ليس سهل
أ
ثبتت التجربة ا

أ
.هدف ا

ن تنصــب جهـود الماركســيين
أ
ت تمــزق اللينينييــن،-في هذا التجاه ينبغي ا

أ
 ل فــي محاولــة إطفــاء هـذه الشــرارة الــتي بـدا

بصــار و وعــي جماهيرنــا
أ
 تلــك الظلمــة الحالكــة الــتي يضــربها الفكــر الرجعــي و الفكــر الــبرجوازي و الــبرجوازي الصــغير حــول ا

.الكادحة
  و جمـع شـتاتهم و صـهر طاقــاتهم و إمكانيــاتهم فـي منظمـةتوحيد جميـع الماركسـيين اللينينييــنهكذا تصبح مهمة  .4

ولى و الحاسمة، طليعية و راسخة جماهيريا،     صلبة،     ثورية واحدة،
أ
 لحداث قفـزة كيفيــة فـي خــط و ممارســة هي المهمة ال

  فــيو كخطــوة ضــرورية و حاســمة اللينينيــة و الحركــة الجماهيريــة فــي الشــروط الجديــدة للوضــع الراهــن،-الحركــة الماركســية

داة الثورية البروليتارية،
أ
 و ما لم يضــع الماركســيون اللينينيــون.  و على مراحل متماسكةبرنامج مدقق و شاملوفق  بناء ال

ول هــــذه المهمــــة،
أ
ساســــي لنجــــاز بقيــــة المهــــام،، ليــــس فقــــط فــــي المقــــام ال

أ
مــــام قضــــية و لكــــن كشــــرط ا

أ
 فــــإنهم يضــــعون ا

ن شــعار الصــمود و الرتبــاط بالجمــاهير،
أ
 و بــاقي الشــعارات البروليتاريا و احتللها موقع قيادة الشعب عرقلة جديدة؛ كما ا

خــرى ســتظل محدوديــة الفعاليــة إذا لــم يتــم بنــاء المنظمــة الموحــدة،
أ
ن هــذه المهمــة قــد طرحــت ال

أ
ن ا

ن
 و ل يظهــر حــتى ال

كـتوبر 
أ
ت تفقد حرارتها 1972بالدرجة المطلوبة، فتلك القفزة التي تم تحقيقها في شهر ا

أ
 و لكي تكون الوحدة حقيقية و. بدا

ن تدخل في حسابها العتبارات التالية 
أ
:شاملة ينبغي ا

 
أ
ن يكون هناك إل خط سياسي واحد سديد، .ا

أ
 و بالضــرورة قيــادة ل خطوط عديــدة، في كل مرحلة تاريخية ل يمكن ا

حــزاب
أ
جــل امتلك خــط سياســي واحــد ســديد و الوصــول إليــه، بروليتاريــة واحــدة، و حــزب ثــوري واحــد، ل عــدة ا

أ
 و مــن ا

ن يــدعي وحــده ينبغي توفر منظمة ماركسية لينينية واحدة،
أ
ي فصيل مــن فصــائل الحركــة الماركســية اللينينيــة ا

أ
 فل يحق ل
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و الحقيقة الثورية،
أ
فق يؤديان إلى الحلقية بكل مظاهرهــا، امتلك هذا الخط، ا

أ
 و إن هذان الدعاءان التافهين الضيقي ال

نـه نـوع مــن الســتيعاب و الضـم،
أ
ن كـل فصـيل يملـك هـذا الشـيء الـذي لـن يـؤدي إلـى التوحيـد، إلى فهم التوحيـد علـى ا

أ
 ل

و ذاك داخل الحركة الماركسية الدعاء،
أ
ن هذه الظاهرة موجودة و تمارس بهذا الحجم ا

أ
حد يجادل في ا

أ
.اللينينية-و ل ا

ساســــها الطبقــــي، .ب 
أ
 ينبغــــي علــــى جميــــع فصــــائل الحركــــة لــــذلك، و بســــبب حداثــــة الحركــــة الماركســــية اللينينيــــة و ا

ن تهــدف إلــى بنــاء -الماركســية
أ
 و عــبر النضــال الملمــوس معهــا، خــط سياســي واحــد داخــل الحركــة الجماهيريــة،اللينينيــة ا

 و إلـى تــوجيه سياسـي موحـد و خطـة اللينينيين التوصل إلى نظــرة موحــدة لمختلــف قضــايا الثــورة،-ينبغي على الماركسيين

ن تلتحـــم داخـــل هـــذا موحـــدة، تمكنهـــم مـــن الممارســـة داخـــل الحركـــة الجماهيريـــة، و سيصـــحح النضـــال هـــذا الخـــط،
أ
 و ا

مثلـة مــن دروس الحركـة الثوريــة العالميــة
أ
 إن تجربــة توحيــد حــزب العمــال، النضــال نفســه، و لســنا فــي حاجــة إلـى ضــرب ال

لبــاني واضــحة فــي هــذا المجــال،
أ
ن الحــزب ال

أ
 و قبلهــا توحيــد الحلقــات الشــتراكية الديمقراطيــة الروســية، و لنــذكر كــذلك بــا

سيســه، ،1935الشــيوعي الصــيني لــم يتوصــل إلــى بنــاء خــط سياســي ســديد إل ســنة 
أ
ربعــة عشــر ســنة مــن تا

أ
ي بعــد ا

أ
 مليئــة ا

كـثر من النتصارات
أ
.بالهزائم ا

ن الفارق في الرؤية السياسية بين مختلف الفصــائل ســهل
أ
ثبتت ا

أ
ن التجربة القصيرة لعملية التوحيد قد ا

أ
 فضل على ا

كـثر مـن الـتي يتصـورها البعــض التقريب،
أ
ن يتم بسـرعة ا

أ
ساسـية تختلـط فيهـا، و يمكن ا

أ
ن بعــض الخلفــات الـتي تظهـر ا

أ
 و ا

.الخلفات الموضوعية بمزيج من الحزازات الذاتية و الحلقية
يضــا فــإن الحركــة الماركســية .ج

أ
كـثر-لــذلك ا

أ
فقيــا و عموديــا إلــى المركزيــة الديمقراطيــة، ا

أ
 اللينينيــة تحتــاج فــي علقاتهــا ا

ن المرحلة التي نجتازها هي مرحلة بناء الخط السياسي
أ
و إلى اللمركزية المفرطة بسبب ا

أ
 مما تحتاج إلى المركزية الشديدة ا

 و الديمقراطيــة الـتي تفتــح السديد، المركزية لتثبيت المكـتسبات الوحدوية و تدعيمها و توحيد خطة النضال و المواجهـة،

خطائها و إغنائها،
أ
قليــة فــي التعــبير عــن حرية نقد الخطة المتفق عليها و إبراز ا

أ
 و هذا يتطلب قبل كل شــيء ضــمان حــق ال

رائها،
ن
ساليب التقيد بالمواقف الرسمية في النقاش ا

أ
.و إلى ضرب ا

  لمكـتسباتهم السياســيةمركزةبل هو خلصة  ليس التوحيد عملية تجميع عددي لمجموع الماركسيين اللينينيين، .د

جل الوصول إلى ذلك،، و اليديولوجية و التنظيمية المتفرقة
أ
 ينبغــي علـى الماركســيين اللينينييــن دراســة تجربتهــم و من ا

خطــاء، و بالضرورة النقد الذاتي حولها، و تعميقها،
أ
 و ينبغــي علــى و ل تقييــم للتجربـة بــدون نقــد ذاتـي، فل ممارسة بـدون ا

 
أ
ن يبــــدا

أ
ن يــــوجه إليــــه، ،النقــــد الــــذاتي بنفســــهكــــل ماركســــي لينينــــي ا

أ
 و هــــو تحديــــد الســــلبيات كمــــا يعنــــي تحديــــد و قبــــل ا

جــل منظمـة ثوريــة، جــذورهما السياسـية و اليديولوجيـة و التنظيميـة و البحــث عــن جــذورهما الطبقيـة، اليجابيـات،
أ
 مـن ا

.قائمة على قاعدة صلبة من دروس الممارسة و مرتكزة إليها صلبة و راسخة جماهيريا، طليعية،
ن التوحيــد ليــس عمليــة جمــع عــددي، .هـ

أ
 ،برنامــج متكامــلفــإنه ل بــد مــن تــوفر  ،مســيرة نضــاليةبــل هــو  و بســبب ا

خــرى،
أ
هــداف و الخطــة لكــل قطــاع، يضــمن ســير عملــة التوحيــد مــن مرحلــة إلــى ا

أ
 إلــى بدايــة عمليــة مــن توحيــد الرؤيــة و ال

طروحــات موحــدة و إلــى النقــاش السياســي حــول كــل قضــايا الثــورة المغربيــة و العربيــة و العالميــة، الدمــاج،
أ
 وصــول إلــى ا
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.إلى مؤتمر التوحيد الذي تنبثق عنه منظمة موحدة نظاما داخليا موحدا،
يضـــا ممكنـــة و مطلوبـــة فـــي شـــروط

أ
 إن عمليـــة توحيـــد الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة هــي مســـيرة نضـــالية شــاقة و لكنهـــا ا

 و يشــكل تــوفر منظمــة، الوضــع الراهــن الــذي يتطلــب مــن الحركــة الماركســية اللينينيــة قفــزة كيفيــة فــي خطهــا و ممارســتها

مين انتصــار قضــية البروليتاريــا
أ
جل خطوة جديدة في تــا

أ
ول لهذه القفزة من ا

أ
 موحدة لكل الماركسيين اللينينيين الشرط ال

 و جماهيرنـــا الكادحـــة، إن ذلـــك يتطلـــب قبـــل كـــل شـــيء مـــن كـــل الماركســـيين اللينينييـــن التشـــبع بالحقيقـــة التاليـــة الـــتي

ولــى و الحاســمة: طرحناهــا دائمــا فــي الــوعي كمــا فــي الممارســة 
أ
 تشــكل وحــدة الماركســيين اللينينييــن الخطــوة الضــرورية ال

داة الثورية البروليتارية
أ
دية واجباتنا الثورية، و في طليعتها بناء ال

أ
. التي ل مندوحة عنها في تا
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لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو

1973صيف  

مام"جريدة 
أ
9عدد " إلى ال
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برزته الماركسية، كنظرية للثورة البروليتارية، منذ البداية، هو ضرورة بنــاء حــزب شــيوعي،
أ
 إن الدرس المركزي الذي ا

ول نص يشكل اندماج هـذه النظريـة الثوريــة بالحركـة الثوريـة. كنواة قائدة لهذه الثورة
أ
ن كان ا

أ
 و ليس من قبيل الصدف، ا

".البيان الشيوعي"البروليتارية، يسمى ب
ممية الثالثة المنعقد في يونيو 

أ
 ، حول دور الحزب الشيوعي في الثــورة البروليتاريــة،1920و قد ذكر المؤتمر الثاني لل

:بما يلي 
نهــا)1871(لــو كــانت الطبقــة العاملــة، خلل كومونــة بــاريز "

أ
 ، تتــوفر علــى حــزب شــيوعي منظــم تنظيمــا محكمــا، مــع ا

غلطـا عديـدة
أ
خطـاء و ا

أ
كـثر قوة، و لتجنبــت ا

أ
ول انتفاضة للبروليتاريا الفرنسية البطلة ا

أ
 إن المعــارك. قليلة العدد، لكانت ا

كـثر مما كان سنة 
أ
.1"1871التي ستخوضها البروليتاريا، في ظروف تاريخية مخالفة تماما، ستكون لها نتائج خطيرة ا

ن الماركســية
أ
 اللينينيـة، هـي وحــدها-إن هذا الدرس مقبول، بكــل وضـوح، مـن طـرف جميــع الثــوريين الــذين يــرون بــا

.القادرة على قيادة النضال التحرري للبروليتاريا و الشعوب المضطهدة
اللينيني، الحزب القائد للثورة ؟- و لكن كيف يتم بناء هذا الحزب الثوري الماركسي

كيف يتم بناؤه، عندما يحطم قمع العدو الفاشي المنظمات الثورية، بمعدل يساوي تقريبا معدل تركيبها ؟
نه للفلت من هذا القمع المدمر، يجب بنــاء هـذا الحــزب بعمـل داخلـي ، و وضـع تنظيمـاته الثوريــة

أ
 قد يرى البعض ا

 بعيدا عن نيران العدو، باستقطاب مجموعة من الكوادر، و تثقيفها خارج كـفاح الجماهير الذي يلزمــه القمـع، إنهــا نظريـة

.بناء الحزب في السلم
 و سنتفحص بالتتابع الموقف المبدئي و الدروس التي برزت من خلل تاريخ الحركة العمالية، و سنرى ما هــي ركائزهــا

.النظرية ، ثم ما هي، مع هذه العتبارات، مبادئ الدفاع الستراتيجي ضد هجوم العدو
التجربة التاريخية و موقف الحركة العمالية المبدئي

مثلة الخاصة التي تشخص تاريخ الحركة العمالية 
أ
:هذه بعض ال

كـثر قسـوة، الــتي عرفتهــا الحركــة العماليـة الروســية .1
أ
 كيف كان موقف الحزب البلشفي إبان فترة القمـع القيصــري، ال

؟ 1910إلى  1907سنوات 
 ســيعرف الحــزب: "، بمــا يلــي 1908لقــد ختــم لينيــن تقريــر اجتمــاع المجلــس الخــامس للحــزب، الــذي عقــد فــي دســمبر 

قســى
أ
يضــا حزبــا طبقيــا، حــزب الجمــاهير، ســيبقى الطليعــة الــتي لــن تفصــل عــن الجيــش فــي ا

أ
 البلشــفي، كيــف يبقــى اليــوم ا

 اللحظــات، ســيعرف كيــف يســاعده علــى التغلــب علــى صــعاب هــذه المرحلــة الشــاقة، علــى تقويــة الصــفوف ثانيــة، و علــى

.2"تكوين مقاتلين جدد باستمرار
وربــــا، يــــدفع الحركــــة الثوريــــة إلــــى الــــتراجع1921فــــي ســــنة  .2

أ
 و تؤكــــد. ، كــــان رد الفعــــل المبريــــالي الشــــامل لكــــل ا

مميــة الثالثــة المنعقــد فــي يونيــو مــن نفــس الســنة 
أ
طروحــات المنبثقــة عــن المــؤتمر الثــالث لل

أ
ن مهمــة الحــزب الشــيوعي"ال

أ
 ا

زمــة الــتي تجتازهــا، هــي قيــادة المعــارك الدفاعيــة للبروليتاريــا، توســيعها، تعميقهــا، تجميعهــا و تحويلهــا 
أ
 -الرئيســية، فــي ال

ممية الشيوعية، الطبعة الثانية لماسبيرو، ـ 1
أ
ولى لل

أ
ربعة ال

أ
.1971نصوص المؤتمرات ال

ول، ص 2
أ
.576 ـ في الطريق الصحيح، المؤلفات المختارة،الجزء ال
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جل الهدف النهــائي- حسب التطور
أ
كـثر، بحيــث تعقــب. إلى معارك سياسية من ا

أ
حــداث تتطــور ببطء ا

أ
 و لكــن إذا كــانت ال

و يكـثر، فل يمكــن تفسـير و اعتبــار
أ
زمة القتصادية الطبيعية، مرحلة من النتعـاش، و ذلـك فـي عـدد مـن البلـدان يقــل ا

أ
 ال

ســـمالية موجـــودة، فـــإن التقلبـــات فـــي التطـــور ســـتكون ل مفـــر منهـــا". التنظيـــم"هـــذه الفـــترة، كـفـــترة 
أ
 هـــذه. و مـــا دامـــت الرا

يضــا
أ
ســمالية فــي انحطاطهــا، كمــا صــحبتها فــي شــبابها و فــي نضــجها ا

أ
ن الحركــة. 3التقلبــات ستصــحب الرا

أ
 و نضــيف كــذلك بــا

ن
أ
كـثر بطئ، و علــى الحــزب الشــيوعي فــي كلتــا الحــالتين، ا

أ
و ا

أ
كـثر نشــاطا ا

أ
 الثوريــة خلل المــدة القادمــة ســتتبع ســيرا إمــا ا

 ، فيكـــون فـــي قيـــادة الجمـــاهير المناضـــلة للتعـــبير بحـــزم و وضـــوح عـــن شـــعارات النضـــال، كمـــا يفضـــححـــزب عمـــليصـــبح 

ن يبــذل كــل جهــده. الديمقراطيــة الملتبســة المبنيــة دائمــا علــى التنــازل-شــعارات الشــتراكية
أ
 فعلــى الحــزب الشــيوعي إذن، ا

ن يعــد الجمــاهير للعمليــات
أ
يضــا ا

أ
ن يقــوي بإمكانيــات تنظيميــة مرتكزاتــه الجديــدة، عليــه ا

أ
 خلل كــل مراحــل النضــال، و ا

ن يسلحها بطرق و خطط جديدة مبنية على الصدام المباشر و المفتوح مع قوات العدو
أ
.4الفعالة ، و ا

 منتصــرة فــي كــل مكــان،" تشــان كــاي تشــيك"، فــي الــوقت الــذي كــانت فيــه الجيــوش البيضــاء ل1929فــي فــبراير  .3

وامر لنسحاب 
أ
عطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ال

أ
حمــر، لكــي ل" ماو تسي تونــغ"و" شوته"ا

أ
 مــن الجيــش ال

جاب ماو تســي تونــغ حينئــذ 
أ
هداف الرئيسية، فا

أ
 كلمــا اشـتدت قسـوة الظـروف ازدادت الحاجــة إلـى حشــد: "يقدموا للعدو ال

ن نحقق الوحدة الداخليــة و نتصــدى
أ
 القوات و تركيزها ، و إلى قيام القادة بنضال حازم، و بهذه الطريقة وحدها نستطيع ا

.5 للعدو
لبـاني، كـان علــى المجموعــات الماركسـية .4

أ
ثناء بناء الحــزب الشـيوعي ال

أ
ن تناضــل خلل الثلثينــات و-ا

أ
 اللينينيـة ، ا

".نظرية تربية و حماية الكوادر"ضد " زوفو"تحت الدكـتاتورية الفاشية للملك 
لباني"إن 

أ
ول(المؤلف بقرار مــن اللجنـة المركزيــة لهـذا الحـزب " تاريخ حزب العمل ال

أ
نــه، حســب) الفصــل ال

أ
 يعلمنــا ا

ن يظلــوا منعزليـــن فـــي
أ
ن يلتحمـــوا بالجمـــاهير و ينظموهـــا، بـــل ا

أ
ن يعملــوا و ل ا

أ
 هــذه النظريـــة ، ل يجـــب علـــى الشـــيوعيين ا

ن العلقــة مــع الجمــاهير و العمــل وســطها"إن هــذه النظريــة فــي الواقــع . 6خليــاهم و ل يهتمــوا إل بــالتكوين النظــري"
أ
 تــرى ا

ن ذلك يعرض الكوادر للخطر"
أ
.7مؤذيان، ل

لبــاني فــي شــتنبر 
أ
سيســي للحــزب الشــيوعي ال

أ
 و كمــا كـتــب. 1941فــي إطــار صــراع سياســي طويــل، انعقــد المــؤتمر التا

 و مــن ضــمن قراراتـــه كــان فضـــح المــؤتمر. 8"لقــد تغلبـــت الضــرورة التاريخيـــة علــى النزعــة الحلقيــة" "جلــبير مــوري"الرفيــق 

 بالخصــوص لنظريــة الكــوادر كنظريــة انهزاميــة و انتهازيــة، تبعــد الشــيوعيين عــن الجمــاهير الشــعبية و تحتفــظ بهــم ذيلييــن

طروحة 3
أ
.40 ـ ال

طروحة ـ 4
أ
.41ال

حرقت سهل"ـ 5
أ
ول، ص "رب شرارة ا

أ
.179، المؤلفات المختارة لماو تسي تونغ، الجزء ال

ول48، ص 1969الفرنسية،" ”l’Humanité Rouge" النسانية الحمراء"ـ نشر في 6
أ
لباني،الفصل ال

أ
.، تاريخ حزب العمل ال

.105نفس المصدر، ص ـ  7
نفير حجة، ـ 8

أ
.1972، ماسبيرو "في مواجهة التحريفية"مقدمة المؤلفات المختارة، ل
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أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

.9"لها، و تحولهم إلى مجرد حلقة، تؤدي في النهاية إلى تصفية الحزب
 ضــروب القمـع البوليســي و العســكري للســتعمار .5

أ
سـوا

أ
صــبح محنكــا تحــت ا

أ
 لقد تكون الحزب الشـيوعي الفيتنــامي و ا

شــغال1936إلــى  1931و فــي ســنوات . الفرنســي
أ
 ، عــرف معظــم كــوادر الحــزب، الــذي كــان حــديث التكــوين، الســجن و ال

يضا، خاصة بالنسبة لعدد من الكوادر الرئيسية
أ
 إلــى حــدود ثــورة غشــت 1938و من جديــد و ابتــداء مــن . الشاقة و الموت ا

ظهــره مناضــل ثــوري فيتنــامي عضــو اللجنــة المركزيــة لهــذا الحــزب، حينمــا1945
أ
كـثر ســهولة، و هــذا مــا ا

أ
 ، لــم يكــن النضــال ا

حرزنــا علـى نتائــج، كلمـا طاردنــا البـوليس: "... كان يـذكر سـنواته الماضـية 
أ
 و قـد كـانت كوادرنــا الجديـدة تعتقــل بكـل. كلمـا ا

و ثلثـــة مـــن نشـــاطه
أ
ن البعـــض كـــان يعتقـــل بعـــد شـــهرين ا

أ
كـثر ذكـــاء . ســـهولة نظـــرا لقلـــة تجــــاربهم، حـــتى ا

أ
مـــا ال

أ
 فـــإنهم"ا

شهر
أ
ن هذه الوضعية تمثل بالنسبة لنا خسارة فظيعة. يستطيعون المقاومة حتى حدود ستة ا

أ
 و. و في كل مرة كنا نشعر با

مامنـا إل. 10كل هذا كان يحدث بسرعة بحيث ل نتمكن من تكوين عدد من الكوادر فـي مسـتوى اتسـاع تنظيمنـا
أ
 فلـم يبــق ا

حســن مــا نعتمــد عليــه. حــل واحــد، هـو تهريــب المعتقليــن السياســيين مــن الســجون
أ
ن ". و قــد كــان هــذا ا

أ
 لــي"و نشــير إلــى ا

شغال الشاقة" دوكـتو
أ
.كان من بين من فروا من معتقلت ال

سس هذا الموقف
أ
ا
دق علــى-هذا الموقف الراسخ للحركة الماركسية .1

أ
سـس، هـي نفســها ماركسـية، و يرتكــز بصـفة ا

أ
 اللينينيـة يرتكــز علــى ا

ين التاليين 
أ
:المبدا
 
أ
ن الجماهير هي التي تصنع الثورة تحت القيادة السياسية و اليديولوجية للبروليتاريا .ا

أ
.ا
. للطبقة العاملة و الجماهير الثوريةكنواة قائدةاللينيني، -هذه القيادة يحققها الحزب الماركسي .ب 

ن 
أ
رض التي تغذيها يعني الحكم عليها بالهلك و العدمو نستنتج من هذا ، با

أ
.عزل البذرة عن ال

طروحات حول فيورباخ"لقد وضع ماركس في 
أ
ساسي الذي يؤسس تلك المبادئ"ا

أ
 إن تصور. ، التصور البروليتاري ال

طروحــة الثالثــة،
أ
 الحــزب كنــواة قائــدة تتغــذى بالنضــال الثــوري للجمــاهير، و فــي نفــس الــوقت تقودهــا، يظهــر خاصــة فــي ال

 للمثقفيــن الــبرجوازيين الصــغار، و يقــابله" العلمــاني"هــذا التصــور . حيث ينتقد ماركس التصور المادي البرجوازي للمعرفة

ن النـــاس هـــم نتـــاج الظـــروف و التربيـــة، و: "بالتصـــور البروليتـــاري المـــادي الـــدياليكـتيكي 
أ
 إن النظريـــة الماديـــة الـــتي تقـــر بـــا

ن النـــاس هــم الـــذين يغيـــرون
أ
خـــرى و تربيـــة متغيـــرة، هــذه النظريـــة تنســـى بـــا

أ
ن الـــذين تغيـــروا هــم نتـــاج ظـــروف ا

أ
 بالتـــالي بـــا

ن المربي هو نفسـه بحاجــة للتربيـة
أ
حــدهما فــوق. الظروف، و ا

أ
 و لهــذا فهـي تصــل بالضــرورة إلـى تقســيم المجتمــع قسـمين، ا

".عمل ثورياإن توافق تبدل الظروف و النشاط النساني ل يمكن بحثه و فهمه فهما عقلنيا إل بوصفه . المجتمع
ن ليـــس هنـــاك 

أ
ن. يمتـــازون بـــامتلك المعرفـــة و يقـــدمونها للمناضـــلين" قـــادة"و نســـتنتج مـــن هـــذا ا

أ
يضـــا ا

أ
 و نســـتنتج ا

 لينينيـة فـي قلــب نضــال الجمـاهير، و فـي قلـب ممارســتها الثوريـة، هـو وحــده الـذي يسـمح، حـتى- تكوين منظمة ماركسـية

 مــن خلل هجمــات العــدو، بإعــداد خــط سياســي صــحيح ، يــدفع بــدوره إلــى بــروز مقــاتلين جــدد و كــوادر ثوريــة جديــدة مــن

لباني، ص ـ 9
أ
.161تاريخ حزب العمل ال

.1971، السلسلة الصغيرة ماسبيرو، 161عروض حول المقاومة الفيتنامية، ص ـ 10
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ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

وائل المناضلين الذين مهدوا لهذه العملية، و مهمـا بلغــت جـدارتهم، ليسـوا ذوي تفـوق. وسط هذه الجماهير
أ
 و لهذا فإن ا

.نوعي بالنسبة لهذه الكوادر الجديدة المنبثقة عن نضال الجماهير
ســاس المركزيــة الديمقراطيــة و النضــباط

أ
 إن هــذا التصــور وحــده الكـفيــل، عــن طريــق الممارســة الدائمــة، الــتي هــي ا

خطــاء السياســية و التنظيميــة، و فــي نفــس الــوقت ببنــاء الخــط السياســي الصــحيح الــذي يبلــور
أ
 الثــوري، كـفيــل بتصــحيح ال

 هكـذا، و هكـذا فقـط يتكـون القـادة. اللينينية كنـواة قائـدة لهـذه النضـالت-نضالت الجماهير الثورية و المنظمة الماركسية

على سلطة، و نفوذ و تجربة"
أ
شخاص يربطون ما بين ا

أ
.11"كا

عــادت توضــيحهما و عمقتهمــا، مبــدءا ثالثــا هــو  .2
أ
ين، الــذين ا

أ
ضــافت اللينينيــة إلــى هــذين المبــدا

أ
 معاصــرة الثــورة: ا

شـــار إليــه مـــاو تســي تونـــغ فـــي تصـــريحه فــي مــاي 
أ
ن، التجـــاه: "... ، بهـــذه العبـــارة 1970لمرحلــة المبرياليـــة، و هــذا مـــا ا

ن
 ال

".الرئيسي هو الثورة
 إن الســيد ســتوليبين، رغــم حكمتــه: "، متحــدثا عــن رئيــس الحكومــة القيصــرية 1909و كمــا كـتــب لينيــن فــي فــبراير 

وتوقراطيــة، هـي فـي تــوازن غيــر مسـتقر
أ
ن يســرع بســقوط ا

أ
ن يتقدم خطـوة واحــدة بــدون ا

أ
 و يبقــى هـذا. 12"العالية، ل يمكن ا

كـثر صحة بالنسبة لظلل المبريالية الباهتة التي تسمى اليوم 
أ
و الحسن: ا

أ
.عصمان، حدو الشيكر، ا

ن تكـــون بتاتـــا مـــن صـــنع
أ
ن الثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة، ل يمكـــن ا

أ
 نســـتنتج بالخصـــوص، علـــى ا

أ
 و مـــن هـــذا المبـــدا

 ، خاصــة فــي بلــد يوجــد تحــت ســيطرة قمــع الســتعمار و"راديكاليــة"حــتى تلــك الــتي ســميت بشــكل غريــب - البرجوازيــة 

ي الراديكاليــة(الســتعمار الجديــد 
أ
 ينــاقض الماركســية الــتي ل تعــترف إل بطبقــة واحــدة راديكاليــة هــي- هــذا الصــطلح ى ا

.13"حكم العمال و الفلحين تحت قيادة الطبقة العاملة"، و لكن فقط بواسطة ) البروليتاريا
همية الموقف المبدئي الذي هو موقف الحركة العمالية الثورية في مواجهة العدو

أ
.كل هذا يدعم ا

وراق لعبهــا"فهــل يجــب علينــا إذن، فــي نفــس الــوقت الــذي 
أ
خــر ا

ن
ن نحــافظ و"تحــرق فيــه البرجوازيــة ا

أ
م ا

أ
ن ننــزوي ا

أ
 ، ا

نتمسك بحزم براية النضال ؟
ن تحدد مواقفها بالهجوم فقـط، إن كــان هـذا ممكنـا، فــإنه يعنــي ارتكــاب .3

أ
ن على الحركة الثورية ا

أ
 هل يمكن القول ا

خطاء
أ
فظع ال

أ
.ا

ن ننتصر بدون معرفة علــم الهجـوم و الـتراجع"
أ
 ، ملخصـا فـي كـتـابه1921، هـذا مـا كـتبـه لينيــن سـنة "من المستحيل ا

 1910و 1907التجربـــة التاريخيـــة للحـــزب البلشـــفي، و متحـــدثا عـــن الفـــترة مـــا بيـــن " مـــرض الشـــيوعية اليســـارية الطفـــولي"

ن 
أ
خر "بالضبط ، مضيفا كذلك با

ن
ن يكـتمل بعلم ا

أ
".معرفة كيف نتراجع: علم الهجوم يجب ا

ركــان
أ
مره وحده؟ هل نتصور قيــادة ا

أ
ركان حرب تاركة الجيش بتدبير ا

أ
ن تتراجع قيادة ا

أ
ن نتصور ا

أ
 و لكن، هل يمكن ا

 و هـذه.  الـتراجع؟ إن هـذا ل يعنــي معرفــة و إتقــان الــتراجع، و لكنـه و بكــل بســاطة عـدم تحمــل مســؤولياتهاتنظــمحــرب ،ل 

".مرض الشيوعية الطفولي"لينين،ـ 11
نفاـ 12

ن
.في الطريق الصحيح،المقال المذكور ا

ول لحــزب العمــال الفيتنــامي، ـ 13
أ
ساســية"لــي دووان، الكــاتب العــام ال

أ
ساســية، المهــام ال

أ
 ، ص"الثــورة الفيتناميــة، المشــاكل ال

.1970، هانوي، 30
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أ
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 ل زال يعتمــد علــى مجموعــات مــن الشــباب- الــذي مــازال فــي طــور التكــوين- المســؤولية ل ينقــص منهــا كــون هــذا الجيــش 

ن نســـتخلص مـــن التحليـــل 
أ
ن هـــذه المجموعـــات المتقدمـــةالملمـــوس للواقـــع الملمـــوسالثـــوري، بـــل بـــالعكس يمكننـــا ا

أ
 ، ا

ت فـي تكــوين حلقـة الوصـل 
أ
و بـدا

أ
نهــا حلقـة نخبويـة( الجماهيريـةبالـذات هـي الـتي سـتكون ا

أ
 مـع الطبقـة العاملـة و)  ل علـى ا

ن . الفلحين
أ
. على التحام و نضالية هذه المجموعاتنحافظو لكن بشرط ا

 و مــن الــواجب.  14"قضــايا الســتراتيجية فــي الحــرب الثوريــة الصــينية"وضــع مــاو تســي تونــغ مبــادئ الــتراجع فــي كـتــابه 

 لمـــاو تســـي تونـــغ، مـــع" الـــدفاع الســـتراتيجي"دراســـة الفصـــل الخـــامس المتعلـــق بهـــذه المســـائل و الموجـــود تحـــت عنـــوان 

.التفكير في تطبيق هذه المبادئ على المراحل السياسية من النضال التي نعيشها
همية دراسة علم الدفاع الستراتيجي لماو تسي تونغ 

أ
.15)الدفاع الستراتيجي(كل هذا يطرح ا

 و سنعود مستقبل إلى دراسة نضالت هذه السنة و تقييــم تجاربنــا النضـالية، و نـذكر بخلصــات مــاو تســي تونــغ حــول

 إن الـــــتراجع الســـــتراتيجي يســـــتهدف كليـــــا النتقـــــال إلـــــى الهجـــــوم المضـــــاد، و الـــــتراجع: "الـــــدفاع الســـــتراتيجي فيمـــــا يلـــــي 

م
أ
ن الحلقـة الحاسـمة فـي كـل اســتراتيجية هـي النصـر ا

أ
ولــى مـن الـدفاع الســتراتيجي، و ا

أ
 الستراتيجي ليس سـوى المرحلـة ال

.16الفشل في المرحلة اللحقة، مرحلة الهجوم المضاد
: على المبادئ الثلثة المرتبطة بينها التي ذكرنا بها فيما قبلمبنيةو هذا يفرض الحرص على استراتيجية 

ول، حــول دور الجمــاهير - 
أ
  للبروليتاريــا وكنــواة قائــدةاللينينــي -ثانيــا، حــول بنــاء الحــزب الماركســي-   للثــورةكـفاعــلا

. الثورةمعاصرةو ثالثا، حول  للجماهير الثورية ى
مبادئ نظرية لبناء الحزب الثوري .4

حسن، التصور اللينيني للحزب الثوري، و لبنائه تحت نيران العدو
أ
ن نفهم ا

أ
ن ا

ن
.يمكنا ال

ن المقصــود هــو إعــادة المســيرة الــتي حــدثت فــي
أ
ن نــدعي الماركســية، إذا مــا اعتبرنــا ا

أ
نــه ل يمكننــا حــتى ا

أ
ن ا

ن
 لنقــل ال

ليــة، و لكــن المقصــود هـو إعــادة بنــاء اســتراتيجية تكــون فــي نفــس الــوقت اســتراتيجية 1917و 1895روســيا مــا بيــن 
ن
 بصــفة ا

ساســيةالثــورة و اســتراتيجية التنظيــم، و ذلــك 
أ
  الــتي بــرزت مــن هــذه التجربــة، و مــن تجربــة الحركــةانطلقــا مــن المبــادئ ال

خرى 1973  و انطلقا من الواقع الملموس لبلدنا سنة العمالية العالمية من جهة، 
أ
.من جهة ا

 المرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بممارســة النقــد و النقــد الــذاتي، مكنتنــا مــن 1972إلــى  1970إن الممارســة الثوريــة لســنوات 

ول لســنة)إعــداد اســتراتيجية الثـورة و اســتراتيجية التنظيــم(الوصــول إلـى مثـل هـذا العــداد 
أ
 ، و ذلـك ابتــداء مــن النصــف ال

عطينـــا فــي نـــص . 1972
أ
بريـــل  6، بتاريـــخ "اللينينيـــة-الوضـــع الراهـــن والمهـــام العاجلـــة للحركـــة الماركســـية"و لقـــد ا

أ
 ،1973ا

.العناصر الرئيسية لهذه الستراتيجية الثورية
ســاس المبــادئ اللينينيــة، اســتراتيجية التنظيــم، و الــتي ســنعطي هنــا عناصــرها الرئيســية

أ
 .يضــاف إلــى هــذا، و علــى ا

:سنتطرق إذن إلى 

نظر ـ 14
أ
و الجزء الثاني من المؤلفات المختارة" ستة مؤلفات عسكرية"ا

أ
.ا

ستة مؤلفات عسكرية ـ 15
ول ص ـ 16

أ
.326المجلد ال
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المبادئ اللينينية للحزب الثوري -
كيف ترتبط الستراتيجية الثورية في المغرب باستراتيجية التنظيم -
.كيف ترتبط استراتيجية التنظيم بمبادئ الدفاع الستراتيجي المذكورة سابقا -

 ــ 
أ
المبادئ اللينينية للحزب الثوري ا
سس المذكورة في القسم الثاني(

أ
نها تقوم على ال

أ
:، يمكننا تلخيص هذه المبادئ كما يلي )نذكر على ا

.تنظيم الثوريين المحترفين و المتجذرين داخل نضال الجماهير، هي الدعامة التي يقوم عليها الحزب .1
  مــن نضــال الجمــاهير، فــي ســيرورة مرتبطــة جــدلياانبثقــواإن منظمــة المحــترفين الثــوريين، تتكــون مــن مناضــلين  .2

  مــن خلل تكــوين إيــديولوجيلبإعداد الخط السياسي للحزب، و انطلقا من هـذه الممارسـة الثوريــة الجماهيريــة نفســها، 

.داخل حلقة مغلقة
 فـــي" مـــا العمـــل؟"إن الحـــزب، ليــس منظمــة الثـــوريين المحـــترفين المتفـــوقين علـــى الجمــاهير، كمــا يــدعي تقـــديم  .3

 الثـــوريين مكونـــة مـــن منظمـــة مجموعـــة، بـــل إن الحـــزب "Livre de Pocheكـتـــاب الجيـــب "الطبعـــة الفرنســـية لسلســـلة 

.اللينينيين في المنظمات الثورية الجماهيرية- إلى المناضلين الماركسيينإضافةالمحترفين، 
 بالمنظمــات الجماهيريــة، فــي(...) مــن هنــا بالــذات، و مــن خلل هـؤلء المناضــلين، فــإن الحــزب يرتبــط و يندمــج  .4

.و يتغذى منهانفس الوقت الذي يقودها، على مستويات مختلفة من الوعي الثوري، 
ن الفكـــر اللينينـــي، المتماســـك تمامـــا فـــي كـتـــاب 

أ
ننـــا نحـــرف التصـــور اللينينـــي بـــا

أ
ولئـــك الـــذين يظنـــون ا

أ
 مـــا"و نجيـــب ا

ن نكـــون قـــد اســـتوعبنا التصـــور1902لســـنة " العمـــل؟
أ
 هـــذا النـــص فـــي مجملـــه، شـــريطة ا

أ
 ، يظهـــر بوضـــوح تـــام حيـــن نقـــرا

طروحتــه الثالثـة حـول فيوربـاخ، هـذا الفكـر الـذي نقحـه و وضـحه لينيـن فـي
أ
 البروليتاري للعـالم، الـذي وضــحه مـاركس فـي ا

عـاد لينيــن تنقيحهــا مــن جديـد و تركيزهـا، ضـد كـل معارضــيه الــذين يحــاولون تحريفهــا. 1903فـي " رسالة إلى رفيق"
أ
 -و قـد ا

حسـن فـي المـؤتمر الثـاني للحــزب العمـالي الشـتراكي الــديمقراطي بروسـيا، و الـذي سـجل بدايـة البلشـفية
أ
 و يعطـي. لنقـدها ا

مام خطوتان إلى الوراء"مؤلف لينين 
أ
.17تحليل مفصل عن نقاشات هذا المؤتمر" خطوة إلى ال

ولئــك الــذين يريــدون اســتعمال تلــك الحجــة الجــد عاديــة و الجــد مبتذلــة، و الــتي يريــد لينيــن حســبها
أ
 و علــى عكــس ا

مرين"
ن
ن تنظيمات الحــزب تتكــون مــن: "، يجيب لينين "تحديد عدد المنخرطين في الحزب بعدد المتا

أ
 ل يجب العتقاد با

نــواع، مــن كــل الــدرجات ابتــداء مــن
أ
 الثــوريين المحــترفين فحســب، بــل إننــا نحتــاج لتنظيمــات جــد متعــددة، مــن كــل ال

كـثر اتساعا و حرية
أ
مرا إلى ال

ن
كـثر ضيقا و تا

أ
.18"المنظمات ال

كـثر فــي هــذا النــص نفســه بالعبــارات التاليــة 
أ
صــناف: "لقــد تــم وضــع التصــور اللينينــي بوضــوح ا

أ
ن نميــز بيــن ال

أ
 يمكننــا ا

 منظمات العمال الموسعة و المنوعة- 2. منظمات الثوريين- 1: التالية حسب درجة التنظيم عامة و درجة السرية خاصة 

خــرى باعتبــار(بقدر المكان 
أ
ن مشـاركة بعــض العناصـر مــن الطبقـات ال

أ
فـترض ا

أ
قتصر على الطبقـة العاملـة وحـدها و لكــن ا

أ
 ا

ولـ 17
أ
.المؤلفات المختارة، الجزء ال

.308، ص"ما العمل؟"مسطر من طرف لينين، ـ 18
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 منظمـات- 4. منظمـات عماليـة مرتبطـة بــالحزب- 3. و يتكون الحزب من هذين الصنفين). بعض الشروط ، شيء مسلم به

 عناصـر مـن الطبقــة العاملــة غيـر منظمـة،-5. عمالية غير مرتبطة بــالحزب ، و لكنهــا فــي الواقــع تحــت رقــابته و تحــت قيـادته

قــــل خلل المظــــاهرات الكــــبرى للصــــراع
أ
 لكنهــــا تخضــــع و بصــــفة جزئيــــة لقيــــادة الشــــتراكية الديمقراطيــــة، و ذلــــك علــــى ال

. 19"الطبقي
ملوا كـثيرا

أ
ن يتــا

أ
ن نقاش و إعداد الخط السياسـي هـو مــن اختصــاص نخبــة معزولــة، ا

أ
 فعلى الرفاق الذين يصرون على ا

.هذا النص
استراتيجية الثورة و استراتيجية التنظيم في المغرب ب ــ 

ن 
أ
ظهر لنا لينين فيما قبل ا

أ
ن يتــم إل بتحريـك كـل طبقـات"لقد ا

أ
 تطور الـوعي الثـوري لـدى الطبقـة العاملـة،ل يمكـن ا

حرى في بلد كالمغرب، حيث يتكون ثلثا السكان من الفلحين، و حيث ل تكون الطبقة العاملــة نفســها."الشعب
أ
 ، فبال

  المتمثـــل فـــي انطلق الحـــربالســـتراتيجيإذن يمكننـــا الوصـــول إلـــى الهـــدف . إل قســـما قليل مـــن مجمـــوع ســـكان المـــدن

ساســية و الثوريــة لجمــاهير البــوادي، و يبقــى نمــو
أ
ساســية انطلق النضــالت ال

أ
 الشــعبية، الــتي يوجــد مــن بيــن شــروطها ال

 هــذه النضــالت نفســه مرتبطــا بنمــو النضــالت فــي المــدن، فــي نفــس الــوقت الــذي يكــون عــامل قويــا للــدفع بتبلــور الــوعي

خرى، فإن بناء جبهة ثوريــة كهـذه. البروليتاري، و لبناء قيادة الطبقة العاملة في الجبهة الثورية للعمال و الفلحين
أ
 ومرة ا

ليــا، جامعيــا  و بنــاء قيــادة بروليتاريــة،
ن
 إعطــاء العلــم مــن المثقفيــن إلــى العمــال، و مــن جمــاهير العمــال إلــى: ليــس بنــاء ا

.جماهير الفلحين
صــــل و تتجــــذر اليـــوم موضــــوعيا داخــــل قـــوى

أ
كـثر الـــتي تتا

أ
 هـــذا البنـــاء هـــو تحريــــك ديــــاليكـتيكي للعناصـــر المتقدمــــة ا

ي داخــل جمـاهير الفلحيـن، و فـي نفـس الـوقت داخـل الطبقـة
أ
 الشـباب، و داخـل مجمـوع الجمـاهير الثوريـة فـي البلد، ا

.العاملة
ن مــن إحــدى الميزتيــن الــتي تجعــل مــن بلــدنا الحلقــة الضــعيفة فــي سلســلة

أ
ــا كيــد ب

أ
 و لــن نــتردد فــي اللحــاح علــى التا

 المبريالية في المنطقـة، زيــادة علــى الضــعف الموضـوعي للنظـام، هـو كـون الجمــاهير الشــعبية تفــرز بمعــدل قــل مــا يوصـل

ي جمــاهير-بنفــس المعنــى المعمــق عنــد غرامشــي- اشــتراكية، مثقفيهــا العضــويين -إليــه فــي تاريــخ المجتمعــات الماقبــل
أ
 ؛ ا

و مـــن البـــوادي
أ
حيـــاء الشـــعبية بالمـــدن، ا

أ
ولئـــك الـــذين نســـوا الواقـــع الحـــي. (الشـــباب المدرســـي المنحـــدر مـــن ال

أ
 بالنســـبة ل

ن يرجعــوا إلــى الدراســة الــتي صــدرت فــي 
أ
نفــاس"لثانويــات بلدنــا، يمكنهــم علــى كـل حــال ا

أ
 الفرنســية فــي عــددها المــزدوج" ا

").التعليم بالمغرب منذ الستقلل الشكلي"حول  1971، سنة 20/21
كـثر فــي بنــاء

أ
هميــة توطيــد المنظمــات الثوريــة للشــباب المدرســي للمــدن و البــوادي، و تمكنهــا ا

أ
خــرى، با

أ
 و لنــذكر مــرة ا

كـثر بنضالت الطبقة العاملة و جماهير الفلحين
أ
.المنظمات الثورية للشباب كله، و ربطها ا

ن يتجــذر و يتغــذى و ينمـو مـن
أ
 و تبعا للمبادئ اللينينية نفسها، فإن بنــاء منظمـة الثــوريين المحـترفين، ل يمكنـه إل ا

 هذه المنظمات الثورية للشباب، بحيث توجه نضالتها في نفس الوقت، و من خلل المناضــلين الماركســيين اللينينييــن

.312صفحة ـ 19

www.30aout.info                                                                                                                              138



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

.لهذه المنظمات الثورية الجماهيرية، في إطار الستراتيجية الثورية
طوارها الدفاعية على السواء، تخلق تدريجيا إمكانيات جديدة لربط

أ
طوارها الهجومية و ا

أ
ثناء هذه النضالت، في ا

أ
 و ا

 علقـــات بيـــن المناضـــلين العمـــال المتقـــدمين و بيـــن بعـــض العناصـــر الثوريـــة مـــن الفلحيـــن، و مـــن البرجوازيـــة الصـــغيرة

.بالمدن، و الذين يستنتجون دروسا من النهزامات المتتالية للسياسيين البرجوازيين الصغار
ن يوجد هؤلء المناضلون العمال المتقدمون، إل انطلقا من حلقــات للتكــوين

أ
نه ل يمكن ا

أ
ولئك الذين يظنون ا

أ
 و ل

 بقدر ما يصبح اندفاع الجماهير العمالية العفوي واســعا و عميقــا، بقــدر مــا" : "ما العمل؟"النظري، نذكر جملة للينين في 

مــام ، و كــذلك بمنظميــن و بــدعاة موهــوبين و 
أ
 ، فليــس ذلــك التلميــذ" (...)بمتمرســين"يــدفع بمحرضــين موهــوبين إلــى ال

 ، هــو الــذي ســيكون الكــادر البروليتــاري، و لكنــه)بالمعنى الذي يتصوره بعض الرفــاق(المجد في حلقة الدراسات العمالية 

ـــذي علـــى المنظمـــة الماركســـية ن تســـاعده علـــى-ذلـــك المناضـــل العامـــل المتقـــدم فـــي نضـــالت الجمـــاهير، و ال
أ
 ا للينينيـــة ا

".التكوين كـثوري محترف
هميــة - و من هنا كذلك نرى الدور الرئيسي للجريدة كمنظم جماعي ىعلى حد تعبير لينين

أ
يضــا ا

أ
مــام"و نــرى ا

أ
 "إلــى ال

داة لتــوجيه نضــالت
أ
 فــي المرحلــة الراهنــة، كمــا تظهــر ضــرورة تطــوير هــذا المكســب النضــالي ل إجهاضــه، و ضــرورة جعلهــا ا

 اللينينيــة، بالوصـول-الجماهير، و لتكوين الكوادر البروليتارية فـي نفــس الـوقت، و ذلـك بالنــدماج فـي الحركـة الماركســية

.إلى منظمة الثوريين المحترفين و المناضلين العمال و المناضلين المنحدرين من الشبيبة المدرسية
استراتيجية التنظيم و استراتيجية الدفاع الستراتيجي ج ــ 

ن 
ن
ن نعلم، كما توضح لنا تجربة الحركة الثورية العمالية، وتجربتنا الخاصة والقاسية ال

أ
:يجب ا

ي .1
أ
نه فــي الــوقت الــذي نركــز فيــه مجهوداتنــا لبنــاء حركــة ثوريــة صــلبة، فــإن مــن المســتحيل تجنــب علــى الــدوام ا

أ
 بــا

.اللينينية ، كيفما كانت درجة إتقان هيكلتها العضوية- اعتقال في صفوف المنظمات الماركسية
ساسي لكي تكون الضربات الـتي يوجههـا العــدو محـدودة، متعلقـة مباشـرة .2

أ
ن قدرة الرفاق على الصمود، كشرط ا

أ
 با

.بتجذرهم داخل الجماهير، المصدر الوحيد و العميق للقوة و للثقة في اليديولوجية الثورية
نه بقدر ما تكــون المنظمـات الماركسـية .3

أ
 فــي- اللينينيـة متجـذرة داخــل الجمــاهير، حـتى إن كــانت هـذه الجمــاهير -با

تي- المرحلة الراهنة
أ
 متكونة من الشباب الثوري، بقدر ما يتكون مكافحون ثوريــون جــدد و كـوادر ثوريــة جديـدة، و الــتي تــا

مام رغم ضربات العدو
أ
.لتخلف الرفاق الذين سقطوا في المعركة، و لتقدم هذه المعركة إلى ال

ن الرفاق الذين اعتقلهم العـدو ليسـوا ضــائعين مـن المعركـة، ففـي سـجون العـدو تنصـهر، كمـا كـتـب هوشـي منـه .4
أ
 با

 ، الطليعــة الــتي يمنحهــا الشــعب ثقتــه، ففــي يــوم مــا ســيخرج نضــال الشــعب هــؤلء الرفــاق مــن1931نفســه مــن ســجنه ســنة 

شــغال الشـاقة الــتي قضـاها معظــم كــوادر الحــزب الشـيوعي الفيتنــامي مــن ســنة
أ
ن الخمس سنوات من سجن ال

أ
 السجن، و ا

.، تظهر اليوم جد قصيرة بالنسبة للتاريخ المظفر للثورة الفيتنامية1936إلى سنة  1931
".إن المطرقة تكسر الزجاج، و لكنها تصلب الفولذ: "و لكي نختم، نذكر بهذا الشعار البلشفي القديم 

عطـوا حيــاتهم فـي المعركــة
أ
بنــاء العمــال و الفلحيــن الــذين ا

أ
 إن المناضــلين المنحــدرين مــن الشــباب الثــوري ببلدنـا، ا
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ولئــــك الــــذين ســــقطوا برصــــاص الحســــن فـــي الريــــف و فـــي البيضــــاء، هـــؤلء
أ
بنــــاء و إخـــوان ا

أ
 ضـــد الحتلل الســــتعماري، ا

.المناضلين ليسوا من الذين يخافون من مطرقة العدو
حيـــاء

أ
و فـــي ال

أ
 فـــي المواجهـــة اليوميـــة لجهـــاز العـــدو القمعـــي، ســـواء كـــان ذلـــك فـــي ســـاحات الثانويـــات و الجامعـــات، ا

صـيل الـذي
أ
و في كهوف الكوميساريات و زنزانــات السـجون، سينصـهر الفـولذ ال

أ
و في المعامل وفي البوادي، ا

أ
 الشعبية، ا

.يسلح شعبنا، الفولذ الذي يسلح ثورتنا
ن هذا الفولذ غير كاف اليوم، و لكن الفولذ الممتاز الذي يكون شعبنا يمنحنا ثقة في المستقبل

أ
كيد ا

أ
.ا
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الندوة التحضيرية للقطاع الطلبي

1973غشت  29

:تقديم
يها الرفاق

أ
:ا

 في إطار التحضير للندوة الوطنية السنوية للعمل داخل القطاع الطلبي، و في إطــار تعميــق تجربتنــا و خطنــا السياســي
نجـزت هـذه) الكـتابـة الوطنيــة(و ممارستنا داخل القطاع الطلبي، انعقدت ندوة تهييئيـة بمسـاهمة 

أ
 و المكـتــب الطلبـي، ا

جل دراسـتها بجديــة و تعميقهــا حـتى يسـاهموا بشــكل فعــال فــي النـدوة الوطنيــة الســنوية
أ
رضية التي نطرحها للرفاق من ا

أ
 ال

جــل تجديــد مهامنــا بشــكل دقيــق و واضــح داخــل هــذا القطــاع، فــي إطــار التــوجيه السياســي
أ
 المقبلــة للقطــاع الطلبــي مــن ا

جــل الســير. لمنظمتنا في هذه المرحلة
أ
 و نتحمل مسؤولياتنا كاملة، و ذلك في إطار الجهود المبذولة داخل تنظيمنا مــن ا

.قدما في بناء خط سديد محكم و منظمة ثورية طليعية صلبة، راسخة جماهيرية
رضية بحماس و عزيمة ل تقهر

أ
ن يشرعوا عاجل في دراسة هذه ال

أ
.فعلى كل الرفاق ا

1973غشت  29الكـتابة الوطنية ــ 
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كـثر مــن ثلث ســنوات علــى انبتــاق اليســار الماركســي اللينينــي وســط الحركــة الطلبيــة إبــان المعــارك البطوليــة
أ
 لقــد مــرت ا
 و قطع مرحلة جديدة من حياته النضالية المليئة بالنجاحات و النكسات، غنية بالدروس المستمدة من. 70الكبرى سنة 

كـثر مـــن معركــة مجيــدة ضــد مخططــات الحكـــم التصــفوية و ســاهم
أ
 ممارســـته النضـــالية داخـــل هــذا القطــاع الحيـــوي و قــاد ا

 -بشكل كبير بتقريب النهاية المحتومة للفكر الصـلحي و التحريفـي الـذي كـان إلـى ذلـك الـوقت متربعــا ى و بـدون منـازع 
ييـــد الحركـــة الطلبيـــة الـــتي رفعتـــه حاليـــا إلـــى قيـــادة المنظمـــة

أ
 علـــى الســـاحة الطلبيـــة، و نـــال نتيجـــة كـــل ذلـــك عطـــف و تا

أ
تي على. التاريخي 15م غداة المؤتمر .ط.و.المناضلة ا

أ
 و بعد هذا المؤتمر مباشرة و نظرا لتغيير الوضع السياسي الذي سنا

 ذكره، واجه الحكم سماسرة المبريالية و المعمرين الجدد الحركة الطلبية بقمع لم تعرف له مــثيل طــوال ســنوات نضــالها
ن تــبرز بعــض الخلفـات داخــل. المجيد و المستميد

أ
 و ما كان هذا الوضع الجديد الذي عرفته الســاحة الوطنيــة ليمــر دون ا

.اليسار الماركسي اللينيني حول الحركة الطلبية و دورها في الوضعية التي تعرفها البلد
 و لــم يتــوان بعــض. هــذه الخلفــات الــتي ســتعمق خلفــات سياســية و إيديولوجيــة حــول قضــايا الثــورة المغربيــة ككــل

 هذا الستيلء الذي سبب فــي. الرفاق في ظل هذه الوضعية باتهامنا بتشتيت الحركة الطلبية نتيجة استلئنا على الجهاز
.نظرهم جل المشاكل التي يعاني منها اليسار الماركسي اللينيني و الحركة الطلبية

:نضال
 كــل هــذا التاريــخ الحافــل مــن ســجل اليســار الماركســي اللينينــي و كــل هــذه التطــورات الجديــدة تســتلزم منــا وقفــة نقديــة
جـــل اســـتخراج خلصـــات واضـــحة تقـــود عملنــا المقبـــل و تصـــحح خطنــا السياســـي

أ
 لممارســـتنا داخـــل الحركــة الطلبيـــة مـــن ا

ن تنظيمنا يفتقر إلى وثيقة حول الحركة الطلبية رغــم النــدوات الـتي عقـدناها فـي السـنوات
أ
 داخل الحركة الطلبية سيما و ا

.الماضية
تي النـــدوة الحاليـــة كــذلك فـــي مرحلـــة جديـــدة يعرفهـــا التنظيـــم و الحركــة الطلبيـــة، فـــالتنظيم بعـــد تقريـــر 

أ
 يونيـــو 20و تـــا

شــهر مــن كـفــاح التنظيــم، نقــد و نقــد ذاتــي(التــاريخي 
أ
 هــذا الخــط. عــرف تقــدما هــائل علــى مســتوى خطــه السياســي) عشــرة ا

تي شــعار . الــذي لــم تــزده الخلفــات الحاليــة داخــل الحركــة الماركســية اللينينيــة إل رســوخا و وضــوحا
أ
 الصــمود و(هكــذا يــا

نــه ينطلــق مــن مفهـوم) اللتحام بالجماهير
أ
ي عمــل خــارج الجمــاهير محكـوم عليــه مســبقا بالفشــل ل

أ
ن ا

أ
 ليعبر بالفعــل علــى ا

تي بالحقيقــة للجمــاهير عــوض الثــوري الحقيقــي الــذي يتمــرس داخــل الجمــاهير
أ
ولئــك. المثقــف الــذي يــا

أ
 و لكــن قليلــون هــم ا

ن يدركوا كنه هذه الشعارات و بالتالي الصمود مع الجماهير
أ
.الذين يمكنهم ا

ما الحركة الطلبية فإنها مقبلة على مرحلة جديدة من حياتها
أ
 مرحلة مخالفة لما عرفته خلل السنوات الماضية نتيجة. ا

خيــرة علــى الســاحة الجماهيريــة و الــتي تمثلــت بالنضــال المشــروع داخــل التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب
أ
 إن. التطــورات ال

حرى غيـاب شــرعيتها و المكانيــات الـتي كــانت توفرهـا
أ
و بــال

أ
تي في غيــاب هـذه المنظمـة المناضــلة ا

أ
 نظـرا. المرحلة الحالية تا

ن
أ
 للقمع المسلط على القطاع الطلبي فإن المهام المنوطة بالحركة الماركسـية اللينينيــة لجــد شـاقة و عسـيرة، فمـا كـان لنــا ا

حلك ظروفها
أ
ن الهجوم المضــاد الــذي شــنه. نتخلى على الحركة الطلبية في ا

أ
 إننا كماركسيين لينينيين نؤمن إيمانا راسخا ا

 فلهـذا الهجــوم المقبــل يجــب. هجـوم مقبـل مـن طـرف الحركـة الطلبيـة- الحكــم علــى الحركـة الطلبيــة ســيقابله ى و ل شـك
ن نبنـــي. تـــوفر كـــل الشـــروط حـــتى يكـــون هجومـــا مظفـــرا تســـتعيد فيـــه الحركـــة الطلبيـــة كـــل مكـتســـباتها المســـلوبة

أ
 فعلينـــا ا

ن نبنـــي الجبهـــة بنـــاء جديـــدا مـــن
أ
 تنظيمنـــا بنـــاء محكمـــا حـــتى يكـــون بالفعـــل القيـــادة الفعليـــة للهجــوم المقبـــل، كمـــا يجـــب ا

وقــات الشــدة هــذه
أ
 و لفــظ كــل الغــازات الســامة الــتي. المناضــلين الصــامدين و الــذين عــبروا عــن التحــامهم و نضــالهم فــي ا
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ن نـــدرس بجــد إمكانيــة جعـــل التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب
أ
 عــبرت عـــن انتهازيتهـــا و انهزاميتهـــا كمــا يجـــب علينـــا كــذلك ا

ن نفكــر فــي البنــاء الصــحيح للنقابــة الســرية
أ
 المنظمــة الطليعيــة الوحيــدة فــي الظــروف الجديــدة الشــيء الــذي يســتلزم منــا ا

.الجماهيرية حتى نضمن استمراريتها و صمودها
خيرا

أ
ي حــال: و ا

أ
ن نبحث و نركـز علــى دورهــا فـي الصــراع الطبقـي، إذ ل يمكــن لنــا بــا

أ
 ففي تقييمنا للحركة الطلبية يجب ا

ن نفصل خطنا السياسي داخل الحركـة الطلبيـة عــن خطنـا مـع الجمـاهير الشـعبية و نضــالنا الطبقـي
أ
 لهـذا فـإن التصـميم. ا

جيج الصراع الطبقي ببلدنا
أ
.المقترح في هذه الندوة يراعي هذه النقطة و يحدد بشكل واضح دور الحركة الطلبية في تا

ول
أ
:الشروط الموضوعية لنمو الحركة الجماهيرية في نهوضها الجديد: ا

 ــ  شــكلت انتفاضــة 
أ
 و كــانت منعطــف تحــول حاســم فــي نمــو المســيرة النضــالية لشــعبنا الكــادح، 1965مــارس  23ا

حزاب الصلح في المغرب معلنة عن بداية القطيعة العفوية و الحسية للجماهير لخــط العمــل
أ
 بمثابة نقد دموي بالنسبة ل

 الصــلحي البرلمــاني و مســجلة بدايــة الفلس الــذريع للخــط الــبرجوازي الصــغير الــذي عــرف انتعاشــا فــي الفــترة الممتــدة مــا
.1965- 1958بين 

نذاك في مقدمة المعركة الجماهيرية عن انتهازيتها و مساومتها غــداة هــذه
ن
حزاب الصلحية التي كانت ا

أ
 و لقد كشفت ال

 إلــى دخـول المســاومات المشــهورة مـع- النتفاضـة حيــث ســارعت ى و دمـاء الشــهداء لــم يجــف بعـد بشـوارع الــدار البيضــاء 
وقعتـه فيـه الحركـة الجماهيريـة، و مـا

أ
حسـن مسـاعدة لـه للخــروج مـن العزلـة الـتي ا

أ
 النظام علـى ظهـر هـذه النضـالت، مـادة ا

كـثر من ذلك نتيجة مواقعها و انتماءاتها الطبقية التي جعلتها عاجزة عــن مســايرة هــذا النمــو الهائــل
أ
ن تفعل ا

أ
حزابنا ا

أ
 كان ل

زمــة النظــام الجديــدة هــذه كـفجــوة تتســرب منهــا إلــى. للحركــة الجماهيريــة
أ
ن تقــف للتفــرج عليهــا و اتخــاذ ا

أ
 فمــا كــان لهــا إل ا

.السلطة
نظمــة العربيــة فــي يونيــو 

أ
حزابنــا الصــلحية و النتهازيــة و التحريفيــة بعــد هزيمــة ال

أ
ظهرتــه ا

أ
 فلمــا. 1967نفــس الموقــف ا

مريكيــة و
أ
 كــان الشــعب الفلســطيني خاصــة و الشــعوب العربيــة عامــة تتعــرض للمــؤامرة الدنيئــة الــتي تحيكهــا المبرياليــة ال

حــزاب الصــلحية و النتهازيــة و التحريفيــة فــي بلدنــا 
أ
 تمشــيا مــع خطهــا الــبرجوازي- الصــهيونية العالميــة كــان موقــف ال

 هــو الكـتفــاء برفــع شــعارات جوفــاء متخليــة عــن تعبئــة الشــعب المغربــي لمســاندة الثــورة الفلســطينية و القبــول- الصــغير
مريكيــة بمســاعدة التحريفيــة الســوفياتية 

أ
 قــرار مجلــس(ضــمنيا بــالقرارات التصــفوية و المشــاريع الــتي صــاغتها المبرياليــة ال

من ى مشروع روجرز
أ
 و إن موقف التحريفية المغربية في هذا الصدد لجد مخزي حيث لم يتردد زعيمهــا فـي اســتخدام..) ال

ن
ن
ييد المشاريع التصفوية الــتي صــيغت لتصــفيتها فــي ا

أ
 جدليته المعهودة لمساندة الثورة الفلسطينية، و في نفس الوقت تا

.واحد
كــبر غـداة النضـالت الهائلــة الــتي خاضــتها

أ
حزابنا الصـلحية بصـورة ا

أ
 و لقد انفضح الخط الصلحي البرجوازي الصغير ل

 و التي توجت بمؤامرة إيفران التي شكلت رصيدا جديـدا للصـلحية فــي المسـاومة علــى 1970الشبيبة المدرسية في سنة 
عقبــت انتفاضــة 1970فبعــد انطلق حركــة التلميــذ ســنة . النضــالت الجماهيريــة ى الشــعبية

أ
 و بعــد ســنوات الركــود الــتي ا

 مارس، في نضالها المجيد ضد مخططات الحكم التصفوية في ميـدان التعليـم، هـذه النطلقـة الـتي كـانت شـمولية و الـتي
خـرى 

أ
ولــت الصـلحية و التحريفيـة ى مـرة ا

أ
 بظهرهـا لهـذه النضـالت و سـاهمت بقســط- طبعت بالروح النضالية العالية، ا

نهــا لـم تتـوان . كبير في فصل الطلبـة عـن التلميـذ بـدعوى تبــاين المشـاكل المطروحـة
أ
 فـي المسـاومة علـى- كعادتهــا - إل ا

جــل انــتزاع مكاســب ذاتيــة انتهازيــة علــى حســابها
أ
ن موقفهــا هـذا ســاهم بشــكل كــبير فـي. هـذه النضــالت المجيــدة مــن ا

أ
 إل ا

.تعجيل نهايتها في قطاع الشبيبة المدرسية
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نظمـة العربيـة فـي يونيـو ب ـ 
أ
نظمـة البرجوازيـة و بدايـة 1967على الصعيد العربي شكلت هزيمـة ال

أ
 بدايـة لخـط هـذه ال

ـــد نظمـــة 1967ففـــي ســـنة . نمـــو حركـــة التحـــرر العربيـــة و نهوضـــها الجدي
أ
ت الجمـــاهير العربيـــة تــــدرك كنـــه طبيعــــة ال

أ
 بـــدا

 .تخدير الشعب العربي ببعض الصلحات الطفيفة و بالديماغوجية الثورية- البرجوازية التي استطاعت ى و لمدة طويلة 
نهــا كشــفت عــن الخــط 1967فهزيمــة 

أ
نهــا كــانت إيجابيــة مــن حيــث ا

أ
 كــانت بالفعــل صــدمة بالنســبة للشــعب العربــي، إل ا

نظمــة نتيجــة انتماءاتهــا الطبقيــة
أ
 و لقــد احتــد هــذا التنــاقض بيــن. الــبرجوازي الصــغير الــذي كــانت تســير علــى هــداه تلــك ال

ردن علـــى الشـــعب
أ
نظمـــة خصوصـــا غـــذاة الهجمـــة الشـــديدة الـــتي شـــنتها الطبقـــة الحاكمـــة فـــي ال

أ
 الشـــعب العربـــي و هـــذه ال

ن
أ
 الفلسطيني و على المقاومة الفلسطينية، هذه الهجمة التي ساعدت في تعميق الوعي العربي و إدراك الجماهير العربية ا

عداء الشعب العربي و ضد كـل عــائق لتحــرره
أ
ن ينتصر إل إذا كان نضال طبقيا ضد كل ا

أ
 .النضال ضد الصهيونية ل يمكن ا

ن نغفل ما كان لهزيمة 
أ
ثر بليغ على المقاومة الفلسطينية و حركة التحرر العربيــة و تجــذرها 1967كما ل يمكن ا

أ
 فهــا. من ا

 هــي الجبهــة الشــعبية الديموقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين تـــبرز علــى الســـاحة الفلســـطينية متشــبعة بـــالفكر الماركســي اللينينــي
ن يصــحح مســار الثــورة. لمرشــد لنضــالها الشــاق

أ
 و فــي اليمــن الديموقراطيــة اســتطاع اليســار الماركســي اللينينــي مــن جهتــه ا

فــاق الثــورة الديموقراطيـــة الوطنيــة و فـــي الخليـــج العربـــي جـــاء توحيــد 1969هــاته بعـــد يونيـــو 
ن
مــام ضـــمن ا

أ
 و دفعهـــا إلـــى ال

.الجبهتين المناضلتين و تشبعها بالماركسية اللينينية خير رد حاسم على مخططات المبريالية في المنطقة
حمـر عاليـا ــ ج

أ
 ففــي. على الصعيد العالمي اشـتدت الثـورة العالميـة فـي مواجهـة المبرياليـة العالميـة بـدفع علـم الثـورة ال

 الصين شكل قيام الثورة الثقافية انتصارا للخط البروليتاري الذي ينتهجه الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الرفيق ماو تســي
جـل إعطـاء نفـس جديـد للثـورة البروليتاريــة الكـبرى و كسـر الهيمنـة البيروقراطيــة و التحريفيـة الـتي يمكــن

أ
 تونغ و ذلك من ا

ن تكبــل مســيرتها
أ
 الهنــد الصــينية عامـة جسـدت انتصــارات الشـعوب هنــاك مــدى قـدرة: و فـي الفيتنــام خاصـة و الشـعوب. ا

كـبر دولـة عدوانيــة فـي العــالم
أ
خذت مصيرها بنفسها علـى دحـر العـدوان حـتى و إن كـانت تــتزعمه ا

أ
 و لقـد. الشعوب إن هي ا

جل تحررها الشيء
أ
 ساهم نضال هذه الشعوب بشكل كبير في رفع معنوية الشعوب المكافحة و إحرازها على النضال من ا

مريكـــا اللتينيـــة 
أ
و فـــي ا

أ
 بوليفيـــا،- الـــذي زاد فـــي توســـيع معســـكر الثـــورة ســـواء فـــي إفريقيـــا ى الموزمـــبيق، غينيـــا بســـاو ى ا

روكــواي
أ
مــام تزايــد تواطؤهــا و خيانتهــا... ال

أ
خــذت التحريفيــة العالميــة تعــرف فــي هــذه المرحلــة بدايــة إفلســها الشــنيع ا

أ
 كمــا ا

.للثورة العالمية
خـذت

أ
خـذت الجمـاهير و ضـمنها الحركـة الطلبيــة تسـتعيد نهوضــها الجديـد، فهكـذا ا

أ
 فـي ظـل هـذه الشــروط الموضـوعية ا

 الطبقة العاملة تستعيد طاقاتها النضالية كما تجلى ذلك في نضالتها الكبرى التي امتازت بطول النفس و الــروح الكـفاحيــة
 الفلحــون...) إضراب مناجم خريبكة، مناجم جرادة، نضالت عمال النسيج و المطاحن (العالية التي صاحبتها 

أ
 كمــا بــدا

 يدخلون في المعركة بنضالتهم العفوية نتيجة اشتداد حملة النهب التي يتعرضون لها مـن طـرف المعمريــن الجـدد، هكـذا
رض الصــدارة لكــل النضــالت الســلمية و العنيفــة الــتي يقومــون بهــا، و لقــد تطــورت نضــالتهم هــذه إلــى

أ
خــذ شــعار ال

أ
 يا

أ
 بــدا

ولد خليفــــة
أ
 و لقــــد ســــجلت نضــــالت الحركــــة. انتفاضــــات دمويــــة عنيفــــة كانتفاضـــــة بنــــي ملل، ســــطات، تســـــلطانت و ا

 فلقــد ضــرب العمــال فــي منــاجم قطــارة المثــال فــي. الجماهيريــة ظــاهرة العنــف الجمــاهيري الــذي قــابلت بــه العنــف الرجعــي
ولد

أ
 الصمود و التضحية لما هـددوا بتهــديم المنجــم إذا لـم تلــب مطـالبهم المشـروعة، كمـا لـم يتـوان الفلحـون الفقـراء فـي ا

راضيهم المغصوبة بدمائهم الجارية دفاعا عنها من جشع القطاعيين الجدد
أ
.خليفة من سقي ا

خــذت الشــبيبة المدرســية 
أ
 تســترجع قوتهــا بنهوضــها الجديــد الــذي ســجلته) التلميــذ و الطلبــة(و فــي هــذا الظــرف كــذلك ا

 بشــير حقيقــي لنمـو الحركــة الجماهيريــة، 1970فكــان نضــالها فــي . نظــرا لنمــو الشــروط الموضــوعية داخلهــا 1970معــارك 
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.الشيء الذي سيؤكد صحته
خذ موقعا متقدما في النضال بحكم توفر و نمو الشــروط الموضــوعية و الذاتيــة و الــتي كــان

أ
خذت الحركة الطلبية تا

أ
 كما ا

بنــاء الجمــاهير الكادحــة
أ
- 1966فــإلى حــدود . مــن بينهــا توســيع قاعــدتها مــن ا  كــان اللتحــاق بالجامعــة حلمــا ل 1967 

بنــاء الطبقــات الميســورة، و لكــن بعــد ســنة 
أ
بنــاء الجمــاهير 1968 – 1967يتحقــق إل ل

أ
فــواج هائلــة مــن ا

أ
خــذت ا

أ
 خاصــة ا

بـــواب التعليـــم النصـــف المفتوحـــة غـــذاة الســـتقلل
أ
ن تلـــج ا

أ
تيـــح لهـــا ا

أ
فـــواج الـــتي ا

أ
 تصـــل تـــدريجيا إلـــى الجامعـــة ى هـــذه ال

ن تتخطــى العراقيــل المزروعــة فــي طريقهــا الطويــل، فشــكل هــذا التغييــر تبــدل كميــا و كيفيــا. الشــكلي
أ
 و الــتي اســتطاعت ا

صـبح القطـاع الطلبـي
أ
خـذت تجـذر مواقفهــا مـن المشـاكل المطروحـة علـى صـعيد التعليـم، فا

أ
 داخل الحركـة الطلبيـة الـتي ا

 تنعكــس فيـه بكــل وضـوح السياسـة النخبويـة للنظـام المتعفـن الـتي ترمـي إلـى تجهيــل الشــعب المغربـي و حرمـانه مــن حقـه
 و لقد زاد انبثاق اليسار الماركسي اللينيني و نضاله السياسي و اليديولوجي داخــل الحركــة الطلبيــة. المشروع في التعليم

 و لقد برزت هذه التحولت داخل القطاع الطلبي خاصــة فـي بدايــة المعــارك المجيــدة. من إدراك الجماهير الطلبية لذلك
 كمــا سـيزيدها نضــال الحركـة الطلبيـة فـي. للشبيبة المدرسية في فبراير ى مارس التي ستتوج بمؤامرة إيفران الســيئة الـذكر

كـثر وضوحا بفعل النضالت الهائلة التي صحبت هذه التحركات
أ
.فترة ماي ى يونيو ا

ة: ثانيا
أ
:مرحلة النشا

خــذها بمعــزل عــن
أ
ن نا

أ
حــوال ا

أ
يــة حــال مــن ال

أ
ة فــي النهــوض بالحركــة الطلبيــة الجديــد ل يمكــن لنــا با

أ
 ــ  فمرحلــة النشــا

أ
 ا

خــذها مجــردة عــن تطــور و نمــو الشــروط الموضــوعية و الذاتيــة الــذي
أ
ن نا

أ
 تنــامي الحركــة الجماهيريــة و ل يمكــن لنــا كــذلك ا

ن نعــزل النهــوض للحركــة الطلبيــة الجديــد عــن نشــوء التنظيــم الماركســي اللينينــي. عرفهــا القطــاع الطلبــي
أ
 كمــا ل يمكــن ا

.داخلها، إن التنظيم نفسه ليس قفزة معزولة عن الحركة الجماهيرية بل هو في نفس الوقت نتيجة و منتج لهذه الحركة
 فتنظيمنا للقطاع الطلبي هو نتيجة لتصاعد هذه النضالت الجماهيرية التي سيكون لها بالتالي دور مهم في توســيعها و

بنــاء. تعميقها
أ
فـواج الهائلــة مـن ا

أ
خـذت قاعـدة الحركـة الطلبيـة فـي تحــول مسـتمر بفضـل وصـول ال

أ
 ففي الظـروف الجديـدة ا

سي التي يعاني منها الشعب المغربي، الشــيء الــذي ســاعد علـى انتشــار الفكــر
ن
 الجماهير الكادحة التي حملت معها كل الما

ولـى للحركـة الطلبيـة. الثوري و جعل القطاع الطلبي نتيجة لذلك مركـزا متقـدما للصـراع اليـديولوجي
أ
 فجنــب النضـالت ال

 في نهوضها الجديد الذي لعبت فيه دورا مهما في مساندة جماهير التلميذ التي ناضلت ضد السياسة النخبوية للحكــم فــي
ســاتذة(ميدان التعليم، هذه النضالت التي توجت بمصيدة إيفران التي خسـرت فيهــا الحركـة الطلبيــة 

أ
 )المدرســة العليــا لل

مر علـى الشــعب) لـوبيز برافـو(المنفذ الوحيد لجماهير التلميذ الفقيرة نحو التعليم العالي، كما شــكلت زيــارة 
ن
 للمغـرب للتـا

 ماي الذي قابلته به الحركة الطلبية يشكل هذا تحول حاسما داخل الحركة الطلبية حيــث تعــدى 4الصحراوي و إضراب 
 فالنبثــاق الحقيقــي لليســار الماركسـي. الضراب إطاره التقليدي من إضراب حول مشاكل التعليــم إلـى إضــراب سياسـي عــام

خذت تطــرح البــديل
أ
 اللينيني يرجع إلى هذه الفترة المجيدة التي عرفت حركة نضالية عالية في تاريخ الحركة الطلبية التي ا

ول المعارك التي خاضتها الحركة
أ
 و لو بشكل غامض للصلحية و التحريفية فكانت معارك التجنيد في ماي ى يونيو هي ا

حــزاب الصـلحية و التحريفيــة الـتي تخلــت ى كعادتهــا 
أ
 عـن المعركـة و عــن مناضـلي- الطلبية في استقلل شبه تام عـن ال

 الحركــة الطلبيــة المعتقليــن، فكـــانت بدايــة الصــراع السياســي و اليــديولوجي مــع الصــلحية و التحريفيــة الـــذي كــان فــي
ول مشـهد مـن نـوعه داخــل القطـاع الطلبـي و عكــس بالفعــل نمـو الحركـة الطلبيـة الـذي لـم يكــن إل

أ
 معركة التجنيد تلك، ا

.انعكاسا لنمو الصراع الطبقي على الساحة الوطنية
 ففي خضم هـذه النضـالت بــرز التنظيـم و فـي وسـطها انبثــق اليســار الماركسـي اللينينـي كـقـوة ثالثـة فـي الميـدان فـي وجـه
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 النظـام و الصـلحية، فالجمـاهير الشـعبية و الحركـة الطلبيـة خاصـة لـم تعـرف اليســار الثــوري إل عنـد انبثــاقه الصــحيح فـي
.هذه النضالت و تصدره لها

سيســه جــاء مباشــرة بعــد انفصــال صــيف 
أ
مــا تنظيميــا فــإن تا

أ
ن الجــذور الحقيقيــة لهــذا النفصـــال)غشــت (1970ا

أ
 ، إل ا

ن هــذا
أ
خيــر، إل ا

أ
 تنحــدر إلــى مــؤامرة إيفــران الــتي ســجلت غضــب المناضــلين داخــل الحــزب التحريفــي علــى مواقــف هــذا ال

ساتذة التحريفيين التي حاولت في إيفـران و شــاركت فـي تـدبير
أ
 الغضب لم يبعد شكله الحسي في تلك الفترة ضد طغمة ال

خذ الفكر الماركسي اللينيني ينتشر داخل طلبــة الحــزب التحريفــي و بعــض مثقفيــه1968 – 1967فبعد سنة . المؤامرة
أ
 ، ا

نـــذلك هـــو الممثـــل الرســـمي1967نتيجـــة نمـــو الثـــورة العربيـــة بعـــد 
ن
 ، و إنجـــاح الثـــورة الثقافيـــة و باعتبـــار الحـــزب التحريفـــي ا

عضــاء هــذا الحــزب. اللينينيــة- للماركســية 
أ
ن البقيــة مــن. و إذا قلنــا الطلبــة فإننــا نعنــي الجــزء المهــم و الــدينامي مــن ا

أ
 إذ ا

ي دور يـذكر فـي الحركـة الجماهيريـة بعــد ســنة 
أ
عضائه ليــس لهــا ا

أ
نويــة للماركســيين اللينينييــن، هـذه 1969ا

أ
ت تشــكل ا

أ
 بــدا

نويــة الــتي كــانت متحلقــة حــول 
أ
نفــاس(ال

أ
ن البــديل للحــزب التحريفــي لــم ينضــج لهــؤلء المناضــلين إل بعــد معــارك). ا

أ
 إل ا

هميـة هـذا القطـاع و خصوصـا دور التلميــذ، ليــس فــي1970الشبيبة المدرسية في فــبراير مــارس 
أ
ت تظهــر لهــم ا

أ
 ، حيــث بـدا

بـرزه نضـال فـبراير ى
أ
 حد ذاتهم ولكن لدورهم في الحركة الجماهيرية كمثقفيــن عضـويين للحركـة الجماهيريـة الشـيء الـذي ا

 مــارس بشــكل ملمــوس و مباشــرة بعــد مــؤامرة إيفــران، و كــرد فعــل علــى مواقــف التحريفيــة هنــاك تشــكلت حلقــة مــن هــؤلء
نفــاس(الماركســيين مســتقلة عــن تــوجيه الحــزب التحريفــي بيــن الطلبــة ومثقفــي مجلــة 

أ
 ، و مــا نضــال مــاي ى يونيــو و الــدور)ا

 الــذي لعبــه فيــه طلبــة التحــرر و الشــتراكية، إل تنســيق لهــؤلء الرفــاق خــارج إطــار حــزب التحــرر والشــتراكية الشــيء الــذي
 ، خصوصــا بعــد مواقــف التحريفيــة المتناقضــة مــن الدســتور و الكـتلــة الوطنيــة، و1970ســيؤدي إلــى النفصــال فــي غشــت 

خيــرا مــن مشــروع روجــرز
أ
ســيس التنظيــم ظلــت فــترة طويلــة مــن الغمــوض داخــل التنظيــم لصــعوبة. ا

أ
 و بعــد النفصــال و تا

ن يتضــح دون الممارســة الثوريــة و لقــد كــان هــذا الغمــوض علــى جميــع
أ
 طــرح البــديل الثــوري، هــذا البــديل الــذي ل يمكــن ا

صعدة
أ
ن نتكلــم: ال

أ
 على مستوى الخط السياسي الذي كان في تلك الفترة مزيجا من العفوية و التجريبية بحيث ل يمكــن ا

ساسا على الخط السياسي في غياب تام له
أ
ساسا من الحركة الطلبية فقد كان بورجوازيا صغيرا يحمل. ا

أ
 و كـتنظيم انبثق ا

. رواسب عميقة للممارسات التحريفية و الصلحية ويحمل معه جميع الممارسات البورجوازية الصغيرة للحركة الطلبية
 و فــي غيــاب وضــوح فــي الخــط السياســي، فقــد كــانت ممارســتنا التنظيميــة تحمــل معهــا بــذور اللمركزيــة التنظيميــة الــتي
 جاءت كرد على المركزيـة المفرطــة الـتي كـانت سـائدة داخـل الحـزب التحريفــي الـتي تحصـر التنظيــم فـي جماعـة مـن الزعمـاء

جهـزة حيــث لـم يكــن هنـاك إلـى حـدود المـؤتمر 
أ
لة ال

ن
 ، إل14البرجوازيين الصغار، و زاد مـن غمـوض الرؤيــة التنظيميـة ضـا

داب كـل مهماتهــا تنحصــر فــي إتمـام النســحاب مـن داخــل الحـزب التحريفـي
ن
مــا بعــد المـؤتمر. خليـة واحـدة داخــل كليـة ال

أ
 ا

 ، فقـــد تـــم إقـــرار صـــيغة تنظيميــة جديـــدة عـــبرت فيمـــا بعـــد عـــن فشـــلها، مجلـــس التنســـيق الـــذي كــان هـــو قيـــادة القطــاع14
 الطلبـــي و الـــذي كـــان يعـــاني مـــن ضـــعف سياســـي و إيـــديولوجي لكـــونه لـــم يكـــن قيـــادة التـــوجيه بـــل تنســـيقا بيـــن مختلـــف
طــر هـو الـذي يقـوم فعليــا بقيــادة

أ
 الخليا، و زيادة على ذلك كان وجوده شكليا تماما في الوقت الذي كان هناك مجلــس لل

طر دور كبير في تفشي الليبرالية الخطيرة داخل التنظيم و لغياب. التنظيم في القطاع الطلبي
أ
 و لقد كان لتداخل هذه ال

ن تحل المشاكل المطروحة على الصــعيد التنظيمــي
أ
خر دون ا

ن
 الخط السياسي في هذه المرحلة، كان طبيعيا إبدال إطار با

عضــائه إلـى الحـزب التحريفــي الـذي
أ
 و لقد كان التنظيم ككل يعاني من فراغ سياسي و إيديولوجي هائــل بحكــم انتمـاء جـل ا

.كان يضرب حصارا كـثيفا على الماركسية اللينينية
 و منــــذ انبثاقنــــا داخــــل القطــــاع الطلبــــي، حــــددنا شــــعارات لتجــــاوز هــــذا القطــــاع الــــبرجوازي الصــــغير و التحــــام القطــــاع
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أ
   الخط الثوري: الجزء ال

خــذت نضــالت هـؤلء القطاعــات تتصــدر
أ
خرى كالطبقة العاملة و الفلحيــن الفقــراء خصوصـا لمـا ا

أ
 بالقطاعات الجماهيرية ال

حداث 
أ
ولد خليفة (ال

أ
ن ذلك ظل مجرد شعارات نظرا لنعدام الخطة و التوجيه و نظــرا للعفويــة..) إضراب خريبكة، ا

أ
 إل ا

. و التجريبية التي كانت إلى تلك الفترة راسخة في كيان تنظيمنا
ن نقــرن الظهــور التــاريخي لليســار الماركســي اللينينــي داخــل الحركــة الطلبيــة بانعقــاد المــؤتمر 

أ
 فــي 14ب ــ  يمكــن لنــا ا

خير، لم يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ الحركة الطلبية، فمن جهة لم يكن لنــا1971يناير  1970دجنبر 
أ
ن هذا ال

أ
 ، إل ا

 خــط سياســي نســير علــى هــداه داخــل الحركــة الطلبيــة الشــيء الــذي ســيدفعنا إلــى المــؤتمر و الحركــة الطلبيــة شــبه جاهلــة
ن

أ
كـثر مــن ذلــك هــو ا

أ
هدافنا و خطتنا، فجل مندوبينا في هذا المؤتمر حشروا في لئحــة اليســار الماركســي اللينينــي بــل ال

أ
 با

ليـــا بحكـــم الصـــداقة الـــتي كـــانت تربطهـــم مـــع رفـــاق لنـــا مـــن صـــفوف الحـــزب التحريفـــي إلـــى صـــفوف الحركـــة
ن
 جلهـــم انتقلـــوا ا

ن نتقــدم فــي ظــل هــذه الوضــعية إلــى. الماركســية اللينينيــة
أ
 فرغــم النجــاح الــذي لقينــاه فــي النتخابــات، كــان مــن البــديهي ا

 حيــث اكـتفينــا. المــؤتمر و الغمــوض يكـتنفنــا حــول الحركــة الطلبيــة و دورهــا فــي غيــاب خــط سياســي و برنامــج نضــالي عــام
 -و لقــد تــم . داخل المؤتمر برفع صيغ عامة لتجاوز الصلحية والتحريفية و التعرية عــن ممارســتها خلل تاريخهــا الطويــل

 هــذا اللتقــاء الــذي كــان فــي تلــك) الجبهــة الموحــدة للطلبــة التقــدميين(فــي إطــار ) ب(اللتقــاء مــع رفــاق - داخــل المــؤتمر 
ن اليجابيــة الــتي. الفــترة مجــرد تحــالف انتخــابي لمواجهــة الصــلحية و ذلــك لغيــاب الوضــوح التــام فــي مشــكل الجبهــة

أ
 إل ا

 هو النسحاب الجماعي لليسار، هذا النسحاب الذي كان منطقيا تماما للظروف الموضوعية المحيطــة 14سجلها المؤتمر 
.به

 بداية الصراع اليديولوجي و السياسي مع الصلحية بشكل واسع، فبعده مباشرة طرحنا على 14و لقد شكل المؤتمر 
فكارنا الجديدة و العوامل التي دفعتنا إلى النسحاب من المؤتمر

أ
ن الحركــة. الجماهير الطلبية ا

أ
 فكان مؤتمرنا الفعلي هو ا

ت تدرك ى بحكم عملنا و دعايتنا داخلها
أ
.عمق تحاليلنا و مواقفنا- الطلبية بدا

 و لقد كانت معركة التضامن مع التلميذ التي تلت المـؤتمر مباشـرة مهمـة فـي هـذا الصـدد لطـرح البــديل الثــوري و إعطـاء
 و ســاهمت دعايتنــا المكـثفــة هــذه بقســط كــبير علــى: الخلفيــات السياســية و اليديولوجيــة لمواقــف الصــلحية و التحريفيــة

.إظهار الفكر الثوري و مدى دوره في القضاء على سيطرة التحريفية من الحركة الطلبية إيديولوجيا و تنظيميا
نــذاك لنفوذهـا فــي فــترة الضــعف و الغمــوض ). ينــاير ى فــبراير(فيما يخص معركة التضامن مع التلميـذ 

ن
 هـذه- لــم تكــن ا

ن نغفــل فيهــا كــذلك الــدور الــذي لعبتــه هــذه النضــالت فــي هــذه المرحلــة حيــث الجمــاهير الطلبيــة
أ
 المرحلــة ل يمكــن لنــا ا

ت تــدين الصــلحية و التحريفيــة
أ
 عــدة جــوانب إيجابيــة- تبقــى لهــا ى رغــم ســلبياتها المتعــددة ) الفــترة(فهــذه المرحلــة . بــدا

.خصوصا بالنسبة للمراحل التالية
دى إلـى ظهـور مـوقفين متبـاينين منـه

أ
 موقــف: ج ــ  في هذه المرحلة طرح مشكل الجبهـة بيـن التنظيميـن الشـيء الـذي ا

ن الجبهة مجرد حلقات للعاطفين على التنظيـم، و بالتــالي هـي حلقــات يتحكــم فيهــا التنظيمـان) ب(رفاق 
أ
 الذي كان يرى ا

ن يكــون
أ
 و مخصصة للستقطاب الشيء الذي يحيل مناضلي الجبهة في ظل هذا التوجيه إلى مجرد مطبقي القرارات دون ا

ي دور فعال في بلورتها و صياغتها، وبالتالي فإن هذا الفهم الخاطئ للجبهة يقضي على مبادرات المناضــلين لقــد كــان
أ
 لهم ا

 داخل القطاع الطلبي حيث كانوا يتهربون من النقــاش داخــل الجبهــة) ب(مفهوما نخبويا مجحفا، و هذا ما طبع ممارسة 
نها ليست من اختصاص الجبهة

أ
 كمــا يظهــر ذلـك جليــا فــي كــون جــل. لمشاكل يطرحها المناضلون عن حسن نية بدعوى ا

 المؤسســات الــتي كــانوا يعملــون فيهــا لــم تنــاقش و لــم تســاهم فــي مســائل مصــيرية فــي حيــاة الحركــة الطلبيــة كمــا ســيحدث
.15فيما بعد بالنسبة للمؤتمر 
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ن تكــون جماهيريــة و ديموقراطيــة،
أ
نهــا تيــار جمــاهيري للحركــة الطلبيــة، فلجانهــا يجــب ا

أ
 موقفنــا مــن الجبهــة كــان يــرى ا

ن موقف 
أ
ساس انتخابي، فكما ا

أ
جلى مظاهرهــا رغــم) ب(بحيث تبنى قياداتها على ا

أ
 نخبوي فإن موقفنا طبعته العفوية في ا

ساسـا إلــى تطـوير المناضــلين و فتــح بــاب المبـادرة فـي وجههــم، و تربيتهــم علــى الــروح الديموقراطيــة
أ
نـه كـان يهـدف ا

أ
 فــإنه. ا

 كان يغفل الدور القيادي للتنظيم حيث ترك اللجان التي كانت تعاني من فراغ سياسي و إيديولوجي هائل لتقــود الجبهــة،
ســقطها فــي النقابيــة الضــيقة

أ
مــا المفهــوم النتخــابي الــذي كنــا نطرحــه كشــرط لبنــاء الجبهــة فــإنه كــان يضــرب. الشــيء الــذي ا

أ
 ا

ســـاس
أ
ن كل المـــوقفين يعـــبران عـــن الخـــط السياســـي الـــذي كـــان يفهمـــه كل. ســـرية تنظيـــم الجبهـــة مـــن ال

أ
 و الخلصـــة هـــو ا

.التنظيمين
همها المهام العاجلة التنظيمية التي كــانت

أ
سباب، من ا

أ
 و لم يجد مشكل الجبهة الحل الصحيح في هذه المرحلة لعدة ا

 مطروحــة علــى الحركــة الماركســية اللينينيــة الــتي كــانت تتمثــل فــي الســتعداد إلــى انتخــاب التعاضــديات مــن جهــة والمهــام
نذاك

ن
.ظهور جريدة المناضل الموحدة والملصقات: السياسية و اليديولوجية التي كانت مطروحة ا

 و فـي هـذا المشـكل كـذلك ظهـرت عـدة. د ــ  و عقدت في هذه المرحلة كذلك ندوة بين التنظيمين حول مشـكل الجهـاز
راء متباينة، حيث جاء رفاق 

ن
:بثلثة مواقف مختلفة) ب(ا

 و ذلك لفقدان اليسار الماركسي اللينيني لسـند جمـاهيري علـى الصـعيد الـوطني: موقف عدم الستيلء على الجهاز – 1
 مما سيسهل على الحكم قمع اليسار بسهولة و تصفيته، لذا فالموقف الصحيح هو عدم الســتيلء و التجــذر داخــل الطبقــة

العاملة و الفلحين دون إهمال القطاع العمالي؛
خذ يشكل قوة بارزة داخل الحركة الطلبية لذا فإن اســتيلئنا: موقف الستيلء على الجهاز – 2

أ
 و ذلك لكون اليسار ا

و. علــى هــذا الجهــاز مــا هــو إل إعطــاء الشــرعية لهــذا الوضــع
أ
ن يقمعنــا ســواء كنــا فــي قيــادة المنظمــة ا

أ
مــا الحكــم فبإمكــانه ا

أ
 ا

ما عملنا داخل الجماهير الشعبية فهو بدوره رهين بعملنا داخل الحركة الطلبية
أ
.قاعدتها، ا

قلية و ذلك لمراقبة تحركات الصلحية – 3
أ
.موقف الستيلء على الجهاز با

مــا موقــف تنظيمنــا فكــان يــرى الســتيلء علــى الجهــاز، هــذا الموقــف الــذي تبلــور فــي نــدوة لتنظيمنــا فــي القطــاع الطلبــي
أ
 ا

 .كمفجر للتناقضات بين الحكم و الجمــاهير الشـعبية علــى صــعيد مشــكل التعليــمالتي عقدت لتحديد دور الحركة الطلبية 
جــل إزالــة كـل العوائـق الـتي تمنعهــا مــن القيــام بهــذا الــدور

أ
 فمن هذه الزاوية يصبح الجهاز مهمـا ليـس فـي حــد ذاتـه بــل مـن ا

ن القيــادة المســيطرة عليــه كــانت تســتعمل الجهــاز كورقـة ضــغط فـي كــل حوارهـا مـع الحكــم العميـل
أ
 المطلـوب خصوصــا و ا

. لضرب نضالت الجماهير الطلبية
ساســـا ىفـــي غيــاب و انعـــدام الممارســة النضــالية بعـــد المعركــة

أ
خـــر الســنة ا

ن
 باشـــتداد الصــراع اليــديولوجي- و لقـــد طبـــع ا

سـلوب يـومي
أ
 والسياسي بين الصلحية و اليسار الثوري حيث ظهرت الملصقات و المناقشـات الجماعيـة كشــكل جديـد و ا

ثــر كــبير فـي
أ
 متواصل ساعد من جديد على فضح الفكر البرجوازي الصغير و طرح البــديل الثــوري الشـيء الــذي سـيكون لـه ا

خـر. المراحل التالية
ن
 فنهاية السنة كان يغلب عليها الطـابع الـدعائي و التحريضـي إذا اســتثنينا منهـا نضــال النتخابــات فـي ا

داب و المقاطعة الناجحة في كل من كليتي العلوم و الحقوق
ن
.السنة في كلية ال

 هكذا انتهت هذه المرحلة من تاريخ الحركة الطلبية في نهوضها الجديد واليسار يرسي قواعده داخلها رغم غياب الخــط
 ذات دور كــبير علــى مســتقبل الحركــة الطلبيــة، حيــث- السياســي الســديد و تبقــى هــذه المرحلــة ىرغــم ســلبياتها المتعــددة

 ســاعدت بشــكل مهــم علــى انتشــار الفكــر الماركســي اللينينــي داخــل الحركــة الطلبيــة الشــيء الــذي ســيؤدي بــدوره إلــى لفــظ
ســس للتبلــور و النطلقــة الــتي

أ
 الصــلحية شـــيئ فشـــيئ عـــن الحركــة الطلبيــة فكـــانت هــذه المرحلــة بمثابــة بنـــاء بعـــض ال
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.ستعرفها الحركة الطلبية في المرحلة الثانية
:مرحلة التبلور و النطلقة: ثالثا

 لقد ساهمت المرحلة اللحقة من تاريخ الحركة الطلبية بشـكل كـبير علـى بلــورة الفكـر الثــوري داخـل القطـاع الطلبـي و
سس التي ستنهض عليها الحركة الطلبية

أ
خذ يتكامــل خصوصــا. وضع بعض ال

أ
 فالتبلور يعني تبلور الخط السياسي الذي ا

 و النطلقة تعني انطلقة الحركة الجماهيرية و ضمنها الحركة الطلبية، فــالتبلور و النطلقــة. 1971يوليوز  15بعد هزة 
.هما نفس المفهوم بحكم الجدلية التي تربط بينهما

زمــة الخانقــة الــتي وصــل إليهــا النظــام خصوصــا بعــد محاولــة 
أ
 ــ  لقــد تميــزت هــذه المرحلــة بال

أ
 يوليــوز النقلبيــة الــتي 10ا

ظهرت عمق التناقضات التي تنخر النظام و التي اتخـذت فـي الصـخيرات شـكل انفجـار دمـوي عنيـف
أ
 فحــتى تلــك اللحظــة. ا

 و هكـذا وجــد النظـام نفسـه بعـد الصـخيرات. كان الجيش بالنسبة للنظام هو المؤسسة القمعية الرئيسية التي يستند عليها
ساسية و عموده الفقـري

أ
حـداث الصـخيرات مفكـك القـوى و هـو فـي. يفتقد هذه المؤسسة، ركيزته ال

أ
 لقـد خـرج الحكــم مـن ا

نفاســه
أ
شد الحاجة إلى مساندة سياسية قوية لستعادة بناء و تنظيم جهازه القمعي، و اســترجاع ا

أ
 فــدخل الحكــم الرجعــي. ا

 فــي منــاورات سياســية مــع القــوى الصــلحية المجتمعــة فــي إطــار الكـتلــة الوطنيــة هــذه القــوى الــتي كــانت تنتظــر مثــل هــذه
ـــة، و فشـــلها تاريخيـــا، بطبيعتهـــا البورجوازيـــة زمـــة الحكـــم بســـبب عزلتهـــا عـــن الحركـــة الجماهيري

أ
 الفـــرص للســـتفادة مـــن ا

كــبر
أ
زمتهــا و تبنيهــا لســتراتيجية النتظــار والمســاومة فــي وقــت كــانت فيــه طبقتنــا العاملــة تخــوض ا

أ
 الصــغيرة، فــي تجــاوز ا

 نضــالتها النقابيــة بعــد الســتقلل الشــكلي، تلــك النضــالت الــتي انطلقــت متجــاوزة قيــود البيروقراطيــة النقابيــة، و ضــاربة
ها الحكــم مباشــرة بعــد الصــخيرات لتجميــد الحركــة الجماهيريــة، كمــا تجنــدت

أ
 عــرض الحــائط الحملــة الديماغوجيــة الــتي بــدا

عنـــف معاركهــا منــذ مـــارس 
أ
زمـــة الحكـــم و تشـــكل إدانــة صـــارمة لمســاومات 1965حركــة الشــبيبة للنضـــال فــي ا

أ
 ممــا عمــق ا

 فكـان مــن واجــب الحركـة الماركسـية اللينينيـة خـوض النضــال الجمـاهيري لفشــال مخططـات الحكــم لللتقـاء. الصلحية
زمة الحكم وعزله

أ
جل تعميق ا

أ
.مع القوى البرجوازية و الدفع بحركة الجماهير في طريق النضال من ا

ساســا علــى الطلبــة و المثقفيــن، و فــي ظــروف تنــامي الحركــة الجماهيريــة
أ
 و نظــرا لبنيــة البرجوازيــة الصــغيرة و ارتكازهـــا ا

 فجــاء انعقـاد النـدوة الوطنيـة فـي بدايـة ينــاير. الجديد و الوضع السياسي العام، وجــد التنظيـم نفســه فـي طريـق مسـدود لـه
ت اللجنة الوطنية، فقد شــكلت

أ
سس السياسية و التنظيمية لمرحلة جديدة، و رغم السلبيات العديدة التي فاجا

أ
 لترسى ال

 قفــــزة هامــــة نحــــو تنظيــــم ثــــوري و ســــجلت انــــدحار المفــــاهيم الصــــلحية و توطيــــد الخــــط الجمــــاهيري و انبثــــاق مثقفيــــن
 كمــا ســجلت هــذه النــدوة خطــوة مهمــة فــي درب. بروليتــاريين الشــيء الــذي شــكل بدايــة التحــول الطبقــي داخــل التنظيــم

.التوحيد بين اليسار الثوري الشيء الذي سيكون له دور حاسم في الفترة المقبلة
خــذ تنظيمنــا داخــل القطــاع الطلبــي يتهيكــل طبقــا للتوجيهــات الجديــدة للنــدوة الوطنيــة

أ
 و فــي ظــل الشــروط الجديــدة ا

صـــبح مباشـــرة تابعـــا لقيـــادة التنظيـــم عـــوض الناحيـــة الـــتي كـــانت تعـــاني مـــن
أ
 حيـــث فرضـــت قيـــادة القطـــاع الطلبـــي الـــذي ا

طـــر ىكمـــا تـــم تطعيـــم
أ
 صـــعوبات كـثيرة، فتـــم ضـــرب كـــل الهياكـــل الســـابقة الشـــكلية مثـــل مجلـــس التنســـيق و مجلـــس ال

ولى في النشوء
أ
ثبتوا نضاليتهم في المرحلة ال

أ
 التنظيمى خصوصا داخل المعركة التي سنخوض غمارها ىبمناضلين جدد ا

 الجديد للحركـة الطلبيـة، هـذه الـدماء الجديـدة الـتي سـيكون لهــا دور مهـم فـي بنـاء النضـال المريـر الـذي ستشـهده السـاحة
.الطلبية

كـثر مـــن الســـابق خصوصـــا بعـــد حـــل الخلف الـــذي كـــان داخـــل اليســـار حولهـــا
أ
ســـس صـــلبة ا

أ
 كمـــا تـــم بنـــاء الجبهـــة علـــى ا

طير اليسار
أ
صبحت بالفعل تنظيما شبه جماهيري تحت قيادة و تا

أ
 .ولقد ساعد وضوح الخــط السياســي كـثيرا علــى ذلــك. فا
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 نتــج عــن كــل هــذا تطــوير الجبهــة و المناضــلين حيــث تــم توســيعها و وصــلت فــي ظــروف المعركــة الجديــدة مرحلــة عاليــة مــن
 هــذه هــي الشــروط الــتي. ديناميتهــا و تطورهــا نتيجــة تطــور العمــل الــدعائي المكـثــف فــي كــل المعاهــد و الكليــات الرئيســية

خرى ساهم الحكم بنصيب وافر فيهـا نـذكر مـن بينهـا
أ
 مهدت للنطلقة الجماهيرية في القطاع الطلبي، زيادة على شروط ا

عبــاء السياســية الــتي يرمــي إليهــا إقــرار
أ
ثار سخط جماهير التلميذ حيث لمسوا فيه بجلء ال

أ
 النظام الجديد للبكالوريا الذي ا

كـتـوبر ى ينــاير و. تعليم نخبوي محض بالحكم على مئت التلميذ بالطرد المقنــن
أ
ولـى مـن مرحلـة ا

أ
 فــانطلقت النضــالت ال

ســقطتنا فيــه الصــلحية فــي 48الــتي شــهدت نضــالت محــدودة علــى شــكل 
أ
 الجســيم الــذي ا

أ
 ســاعة متتابعــة تفاديــا للخطــا

 المعركة الســابقة و لقــد اسـتفاد التنظيــم مــن هـذه النضــالت المحـدودة لبنـاء الجبهـة وتطويرهــا اســتعدادا للمعركـة الكـبرى،
.كما عرف التنظيم نفسه بناء متقدما داخل هذه المعارك حيث كان بالفعل طليعة و قائدا لها

 ب ــ  و مـع انطلق الحركـة الجماهيريـة عـرف تنظيمنـا بدايـة القمـع المسـلط عليـه منـذ نهايـة ينـاير و ذلـك نتيجـة للنضـال
ته، الشيء الذي جعل مجموعـة مـن الرفـاق معرضـين لهـذا

أ
 التنظيم يباشره علنا منذ نشا

أ
 السياسي و اليديولوجي الذي بدا

.القمع نظرا لمساهمتهم الواسعة فيه
ن تشــل المعركـة الكــبرى، معركـة فــبراير ى

أ
ن تــؤثر علــى التنظيـم فإنهــا لــم تســتطع ا

أ
ن حملة القمع هذه اسـتطاعت ا

أ
 رغم ا

جيجهـا، و كعادتهـا ســارعت الصـلحية إلـى لعــب دورهـا التقليـدي،
أ
 مارس المجيدة بل كانت من الدوافع التي زادت من تا

 .لكــن رغــم محاولتهــا المتواصــلة، فإنهــا لــم تســتطع إجهــاض المعركــة. دور رجــل الطفــاء الــذي يطفــئ النضــالت الملتهبــة
ســاس

أ
ن يضرب كــل هــذه المحــاولت مــن ال

أ
 فشعارنا السياسي الذي رفعناه في تلك المرحلة والنضال الذي رافقه استطاع ا

حزاب الصلحية
أ
نذاك جاريا بين الحكم وال

ن
ولى في ضرب الحوار الذي كان ا

أ
.حيث شكلت هذه النضالت الخطوة ال

ول ضـربة للصـلحية الـتي تقلصــت مـن المعركـة ممـا شـكل
أ
 و لقد تشكل تبني القاعـدة الطلبيـة للشــعار السياسـي هـذا ا

 يتبلــور فــي هــذه المرحلــة
أ
ن. بالنســبة لنــا انتصــارا جديــدا للخــط السياســي الــذي بــدا

أ
 فلقــد اســتطاع شــعارنا السياســي هــذا ا

 يضرب الشعار النقابي التي حاولت القيادة الصلحية للمنظمة الطلبية فرضه على القاعدة الطلبية بمناورتها المعهودة،
ن اليســـار الماركســـي اللينينـــي كـــان هـــو القيـــادة السياســـية للحركـــة الطلبيـــة

أ
 و لقـــد تعـــددت. الشـــيء الـــذي يؤكـــد بالفعـــل ا

 محاولت الصـلحية لجهــاض المعركـة خصوصـا بعـد فشــل الحـوار مـع الحكــم وبعــد معركـة الدسـتور الـتي ســاهمت الحركـة
نها كسابقاتها باءت بالفشل. الطلبية بنصيب وافر في إفشاله

أ
.إل ا

سـاليب الجديـدة الـتي
أ
همية الـتي اكـتسـبتها هـذه المعركـة البطوليـة فـي تاريـخ الحركـة الطلبيـة، و نظـرا لل

أ
 ج ــ  و نظرا لل

كـثر مـن وقفـة نقديـة
أ
ساليب دعائية جديدة، فإن هذه المعركة تستلزم منا ا

أ
 ابتكرتها الحركة الطلبية مع مظاهرات كبيرة و ا

هــم دروســها
أ
ثبتــت هــذه المعركــة النضــالية بشــكل واضــح صــحة الــدور الــذي كنــا ى و مــا زلنــا . لســتخلص ا

أ
 نســنده- فلقــد ا

 للحركــة الطلبيــة فــي مســيرة الحركــة الطلبيــة الجماهيريــة، فالحركــة الطلبيــة فــي تلــك المرحلــة لعبــت بالفعــل دور المفجــر
ساسـي بيــن الحكــم و

أ
 للتناقضات بين الحكم و الجمـاهير علـى صــعيد مشــكل التعليــم باعتبــاره إحــدى واجهــات التنــاقض ال

ن الحركـــة الطلبيـــة ســـتقوم بـــدور الجمـــاهير فـــي
أ
 الجمـــاهير و بارتبـــاط وثيـــق مـــع حركـــة التلميـــذ البطوليـــة، و هـــذا ل يعنـــي ا

 ).العمـال و الفلحـون الفقـراء(تحطيم النظام، فهذه مهمة القـوى الجذريــة فـي المجتمـع المؤهلـة تاريخيــا للقيـام بهـذا الــدور 
ن الحركة الطلبية في ظل غياب الحزب الثوري الذي سيقود الجماهير في إنجاز تلك المهمة، تشكل فئة طليعيــة مــن

أ
 إل ا

 حركــة الجمــاهير بجــانب حركــة التلميــذ و إفــراز مناضــلين ثــوريين ســيؤدون مهمتهــم بجــانب الجمــاهير الشــعبية فــي بلــورة
 و عـبر و يتجلى هذا بشكل واضح فـي كـون الحركـة الطلبيـة قـد تمكنــت ى فـي معركـتهـا هـذه ى. الحزب الثوري قائد الثورة

زمة الحكم وإحباط مخططه الرامي إلى ضم القوى السياســية البرجوازيــة إليــه للخــروج
أ
 التحامها بحركة التلميذ من تعميق ا
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نها تمكنت بنضالها المجيد من إيصــال وعيهــا بالوضـع السياســي إلـى جــزء مــن الجمــاهير الشــعبية، هكـذا ى
أ
زمته كما ا

أ
 من ا
يضا 

أ
 فإن رفع الشعار السياسي في المعركة يساعد على ضرب الخط النقابي الضيق الذي كانت تتشــبت بــه الصــلحية،- ا

ن عجــزت عــن اجهاضــها هادفــة مــن وراء ذلــك إلــى اســتعمال
أ
 حيــث عجــزت عــن فــرض شــعاراتها الصــلحية النقابيــة، بعــد ا

ن النضــال السياسـي
أ
ثبتــت المعركــة بشــكل قــاطع ا

أ
نــذاك، و قــد ا

ن
 الحركة الطلبية كورقة ضغط في الحوار الذي كان يجري ا

ن تعزيــز مركــز النقابــة فــي مواجهــة مخططــات الحكــم التصــفوية ســيقوي
أ
مــر حاســم بالنســبة للنضــال النقــابي نفســه، ل

أ
 هــو ا

ي نضـــال مطلـــبي و يعطيهـــا حمايـــة الجمـــاهير الطلبيـــة
أ
يضـــا. مركزهـــا فـــي ا

أ
ن النضـــال. وهـــذا مـــا كـــان يخـــدمه شـــعارنا ا

أ
 إل ا

جــل تســييس الجمــاهير الطلبيــة، تلــك المهمــة الــتي طرحناهــا و لــم
أ
ن يرتبــط بعمــل كـثيف و واســع مــن ا

أ
 السياســي يجــب ا

وســع للقواعــد الطلبيــة، و ذلــك باســتغلل كــل المكانيــات
أ
شــكال المتطــورة الــتي تضــمن تسييســا ا

أ
ن نخلــق ال

أ
 نســتطع ا

خرى مثل 
أ
شكال ا

أ
جهزة المنظمة الطلبية(الموجودة وخلق ا

أ
).الندوات، الحلقات، ا

شـــكال النضـــال الـــتي بلورتهـــا المعركـــة الســـابقة، و هنـــا كـــذلك يجـــب تســـجيل عـــدم قـــدرة
أ
خـــرى تتعلـــق با

أ
 هنـــاك دروس ا

 فلقـــد تـــم تطـــوير المظـــاهرات بشـــكل جمـــاهيري و لكـــن ظـــل ينقصـــنا. اســـتيعاب كـــل الطاقـــات النضـــالية للحركـــة الطلبيـــة
خبــار و لجـان القيـادة

أ
طير و التنظيم و ذلك رغم إحداثنا للجـان الصـدام و لجـان ال

أ
 .فكــانت مبـادرة الجمـاهير تتجاوزنــا. التا

ن نكــون طليعتــه فكــانت هنـاك
أ
ن ننظم العنف الذي واجهت بـه الجمـاهير الطلبيـة عنــف قـوات القمـع و ل ا

أ
 و لم نستطع ا

نها كانت فاشلة لعزلتها عن التنظيم و لنعدام تــوجيه محكــم فــي هـذا المشــكل
أ
 كمـا يجــب. محاولة لتنظيم هذا العنف إل ا

جــل ضـمان
أ
تنا داخل الحركـة الطلبيـة مـن ا

أ
ن نسجل كذلك عدم إمكانياتنا تحقيق بعض الشعارات التي رفعناها منذ نشا

أ
 ا

 إنجــازه خلل هـذه المعركـة،- فشعار الجامعة الموازية لم نسـتطع ى و لـو لفــترة قصـيرة . التعبئة الدائمة للحركة الطلبية
م للطلبة بل و حتى لبعض المناضلين

أ
س والسا

أ
.الشيء الذي ساعد على تسرب اليا

ن تجهــض المعركــة مســتغلة تنــازلت الحكــم عــن بعــض المطــالب الــتي رفعناهــا
أ
خيــر اســتطاعت الصــلحية ا

أ
 د ــ و فــي ال

 كــإطلق ســراح المعتقليــن مــن طلبــة و تلميــذ و العــتراف باســتقلل الجامعــة، و حــق الوداديــات للتلميــذ، الشــيء الــذي
عطـى نفسـا جديـدا للصــلحية و سـاعدها علـى إجهـاض المعركـة بعقـدها للتجمعــات علـى صـعيد كـل كليـة

أ
 و مباشــرة بعــد. ا

المعركة مع النظام، خضنا معركـتنا الثانية مع الصلحية التي وصلت في هذه اللحظــة إلـى قمـة إفلســها نتيجــة خيانتهــا ى
ت 15و بدايـــة المـــؤتمر  14و نتيجـــة التحـــول الموضـــوعي و الـــذاتي للحركـــة الطلبيـــة بيـــن المـــؤتمر - مـــن جهـــة

أ
 حيـــث بـــدا

فــواج عديـدة مــن التلميـذ ضــحايا معركـة إيفـران
أ
ساسا من ضحايا الصلحية و مؤتمراتها العديـدة بوصــول ا

أ
 قاعدتها تشكل ا

ـــات التعاضـــديات(إلـــى الجامعـــة، تســـرعنا فـــي خـــوض النتخابـــات علـــى صـــعيد الكليـــات   حيـــث شـــكلت انتخابـــات) انتخاب
 للتحاد 15تعاضدية الحقوق نجاحا باهرا لممارستنا داخل الحركة الطلبية الشيء الذي شكل مقدمة لنتخابات المؤتمر 

.الوطني لطلبة المغرب
ساسي انتصــارا عظيمـا لليســار الثــوري ببلدنـا، فقـد سـجل المـؤتمر 

أ
 انتصــارا للخـط الثــوري 15عرفت هذه الفترة بشكل ا

أ
 م هــذا النتصــار تتويــج لســنتين مــن النضــال.ط.و.داخــل الحركــة الطلبيــة و انــدحار الخــط الصــلحي فــي قيــادة منظمــة ا
يــام النتخابــات مهمـة. المستميت لمناضلي اليسار الماركسي اللينينــي داخـل القطـاع الطلبــي

أ
 و لقــد كــانت التعبئــة طــوال ا

 فبهــذا النتصــار اســتجابت الحركــة الطلبيــة. جــدا عــبرت عــن اليقظــة و الحمــاس الــذي يتشــبع بهــم مناضــلو اليســار الثــوري
 و في فترة الستعداد". ل إصلح ل رجعية قيادة ثورية: "لشعارها الخالد التي كانت ترفعه في كل مناسبة ضد الصلحية

ي توجيه معكم يذكر من طــرف التنظيــم
أ
ي في فترة صياغة القرارات و البيانات السياسية للمؤتمر لم يكن هناك ا

أ
 للمؤتمر ا

 فكان العتماد في هذه. نتيجة القمع الشديد الذي وجه إليه في فترة ماي ى يونيو 72الذي انكمش على نفسه في صيف 
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.المهام على مبادرات بعض الرفاق في ظل انعدام التوجيه السياسي المحكم للتنظيم
ن تلعـب دورهـا. هـ ــ تبقى الخلصة واضحة في هذه الفترة من تاريخ الحركة الطلبية

أ
 لقد تمكنـت الحركـة الطلبيـة مـن ا

ن هـذا التفجـر ل نشـترطه فـي الحركـة
أ
ن تكـون بالفعـل المفجـر للتناقضـات بيـن الحكـم و الجمـاهير، إل ا

أ
 السياسـي العـام و ا

 مظـاهرات المـدن الصـغيرة و الكـبيرة فـي نضـالت(الطلبية وحدها، بل يربطها بحركة التلميذ و باقي الحركـة الجماهيريـة 
ن تثبتـه خصوصـا فـي ).1972

أ
ما فيما يخص شن النضال السياسي ضـد النظـام فلقـد اسـتطاعت الحركـة الطلبيــة كـذلك ا

أ
 ا

ن يعمــق نضــال الحركـة الطلبيــة. المرحلة التي كانت تتميز باللقاء السافر بين الحكم والصلحية
أ
 و لم يستطع القمع إل ا

.و يوسعه
نــه

أ
ما فيما يخص عملنا التنظيمي داخل القطاع الطلبي، فإن الفترة سجلت تكـثيف العمل التحريضــي و الـدعائي، إل ا

أ
 ا

لة و نعني به التنظيم
أ
 فلقد ســاعد القمـع المســلط علــى هـذه الوضــعية زيــادة علـى عــدم. لم يكن هناك الطرف الجدلي للمسا

فرزت مناضــلين مخلصــين فــي هـذه الفــترة، لــم نســتفد. التوجيه المحكم الذي كان يعاني منه اليسار
أ
ن المعركة قد ا

أ
 فرغم ا

ساسية لزمة تنظيمنا في المرحلة المقبلة
أ
.تنظيميا منهم، باستيعابهم و هذا ما يشكل إحدى مظاهر الضعف ال

لماذا الجهاز؟
ن رفعتنا الحركة الطلبية إلى قيـادة المنظمـة بعـد المـؤتمر 

أ
ن بعد ا

ن
 ، و بعـد حــل هـذه المنظمـة مـن طـرف الحكـم15و ال

ن نعيــد تقييمنــا لســتيلئنا علــى الجهــاز1973العميــل، فــي ينــاير 
أ
 هــل كــان موقفــا خاطئ ســقط فيــه. ، فــإنه مــن الضــروري ا

 كما يدعي المنشقون عن(و ساهم في تشريد الحركة الطلبية ) م.ط.و.اأ(اليسار و بالتالي سبب في ضياع النقابة المناضلة 
خرى غير تلك التي عرفتها الحركة الطلبية في المراحل السابقة؟)). ب(تنظيم 

أ
م هناك ظروف سياسية ا

أ
.ا

ن نجـــزم بصـــحة موقفنـــا مـــن الســـتيلء علـــى الجهـــاز الطلبـــي، هـــذا الموقـــف الـــذي لـــم تـــزده الخلفـــات
أ
ن ا

ن
 نســـتطيع ال

 فلقـد كـان شــعار اليســار الماركسـي اللينينـي منـذ انبثـاقه. السياسـية داخـل الحركـة الماركسـية اللينينيـة إل وضــوحا ورســوخا
 ، ومــع عملنــا الــدؤوب داخــل القطــاع الطلبــي و خيانــات)ل إصــلح ل رجعيــة، قيــادة ثوريــة: (داخــل الحركــة الطلبيــة هــو

 ومــع اشــتعال النضــالت الكــبرى فــي فــبراير مــارس، كــان اليســار الماركســي اللينينــي هــو 1972و فــي مرحلــة . الصــلحية
 القيادة السياسية للحركة الطلبية في الوقت الذي كانت فيه الصلحية هي القيادة الرسمية التي طالما استعملت الجهــاز

 الــتي برهنــت مــن جديــد علــى 15فجــاءت انتخابــات المــؤتمر . كورقــة ضــغط علــى الحكــم خلل مســاوماتها المتعــددة معــه
ييــد الــذي كــانت الجمــاهير الطلبيــة تحيطنــا بــه كمــا تــبرهن علــى ذلــك نتائجهــا، كــان المطــروح فــي هــذه الفــترة الدقيقــة

أ
 التا

مرين ل ثالث لهما، إما إعطاء للصلحية فرصة جديدة للبقاء على حساب الحركة الجماهيرية في الوقت التي لفظتها فيه
أ
 ا

خـــرى للمســاومة علــى ظهــر النضــالت الجماهيريــة، و إمــا ممارســـة القناعـــات الــتي اتفقـــت عليهـــا
أ
 و بالتـــالي إعطاؤهــا فرصــة ا

 الحركــة الطلبيــة و مــن ورائهــا حركــة التلميــذ الــتي كــانت تعــاني مــن ويلت القيــادات الصــلحية، فكــان الموقــف الصــحيح
لقتهــا علــى عاتقنــا الحركـة الطلبيــة بحكــم عملنـا النضـالي داخلهــا

أ
 مــن. بالنســبة لنــا هـو عـدم التملــص مــن هـذه المهمـة الـتي ا

ن المهام الصعبة جاءت بعد الستيلء عليــه، ولقــد كـان
أ
 جهة ثانية، ليس الستيلء على الجهاز انتصارا في حد ذاته، بل ا

 على هــذا المســتوى يــبرز الخلف. سنة 16المطروح هو تثوير هذا الجهاز الذي تربى و تطور كجهاز بيروقراطي على امتداد 
 فالجهــاز ل ينظــر إليــه فــي حــد ذاتــه بــل كوســيلة لعطــاء الحركــة الطلبيــة دورهــا الكامــل). ب(الثــاني بيــن منظمتنــا و رفــاق 

ن رفــاق . كمفجر للتناقضات بين الحكم و الجماهير فـي هـذه المرحلــة بارتبــاط وثيــق بحركـة التلميـذ
أ
 يــرون) ب(فــي حيــن ا

ن ممارســة 
أ
ي إذا كــانت قيــادة ثوريـة، فسيصــبح بحكــم ذلـك جهــازا ثوريــا، إل ا

أ
ن الجهاز بريء في حد ذاتــه، ا

أ
 داخــل) ب(ا

 الجهاز عبرت بما ل يدع الشك في ذلك عن فهمهم للجهاز بتركيز علقــات بيروقراطيــة مـع الجمـاهير الطلبيــة و تــرك الجهــاز
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.كما هو
ن استيلئنا على الجهاز قد وسع من حملة القمع الــتي شــنها الحكــم الرجعــي علــى) ب(من جهة ثالثة يرى رفاق منظمة 

أ
 ا

ن القمـــع ليـــس بجديـــد علـــى الحركـــة الطلبيـــة و ل علـــى الحركـــة. اليســـار الماركســـي اللينينـــي
أ
ن نؤكــد مـــن جديـــد ا

أ
 لـــذا يجـــب ا

خطر هجمة قمعية عرفتها منذ وجودها و هي بعيدة كل البعد عن النقابــة و
أ
 الماركسية اللينينية، فلقد استهدفت هذه إلى ا

ن القمــع رهيــن بمــدى النضــال الــذي نخوضــه ضــد
أ
ن القمــع ليــس رهيــن اســتيلئنا عليــه، بــل ا

أ
 قيادتهــا الشــيء الــذي يؤكــد ا

ن يتفـــرج الحكــــم علـــى الحركـــة. العـــدو
أ
 فـــإذا كـــان هـــذا النضـــال متصـــاعدا فـــإن القمـــع بـــدوره سيتصـــاعد، إذ كيـــف يعقــــل ا

ولـــى الـــتي ستقضـــي عليـــه
أ
 نظـــرا لكـــل هـــذا فـــإن الســـتيلء علـــى قيـــادة المنظمـــة. الماركســـية اللينينيـــة و هـــي تـــزرع البـــذور ال

ن تطــور الوضــع السياســي بعــد 
أ
 غشــت والــذي 16الطلبيــة لــم يكــن هــو الســبب فــي حلهــا وضــرب الحركــة الطلبيــة، بــل ا

ي تحرك مهما كـان بسـيطا، و فـي عـدم قــدرتنا علـى تـوفير
أ
ن ينهج الطريق الفاشي للقضاء على ا

أ
ن النظام يجب ا

أ
 اتضح فيه ا

 الشروط الذاتية لمواجهة هجمة الحكم و من انعدام بناء تنظيمنا بناء صلبا، و في انعــدام الجبهــة كـتنظيــم شــبه جمــاهيري
 تلـــك هـــي شـــروط حـــل. يشـــكل وســـيلتنا فـــي نضـــالنا الجمـــاهيري، و فـــي تركنـــا للميـــدان الصـــلحي داخـــل الجهـــاز الطلبـــي

 المنظمـــة الطلبيـــة و إجهـــاض بعـــض المكـتســـبات للحركـــة الطلبيـــة خلل حملـــة هجـــوم العـــدو المضـــاد التاليـــة و الـــتي لـــم
.نستطع تقديرها تقديرا كامل

:مرحلة هجوم العدو المضاد: رابعا
 ــ  فــوجئت الحركــة الطلبيــة والمــؤتمر 

أ
 15ا

أ
شــغاله، بــالهزة الجديــدة الــتي تعــرض لهــا الحكــم فــي. م.ط.و.ل

أ
 فــي بدايــة ا

فقــدت الحكــم تــوازنه مـرة ثانيـة و كشـفت عــن مبلـغ التناقضــات الـتي
أ
قربيــن إليـه، هـذه الهــزة الــتي ا

أ
قــرب ال

أ
 بلدنــا علــى يــد ا

 على مبلغ 1972غشت  16كما كشفت محاولة . 1971يوليوز  10تنخر الطبقة الحاكمة و ذلك بعد مرور سنة فقط على 
مريكية و الفرنسية

أ
مام تصاعد الحركة الجماهيرية و رغبتها الجسيمة في إســقاط النظــام،. التناقضات بين المبريالية ال

أ
 و ا

ل و هـــو إحكـــام قبضـــته علـــى الجمـــاهير الشـــعبية و ســـن الطريـــق
أ
ـــم يبـــق لحكـــم سماســـرة المبرياليـــة إل طريقـــا واحـــدا، ا  ل

 الفاشســتي للقضــاء علــى مقوماتهــا الليبراليــة والتصــالح الــوطني و إلــى منــاورته الــتي ل تمكنــه مــن اســترجاع قــواته و اســترجاع
نفاســه لضــرب الحركــة الجماهيريــة و ضــمنها الحركــة الطلبيــة

أ
 15فمباشــرة بعــد المــؤتمر . ا

أ
 الــذي شــكل انتصــارا. م.ط.و.ل

 سـارع الحكـم فـي ضـرب) م.ط.و.اأ(للخط الثوري الماركسي اللينيني و اندحار الخط الصلحي في قيادة المنظمة الطلبيـة 
أ
 و تصــعيد مخططــاته التصــفوية ضــد الحركــة الطلبيــة المناضــلة فــي ظــرف لــم تكــن فيــه شــروطنا الذاتيــة و. م.ط.و.قيــادة ا

 الموضوعية و كـذلك الحركـة الطلبيـة لتؤهلنـا للـرد علـى اسـتفزاز الحكـم، هـذا الــذي كـان يرمـي إلـى الـدفع بالحركـة الطلبيـة
ن الحركــة الماركســية اللينينيــة الــتي اســتطاعت فــي

أ
 للــدخول فــي معركــة انعــدمت فيهــا الشــروط الموضــوعية و الذاتيــة، إل ا

ن تدرك مغزى هذا الستفزاز فوتت على الحكم في تلك الفترة تطبيق المخطط الذي كان يرمي إليه
أ
خير ا

أ
.ال

 هـذه الفــترة كلهــا كــانت فــترة نمـو مــن تاريــخ الحركــة الطلبيــة، و التنظيــم فــي شــيه غيبــة عــن الحركـة الطلبيــة فل تــوجيه
صــابه فــي الصــيف الماضــي نتيجــة القمــع الشــديد الــذي. محكــم و ل تكـتيكــات العــدو

أ
 و ذلــك راجــع إلــى النكمــاش الــذي ا

ساســـيا فـــي الـــدفع بـــالتنظيم إلـــى تجـــاوز النكمـــاش و إلـــى اســـتيعاب. تعـــرض لـــه
أ
 و لقـــد كـــان اســـتفزاز الحكـــم هـــذا، عـــامل ا

 الخصائص الجديدة للوضع الراهن، و الدفع بعملية توحيد الحركة الماركســية اللينينيــة فـي مواجهــة المخططــات التصــفوية
 فكــانت بــذلك انطلقــة التنظيــم فــي القطــاع الطلبــي بعــد فــترة مــن الجمــود دامــت طــوال الصــيف حــتى. للحكــم العميــل

كـتوبر
أ
كـتـوبر . ا

أ
وائــل ا

أ
 تجســيدا لعمليــة التوحيـد)) ب(حضـرها ممثــل عــن الرفــاق (و كانت الندوة الطلبية التي عقدت فـي ا

نفســهم مـع. التي دخلناها بحماس
أ
 شكلت هذه الندوة بدايـة لــزوال الغمـوض الــذي كـان يسـيطر علـى رفاقنــا الـذين وجـدوا ا
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أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 انعدام التوجيه فـي ظــل الوضـعية الراهنـة فـي طريـق مسـدود، لكـن هـذه النـدوة سـجلت اسـتعادة الثقـة و الحمـاس لجميـع
 و لقد كانت الندوة عــامل مهمــا. رفاق التنظيم، و شعورهم بالمرحلة الجديدة التي يدخلها اليسار الثوري والحركة الطلبية

ة اليسار و تهيئ الطريق للمرحلـة المقبلـة
أ
نهـا ناقشــت مشـكل الجهــاز. لدراسة تجربتنا داخل القطاع الطلبي منذ نشا

أ
 كمـا ا

شــهر قلئــل مــن اســتيلئنا عليــه
أ
عبــاء الــتي يطرحهــا و بعــض الممارســة الخاطئــة لنــا فيــه بعــد ا

أ
ن التوجيهــات الــتي. وال

أ
 إل ا

بدا في حيز التطبيق
أ
.طرحت هناك لم تتعد بعض القتراحات التي لم تدخل ا

طلعنا عليه في هذه الندوة من توضيح الوضع السياسي الراهن و بعــض المهــام
أ
كـتوبر و الذي ا

أ
 كما زاد بيان التوحيد في ا

 و كانت الخلصات واضحة لبناء التنظيم و الجبهة و المنظمـة. المستعملة للحركة الماركسية اللينينية في القطاع الطلبي
.كحل للمشاكل التي كنا نتخبط فيها

ن اســتفزاز الحكــم لــم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تعــداه إلــى مراحــل عليــا مــن تكـتيكه المبنــي علــى الســتفزاز و
أ
 ب ــ  غيــر ا

 حيــث جــاء الهجــوم علــى المــدارس التقنيــة الــذي لــم يكــن يــوازي شــكل النضــال الــذي قــام بــه الطلبــة فــي هــذه. التشــتت
 وبعــد هـذا الهجــوم جـاء الهجـوم. المدارس و الذي كان الغرض منه هو تخويف الحركة الطلبية ليتم لـه إخضــاعها فيمـا بعــد

حياء الجامعية، هذا الهجوم الذي بين الستفادة الكبيرة للحكم من مخططات المبريالية القمعية
أ
داب و ال

ن
.على كلية ال

 هــذا التكـتيــك الــذي كنــا نهــدف منــه) س 24-48إضــراب (و خلل هــذا الهجــوم المتــوالي كــان تكـتيكنــا دفاعيــا محضــا 
:المراهنة على شيئين اثنين

و المنظمة الطلبية؛- 
أ
بناء التنظيمات القاعدية سواء منها تنظيمات الجبهة ا

.المراهنة على حركة التلميذ في دخولها المقبل للنضال لفك الحصار على المنظمة الطلبية- 
ولى، رغم التوجيه الذي سجلناه في الندوة حول القطاع الطلبي لبناء التنظيم بناء صلبا وــ  1

أ
 فيما يخص النقطة ال

.متينا يضمن قيادة الجبهة والحركة الطلبية، كانت الخطوات العملية ضئيلة جدا إذا لم نقل منعدمة
ي بنـاء التنظيـم

أ
 فقـد كـان. فرغـم التقـدم الهائــل الــذي حققنـاه علـى مسـتوى الخـط السياسـي، لـم يقـابله الطـرف الجـدلي ا

رهقــت كــاهلهم كــذلك انعــدمت
أ
عمــال الجهــاز الجديــد الــتي ا

أ
خيــر مقتصــرا علــى بعــض الرفــاق، جلهــم منغمســين فــي ا

أ
 هــذا ال

 .قيـادة صـلبة للقطـاع الطلبــي فـي هـذه الفـترة حيــث لـم يكـن للمكـتــب الطلبـي يجتمــع و ذلـك رغــم إلحــاح القيـادة المتكــرر
ن تنعكس نفس الممارســة علــى الخليــا الــتي

أ
 وبطبيعة الحال ففي ظل انعدام توجيه في قيادة القطاع، كان من الضروري ا

ي عمل يذكر لتنظيم الحركة الطلبية
أ
.لم تكن تجتمع و لم يكن لها ا

ما الجبهة فقد كانت في هذه الفترة كذلك في غياب قيادة موحدة، و خط سياسي محكم ففي بداية الســنة و مــع حــدود
أ
 ا

ساسية الخ . بناء قيادة صلبة للجبهة: بيان التوحيد سطرنا مهامنا العاجلة في هذه المرحلة
أ
 و تم تحديد... بناء الجبهة ال

عضــائها و تحــولت فــي
أ
نهــا عــبرت بالفعــل عــن إفلســها حيــث لــم يجتمــع و لــو مــرة واحــدة بكامــل ا

أ
 هــذه القيــادة بالفعــل، إل ا

ي إلى عكس مـا كـان يطلـب منهـا، و بالتـالي بــاءت بالفشــل الـذريع كـل البرامـج
أ
خير إلى مجرد تنسيق بين التنظيمين، ا

أ
 ال

.التي سطرت
ساســا كــذلك لنــا) ب(لقــد كــان لممارســة 

أ
ن ذلــك راجــع ا

أ
ثــر الكــبير علــى إفلس هــذه المشــاريع، إل ا

أ
 فــي هــذه المرحلــة ال

ن تعــاني قاعــدة. حيــث كنــا نســقط معهــم مــرات عديــدة فــي المجــاملت المفضــوحة و التوفيقيــة المحضــة
أ
 و مــن الطــبيعي ا

كـثر مــن
أ
 الجبهة مــن نفــس المــرض، فـإلى حــدود حــل التحــاد الــوطني لطلبـة المغـرب، لــم يكــن إل لجــان قليلـة تجتمــع بــل ا

ن هناك كليات 
أ
ساسية و القاعدية إل بعد حــل التحــاد الــوطني لطلبــة) الحقوق و العلوم(ذلك هو ا

أ
 لم تشهد بناء لجانها ال

.المغرب بكـثير
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 فــي بحــر مــن المســؤوليات الــتي يطرحهــا الجهــاز 15فيمــا يخــص المنظمــة الطلبيــة، لقــد دخــل رفاقنــا إليهــا بعــد المـؤتمر 
ي تــوجيه و فــي غيــاب قيــادة صــلبة فغرقــوا فــي بحــر هــذه المســؤوليات رغــم التــوجيه الــذي ســجلناه فــي نــدوة الحركــة

أ
 دون ا

ن هـــذا التـــوجيه لـــم نســـتوعبه و الـــذي طالمـــا
أ
 الطلبيـــة حـــول تحويـــل الجهـــاز مـــن جهـــاز بيروقراطـــي إلـــى جهـــاز ثـــوري، إل ا

.داخل الجهاز) ب(اعترضته ممارسات رفاق 
جل ذلك

أ
جيلنا للمعركة من ا

أ
ي تقدم يذكر رغم تا

أ
نه على الصعيد التنظيمي لم نحقق ا

أ
.تبقى الخلصة واضحة و هي ا

في غيابــ  2 ذاته  في حد  ميكانيكيا  تفكيرا  يغدو  فل  المعركة  في  التلميذ  لحركة  المقبل  الدخول  على  المراهنة  ما 
أ
 ا

.الشروط الذاتية و الموضوعية لهذا النضال
نفســنا فــي نقطــة البدايــة

أ
 فل. لهــذا لمــا هجــم الحكــم علــى التحــاد الـوطني لطلبــة المغــرب و علــى الحركـة الطلبيــة وجــدنا ا

علنــا
أ
 التنظيم تقوى و ل الجبهة بنيت و ل النقابة تدعمت، فكنا في موقف ضعف خطير، و مــا الضــراب اللمحــدود الــذي ا

 عنه إل ردا دفاعيا على مخطط الحكم الذي كان إلى تلك الفترة يملك زمام المبــادرة رغــم ذلـك اســتطاعت الحركــة الطلبيــة
سبوع

أ
كـثر من ا

أ
مام الهجمة الشرسة للحكم العميل ومخططاته ا

أ
ن تصمد صمودا رائعا ا

أ
ن. ا

أ
كـثر من ا

أ
ن الضربة كانت ا

أ
 إل ا

 و رغــم اسـتئناف الدراسـة، لـم تخضـع الحركـة الطلبيـة. تتحملها الحركة الطلبية التي تعاني من مثل هذا الضعف الخطيـر
أ
مر الواقع، بل ناضلت نضال متقطعا للتعبير عن تشـبثها بـا

أ
عظـم هـذه النضـالت نضــال الحركـة الطلبيـة. م.ط.و.لل

أ
 كـان ا

 داخــل) الــردة اليمينيــة(مــارس و خروجهــا بعــد ذلــك فــي مســيرة العمــال بمناســبة فاتــح مــاي رغــم مقولــة  23الشــامل فــي 
).ب(الحركة الجماهيرية التي تروجها منظمة 

 ج ــ  كان فشلنا في هذه المعركة بمثابة ناقوس خطر بالنسبة للمستقبل إذا ما نحن اسـتمررنا علـى نفـس الوضـع، فكـان
 الـــتي بـــدا فيهـــا فصـــيل مـــن اليســـار يغـــادر ســـاحة  كــرد فعــل لنــا علــى هــذه الوضــعيةالصــمود و الرتبــاط بالجمــاهيرشــعار 

خــذ التنظيــم كــذلك يعــرف تقــدما نســبيا فــي القطــاع الطلبــي
أ
نا بالفعــل فــي بنــاء تنظيماتنــا القاعديــة حيــث ا

أ
 النضــال، و بــدا

ول من الشيوعي و من تقرير 
أ
شهر من كـفاح التنظيم(مسترشدا بالعدد ال

أ
).نقد ونقد ذاتي: عشرة ا

ظهــرت إصــرار(و مــع تطــور الوضــع السياســي واســتبداد حملــة القمــع الفاشســتية علــى الصــعيد الــوطني 
أ
 هــذه الحملــة الــتي ا

فكــار 3و بعــد حركـة ) الحكم في بنـاء جهــازه القمعـي للقضـاء علـى كـل تحــرك ديمـوقراطي
أ
خـذت بعــض ال

أ
 مـارس البلنكيـة ا

 و تطـــرح. الخاطئـــة و النهزاميـــة تـــروج داخـــل الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة تبشـــر بـــردة يمينيـــة داخـــل الحركـــة الجماهيريـــة
مــــام حملــــة الحكــــم الفاشســــتية

أ
فكــــار فــــي بــــث روح النهزاميــــة داخــــل صــــفوف المنــــاظلين. الــــتراجع ا

أ
 و لقــــد زادت هــــذه ال

صــدرها تنظيمنــا . الصــامدين فــي هــذا الظــرف الــدقيق مــن تاريــخ الحركــة الجماهيريــة
أ
ن الوثيقــة الــتي ا

أ
 الوضــع الراهــن و(إل ا

فكــار، و تطـرح المهــام العاجلــة للحركـة) المهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية
أ
ن تضــع حــدا لمثــل هـذه ال

أ
 اسـتطاعت ا

غاض رفاق 
أ
ن تكـون) ب(الماركسية اللينينية بكل وضوح الشيء الذي ا

أ
 و دفعهم لشـن حملـة مغرضـة علـى تنظيمنـا دون ا

رائهم بوضوح حول الوضعية السياسية الراهنة و المهام المطروحة
ن
.لهم الشجاعة لبداء ا

فـــاق
ن
وج نضـــالها بطرحهـــا للشـــعار السياســـي، فا

أ
ن الحركـــة الطلبيـــة قـــد وصـــلت ا

أ
مـــر فـــي ا

أ
ول ال

أ
رائهـــم ا

ن
 و لقـــد تلخصـــت ا

مامهــا نظــرا لكونهــا قطاعــا بورجوازيــا صــغيرا
أ
 -مــارس 23فالمهــام العاجلــة تطــرح علينــا ىيقــول رفــاق . المســتقبل مســدود ا

 النســحاب مــن القطاعــات البرجوازيــة الصــغرى لكونهــا مصــدر الشــرور الــتي لحقــت باليســـار الثـــوري والــذهاب إلــى الطبقــة
ساســية تعــدت الحركـة الطلبيــة إلـى مشـاكل. العاملة و لها وحدها

أ
خيــر عــن تناقضــات ا

أ
 و لقد استمر الصراع ليكشــف فـي ال

فكــار الخاطئــة المتعلقــة) الحــزب ى الســتراتيجية(الثــورة المغربيــة 
أ
ننــا فــي هــذه الوثيقــة ســنكـتفي بــالرد علــى بعــض ال

أ
 إل ا

.بالقطاع الطلبي
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هدافنا داخل الحركة الطلبية: خامسا
أ
:ا

تنا داخــل الحركــة الطلبيــة و نحــن فــي صــراع مســـتميت مــع الصــلحية و التحريفيــة حــول الحركــة الطلبيــة و
أ
 منــذ نشـــا

 ، كانت الصــلحيةمقدمة تكـتيكية للحركة الجماهيريةدورها، ففي الوقت الذي كنا ننادي فيه بكون الحركة الطلبية هي 
 تتهمنا باليسارية و ارتكازنا على الحركة الطلبية لقلب النظام بدل الطبقة العاملة و القوى الجذرية في المجتمع، كــل هــذا

ن نضـالت. لكبح نضالت الحركة الطلبية و تلطيفها و إبعادهـا عــن النضـال السياسـي و إســقاطها فـي النقابيــة الضـيقة
أ
 إل ا

 الســـنوات الماضـــية بـــرز فيهـــا بشـــكل ل يـــدع مجـــال للشـــك، الـــدور الـــذي كنـــا نســـنده للحركـــة الطلبيـــة فـــي مســـيرة الحركـــة
ي الحركـة الطلبيــة كمفجـر للتناقضــات بيــن الحكــم و الجمـاهير فـي مواجهـة مشـكل التعليــم باعتبــاره إحـدى

أ
 الجماهيرية، ا

خـذ يتعمـق ولكــن داخــل اليســار الماركسـي اللينينــي بيــن. واجهــات التنــاقض بيــن الحكــم والجمـاهير
ن
ن نفــس الصـراع ا

ن
 و ال

 مــن ل يزالــون حــاملون لنفــس الفكــرة و مــن انســحبوا مــن هــذا القطــاع مــن جهــة و طــارحين شــعارا ديماغوجيــا حــتى يكــون
ساس نظري متين

أ
.انسحابهم مبنيا على ا

ن القطـــاع الطلبـــي 
أ
نـــه ل يكـفـــي تســـجيل هـــذهقطــاع برجـــوازي صـــغيرحقـــا ا

أ
 ، و هـــذا مـــا ســـجلناه دائمـــا فـــي تحاليلنـــا، إل ا

ـــة فقـــط ـــه يخـــالف كـــل القطاعـــات البرجوازيـــة الصـــغيرة كـــالمعلمين و. المقول ن
أ
ـــي برجـــوازي صـــغير، إل ا  إن القطـــاع الطلب

ظهرتــه الســنوات الماضــية عــبر النضــال المســتميت لهــذا القطــاع
أ
 .المــوظفين الصــغار، بحكــم شــروط خاصــة بــه، و هــذا مــا ا

 علـى القطـاع الطلبــي منـذ 
أ
بنــاء الجمـاهير الكادحــة مــن 1969فــالتحول الجــذري الـذي طــرا

أ
 و ذلـك بوصـول عــدد كـبير مــن ا

 و. عمال و فلحين، هذا الدم الجديد الذي يحمل كل الويلت التي يعاني منها الشعب الكادح مــن فقــر و جهــل و تشــريد
مين عن المشاكل التي يعاني منها الشــعب المغربــي

أ
ن القطــاع الطلبــي، بخلف القطاعــات. بالتالي يجعله المعبر ال

أ
 كمــا ا

خرى هو قطاع دينامي و حيوي، تتضــارب فيــه مختلــف التيــارات السياســية و اليديولوجيـة و ينتشــر
أ
 البرجوازية الصغيرة ال

صبحت، خصوصــا فـي ظــل المرحلـة
أ
 فيه الفكر الثوري انتشارا يخيف الحكم العميل زيادة على ذلك فإن الحركة الطلبية ا

 الجديــدة الــتي تتســم بتواجــد اليســار الماركســي اللينينــي داخلهــا بشــكل رئيســي بعــد ســنوات النضــال ضــد الفكــر الصــلحي
صبحت حركة مهمة في تفجير التناقضات بين الحكم والجماهير

أ
 فالحركـة الطلبيــة نتيجــة لكــل هـذا تخــالف. والتحريفي، ا

خرى، عكس ما يريد رفاق 
أ
 )ب(تبقــى كــل التــبريرات الـتي يطرحهــا رفــاق . ادعــاءه) ب(كل قطاعات البرجوازية الصغيرة ال

. 1971في هذا العدد مجرد ديماغوجية كـتلك التي طرحوها غداة دخولهم في الخط الداخلي لمنظمتهم في 
 ــ  لقـــد شـــكلت الحركـــة الطلبيـــة بالتحامهـــا مـــع حركـــة التلميـــذ 

أ
 و إن. المقدمـــة التكـتيكيـــة للحركـــة الجماهيريـــة مرحليـــاا

ثبتت بشكل قاطع 1972، و خاصة نضالتها المجيدة في سنة 1970المعارك التي خاضتها الشبيبة المدرسية منذ سنة 
أ
 ا

 نسنده للحركة الطلبية في شن النضــال السياســي ضــد النظــام، إن ذلــك يتجلــى بشــكل- صحة الدور الذي كنا ى و ما زلنا
زمــة الحكــم و إحكــام عزلتــه، و

أ
 واضــح فــي كــون الحركــة الطلبيــة قــد تمكنــت و عــبر التحامهــا بحركــة التلميــذ مــن تعميــق ا

 كمـا تمكنــت عـبر نضــالياتها و شـنها للمظـاهرات. إفشال المفاوضات التي كانت جارية بينه و بين قوى اليميـن الصـلحية
 المشــهورة فـي سـجل الحركـة الطلبيـة فـي المـدن و القـرى مــن إيصــال وعيهــا بالوضـع السياسـي إلـى جـزء مهـم مـن الجمـاهير

.الشعبية
جلهــا الحركــة الطلبيــة و حركــة التلميــذ، و مــن كــان يجهــل القمــع

أ
 فمــن كــان يجهــل المشــاكل الــتي كــانت تناضــل مــن ا

 بــل هنــاك مظــاهرات شــاركت فيهــا الجمــاهير الشــعبية لتعــبر بنفســها عــن. الجهنمــي الــذي قابــل بــه الحكــم هــذه النضــالت
.السخط الذي تكنه للنظام المتعفن و عن تضامنها مع الحركة الطلبية

 هكذا تكون الحركة الطلبية بالتحامها مع حركة التلميـذ قــد لعبــت دورهـا كمقدمـة تكـتيكيــة للحركـة الجماهيريـة، و مـن
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ن نطرح هذا السؤال
أ
 هل في تلك الفترة كانت الحركة الطلبية بروليتارية؟ ثم ما يمنع الحركـة الطلبيــة مــن: حقنا كذلك ا

ن هناك ظروفا سياسية جديــدة علــى الســاحة الوطنيــة
أ
داة الثورية؟ حقا ا

أ
ن هــذه. مواصلة لعبها لهذا الدور في غياب ال

أ
 إل ا

ن نفس المشاكل ونفــس السياسـة مـا زالــت مطبقـة علـى. الوضعية ل تدفعنا إلى التراجع و التخلي عن النضال
أ
 خصوصا و ا

 فنفـــس الشـــروط الموضـــوعية ل تـــزال موجـــودة و ل. القطـــاع الطلبـــي إذا لـــم يكـــن تواجـــد البـــوليس ســـيزيد مـــن اســـتفحالها
ن توفرهـــا عـــبر نضـــالها المســـتميت

أ
هميـــة. تنقصـــنا إل الشـــروط الذاتيـــة الـــتي مـــن واجـــب الحركـــة الثوريـــة ا

أ
تي ا

أ
 و مـــن هنـــا تـــا

 فل صمود بدون اللتحام بالجماهير و ل التحام بالجماهير بدون صــمود، فصــمود. الصمود و اللتحام بالجماهير: الشعار
مــا صــمود النخبــة فهــو الــتراجع بعينــه مهمــا كــانت التنظيــرات. الجمــاهير وحــده هــو القــادر علــى إحبــاط مخططــات العــدو

أ
 ا

.المطروحة
هدافنا داخل القطاع الطلبي ذات 

أ
هميتهــاطبيعــة تكـتيكيــةو لزالة كل تشويش فإن ا

أ
كــدنا علــى ذلـك مــرارا، و لهـا ا

أ
  كمـا ا

 من زاوية التكـتيك في مسيرة بناء الحــزب الثــوري البروليتــاري و الـدفع بحركـة الجمــاهير الكادحــة فمـا كـان للحركـة الطلبيـة
ن تنوب عن القوى الجذرية في المجتمع للقيام بالثورة

أ
.ا

 ، و هـــذه المهمـــة ل تتســـنى إل بتطـــوير الحركـــة الجماهيريـــة و شـــنإن عقـــدة المرحلـــة التاريخيـــة هـــي بنـــاء الحـــزب الثـــوري
جــل إفــراز الطليعــة البروليتاريــة

أ
لقينــا نظـرة بسـيطة إلــى تاريــخ الحركـة الطلبيـة و. النضال السياسي ضد النظام من ا

أ
 و إذا ا

 خصوصــا الثلث ســنوات الماضــية فــي وجــود اليســار داخلهــا، نــرى مــدى الــدور الــذي لعبتــه الحركــة الطلبيــة بالتحامهــا مــع
.حركة التلميذ على هذه الواجهة

هميــة الحركــة الطلبيــة كــذلك مــن كونهــا مركــز متقــدم للصــراع اليــديولوجي
أ
تي ا

أ
 فــإذا كــان الصــراع الطبقــي يجــري: ب ــ  تــا

لين، فالحركـة الطلبيــة مركـز متقـدم للصـراع اليـديولوجي بحكــم حيويتهـا، فيـه  داخل المجتمع بيــن المســتِغلين و المسـتغي
 تتصارع اليديولوجية الرجعية و الثورية، الشيء الذي يضع على عاتق اليسار الثوري خصوصا في هــذه المرحلــة والظــروف
 .التي يريد الحكم بــث إيـديولوجيته الرجعيــة داخـل الحركـة الجماهيريـة، عبئ ثقيل لنشـر الفكـر الثــوري الماركسـي اللينينـي

ن نقتصر على دراسة مشاكل التعليم فقط بل يجب ربطها بقضايا شعبنا الكــادح
أ
 ويجــب. من هذه الزاوية كذلك ل يجب ا

ن نغفل الثورة العربيــة و
أ
 كذلك دراسة اليديولوجية التي يرتكز عليها الحكم وطبيعته كنظام عميل للمبريالية و ل يجب ا

نهــا سـتكون بدايــة عهــد. علقتها مــع الثــورة المغربيـة
أ
نا فــي إنجــاز هـذه المهــام بالكيفيــة الــتي نؤكـد عليهــا، فل شـك ا

أ
 وإذا بــدا

.جديد لثورة ثقافية مصغرة داخل القطاع الطلبي
ة و تربيــــة شــــيوعيين داخــــل الحركــــة

أ
 ج ــ  إن الحركـــة الطلبيــــة بحكــــم المرحلــــة التاريخيــــة الراهنــــة، دور مهــــم فــــي نشــــا

داة
أ
 الطلبيــة، شــيوعيين متمرســين علــى النضــال و قــادرين علــى القيــام بمهــامهم مــع الجمــاهير الكادحــة فــي ظــل غيــاب ا

بنــاء العمــال و الفلحيــن. ثورية
أ
 و نظــرة بســيطة. متمرســين بالنضــال الثــوري داخــل الحركــة الطلبيــة و بصــفة خاصــة مــن ا

همية ذلك
أ
طر اليسار التي تقود مسيرة التجذر داخل الجماهير الشعبية تبرز ا

أ
.إلى ا

هداف؟: سادسا
أ
ما هي المهام العاجلة المطلوبة منا لتحقيق هذه ال

عـــدنا تنظيـــم
أ
ن ننجزهـــا إل إذا ا

أ
خـــر مـــن فصـــائل اليســـار و ل يمكـــن ا

ن
ي فصـــيل ا

أ
كـثر مــن ا

أ
 هــذه المهـــام منوطــة بمنظمتنــا ا

صعدة ضمن التوجيه السياسي العام لمنظمتنا في هذه المرحلة
أ
نفسنا داخل هذا القطاع و على جميع ال

أ
:ا

تي  – 1
أ
سـس متينـة انطلقـا مـن الـدروس المستخلصـة فـي تقريـر بنـاء التنظيـمفي مقدمة هذه المهام يا

أ
 نونـبر 20 علـى ا

ن نتصـــور نهوضـــا جديـــدا للحركـــة. شــعار المرحلــة بنــاء المنظمــة الثوريــة طليعيــة صــلبة و راســخة جماهيريــا
أ
 إذ يســـتحيل ا

ن نحكم التنظيم إحكاما جديدا في الظروف الجديــدة الــتي. الطلبية في ظل الوضع التنظيمي الذي كنا نعاني منه
أ
 يجب ا
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 تعرفها الحركة الطلبية، و ضـرب كـل المسـلكيات البرجوازيـة الصـغيرة الـتي تعرقــل عملنـا، و لـذا يجــب علـى قيـادة القطـاع
 الطلبـــي و علـــى كـــل رفيـــق الـــدخول فـــي المرحلـــة الجديـــدة بحمـــاس و ثقـــة ل يوازيهـــا إل إنجـــاز تلـــك المهـــام، يجـــب إحكـــام

.الخليا، و تبني الخليا المرشحة الدماء الجديدة للتنظيم و تتبع عملها بجد و نشاط
ن يكــون فــي مقدمــة عملنــا هــذه الســنة  – 2

أ
 يجــب اســتيعاب مفهــوم الجبهــة. بنــاء الجبهــة بنــاء جديــدا و متينــاو يجــب ا

طير اليســاركـتنظيــم ثــوري شــبه جمــاهيري
أ
ن نــذرك المفهــوم الجــدلي الــذي يربــط تنظيمنــا.  تحــت قيــادة و تــا

أ
 علينــا كــذلك ا

بدا. بالجبهة
أ
ن يلعب ىا

أ
 و بــالعكس. دورا مهما داخل الحركة الطلبية إل بتوفره على هذه الجبهة- فالتنظيم ل يمكن له ا

ن تتقدم إل في توجيه محكم وخط سياسي صلب
أ
ولية بناء الجبهة مــن. ل يمكن لهذه الجبهة ا

أ
 كل هذا يضع من مهامنا ال

ساسـيةجديد و لفض كل الغازات السامة التي علقت بها، و ذلك بناء 
أ
  صـامدة فـي كـل كليـة يسـهر عليهـا التنظيـماللجــن ال

ن تكـــون بـــدورها صـــلبة و صـــامدة و متمرســـةاللجـــن القاعديـــةمباشـــرة، و يكـــون مـــن مهامهـــا الرئيســـية بنـــاء 
أ
  الـــتي يجــــب ا

ن مشــــــكل الجبهــــــة يــــــواجه و ســــــيواجه فــــــي المســــــتقبل صــــــعوبات كـثيرة نتيجــــــة الخلفــــــات السياســــــية و. بالنضــــــال
أ
 إل ا

يــام المقبلــة، فهــذا الواقــع
أ
ن هــذه المشــاكل ستســوى فــي ال

أ
 اليديولوجيــة الــتي تفجــرت داخــل اليســار الثــوري، و ل يظهــر ا

ساسـية تابعـة لتـوجيه تنظيمنــا) ب(الجديد يدفعنا إلى بناء الجبهة في شكل مسـتقل عــن رفـاق 
أ
ن تكـون لجانهــا ال

أ
 لـذا. و ا

ن نضـرب فكـرة منــاطق النفـوذ الـتي زكيناهـا مـن قبـل فـي ممارســتنا
أ
ن تكـون مشـتركة. يجــب ا

أ
مـا اللجـان القاعديـة فيمكــن ا

أ
 ا

ساس برنامج مشترك و موحد
أ
.بين مناظلي اليسار، على ا

كـثر منهـا تحريضـيةدعائيـة و تنظيميـةإن طبيعة المرحلـة الحاليـة  – 3
أ
 ، الشــيء الــذي يجعــل مــن مهامنــا وضــع برنامــج ا

فكــار النهزاميــة الــتي تجــد
أ
ساســية و ضــرب ال

أ
و الجبهة يضمن نشــر التوجيهــات ال

أ
 دعائي واسع على صعيد الحركة الطلبية ا

ن الظــروف
أ
همية النشرة الداخلية للجبهــة مطروحــة، إل ا

أ
 تربة خصبة في ظل هجوم العدو المضاد، و في هذا التجاه فإن ا

 التي نعيشها داخل الحركة الطلبية حاليا ل تسمح بـذلك، لـذا فســنكـتفي ببيانــات منتظمـة تحــدد التـوجيه بالنســبة للمهـام
.المطروحة

 في ظل الوضعية الجديدة التي تعيشها الحركة الجماهيرية و ضمنها الحركة الطلبية، فإنه يســتحيل التخميــن فــي – 4
أ
نظمــــة. م.ط.و.اســـترجاع المشـــروعية ل

أ
مر الواقــــع، فلنــــا مثــــال المناضــــلين الثــــوريين فــــي ال

أ
 و هــــذا ل يعنــــي التســــليم بــــال

 إن. الدكـتاتورية الفاشية في اليونان و البرازيل و اسبانيا و موريطانيا الذين يناضلون رغم الظروف الصعبة التي يعيشــونها
  و جعلها المعبر الوحيد عن الحركة الطلبية فــي ظــل حكــمالنقابة السرية للجماهيرهذا يزيدنا ثقة في ضرورة إمكانية بناء 

ول إنجاز عمل دعائي كـثيف لهـذا الهـدف
أ
 الـذي ل تـري الجمـاهير الطلبيـة. استبدادي و من اجل إنجاز هذا الهدف ينبغي ا

".الشرعية"إمكانيته بحكم السنين الطويلة لوضعية 
مــر حاســم فــي تحقيــق هــذا الهــدف، فهــي الــتي تشــكل محــور عملنــا الســري الجمــاهيري و تبقــى

أ
 و إن تطــوير وبنــاء الجبهــة ا

ساسية للتحاد الوطني لطلبـة المغـرب هـي صـيغة 
أ
  السـرية تنظيمـا، الـتي تتــدرج فـي السـريةمجـالس المناضــلينالصيغة ال

 إلـى الجمـاهير حســب مراحــل المـد و الجــزر داخــل النضـال، و كـذلك تطـوير التنسـيق مـع كـل القـوى السياسـية المتواجـدة
ن صدور جريدة باسم التحاد الوطني لطلبــة

أ
 النقابة السرية و بناء على برنامج محدد في كل مرحلة، كما ا

أ
ساس مبدا

أ
 على ا

.المغرب يساعد على بناء النقابة السرية
ن هدف بناء نقابة سرية جماهيرية يبقى مجرد هدف ما لم يتم إنجاز المهام السابقة بالقدر المطلوب

أ
.بيد ا

جـل اسـترداد الـدفاع – 5
أ
ول إلـى تـوفير الشـروط الذاتيـة لنضـال الحركـة الطلبيـة مـن ا

أ
 إن هجوم العدو المضاد يدفعنا ا

جــل تــوفير الشــروط لقيــادة عــن مكـتســباتنا و لتحقيــق شــعاراتها
أ
  ضــد هــذاالنضــال الــدفاعي للحركــة الطلبيــة، و ذلــك مــن ا
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جـــل تمـــتين قوانـــا و تصـــليبهاالهجـــوم، ذلـــك النضـــال الـــذي يتـــدرج فـــي شـــكل نضـــالت مطلبيـــة و جزئيـــة 
أ
 ، و تحضـــيرمـــن ا

 من الحركة الجماهيرية
أ
.الشروط لهجوم الحركة الطلبية كجزء ل يتجزا

هـدافنا داخــل الحركـة الطلبيــة
أ
 تلك هي مراحل نضالنا داخل القطاع الطلبي و هي غنية بالدروس و التجــارب تلـك هـي ا

ن تنجـز إل بتحقيقنــا لشــعار الصـمود و اللتحــام بالجمـاهير، و
أ
هـداف ل يمكــن ا

أ
جل تحقيقها، و هـي ا

أ
 و مهامنا العاجلة من ا

ي نضال مقبل
أ
ساسي ل

أ
 بناء تنظيماتنا تحت نيران العدو، ذلك الصمود و ذلك الرتباط بالجماهير الذي يشكل الشرط ال

عمــق لحركــة الجمــاهير الكادحــة
أ
 فلهــذا. للحركــة الطلبيــة فــي ظــل تعميــق الشــروط الموضــوعية لنهــوض جديــد وشــامل و ا

سس الصلبة بعزيمة و صلبة ل تقهر
أ
.النضال المقبل نهيء ال
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نحو تهيئ شروط قيادة النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية
 

كـتوبر 20
أ
1973 ا

الكـتابة الوطنية

  فـي الفـترة المحـددة الـتي تجتازهــا، ليـس إلببلدنــا، و لمهامنـاإن الوصف المبسـط الـذي سنسـوقه هنـا لتطـور الوضـع 
كيــد لتلــك الخلصــات الــتي طرحناهــا فــي وثيقتنــا 

أ
 "اللينينيــة-الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"إعــادة تا

كيـد، و بشــكل قــاطع، صـحة الخطــوط الــتي
أ
بريل، فالتطورات الجديدة في الوضع الراهن، لم تفعــل سـوى تا

أ
 الصادرة في ا

حـــداث نفســـها. رســـمناها فـــي تلـــك الوثيقـــة للوضـــع الراهـــن ببلدنـــا ، و المهمـــات المستخلصـــة منـــه
أ
 و بـــذلك فقـــد تكلفـــت ال

كاذيب الذي انصب على الوثيقة
أ
ن نجيــب علــى تلــك. بالجابة على ذلك السيل من الفتراءات و ال

أ
 و كما رفضنا مــن قبــل ا

كــاذيب فــي
أ
ولئــك الــذين يطلقــون هـذه ال

أ
يضـا الغـوص فــي تلــك المسـتنقعات الـتي قبــع فيهــا ا

أ
 الفـتراءات، فســنرفض اليــوم ا

؟ ..."الوضع الراهن "و لكن،هل ينبغي الوقوف عند ذلك التحليل الشمولي الذي طرحته وثيقة ". مارس 23"نشرة 
ساســية و مطروحــة بالنســبة لنــا، و

أ
 إن التحليــل الــدائب و المتواصــل لتطــورات الوضــع، فــي كــل فــترة محــددة، مهمــة ا

وضــاع، و ربــط
أ
ن يســتند علــى رؤيــة طبقيــة ســديدة لل

أ
 كمــا ســجلنا ذلــك فــي تلــك الوثيقــة بالــذات، فــإن هــذا التحليــل لبــد ا

وضاع في وثيقة 
أ
ن بتحليلنا الشامل لل

ن
حداث الجارية ال

أ
  فـيمهمات محددة لهذه الفترة، و استخراج ..."الوضع الراهن "ال

داة
أ
كملهــا، مرحلــة الســير نحــو بنــاء ا

أ
 طريــق إنجــاز المهمــات الــتي طرحناهــا فــي تلــك الوثيقــة الــتي تشــمل مرحلــة تاريخيــة با

.الثورة
 

فما هي السمات البارزة في هذه الفترة التي نجتازها؟
زمة النظام

أ
 فتلك السلسـلة مـن الجـراءات الـتي بــادر بهـا النظـام للخــروج. ما نؤكد عليه في البداية ، هي استمرار تطور ا

زمة، و ذلك هو عمـق تنــاقض النظــام، إذا تجاوزنــا تلــك
أ
نها عمقت الشروط الموضوعية لهذه ال

أ
زمته، لم تفعل سوى ا

أ
 من ا

زمتــه"النظــرة المعاكســة الــتي تكـتفــي للبرهنــة علــى صــحة تحليلهــا حــول 
أ
 التفــاف القــوى المبرياليــة"، و " تجــاوز النظــام ل

.، بعملية حسابية فقط، بعدد المعتقلين و المحاكمات"حوله
زمــة النظــام،

أ
 فــالقمع الــذي يتحــول تــدريجيا إلــى الخــبز اليــومي للجمــاهير الكادحــة، ليــس فــي حــد ذاتــه إل تعــبيرا عــن ا

ساســية 
أ
ن تحــول سياسـة النظــام إلـى نهــج الرهـاب كوســيلة ا

أ
 ، دليــل علـى عجــز)و هـي ليســت سياسـة جديــدة تمامـا(ذلـك ل

 إنـــه نتـــاج تقلـــص قاعـــدة الحكـــم. 1يالنظـــام علـــى إقـــرار وضـــع اجتمـــاعي قـــار، يســـمح لـــه بوضـــع طلء ليـــبرالي لـــوجهه الفاشـــ
زمته القتصادية المتواصلة

أ
الجتماعية بحكم سياسة النهب و الضطهاد القائمة على التبعية للمبريالية، و استمرار ا

طروحات 
أ
ولئك الذين يروجون ا

أ
ن ا

أ
زمته"و ل يبدو، ا

أ
 ، يستطيعون اليوم إدعــاء"مارس 23"في نشرة " تجاوز النظام ل

ســاليبـ 1
أ
 نحــن نميــز بطبيعــة الحــال بيــن النظــام الفاشــي كنظــام اجتمــاعي ذي جــذور اجتماعيــة راســخة، و بيــن الجهــاز الفاشــي و ال

ن رفاقنا المشـرفين علـى نشـرة . الفاشية التي ينهجها النظام
أ
 ســقطوا فـي فــخ عـدم التمييـز هـذا، فـي جـدالهم" مـارس 23"و من المضحك ا

.معنا
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ن 
أ
ن هـــذه العمليـــة الديماغوجيـــة ،. القاعـــدة الجتماعيـــة للحكـــم" توســـيع"تعـــبير عـــن " المغربـــة"ا

أ
 فالكـــل يعـــرف اليـــوم، ا

خــرى، فهــذا.  المهيمنة علــى اقتصــاد البلدلندماج الطبقة الحاكمة بالمبريالية الفرنسيةليست في العمق إل تركيزا 
أ
 و مــرة ا

جهـزة الدولـة و مجــالس إدارات الشـركات، بقــدر مـا يعنــي
أ
جانب فـي دواليــب ا

أ
 الندماج، ل يعني ازدياد عدد الفرنسيين و ال

ســمال المــالي الفرنســي الــذي يحكــم شــباكه علــى اقتصــاد البلد عــن طريــق 
أ
 تعميــق البنيــة الكمبرادوريــةتوســيع ســيطرة الرا

سـمال الكمــبرادور" الممغربـة"فمقابل ذلـك العـدد مـن شـركات و مؤسسـات القطـاع الثـالث . 2  للنظام
أ
 ،يالـتي ســيدخلها الرا

ساسية
أ
 و يعبر قانون الستثمارات الجديد بشــكل. تتقوى و تحكم سيطرة الرساميل الفرنسية على القطاعات القتصادية ال

زال هــذا القـــانون
أ
قـــل ديماغوجيـــة ،علـــى تعميـــق انـــدماج الطبقـــة الحاكمـــة بالمبرياليـــة الفرنســـية، فقـــد ا

أ
كـثر وضـــوحا ، و ا

أ
 ا

حلمها مــع حكومــة عبــد ا إبراهيــم
أ
 و نلمــس. الجديد تلك العوائق البسيطة الموضوعية زمن تجربة البرجوازية الوطنية ل

كـثر هــذا التجــاه فــي عمليــة اســترجاع 
أ
لــف هكـتــار، الــتي تمــت بســرعة غيــر معهــودة مقابــل رقــم خيــالي  170ا

أ
 مليــار 180: ا

جــل الســتقرار الــداخلي، و ضــمان دعــم المبرياليــة الفرنســية لــه
أ
 .ســنتيم، و هــو الثمــن المرتفــع الــذي يــدفعه النظــام مــن ا

راضـــي عشـــرات الســـنين، مقابـــل تشـــريد و تفقيـــر جمـــاهير الفلحيـــن الفقـــراء،
أ
 فهـــؤلء المعمريـــن الـــذين اســـتثمروا هـــذه ال

ول مـن
أ
مـوال إلـى الصـناعة و التجـارة و السـياحة، كمـا نصـت التفاقيــة، و بـذلك فـإن المسـتفيد ال

أ
غلب هذه ال

أ
 سيحولون ا

موال في المشاريع الصناعية والتجارية
أ
بناك والمصالح الحتكارية التي ستعمل على استثمار هذه ال

أ
 هذه العملية ، هو ال

جل تركيز هيمنتها الكبرى
أ
سـياده المبريــاليين الفرنســيين. من ا

أ
نـة ا

أ
علن السيد بنهيمة، الذي طار إلـى بــاريس، لطما

أ
 و قد ا

مـوال بــالمغرب
أ
ســمال المغربـي ، حــتى يتــم توظيــف تلــك ال

أ
سـمال الفرنســي بالرا

أ
 و هكـذا، ينفضــح المغــزى. عــن مســاواة الرا

يضــا، الــتي ل تعنــي ســوى حــذف مصــالح صــغار التجــار الفرنســيين و المعمريــن القــدامى الــذين
أ
 الحقيقــي لعمليــة المغربــة ا

مــوال الحتكاريــة
أ
جــل تطهيــر الواجهــة، و تركيــز رؤوس ال

أ
 حملهــم الجيــش الســتعماري الفاتــح فــي مطلــع هــذا القــرن، مــن ا

بناك و الشركات الكبرى
أ
 :إنها بالتعبير الموفق و الدقيق للســيد بنهيمـة المتـدفق حيويــة . اللمرئية المتحركة في دواليب ال

. 3"خدمة مصالح فرنسا بدل مصالح الفرنسيين"
شــد تحــت

أ
جنــبي نحــو النــدماج بصــورة ا

أ
ســمال ال

أ
 و بطبيعــة الحــال ، فــإن اتجــاه نظــام المعمريــن الجــدد و سماســرة الرا

 هيمنة المبريالية الفرنسية، و توطيـد المبرياليـة الفرنسـية لمواقعهـا السياسـية و القتصـادية داخـل النظـام، هـو جـزء مـن
مريكيـــة بصـــفة خاصـــة حـــول المواقـــع الســـتراتيجية فــي4يتناقضـــات المبرياليـــة علـــى المســـتوى العـــالم

أ
 ، مـــع المبرياليـــة ال

بيـــض المتوســـط
أ
ـــزداد بـــرودة، بـــل تحتـــد. المغـــرب، و فـــي غـــرب البحـــر ال  و هكـــذا فالعلقـــات بيـــن النظـــام و المبرياليـــة ت

مريكية مـع الرجعيـة العربيـة فـي الشـرق 
أ
 قــرارات الــدول المصـدرة للبــترول اتجـاه الوليـات المتحـدة(تناقضات المبريالية ال

خيرة
أ
زمة تمويل التصميم الخماسـي الجديــد الخانقــة بالنســبة). ال

أ
ساسي في حل ا

أ
ي دور ا

أ
مريكية، ا

أ
 و لم تلعب القروض ال

زمــة نظــام الحســن، تعمــل علــى تركيــز مواقعهــا القتصــادية و السياســية داخــل. للنظــام
أ
 فالمبرياليــة الفرنســية، الــتي تــدرك ا

نظر دراسات ـ 2
أ
مام"ا

أ
 مرحلـة جديـدة: المغربـة  – 1انحلل المجتمع المغربي في ظل نظام السـتعمار الجديـد ى "، سلسلة "إلى ال

".في اندماج الطبقة الحاكمة بالمبريالية الفرنسية
1973غشت  30الباريزية، " لوموند"استجواب الطيبي بنهيمة في جريدة ـ  3
ن تناقضـات المبرياليــة علــى المسـتوى الــوطني، هــي جـزء فقــط" مارس 23"لم يكن بمقدور الذين يصدرون نشرة ـ 4

أ
ن يسـتوعبوا ا

أ
 ا

رقــام القتصــادية
أ
زمتها العامة، و لـذلك راحــوا يغــترفون، بحذلقــة بالغـة، ال

أ
 من تناقضات المبريالية على المستوى العالمي، في مرحلة ا

مريكية متساوية، و ذلك بسبب"لماليف"المشوهة من النشرة التجارية 
أ
ن المصالح القتصادية للمبرياليتين الفرنسية و ال

أ
 ، لثبات ا

منهجهم التقنوقراطي البرجوازي الصغير الذي يطمس وجود تناقضات في معسكر المبريالية على المستوى العالمي
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 النظــام ، و تشــرف بشــكل مباشــر علــى بنــاء الجهــاز الفاشــي للنظــام، بحكــم ضــعفها الموضــوعي ذاتــه، و ليــس بحكــم قــوة
ن المحاولتين النقلبيتين" : "لوموند ديبلوماتيك"ذلك ما عبرت عنه بوضوح جريدة . النظام

أ
حد، ا

أ
 ليس سريا بالنسبة ل

قنعت القادة الفرنسيين 
أ
ولئك الـذين لـم يـدركوا ذلـك بعــد(في الصخيرات و القنيطرة ، قد ا

أ
قل ا

أ
 بهشاشـة الملكيـة)  على ال

جــل جديــد، شـريكا(...) 
أ
كـثر لفترة ليست قصيرة، يظــل هـو الشـريك فـي هـذه اللحظـة، و حــتى ا

أ
ن نظام الحسن المهدد ا

أ
 ا

ن تنتــج عــن تقلبــات
أ
خطــار الــتي يمكــن ا

أ
كـثر، بــدل مواجهــة ال

أ
ن نتمنــى لـه الســتمرار ا

أ
فضــل، ا

أ
 نتسـاءل، مـا إذا كــان مــن ال

.5سياسية بالنسبة للجالية الفرنسية المهمة، و بالنسبة لجميع المصالح
ساســي

أ
 فــإذا مــا انتقلنــا إلــى الــوجه الرئيســي لعمليــة تــدعيم و تركيــز البنيــة الكمبرادوريــة للنظــام،  مــن زاويــة التنــاقض ال

دركنـا سـيرورة تعمــق
أ
 بين الجماهير الكادحة و النظام الكمــبرادوري، وجـه تفقيـر و تشـريد و اضـطهاد الجمـاهير الكادحـة، ا

زمة النظام
أ
.الشروط الموضوعية ل

ن
أ
زمــة النظــام، الــتي ل يمكــن ا

أ
زمة، تبرز بصورة جلية في ظاهرة الغلء المهول للمعيشة، التعبير الملموس ل

أ
 فهذه ال

طنان الديماغوجية و التهريج حول تحسين وضـعية الجمـاهير، الــذي يغــدو مجـرد البقــاء علــى قيـد الحيـاة بالنســبة
أ
 تغطيها ا

مــرا صــعبا
أ
طروحــات . لهــا، ا

أ
يضــا، مــن ا

أ
خــرى ا

أ
طنــان ا

أ
زمتــه"و ا

أ
وضــاعه، تصــطدم كلهــا"تجــاوز النظــام ل

أ
 ، و إعــادة ترتيــب ا

 فتلــك المكـتســبات الضــئيلة الــتي حصــلت عليهــا الطبقــة. بالصــخرة الصــلبة للواقــع المعــاش مــن طــرف الجمــاهير الكادحــة
جــور، و كــذلك بالنســبة للمــوظفين، قــد امتصــها الغلء الفــاحش الــذي تجــاوز

أ
جــل الزيــادة فــي ال

أ
 العاملــة فــي نضــالتها مــن ا

جور بصـورة مفجعـة، بينمـا ، وضــع تلزم غلء المعيشـة مـع رداءة الموسـم الفلحــي السـابقة، جمـاهير الفلحيــن
أ
 معدل ال

بواب المجاعة في تلك المناطق الفلحية الفقيرة المتضررة من الجفاف
أ
.الفقراء على ا

زمــة العامـة للمبرياليـة، حيــث تعـرف السـوق
أ
زمـة النظـام بال

أ
يضا عـن ارتبــاط ا

أ
 إن غلء المعيشة هو التعبير الملموس ا

ربــاح، بارتبـــاط مــع الحتكــارات
أ
ثمــان، بســـبب جشــع الكمـــبرادوريين الــذين يكدســون ال

أ
 المبرياليــة نفســـها ارتفاعـــا فــي ال

سعار المبريالية، مما يجعل
أ
.جهاز الدولة عاجزا عن التحكم في الجهاز القتصادي للبلد، و ضمان وضع مستقر في ال

زمــة النظــام، اتســاع عزلتــه عربيــا و دوليــا، و مثــال الصـــحراء الغربيــة كــاف لبــراز ذلــك، باعتبارهـــا مركــز
أ
 و مـــن نتائـــج ا

طمــاع المبرياليــة المتناقضــة، و المتجليــة فــي تنــاقض عملئهــا فــي المنطقــة
أ
يــة خطــوة.  ال

أ
 و قــد عجــز النظــام عــن تحقيــق ا

 قليــم إســباني، فـيإسبانيا في إحكام سيطرتها على ثروات الصحراء، و تحويلها إلــى إإيجابية في هذا المجال، حيث تستمر 
 و قــد بــرز إفلس النظـام جليــا. فــي الصــحراء الغربيــة" حقوقهمــا المشــروعة"حين تستمر الجزائر و موريطانيا في التمسـك ب

كادير الثلثية فـي شــهر يوليــوز
أ
خرى بالتخلي عن المطالبة بالحقوق المزعومة في قمة ا

أ
طراف ال

أ
 و بــدون شـك،. في إقناع ال

زمــة النظــام الداخليــة، هــي الــتي تــدفعهم إلــى المزيــد مــن التشــبث بهــذه 
أ
 المزعومــة فــي الصــحراء الغربيــة" الحقــوق"فــإن ا

جهـــزة إعلم هـــذه الـــدول، دليـــل علـــى الفلس التـــام" مقمومـــة"و إن مهزلـــة خلـــق منظمـــات . العربيـــة
أ
 موجـــودة فقـــط فـــي ا

 لسياســة النظــام فــي هــذا المجــال، و دليــل تعمــق عزلتــه، الــتي لــن تفكهــا ديناميــة الســيد بنهيمــة الفائـقــة، و ل الزيــارات و
ساســية، تمويــل" النميــري"و " بــوانيــي"الحفلت الفخمــة المقامــة لبيــادق مثــل 

أ
ميــر الكــويت، الــتي يــراد منهــا بصــورة ا

أ
و ا

أ
 ا

.التصميم الخماسي الجديد الذي لم يدخل بعد حيز التطبيق
 قيبــة لمشــروعه إنشــاء كنفدراليــة لــدول المغــرب العربــي، يســتثنى منهــارهــو طــرح بو، و المثــال البــارز فــي هــذا الصــدد 

صدقائه، عميل". تشابه هذه الدول و جديتها في إنماء بلدانها"المغرب، نظرا ل
أ
قرب ا

أ
 و هكذا تمتد عزلة النظام حتى إلى ا

مريكيــة 
أ
 ولنــذكر هنــا، بانزعــاج الصــحف البرجوازيــة الوطنيــة لعمليــة اســتثناء المغــرب هــذه، الــتي. بورقيبــة: المبرياليــة ال

).خط التشديد من طرفنا (1، ص 223، عدد 1973، غشت "لوموند ديبلوماتيك"ـ 5
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أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

كـثر ســـلمة مـــن إدراك رفـــاق 
أ
ـــإدراك ا ن النظـــام بخيـــر، و لنـــورد 23تميـــزت لســـوء الحـــظ، ب

أ
 مـــارس، الـــذين يصـــرون علـــى ا

ضــافت معلقــة علـى الخـبر ) لسـان حــزب الســتقلل" (العلــم"كنموذج منها ما كـتبته جريدة 
أ
ن: "، الـتي ا

أ
 يبقــى بعــد هـذا ، ا

خرى ترجع لجيراننا
أ
سباب داخلية، و ا

أ
ن نرى عزلة المغرب تزداد بهذا الشكل ل

أ
.6"نعبر عن قلقنا الممزوج بالخيبة، من ا

برزنــا خلفياتهــا فـي إبانهــا
أ
ما عملية إرسال قوات مغربية مسلحة إلى الجبهات العربيـة المحاربــة، الـتي ا

أ
 ، و كـذلك فتـح7ا

 بــاب التطــوع، فهــي عمليــة ديماغوجيــة المــراد منهــا امتصــاص الحــس الــوطني المتنــامي داخــل الجيــش، و محاولــة تكســير
ن تشكل قناعا لنظام سياسته قائمة علــى

أ
 طوق العزلة المنكمش داخله عربيا في وسط حماس المعركة، و لكنها ل يمكن ا

.التعامل النشط مع الصهيونية و المبريالية
ســـس الموضـــوعيةسياســـة الرهـــاب و القمـــع و تصـــعيد النهـــب و الســـتغلل هـــي النهـــجتبقـــى 

أ
  الوحيـــد لنظـــام يفقـــد ال

ســـس
أ
 لســـتمراره و تنـــاميه، و ذلـــك مـــا ينهجـــه النظـــام بصـــورة متزايـــدة، مصـــحوبا بتوســـيع الدعايـــة للفكـــر الرجعـــي لخلـــق ا

يــة
أ
 إيديولوجية لسياسته الرهابية وسط الجماهير، بواسطة العصابات الجراميــة، و توســيع عمليــة تشــطيب الســاحة مــن ا

.قوة مناضلة، و تركيز الرهاب و الرعب لدى جماهيرنا الكادحة، و قواها الديمقراطية و الثورية
زمــة

أ
 تزايــد النــدماج بالمبرياليــة الفرنســية، تشــديد الرهــاب كوســيلة رئيســية، نمــو العزلــة، تلــك هــي العلئــم البــارزة ل

زمــة الموضــوعية و توســيعها رهيــن بقــدرة الحركــة الجماهيريــة علــى
أ
 النظــام العميــل فــي هــذه الفــترة، و يبقــى تعميــق هــذه ال

مام واجباتها التاريخية
أ
داتها الثورية، و تحقيق ذلك يضع حركـتنا ا

أ
.التنامي باستمرار، و في اتجاه منظم، نحو بناء ا

* * * * * * * *
ن

أ
زمـة النظـام، ل بـد ا

أ
شد من تشريدها و تفقيرها والمرتبطـة بنمـو و تعمـق ا

أ
ما جماهيرنا الكادحة، التي تواجه ظروفا ا

أ
 ا
 
أ
 ، و لنسـطر علـى الطــابع العفــوي لهــذاالشــروط الموضـوعية لنمـو مقبــل للحركـة الجماهيريـة، فــي المســار العفــوي نفســهتهيــا

 فجماهير العمــال الــتي واجهــت عمليــة النهــب و. النمو و لجسامة مهامنا اتجاهه في وجه التنظيرات النهزامية و النسحابية
جنبي(توسيع سيطرة كمشة الكمبرادوريين 

أ
سمال ال

أ
 و المعمرين الجدد علـى كــل خيــرات البلد، بالنضــالت) سماسرة الرا

جــور1968النقابية الكبرى منذ سنة 
أ
 هـذه الجمــاهير تجـد اليـوم نفســها فــي. ، بهدف تحسين وضعيتها و انتزاع الزيادة فـي ال

عمــق مــن الســتغلل و الضــطهاد، و قــد امتــص غلء المعيشــة تلــك المكـتســبات الضــئيلة الــتي حصــلت عليهــا فـي
أ
 شــروط ا

مام تواطؤ الجهاز البيروقراطي ضد نضالتهم المطلبية، و تزايد الرهاب و القمــع 
أ
  لعمليــة تشــديدالملزمهذه النضالت، و ا

خيرة بشكل ملمــوس
أ
برزت ذلك نضالت العمال ال

أ
بسط الحقوق النقابية و السياسية، كما ا

أ
 الستغلل بواسطة إجهاض ا

ساســية خلل شــهري مــاي و يونيــو، حيــث واجــه النظــام البوليســي هــذه النضــالت بشراســة ل
أ
 فــي عــدد مــن القطاعــات ال

.تناسب مطلقا تلك النضالت
ما جماهير الفلحين الفقراء، فإن توزيع 

أ
لف هكـتار التي شكلت  90ا

أ
ن تشــكل صـمام"الثورة الزراعية"ا

أ
 ، لم تسـتطع ا

مــن للطبقــة الحاكمــة، كمــا كــانت تنشــد إلــى ذلــك المبرياليــة ،عــبر تصــاميم خــبراء 
أ
. BIRDبيــرد "ا لــف 70و لهــذا فــإن "

أ
 ا

لــت هــذه المــرة إلــى ملكيــة الدولــة نهائيــا، حيــث قــامت بتجنيــد
ن
خيــرا مــن يــد المعمريــن القــدامى، قــد ا

أ
 هكـتــار المســترجعة ا

جهزتهـــا القمعيـــة لحراثتهـــا مقابـــل الخمـــس
أ
 ادبو هكــذا تقـــوم الدولـــة بالســـتع. مجموعـــات مـــن الفلحيـــن و الجنـــود بواســطة ا

راضيهم لتجعل منهم خماسين جدد
أ
 إن رداءة الموســم الفلحــي السـابق، جعلــت جمــاهير. الجماعي للفلحين الفقراء في ا

 غفيــرة مــن الفلحيــن الفقــراء فــي حالــة قريبــة مــن المجاعــة، تــذكر بتلــك المجاعــات الرهيبــة فــي مطلــع هــذا القــرن، كمــا هــو

.2، ص 1973شتنبر  17، 480العلم عدد ـ 6
نظر العدد السادس من ـ 7

أ
مام"ا

أ
"ماذا وراء مناورات الحسن العميل؟" : "إلى ال
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ي تلـك المنـاطق الـتي تعـاني مـن سياسـة التفقيـر
أ
ســعار المـواد السـتهلكية. الحال في مناطق الجنـوب، ا

أ
ن تفــاحش ا

أ
 كمـا ا

ثمان القمح و الشعير عرفت ارتفاعا صــاروخيا، فالقنطــار الواحـد مـن
أ
ساسية، لم يمس فقط جماهير المدن الكادحة، فا

أ
 ال

صبح يســاوي 
أ
صــبح ثمـن القنطـار مــن الشـعير  120القمح ا

أ
ثمـان الماشـية إلـى 80درهـم، بينمـا ا

أ
 درهـم، فـي حيــن سـقطت ا

يض
أ
ساسية للعلف، ارتفاعا مرهباك، انسبة منخفضة جد، بسبب ارتفاع ثمن التبن ا

أ
.مادة ا

راضـي الـتي تمـارس بوحشـية، محولـة جموعـا مـن جمـاهير الفلحيــن الفقــراء إلـى
أ
ضـفنا إلـى ذلـك سياسـة انـتزاع ال

أ
 فـإذا ا

دركنـا الوضـعية الـتي تضـع)معسـكرات العتقــال الجماعيــة فـي المـدن(مدن القصـدير 
أ
زبــال فـي المـدن، ا

أ
 ، و إلـى قمامـات ال

دركنــا قبــل كــل شــيء ســخافة المزاعــم حــول وجــود الشــروط
أ
 سياســة الطبقــة الحاكمــة فيهــا جمــاهير الفلحيــن الفقــراء، و ا

 إنهــا تجعلهــم فــي تلــك الوضــعية الــتي، 8الموضــوعية داخــل جمــاهير الفلحيـــن الفقــراء، لترســيخ الحكــم لجــذوره الفاشــية
ن يخضعوا للحيوانية: "وصفها إنجلس 

أ
و ا

أ
ن يثوروا ا

أ
".إذا وضعت الناس في ظروف ل تناسب إل البهائم، فما عليهم إل ا

يــت خويـا"و فعل، فإن علمات التمرد على ذلك الوضـع تــبرز مـن جديـد، فهـاهم فلحـو قبيلـة 
ن
 يحولـون السـوق إلـى" ا

مــام الجمــاهير المتظــاهرة فــي الســوق ضــد شــيخ عميــل
أ
 غضــب هــادر فــي وجــه عملء الســلطة و رجــال الــدرك، الــذين فــروا ا

ورير"و هاهم فلحو . 9عليهم
أ
يت ا

ن
راضــيهم " ا

أ
 ، الــتي كـانوا"المسـترجعة"يحطمون السور الذي نصــبه المعمـر الجديــد علــى ا

بناء الفلحين الفقراء الشـباب فـي إفنــي يشــعلون النــار فـي. ينتظرون عودتها إليهم بعد استرجاعها من طرف الدولة
أ
 وهاهم ا

وربــا ، تــودي بحيــاة عشــرين ضــحية
أ
ســواق النخاســة فــي ا

أ
 و هــاهي معركــة جديــدة. مكــاتب التســجيل لتهجيــر الشــباب إلــى ا

رض، تهــاجم فيهـا قـوات القمـع جمـاهير الفلحيـن" تسلطانت"تخوضها قبيلة 
أ
جــل ال

أ
 التي ل تزال صـامدة فـي نضــالها مـن ا

.10بعنف وحشي بالغ على طريقة القرون الوسطى
مـــا بالنســـبة لجمـــاهير البرجوازيـــة الصـــغرى، فـــإن غلء المعيشـــة يجعـــل منهـــا تـــدريجيا فــي صـــف الجمـــاهير الكادحـــة

أ
 .ا

نهــا
أ
يضــا مــن عســف جهــاز الدولــة الــتي تفسـر ظـاهرة الغلء، با

أ
 فصغار التجار ل يتضررون مــن حملـة الغلء هـذه فقــط، بــل ا

 و كـذلك صــغار المـوظفين الـذين حظـوا بزيـادة فـي. ، فتسـلط عليهـم ســيف المراقبـة البوليسـية"شـره بعــض التجــار"نتيجة 
جور خلل سنة 

أ
.، و الذي يجعل منها الغلء مجرد عملية ديماغوجية1972و 1971ال

 ، فــإن ثقــل الرهــاب البوليســي و الفكــري المتصــاعد، يــدفع)الطلبــة و المثقفــون عمومــا(و بالنســبة لقطاعاتهــا المثقفــة 
ما حركة التلميذ المعبر عن الوعي الحسي لمطامــح الجمــاهير الكادحــة، فــإن. بقطاعات منها إلى صف الجماهير الكادحة

أ
 ا

ساليب الداريــة القمعيــة، استمرار سياسة
أ
وسع من التلميذ بكل ال

أ
 التعليم النخبوي المتنامية هذه السنة بطرد جماهير ا

 يوسع نمو تلك التيارات الحسية العميقة من السخط الجماهيري، الذي يعبر عنها التلميذ و يترجمونها في نضــالتهم ضــد
.التعليم النخبوي

ساســا فــي انتهــاء حالــة اللحــرب و اللســلم ، فــي جبهــتي
أ
 و إن النتصــارات الجديــدة لحركــة التحــرر العربيــة، المتمثلــة ا

نــه
أ
ماميتين الجنوبية و الشمالية، ســتدعم خــط التحريــر المســلح الــذي نـادت بـه القــوى الثوريــة العربيــة، كمــا ا

أ
 المواجهة ال

مريكيــــة، الــــتي تــــدعم و تمــــول العــــدوان الصــــهيوني علــــى الشــــعب
أ
 يعمــــق تناقضــــات الرجعيــــة العربيــــة مــــع المبرياليــــة ال

 قــرارات توقيــف ضــخ البــترول إلــى الوليــات المتحــدة، الــدعم المــالي و الدبلوماســي لــدول(الفلســطيني و الشــعوب العربيــة 

طروحة التي تروجها ـ 8
أ
نظر نقدنا لهذه ال

أ
مـام"مــن  11في عــددنا " مارس 23"ا

أ
 بنـاء الحـزب الثــوري البروليتـاري،: "فــي مقــال " إلــى ال

".الفلحي، مسيرة واحدة- بناء التحالف العمالي
حد 4872العلم عدد ـ 9

أ
.4، ص 1973شتنبر  10، ال

ي ـ 10
أ
كـتوبر  20، السبت 2977عدد ) بالفرنسية(جريدة الرا

أ
.7، ص 1973ا
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 ، ثــم انكســار كــل المــؤامرات التصــفوية ضــد المقاومــة الفلســطينية علــى صــخرة صــمودها، الــتي تعــرف نهوضــا...)المواجهــة
 جديدا لرفع معنويات الشعوب العربية ،ومن ضـمنها الشــعب المغربــي، كمــا هـو ملمـوس فــي الحيـاة اليوميــة للجمـاهير، و
ممي مـع الشــعب

أ
مريكية في عموم الوطن العربي، و ازدياد التضامن ال

أ
 كما هو واضح في توسع السخط على المبريالية ال

 الفلسطيني و الشعوب العربية، حتى و إن كانت برجوازيات الدولة في الشرق تكســب سياسـيا مـن هـذه الشــروط فـي هـذه
.المرحلة

زمة النظام الطبقية الدائمة، المتمثلـة راهنــا فــي عجــزه بصــورة: كل ذلك يمكننا من التشديد على الخلصة التالية 
أ
 إن ا

 اساسية في ضمان وضع مستقر لعيش الجماهير الكادحة، يكـثف و يعمق الشروط الموضوعية لنمو الحركـة الجماهيريــة،
زمة العامة للمبريالية على نطاق عالمي

أ
.في مرحلة نموال

ساسيهذا النمو العفوي، كما شددنا على ذلك من قبل، هو 
أ
  لكــل المرحلــة التاريخيــة الــتي نجتازهــا ، و الــتيالخط ال

خــرى، هــذا النمــو ليــس خطــا مســتقيما. لــم تســتنفد كــل طاقاتهــا الموضــوعية فقــط، بــل تتســع هــذه الطاقــات وتنمــو
أ
 و مــرة ا

ن يلمســوه بســهولة، و لكنــه نمــو ملتــوي و معقــد، 
أ
شــياء، ا

أ
داةصــاعدا يمكــن لمــن تعــودوا لمــس ظــاهر ال

أ
 بســبب غيــاب ال

ساســية، القــادرة علــى صــهر هــذه الطاقــات الثوريــة
أ
 ى و رص صــفوف الجمــاهير الكادحــة كـقــوةوتغييــر مــوازين القــو  بدرجــة ا

.تاريخية حاسمة قادرة على تحطيم العدو الطبقي
 إن البحث عن ميزات الحركة الجماهيريــة فــي شــروطها الموضـوعية تلـك، و ليـس بـالنظر إلــى شــرط ذاتـي لفئــة هامشـية
 عــن الصــراع الطبقــي، هــو مــا يحــدد تقييــم الثــوريين و يشــكل القاعــدة الصــلبة الــتي تلهمهــم واجبــاتهم الثوريــة تجــاه الحركــة

.الجماهيرية
ت تبــدو بوادرهــا لــدى الطبقــة العاملــة فــي

أ
ساســي الــذي سـوف يتخــذه نمــو الحركــة الجماهيريــة، كمــا بــدا

أ
 و إن الشــكل ال

مـام تصـاعد/شهري ماي 
أ
 يونيو، و بصفة خاصة لدى الفلحين الفقراء و شبه البروليتاريــا، هـو شـكل التفجيـرات العفويـة، ا

عقبــت القمــع الــدموي فــي شــوارع
أ
 الرهــاب الشــرس للنظــام و عزمــه علــى إجهاضــها بالنــار و الــدم، تهــدد بمرحلــة الركــود الــتي ا

 ، إذ تقــدم عنــق الحركــة الجماهيريــة لمذابــح النظــام، فــي ظــل غيــاب الحــزب الثــوري الطليعــي، و1965البيضــاء فــي مــارس 
.المنشود يقصور اليسار الثوري عن القيام بدوره الطليع

جـــل
أ
 و لنحـــدد قبـــل كـــل شـــيء اتجـــاه الطريـــق بالنســـبة لنـــا، إنـــه طريـــق تكـثيف المكانيـــات المتواضـــعة مرحليـــا مـــن ا

 اكـتساب مواقع ثابتة ، تمكننا من تنظيم و قيادة الحركة الجماهيرية للخروج من عفويتها قدر المكان، و ذلـك حـتى نميـز
ولئك الذين اختاروا بمحض إرادتهم طريق مستنقعات العمل الداخلي، بــالنزواء فـي الحلقــات

أ
نفسنا ، منذ البداية ،عن ا

أ
 ا

ن يحـدد. المغلقة المنتفخـة بــالثرثرة الداخليـة علـى هـامش الحركـة الجماهيريــة
أ
 إن تجــاوز هـذا النمـو العفـوي، هـو مـا ينبغــي ا

ي
أ
 مهماتنا بما يضـمن للحركـة الجماهيريـة نمـوا مضـطردا و منتظمـا، و تغييـر مــوازين القـوى تــدريجيا لمصـلحة هـذا النمـو، ا

داة الثورية الطليعية، إذ فـي هـذا العمـل الشـاق والطويـل تبلــور و تنصـهر الطليعـة البروليتاريــة
أ
 .بما يطور ويحدد انبثاق ال

ن تتجه تحليلتنا و مهماتنا، و ليس إلى تنظير عزلة الحركــة الماركســية
أ
 اللينينيــة و ســحبها مــن-فنحو هذه الواجبات ينبغي ا

لة تثقيــف
أ
 السـاحة، و وضــعها فـي مصـاف الفئت الضـالة طبقيـا، و ذلـك بتقليــص مهماتنــا الكـفاحيــة الشـاقة إلـى مجـرد مسـا

نهــم متقــدمين
أ
طــر، و اخــتزال مهمــة بنــاء الحــزب الثــوري البروليتـــاري إلــى عمليــة تثقيــف مجموعــة مــن العمــال يفــترض ا

أ
 ال
لة في إطار خطة التراجع، و النسحاب من النضالت الجماهيرية(

أ
).بالنقاش طبعا، ما دامت المسا

 لمهـام" مــارس 23"إن هذا التنظير اليميني المشبع بروح التعالي لدى المثقف البرجوازي الصغير، الذي تقــدمه نشــرة 
ثير و(اللينينيــة فــي الوضــع الراهــن -الحركــة الماركســية

أ
ن تناضــل الحركــة الجماهيريــة فــي عفويتهــا ، بعيــدا عــن تطــور تــا

أ
 إمــا ا
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ن تناضل الحركة الجماهيريــة وفــق رغباتهــا، و إل فإنهــا تســير فــي(فعالية الحركة الماركسية اللينينية في الوضع الراهن 
أ
 إما ا

ثير و فعاليـــة الحركـــة الماركســـية)ردة يمينيـــة
أ
ن يـــترك الحركـــة الجماهيريـــة فـــي عفويتهـــا بعيـــدا عـــن تطـــور تـــا

أ
-، ل يمكنـــه إل ا

 اللينينيــــة ،باعتبارهــــا المرشــــح الوحيــــد للقيــــام بــــدور طليعــــي فــــي تنظيــــم وتعبئــــة طاقــــات النضــــال الثــــوري لــــدى الحركــــة
ـــبرجوازيي يضـــا بإعطـــاء نفـــس جديـــد للسياســـيين ال

أ
 ، الـــذين تنمـــو عزلتهـــمنالجماهيريـــة، و تكريـــس هامشـــيتها و التهديـــد ا

ـــة ـــذين يطرحـــون . للوصـــاية علـــى الحركـــة الجماهيري  مهمـــات نضـــاليةفمـــن الـــذي يســـير وراء عفويـــة الحركـــة الجماهيريـــة، ال
م الــذين يكـتفــون بالدانــة الفكريــة المجــردة فــي الحلقــات المغلقــة لمــاملموســة

أ
  لتجاوزهــا وســط النضــال الجمــاهيري ذاتــه، ا

طر؟
أ
يسمى بتكوين ال

 فانـــدحار الجنـــاح البلنكـــي الـــبرجوازي. إن وضـــعية القـــوى السياســـية البرجوازيـــة تؤكـــد صـــحة الطريـــق الـــذي نختـــاره
كيد مسؤولياتنا التاريخية11الصغير

أ
برزته بشكل ساطع النهاية المفجعة للثـورة. ، يزيد من تا

أ
 ذلك الندحار السياسي الذي ا

 و ل نقصــد مــن طــرح النــدحار بطبيعــة الحــال عمليـة الجتثــات الرهيــب الــذي. مــارس ، و محاكمـة القنيطـرة 3المزعومة في 
 يمارسه النظام ضد هذا الجناح، و ضد التحــاد الـوطني للقــوات الشـعبية، بــل نقصــد بــه النــدحار السياسـي لهــذا الجنــاح ،
 كـفصــيل مــن الحركــة الوطنيــة، بحكــم طــبيعته الطبقيــة البرجوازيــة الصــغيرة المغــامرة و الصــلحية، الــذي ليــس إل نتاجــا
شــكالها

أ
كملهــا مــن نمــو الصــراع الطبقــي ببلدنــا، مــن ســماتها إفلس البرجوازيــة الصــغيرة الصــلحية با

أ
 لمرحلــة تاريخيــة با

و البلنكية، في قيادة الحركة الجماهيرية و السير بالثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية على طريق النتصار
أ
.12البرلمانية ا

ن يســد
أ
جــل فــرز الطريــق الثــوري الســديد لــدى جماهيرنــا الكادحــة، دون ا

أ
 و إن عملية النقد التي نمارسها ضرورية من ا

.ذلك الباب في وجه تطور مناضليه كـفصيل من القوى الديمقراطية الثورية، ضد الخط النقلبي نفسه
كـثر بمصــالحها فـي الجهــاز الــبيروقراطي، فـإن الــدور الـذي تلعبــه فـي

أ
ما بيروقراطية التحاد المغربي للشغل الملتصقة ا

أ
 ا

 تكسير نضالت الطبقة العاملة، و بوحشية بالغة تعــادل القمـع البوليسـي الوحشـي، كمـا بــرز ذلـك خلل نضـالت الطبقـة
مام جماهير العمال، و في اتجاه سلبي في غياب الوعي البروليتــاري

أ
خيرة، يفضحها بشكل متزايد ا

أ
كــل. العاملة ال

ن
 بينمــا تتا

كـل فــي انقلب شـاكر. واجهاتها السياسية المتمثلة في الكمشة الطبقيـة الملتفـة حـول عبـد ا إبراهيــم
ن
 كمــا يتجلــى هـذا التا

 و يبقــى التجــاه العــام لحــزب الســتقلل هــو الســير نحــو اللتحــاق بالنظــام الملكــي،". التحــاد الــوطني"مــن خلل جريــدته 
مــام الحســن، و ختمــه

أ
لقــاه الزعيــم المهــترئ علل الفاســي ا

أ
يــام فــي الــدرس الــديني الــذي ا

أ
 الــذي يــبرز بصــورة جليــة هــذه ال

 و يعكــس هــذا و ذاك،. فــي المعركــة" بالمســاهمة"بالــدعاوى لــه،  وفــي الحمــاس الكــبير لصــحافة الحــزب لقــرارات الحســن 
 القلق العميق داخــل البرجوازيــة المتوسـطة الـتي يتقاسـمها تنــاقض مصــالحها الطبقيــة مـع النظــام الكمــبرادوري مــن جهـة ،
خرى، فتجد نفسها مضطرة لتضييق مفهومها حــول الملكيــة الدســتورية إلــى

أ
 والخوف من نمو الحركة الجماهيرية من جهة ا

حــزاب وتفتيتهـــا بلغتــه المزدوجــة تجاههــا . مجــرد ملكيــة بــدون دســـتور
أ
 الحــوار: و ليســت خطــة النظــام فــي تكســير هــذه ال

خـــرى- بعمليـــة تشـــويه مفضـــوحة " مـــارس 23"قـــامت نشـــرة ـ 11
أ
مـــر فـــي عـــدة قضـــايا ا

أ
 لقضـــية انـــدحار الجنـــاح البلنكـــي- كمـــا هـــو ال

 عــن طريــق الخلــط بيــن النــدحار السياســي للجنــاح الــبرجوازي الصــغير..." الوضــع الراهــن"الــبرجوازي الصــغير الــتي طرحناهــا فــي وثيقــة 
 ، و عــن طريــق الخلــط بيــن النــدحار بمفهــومه السياســي و النــدحاركطبقــة اجتماعيــة متميــزة و بيــن البرجوازيــة الصــغيرة كـفئــة سياســية

.الصراع داخل الحركة الماركسية" مارس 23"و بهذه الطريقة الجبانة تمارس نشرة. بمفهومه الحسي
ن ينفـــي هـــذا بطبيعـــة الحـــال إمكانيـــات محـــاولت جديــدة مـــن نـــوع محـــاولت ـ 12

أ
 ، و هـــذا ليـــس غريبــا علـــى"مـــارس 3حركـــة "دون ا

نه كما يقول لينين 10طبيعته منذ 
أ
ية محاولة جديدة إل من نوع إصرار اليائسين على المقاومة حتى النهاية، إذ ا

أ
 :سنوات، و لن تكون ا

ن يقلع عنه نهائيا"
أ
".من الصعب على من اختار هذا الطريق ا
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حزاب التي يتزايد تعارض مصالحها الفئويــة مــع مصــالح الطبقــات
أ
 والرهاب، هي التي تدفعها إلى ذلك، بل انتهازية هذه ال

 الجتماعيــة الــتي تمثلهــا سياســيا، و عجزهــا بســبب طبيعتهــا الطبقيــة عــن التوفيــق بيــن مصــالح طبقاتهــا و مصــالح النظــام
.الكمبرادوري الذي يمارس تفتيتها

 اللينينيــة هــي القــوة الوحيــدة المطــروح عليهــا دور عظيــم تجــاه النمــو العفــوي للحركــة-هكــذا، تظــل حركـتنــا الماركســية
جهــزة السياســية البرجوازيــة،

أ
زمــة النظــام العميــل، و تجــاه انحلل ال

أ
 الجماهيريــة، فــي ظــل تعمــق الشــروط الموضــوعية ل

كـثر الطبقـــات قـــدرة علـــى مناقضـــة مصـــالح الطبقـــة الحاكمـــة و
أ
 بحكـــم خطهـــا الكـفـــاحي و استرشـــادها بالنظريـــة الثوريـــة، ل

سيادها المبرياليين
أ
 و تتجسد تلك المهام، في شعارنا الرئيسي، الصمود و اللتحام بالجماهير، الذي رفعته حركـتنا منــذ. ا

جـل مواجهـة النظـام العميـل و تـوفير الشــروط" اللينينيـة-الوضع الراهن والمهـام العاجلـة للحركـة الماركسـية"وثيقة 
أ
 ، مـن ا

 ، لـى النضــال الـدفاعي المنظـم  إ  النضال العفـوي السياسية و التنظيمية لصمود الحركة الجماهيرية، و تطوير نضاليتها من 
 و مـا يــزال مطلوبــا مـن. تمهيدا لتغيير ميزان القـوى المختـل لصــالح النظـام، علـى طريــق بلـورة الحـزب البروليتــاري الطليعـي

ت تمارســه الحركـة الجماهيريــة
أ
كــبر، و تجــاوز ذلـك الصـمود العفــوي الـذي بـدا

أ
 منظمتنا إنجاز هذا الشعار و بلــورته بحمــاس ا

ن نعمـل). يونيـو، خاصـة نضـالت النســيج/نضـالت العمـال فـي شــهري مـاي(
أ
ن ل نتمسـك بــه كشــعار عـام، بــل ا

أ
 و ينبغـي ا

 إن شــعار الصــمود و. تجســيده فــي مهــام محــددة فــي كــل فــترة محــددة، و فــي كــل مجــال مــن مجــالت العمــل الثــوريعلــى 
 الرتبــاط بالجمــاهير، يهــدف تحديــدا إلــى بلــورة شــروط النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهيريــة، تمهيــدا لتغييــر ميــزان القــوى
زمــة النظــام الــتي تتكــاثف شــروطها الموضـوعية

أ
 .تدريجيا لمصلحة هجوم الحركة الجماهيرية مستقبل، القادرة على تعميــق ا

ن يهــدف إلـى بلــورة تلــك الشــروط
أ
 إن. و إن بلورة الصمود و الرتباط بالجماهير في الفترة الراهنة مــن عملنـا الثـوري، يجــب ا

كـثر فــي هـذه الفــترة ، بـالنظر إلـى ســماتها الـتي بســطناها ســابقا هـي 
أ
 تهيــئ شــروط قيـادة النضــال: ترجمته العملية، بتحديد ا

.الدفاعي للحركة الجماهيرية
جـل بلــورة الصـمود و

أ
داء مهماتنا الكـفاحية بكــل مسـتوياتها، مــن ا

أ
ن يلهمنا في تحديد و ا

أ
 ذلك هو الشعار الذي يجب ا

ســاس إلــى تمكيــن حركـتنــا مــن 
أ
 قيــادة النضــال الــدفاعي لحركــةالرتبــاط بالجمــاهير نضــاليا، تلــك المهمــات الــتي تهــدف بال

جــل  فــي مواجهــة هجــوم الحكــم العميــل الشــرس علــى الحركــة الجماهيريــة، و ضــد الســتغلل المتعــاظم، و مــنالجمــاهير
أ
 ا

جـــلبلــورة الشـــروط الذاتيـــة لتنظيـــم عفويـــة الحركــة الجماهيريــة، طبقـــا للمكانيـــات المؤهلــة لحركـتنــا حاليـــا
أ
 ، و ذلــك مـــن ا

جــل تعميــق عزلــة النظــام و تعميــق تناقضـــاته، و النتقـــال إلــى تغييــر ميــزان القــوى،الوصــول تـــدريجيا إلــى 
أ
 النضـــال مــن ا

. ، و توفير شروط مد ثوري جديدالهجومي مستقبل
 ، و الـذي يفصــل بســور صـيني"مــارس 23"و ل علقة هنا لهـذا النهـج الثــوري السـديد، بـذلك النهــج الـذي تــذيعه نشـرة 

 إن مهمـة بنــاء الحــزب الثــوري البروليتــاري هـي تلـك. بيــن مهماتنــا النضــالية الجماهيريــة و مهمـة الــتركيز علـى الطبقــة العاملـة
ســس التحــالفالمسيرة

أ
  التي ينخرط فيها اليسار بنضالت الطبقة العاملة، و يعمل على قيادتها، و يعمل فيهــا علــى تـوفير ا

  يعمــل فيهــا اليســارمســيرة نضــاليةاللينينيــة بواقــع بلدنــا الملمــوس، و هــي -الفلحــي، مــن خلل دمــج الماركســية-العمــالي
جــل الوصــول إلــى

أ
ســاليب، و وفــق خطــط معينــة فــي كــل مرحلــة مــن ا

أ
 علــى النخــراط فــي الكـفــاح الجمــاهيري بمختلــف ال

ثير فيه و قيادته
أ
. التا

أ
ن ينشا

أ
ن تتبلور، و للحزب الثوري ا

أ
طر البروليتارية ا

أ
 فــي هــذا الطــار. و بهذا الطريق وحده، يمكن لل

 نضع مهمة التركيز على الطبقـة العاملـة، و ليــس اخــتزال مهماتنـا الصـعبة فـي بنـاء الحــزب الثــوري كعمليـة تاريخيــة معقـدة،
 و تثقيفهــم") مــارس 23"وفــق المقـاييس المدرسـية البرجوازيـة الـتي تغـرم بهــا نشـرة (إلى درجـة انتقـاء مجموعـة مـن العمــال 

 الوضـع الراهــن و"و نبسط هنـا بعــض مهمـات هـذه الفـترة فـي طريـق إنجــاز المهـام الـتي طرحتهــا وثيقـة . بالنظرية الشتراكية
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ن يعمــل علـى تجسـيدها فـي واقعــه المحـدد، و"اللينينية-المهام العاجلة للحركة الماركسية
أ
 ، و التي ينبغـي علـى كـل رفيـق ا

شكال الملئمة لتطبيقها بحماس
أ
.استنباط ال

جل تقوية شروط الدفاع الذاتي لدى الجماهير، كمــا -
أ
مر حاسم في هذه الفترة، من ا

أ
 إن تصليب تنظيماتنا و تمتينها ا

كــدنا علــى ذلــك فــي وثيقــة 
أ
 ، فمــا يــزال هــذا العمــل يتطلــب"اللينينيــة-الوضــع الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية"ا

  بيـن المنظمـة و التنظيمـاتمحــور الربـط العضـويو نقصـد هنـا بالتنظيمـات تلـك الـتي تشـكل . المزيـد مـن تكـثيف الجهـود
ساسـيةالجماهيرية التي نعمل داخلها والحركة الجماهيرية بصفة عامــة، و فـي مقدمـة هـذه التنظيمــات 

أ
 ، و لجـاناللجـان ال

جــل تكـثيف العمــل الشـاق لغـرس جــذور منظمتنـا داخــل
أ
ولى اللجان العماليــة، مــن ا

أ
 النضال داخل القطاعات، و بدرجة ا

سســها البروليتاريــة بدرجــة مركزيــةالطبقــة العاملــة، 
أ
 اعملــوا إذن بمزيــد مــن العــزم و الحمــاس علــى إحكــام اللجــان. و بنــاء ا

مــام"الموجودة، إضبطوا اجتماعاتها و برامجها النضالية، كـثفوا العمل اليديولوجي بدون كلــل، اجعلــوا مــن 
أ
داة" إلــى ال

أ
 ا

 تصــليبها و تكوينهــا، إشــحذوا عزيمــة مناضــليها بالحمــاس الثــوري و ارفعــوا كـفــاءاتهم النظريــة و العمليــة، حولــوا اتصــالتهم
مام"المتفرقة إلى حلقات منتظمة، و اجعلوا من 

أ
.وسيلة للوصول إلى ذلك" إلى ال

ولى ســترتبط المنظمـة، المتقلصــة العــدد بالضــرورة، ارتباطــا
أ
ساسية بدرجة ا

أ
 و بهذا العمل وحده، و بإحكام اللجان ال

ـــوطني لطلبـــة المغـــرب، الجبهـــة(عضـــويا وثيقـــا بالتنظيمـــات الجماهيريـــة المتنوعـــة   النقابـــة الوطنيـــة للتلميـــذ، التحـــاد ال
عم) إلخ...الموحدة للطلبة التقدميين، النقابة العمالية، اللجان النقابية الموسعة، الحلقات

أ
 .و الحركة الجماهيرية بصفة ا

 و حينما تتوفر المنظمة على قواعد صلبة و متماســكة مـن المناضــلين الطليعييــن، فإنهــا سـتتوفر علـى قــوى محركـة لتنظيــم
يضـا علـى روافــد مــن الـدماء

أ
 النضــال الــدفاعي فـي القطاعــات الــتي تتواجـد فيهـا، و توسـع نطــاق العمـل الـدعائي، و سـتتوفر ا

ن. الجديدة التي تحتاج إليهــا المنظمـة باسـتمرار
أ
ثبتــت التجربـة بـالملموس، ل يمكــن ا

أ
ن قمـع الحكــم و هجـومه، كمـا ا

أ
 كمـا ا

ساســية و مجـالس المناضــلين القاعديـة و الصــلبة
أ
ي حــديث عــن... يصيب المنظمة المغلفة بحصــن منيـع مــن اللجــان ال

أ
 و ا

طر خارج هذه العلقة العضوية بين المنظمة و التنظيمات الجماهيرية ، هو بمثابة جعجعة بل طحين
أ
.تكوين ال

برزنــا دائمــا، و منـذ تقريـر  -
أ
مــام تزايــد شــروط انبثـاق النضــال العفــوي.  للمرحلـة الراهنــةالطبيعـة الدعائيــةنونـبر  20ا

أ
 و ا

خـــرى، فـــإن تكـثيف هــذا العمـــل و
أ
 الجمـــاهيري مـــن جهـــة، و تركيـــز الحكـــم لحملتـــه الدعائيـــة ضــد الفكـــر الثـــوري مـــن جهـــة ا

مر حيوي بالنسبة لحركـتنا
أ
 فإذا كانت الشروط الموضــوعية لغــرس اليديولوجيــة الفاشــية وســط الطبقــة العاملــة و. توسيعه ا

ن العمــل المكـثــف لحركـتنــا فــي ظــل
أ
 باقي الجماهير الكادحـة تنعـدم بالنسـبة للحكـم، فـإن ذلـك ل يكـفــي فـي حــد ذاتـه،إذ ا

 و ل تــزال وســائلنا الدعائيــة قاصــرة عــن ذلــك العمــل. انعــدام هــذه الشــروط الموضــوعية، هــو الكـفيــل بإحبــاط هــذه العمليــة
مــام"الدعائي الجبار الذي يتطلبه الوضع الراهن، بالرغم من التقدم الذي تحــرزه وســائلنا الدعائيــة و 

أ
 .بصــفة خاصــة" إلــى ال

ن ذلك غير كاف إطلقا، فهو ل يمس إل قطاعات ضيقة من الحركة الجماهيرية 
أ
 ،)الطلبة و التلميذ علــى الخصــوص(بيد ا

ثير دعايتنا
أ
.في حين ل تزال قطاعات واسعة من الطبقة العاملة و مناطق الصدام بعيدة عن تا

  عـام للحركـة الجماهيريـة، و فـي قطاعاتهــا الحيويـة ، مهمـة ينبغــي الشـروع فيهـا مــنبرنامــج مطلـبيإن صـياغة و طـرح  -
جل قيادة النضال الدفاعي، برنامج قادر على تشــخيص مطامــح الجمـاهير فـي هـذه المرحلــة، و جمـع طاقاتهــا نحــو توســيع

أ
 ا

 النضــال الــديمقراطي، دفاعــا عــن المكـتســبات الـتي حصــلت عليهــا الحركـة الجماهيريــة فـي فــترات ســابقة، و الــتي يســتهدفها
 البرنامــجهــذا البرنامــج يســتلهم ...). الحريــات الديمقراطيــة، مســتوى المعيشــة(الهجــوم الشــرس مــن طــرف النظــام العميــل 

 ، و قـادر علـى تطـوير نضـالية الحركـة الجماهيريـة) برنامــج الثــورة الوطنيـة الديمقراطيــة الشـعبية( العام الديمقراطي الشعبي
 و لهـذا فنحــن نتفــق. كسب القوى الديمقراطية الثورية إلـى صــفنا العام ضد النظام، و قادر على النضال السياسينحو شن 
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بداها رفاقنا في الخارج حول انعدام برنامج نضالي مدقق لهــذه المرحلـة
أ
 و لكــن ينبغــي، قبــل كـل. مع تلك الملحظة التي ا

 و حــتى فــي القطاعــات الــتي. شــيء ، تحديــد مضــمون الثــورة الديمقراطيــة الشــعبية، لكــي نتمكــن مــن وضــع برنامــج مرحلــي
حرزنا فيها على دور قيادي متقدم في نضالتها 

أ
 ، ل زلنا نفتقــد إلـى هـذا البرنامــج، رغــم طرحنــا لشــعارات)الطلبة و التلميذ(ا

.، الذي يربط نضالتها بنضالت الطبقة العاملة و الفلحين الفقراء)تعليم شعبي عربي ديمقراطي(نضالية متقدمة 
جــل تهيــئ شــروط قيــادة النضــال الــدفاعي للحركــة -

أ
 إن صــياغة هــذا البرنامــج الــديمقراطي الواســع عمليــة ضــرورية مــن ا

 الجماهيريــة، إذ ل يجــب الكـتفــاء بشــعارات عامــة ل تلتصــق بواقــع الجمــاهير الملمــوس و مصــالحها الماديــة، علــى طريقــة
فكارهم المجردة للجماهير الـتي يغرفونهــا مــن قـراءات منحرفـة عــن النضــال السياسـي

أ
 البرجوازيين الصغار الذين يطرحون ا

 و النضــال القتصـادي، و ينعتــون النضــال القتصـادي بــالتخلف، منغلقيــن علـى ذواتهــم، و تعــاليهم فــي الحلقــات المغلقــة
ن تتلــــوث نرجســــيتهم البرجوازيــــة الصــــغيرة بالنضــــالت المطلبيــــة للجمــــاهير

أ
طــــر، ل يريــــدون ا

أ
 فلصــــياغة هــــذا. لتكــــوين ال

 البرنامج ، ل يكـفي رفع المقولت النظرية و ترديدها كالصلوات، بل من خلل المعايشة النضــالية للشــروط القتصــادية و
ن، ل تكـفــي للشــروع فــي صــياغة هــذا. الجتماعية و السياسية للحركة الجماهيرية

ن
 إن درجة معايشتنا لهذه الشروط حتى ال

.البرنامج و طرحه في العمل الدعائي، على القوى الديمقراطية
  و تجاوزهــــا مجـــرد إدانتهــــا فكريــــا و البتعــــاد عنهـــا، بــــل التواجـــد ضـــمنها وفـــقلتنظيـــم النضـــالت العفويـــةل يكـفــــي  -

جــل تنظيمهــا لمصــلحة تقويــة شــروط النضــال الــدفاعي المنظــم للحركــة
أ
ينمــا تــوفرت الشــروط، مــن ا

أ
 إمكانياتنــا الذاتيــة، و ا

مـر يفرضــه واقــع تطــور النضــال العفــوينضالت دفاعية جزئيــةو لهذا، فإن خوض . الجماهيرية، و تمتين قوانا و تصليبها
أ
  ا

شـــكال النضـــالية و الشـــعارات المناســـبة، و. للحركــة الجماهيريــة و ضـــرورة تنظيمـــه
أ
 و إن اختيـــار شـــروط ذلـــك ، و إيجـــاد ال

 و هـو الكـفيــل بتنظيــم. توحيد العمل مع كل القوى الديمقراطية المناضلة يخضع للشروط الملموسة لكـل وضـعية محـددة
.النضال الدفاعي و توسيعه، ويمكن من السير قدما في بلورة شعار الصمود و الرتباط بالجماهير

بريــل إلــى صــفالنضــال اليــديولوجي و السياســي الحــازم ضــد النحرافــات المتواجــدة داخــل اليســاريقفــز  -
أ
  منــذ شــهر ا

جــل بنــاء 
أ
ولية في هذه الفــترة مــن ا

أ
ن وجــه الصــراع قــد تغلــب علـى وجــه. لينينيــة واحـدة  -  منظمـة ماركسـيةالمهام ال

أ
 ذلـك، ل

 التفــاق فــي مســيرة التوحيــد، بحكــم تطــورات الوضــع ببلدنــا، فالتفاقــات الــتي بنيــت ســابقا علــى مجــرد نقــد الصــلحية و
ســـاس الوحـــدة

أ
ن تشـــكل ا

أ
صـــبحت مـــع نضـــوج شـــروط جديـــدة قاصـــرة عـــن ا

أ
 التحريفيـــة، بواســـطة طـــرح شـــعارات عامـــة، ا

كـثر تحديــدا
أ
 و ل يمكــن. الندماجية، إذ فرضت هـذه الشــروط الجديـدة علـى اليســار طـرح مضـامين هـذه الشــعارات بشــكل ا

مـر الصـراع الـديمقراطي الجمــاهيري المنظـم، يمكــن
أ
 حـل هـذه التناقضـات بمجـرد اتفاقــات سياسـية مهــزوزة، بــل يتطلـب ال

متــن-من مساهمة كل المناضلين الملتفين حول الحركة الماركسية
أ
 اللينينية في هذا الصراع، و هدفه الوصول إلـى وحــدة ا

ن ترتكـــز علـــى بنـــاء خـــط ثـــوري ســـديد يســـتقطب حـــوله كـــل
أ
ن الوحـــدة الندماجيـــة ،ل بـــد ا

أ
وضـــح، باعتبـــار ا

أ
ســـس ا

أ
 وعلـــى ا

ولــى ضــد النتهازيــة. لينينية واحدة-اللينينيين المخلصين في منظمة ماركسية-الماركسيين
أ
 وهذا الصراع يتوجه بالدرجــة ال

سـاس قاعـدة 
أ
سس العمل المشـترك علـى ا

أ
ن يغفل البحث عن ا

أ
كـثر خطورة في المرحلة الراهنة، دون ا

أ
-  الصـراعاليمينية ال

.الصراع  -  الوحدة
 20تقريــر "إن المهمة الرئيسية التي تشكل محور إنجاز هذه المهام يتمثـل فـي تحقيــق شــعارنا الرئيسـي المتبلـور منـذ  -
ن تـوفر منظمـة مــن هـذا الطـراز، هـو الكـفيـل. بنــاء منظمـة ثوريــة طليعيـة، صـلبة و راسـخة جماهيريـا: التاريخي " نونبر

أ
 إذ ا

 الوضـع الراهــن والمهــام العاجلــة"بخلق القاعدة الصلبة لنجاز مهام هذه الفترة في طريق إنجــاز المهـام الــتي طرحتهــا وثيقــة 
عضـــائها إلـــى". اللينينيـــة-للحركـــة الماركســـية

أ
ـــة و تحويـــل ا سســـها البروليتاري

أ
 و بـــدون تصـــليب المنظمـــة و تقويتهـــا، و بنـــاء ا
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

وردناهـا فـي 
أ
سس التي ا

أ
 ، يسـتحيل إنجــاز كـل المهـام المطلوبـة و"نونـبر 20تقريــر "شيوعيين عنيدين، و توفير كل تلك ال
همية توفر منظمة بتلــك الشــروط مــن. السير نحو بناء الحزب الثوري المنشود

أ
ي وقت مضى ا

أ
كـثر من ا

أ
 و نحن ندرك اليوم ا

جل تهيئ شروط قيـادة النضــال الـدفاعي للحركـة الجماهيريـة
أ
 و ينبغـي فـي هـذا الطـار، مواصـلة بنـاء و توسـيع تلـك النـواة. ا

ن تفوتنـــا فرصـــة تثمينـــه، و الرفـــع مـــن
أ
ولـــى مـــن المحـــترفين الثـــوريين الـــتي تعتـــبر مكســـبا عظيمـــا لمنظمتنـــا، ل ينبغـــي ا

أ
 ال

 مســتوى صــمود رفاقنــا الــذي تجلــى هــذه الســنة بشــكل قــوي، كمــا هــو بــارز فــي مثــال رفاقنــا فــي محاكمــة البيضــاء، و رفاقنــا
ســـس الموضـــوعية للتراجعـــات فـــي صـــفوف. الـــذين ل زال مصـــيرهم مجهـــول

أ
 و إذا كـــانت شـــروط الوضـــع الراهـــن، تـــوفر ال

ن داخــل المنظمـة و بعــض المناضـلين، فــإن ذلــك يجــب ان يــدفع الرفــاق المخلصــين إلـى
ن
 المتذبــذبين، و هـو مـا يحــدث ال

حلــك الظــروف
أ
طــر. المزيــد مــن الصــمود فــي عملهــم اليــومي و الحتفــاظ بعزيمتهــم الثوريــة حــتى فــي ا

أ
 و مواصــلة تكــوين ال
شكال الفعالة لــذلك، ثــم توســيع و تعميــق الــدور المتزايـد لجريــدتنا المركزيــة 

أ
مر مطلوب، و إيجاد ال

أ
 إلــى"داخل المنظمة ا

مام
أ
ساســية علــى اســتيعاب"ال

أ
ن تلعب دورها في تعزيز روابط المنظمة بالحركة الجماهيرية، و العمل بصورة ا

أ
جل ا

أ
 ، من ا

 اللينينيــة، و الســهامات العظيمــة للرفيــق مــاو تســي تونــغ، و الرفــاق الفيتنــاميين، و التجــارب-الحقيقــة العامــة للماركســية
ممية، و دمجهـا بواقعنـا الملمـوس

أ
ن تشــكل النـواة المحركـة و. ال

أ
 هـذه المهمـات ضــرورية لبنـاء تلـك المنظمـة، الـتي يجــب ا

 المـــؤطرة للحركـــة الجماهيريـــة، و الشـــرط الرئيســـي لقيـــادة نضـــالها فـــي هـــذه المرحلـــة الراهنـــة، لقيـــادة نضـــالها الـــدفاعي فـــي
.المرحلة الراهنة ، و لنضالها الهجومي مستقبل

ن صــهر و تقويــة تلــك المنظمــة المطلوبــة 
أ
مــر حيــوي- و بـــديهي ا

أ
ن يتــم إل فــي مراحــل العواصـــف- كمــا هــو ا

أ
 ل يمكـــن ا

ن ذلـك
أ
 الجماهيرية، حين تنطلق الطاقات الكامنة لدى جماهيرنا الكادحــة، و فـي مقــدمتها الطبقــة العاملــة المغربيــة، و ا

حيانــا بالنســبة لبعضـنا، ضــروري لكـي تصــبح منظمتنــا فـي طليعتهــا
أ
 و. العمـل اليـومي الصــبور والمتواضــع، و لربمــا الممــل ا

نــه
أ
طـر، إل ا

أ
لف مـرة مــن اختيــار مســتنقعات النعزاليــة و حلقــات تكــوين ال

أ
صعب ا

أ
ن هذا الختيار صعب و شاق، ا

أ
 بديهي ا

 اللينينيــة، و يحملــون فــي عضــويتهم الثقــة فــي الجمــاهير، و فــي-الختيــار الوحيــد للثــوريين الــذين يسترشــدون بالماركســية
سـود الرهيــب

أ
حلك شروط القمـع ال

أ
 و إذا مـا فـرض علـى حركـتنـا القليلـة العـدد، التضـحية بعــدد. قدراتها الخلقة، حتى في ا

طــر، فلــن يحيــدها ذلــك قيــد شــعرة عــن ذلــك الطريــق الــذي اختــارته كحركــة ماركســية 
أ
 فــذلك هــو اختيــار. لينينيــة- مــن ال

 .النضال الوحيد، الختيار الذي يصلب مناضلينا و يكسبهم مناعة صدامية، في ظروف يتكســر الزجــاج و يتصـلب الفـولذ
ولئــك الــذين يتــم

أ
فضــل مــن ا

أ
حلــك الظــروف ا

أ
 إن مناضــلين منصــهرين فــي هــذه الشــروط، هــم الــذين يمكنهــم الصــمود فــي ا

طــرا
أ
ســميناهم ا

أ
ن. تجميعهم في زمن السلم، و الذين سرعان ما ينهارون في الشروط القاســية، حــتى و إن ا

أ
يضــا ا

أ
 و صــحيح ا

ن تنتظـم هـذه
أ
 حركـتنا قليلة العـدد، و لكـن ذلـك ليـس حاسـما مـن زاويــة الشــروط التاريخيــة لنشـوئها، فـإذا مـا اســتطاعت ا

شــكاله"الجماعــة القليلــة العــدد 
أ
 فــي شــكل جيــش صــغير، و لكنــه قــوي و عنيــد، ذي إرادة صــلبة و عزيمــة ل تقهــر، يغيــر ا

 النضـــالية بمرونـــة فائـقـــة وفقـــا لتغييـــرات ظـــروف النضـــال، اليـــوم يقـــوم ببنـــاء قـــواه و لحـــم صـــفوفه و اســـتخراج الـــدروس مـــن
 ، إذا تنظمـــت بهـــذه الطريقـــة، فســـيغدو"المعـــارك الســـابقة، و غـــدا يهـــاجم وفـــق شـــروط جديـــدة و يقاتـــل بشراســـة و روعـــة

ن تقــوم ليــس فقــط بقيــادة النضــال الــدفاعي للحركــة الجماهيريــة، بــل و قيــادة نضــالها الهجــومي مســتقبل، حيــن
أ
 بإمكانهــا ا

 يغدو من مهام الجمـاهير مباشـرة تحطيـم هـذه اللعنـة الجاثمـة علـى صـدر شـعبنا، الـتي يمثلهـا النظـام المتعفــن القـائم، مــن
ن تكون بلدنا المركز الغربي للثورة العربية الشاملة

أ
جل ا

أ
.ا
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جل خط ماركسي لينيني لحزب البروليتاريا المغربي
أ
من ا

 
* * * * * *

نقاش منظمتنا مع الفصيل الثالث
 1974 مارس 8
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أ
   الخط الثوري: الجزء ال

يها الرفاق
أ
،ا

لة فتـــح النقـــاش الـــديمقراطي المنظـــم بيننـــا مكســـب ثميـــن علـــى طريـــق توحيـــد جميـــع الماركســـيين اللينينييـــن
أ
 إن مســـا

ظهـرت. المخلصين ببلدنــا، فـي منظمـة كـفاحيـة واحـدة تشــكل النـواة الصـلبة لحـزب البروليتاريــا الماركسـي اللينينـي
أ
 و قـد ا

ولـى علـى
أ
ن وضـع قضـايا الخلف اليـديولوجي و السياسـي بصـورة ا

أ
 التجربة الطويلة في هذا المجـال، بمـا ل يقبــل الشـك، ا

لة. بســاط النقــاش الــديمقراطي المنظــم، هــو الســبيل الســديد لنجــاز وحــدة ســديمية لمبدئيــة
أ
 إن المهمــة المركزيــة فــي مســا

سـاس دمــج الماركسـية اللينينيـة بواقـع
أ
ولـى معضـلة الخـط السياسـي للثـورة المغربيـة، القــائم علـى ا

أ
 التوحيد هـي بالدرجــة ال

.بلدنا الملموس
لة التوحيد، يتطلب من كافة فصائل الحركة الماركسـية اللينينيــة، النخــراط فـي الصــراع

أ
 إن هذا النهج السديد في مسا

 الهادف إلــى بلــورة الخــط الثــوري السـديد، و دعمــه و تطــويره باضـطراد، و دحـض الخطـوط الخاطئــة، فالصــراع الـديمقراطي
 المنظم سلح إيجابي فعال بيد الماركسيين اللينينيين الحقيقيين، لبلورة الخط السـديد و دحـض الخـط الخــاطئ، و شـتى

شكال النتهازية 
أ
").اليسارية"اليمينية و(ا

 لقــد كــانت الممارســات المشــتركة لليســار الماركســي اللينينــي ونضــاله الموحــد، قبــل انطلق الصــراع بصــورته الحاليــة،
ولــى علــى طــرح نفســه كبــديل للصــلحية التحريفيــة، مــن خلل نقــدهم، و

أ
ســاس خــط عــام، يرتكــز بالدرجــة ال

أ
 قــائم علــى ا

كيد على مقولت الماركسية اللينينية عامة 
أ
همية النظرية، الحزب، العنف،(التا

أ
...)الثورة العربية، إلخ ا

 و قـــد خـــاض اليســـار الماركســـي اللينينـــي بشـــكل موحـــد، نضـــال ضـــاريا ضـــد الصـــلحية و التحريفيـــة، وحصـــل علـــى
 مــارس، تطــور ممارســات اليســار و 3تطــور سياســة النظــام، حركــة (لكــن حالمــا تغيــرت الظــروف ببلدنــا . انتصــارات هامــة

ن تشــكل خطــا سياســيا يجيــب بشــكل مباشــر علــى مجمــل...) ارتباطــاته بالجمــاهير
أ
صــبحت شــعاراته عامــة، عــاجزة علــى ا

أ
 ا

لة وحــدة الحركـة. القضايا الراهنة للنضال الثوري
أ
صــبحت مسـا

أ
لة المركزيــة، و ا

أ
لة الخط الثــوري هـي المســا

أ
صبحت مسا

أ
 لقد ا

 الماركســـية اللينينيــة، رهينـــة بحـــل معضـــلة الخـــط الثـــوري الســديد الــذي يجيـــب علـــى القضـــايا المرحليـــة الملحــة و البعيــدة
.للثورة

ن يتــم حلهــا بالصــراع اليــديولوجي و
أ
و حــزب ثــوري، لكــن شــريطة ا

أ
يــة حركــة ثوريــة ا

أ
لة طبيعيــة بالنســبة ل

أ
 إن هــذه مســا

كـثر صــلبة، تقــدم الجابــة النظريـة و العمليـة علـى
أ
 السياسي الديمقراطي المنظم، الهادف إلى الوصول إلى وحــدة جديـدة ا

جيل
أ
صبحت مطروحة بشكل ملح، و التي لم تعد تتطلب التا

أ
 لكـن الممارســات النتهازيــة اليمينيـة لقيـادة. المسائل التي ا

 ، قــــد دفعتنــــا إلــــى طــــرح هــــذا الصــــراع جماهيريــــا، بحكــــم انتهازيتهــــا اليمينيــــة الــــتي تخشــــى الصــــراع"مــــارس 23"منظمــــة 
 الديمقراطي المنظم، و بواسطة هذا الصراع الديمقراطي المنظم و الجماهيري، نعمل على إيصال الصراع إلى مداه، و هــي
حـداث، و

أ
 عملية رهينة بعدة شروط، فالخلفــات كـانت دائمـا قائمـة بيننـا، و كـانت تظهـر و تختفــي تحــت ضــغط تسـارع ال

 بحكــم التصــور الخــاطئ لمهمــة التوحيــد، بالضــافة إلــى الممارســات النتهازيــة اليمينيــة، الــتي تحــاول دائمــا إخفــاء قضــايا
ي ثمـــن

أ
 كـــل ذلـــك كـــان يحـــول دون. الخلف اليـــديولوجي و السياســـي، والبحـــث عـــن التفاقـــات السياســـية اللمبدئيـــة بـــا

دق
أ
ولـــى لتطـــور بلـــورة الخـــط الســـديد، الـــذي يســـمح بشـــكل ا

أ
 إيصـــال الصـــراع إلـــى مـــداه، إن هـــذه العمليـــة تخضـــع بدرجـــة ا

 ، و تعريـة"مــارس 23"بكشف الخط الخاطئ، و التقدم خطوة خطوة في الكشف عند النحراف اليميني الذي تمثله نشــرة 
 هـــويته اليديولوجيـــة و عزلـــه جماهيريـــا كخـــط، إن هـــذه المســـيرة مســـتمرة، و هـــي ســـتنتهي حتمـــا بانتصـــار و توطـــد الخـــط

.البروليتاري السديد
دق مع النحراف اليميني في المرحلة الراهنــة 

أ
 إذ قــد(و في هذا الطار، يتوجب علينا تحديد مضمون القطيعة بشكل ا
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ول" اليساري"يتوجب علينا النضال ضد النحراف النتهازي 
أ
 دائما كنتاج لل

أ
 إن القطيعة هي قطيعة مع خــط). الذي ينشا

 كمنظمــة، بــل نصــارع انحرافــا" مــارس 23"، إننــا ل نصــارع منظمــة "مــارس 23"إيــديولوجي و سياســي يمينــي تمثلــه نشــرة 
 انتهازيـــا يمينيــا بــالغ الخطــورة علــى تطــور الحركــة الماركســية اللينينيــة الناشــئة، نحــو بنــاء خــط الثــورة المغربيــة، و الســير

ن يسـاعد جمـاهير المناضـلين المخلصــين . بمهامها نحو النجاز
أ
طـر القياديـة(و هـدف هـذا الصـراع ا

أ
 فـي) و حـتى عـدد مـن ال

كيــد غفيــرون" مــارس 23"منظمــة 
أ
 علــى تجــاوز النحــراف اليمينــي، و التشــبع بــالخط الماركســي اللينينــي الســديد، و هــم بالتا

 ، و مخلصــون يطمحــون لخدمــة الثــورة المغربيـــة و وحــدة الحركــة الماركســية اللينينيـــة، لكـــن"مـــارس 23"داخـــل منظمــة 
ثرين بـــالنحراف اليمينـــي، بحكـــم قـــدرته علـــى 

أ
 بـــالمظهر الثـــوري، و بحكـــم الضـــعف اليـــديولوجي العـــام، و" التجلبـــب"متـــا

كـثر
أ
ن يكــون تجــاه هــؤلء المناضــلين هــو . مســتوى الممارســة حاليــا، ممــا يســمح لــه بمجــال للمنــاورة ا

أ
 :إن شــعارنا ينبغــي ا

ولئـك"الـداء بهـدف إنقـاذ المريــض"الوحدة مع نقد الخط الخاطئ و نزع المساحيق عنه، إنـه يهـدف إلـى محاربــة 
أ
 ، و عــزل ا

ن يتقلص من ينتظرهم السقوط في مزبلة التاريخ، إلى مجرد استفتاءات
أ
.الذين يتعذر تصحيحهم، و العمل على ا

لة الممارسـة المشـتركة و الحفــاظ علـى العلقـات النضـالية و المتينـة مـع قواعـد منظمـة 
أ
 ، و"مـارس 23"لهذا، فـإن مسـا

 البحـــث بصـــورة دائمـــة علـــى تمـــتين هـــذه العلقـــات، و جرهـــا لســـاحة النضـــال، هـــي خطـــة ســـديدة بالنســـبة للماركســـيين
 اللينينييــن، فــي الكشــف عــن الخــط النتهــازي اليمينــي، الــذي ل يطــرح نفســه عاريــا، و يملــك قــدرة كــبيرة علــى طلء وجهــه

نـه يســاعدنا علـى تجميـع قـوى جديـدة للنضــال ضـد. بالمساحيق، إبرازه عبر الممارسـة، و طـرح البـديل عــبر الممارسـة
أ
 كمـا ا

 ، و الذي يتجــه ضــد النتهازيــة اليمينيــة، إنمــا"مارس 23"إن الصراع المحتدم حاليا داخل منظمة . الحكم المتعفن القائم
 23"يؤكــد صــحة هــذا الختيــار، و يفــرض علينــا دعــم و مســاندة المبــادرات اليجابيــة المتقدمــة و الوحدويــة داخــل منظمــة 

.مهما كانت حدودها الحالية" مارس
ن يشــكل تجربــة نموذجيــة فــي تنظيــم النقــاش الــديمقراطي المنظــم، مــن

أ
 إن النقــاش الحــالي بيــن منظمتينــا، ينبغــي ا

ن يشـــكل تجربـــة بديلــة لكـــل التجـــارب الوحدويــة الســابقة، الــتي انتهـــت بحكـــم تصــورها الخــاطئ
أ
جــل التوحيــد، ينبغــي ا

أ
 ا

ول، عــبر تــدعيم
أ
لة التوحيد إلى الفشل، النقاش الديمقراطي المنظم، الذي يهدف إلى حــل معضـلة الخــط السياسـي ا

أ
 لمسا

.الممارسات المشتركة و النضال الموحد
ن يرتكز إلى المبادئ التالية

أ
سلوب السديد لنجاح هذه التجربة، ينبغي ا

أ
:إن ال

ساســية .1
أ
ساليب الخاطئة و الحلقية، النقاش الذي ينطلق مــن المفــاهيم ال

أ
 النقاش النزيه والهادف ،وتجنب كافة ال

.ليصل إلى القضايا العملية
رائهـــا بـــدون التقيـــد بـــالمواقف .2

ن
 إشـــراك مجمـــوع قواعـــد المنظمـــتين بصـــورة فعالـــة فـــي هــذا النقـــاش، مـــع حـــق إبـــداء ا

.الرسمية
 احـــترام اللتزامـــات المشـــتركة، و العمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى روح الوحـــدة و التفـــاق، و عـــدم اللجـــوء إلـــى البـــتزاز و .3

.التزييف
.النطلق من التجارب العملية لكل منظمة في النقاش الجاري و في تدعيم المواقف .4
فكار و الممارسات الخاطئة .5

أ
.النقد الذاتي كسلح فعال في يد الماركسيين اللينينيين في تجاوز ال

ن يتــم فــي مجــرى النقــاش و ليــس بعــده، علــى .6
أ
 خلــق الشــروط لتــدعيم الممارســة المشــتركة، و هــذا العمــل يمكــن ا

لة الهتمــام الكــافي، إذ تســمح
أ
ن يعيــروا هــذه المســا

أ
ســاس التحاليــل السياســية الموحــدة و مهــام محــددة، و علــى الرفــاق ا

أ
 ا

 بتــوفير منــاخ نضــالي و رفــاقي يســاهم فــي تطــوير النقــاش الــديمقراطي المنظــم، و يســمح بممارســة القناعــات و المواقــف، و
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.يخدم مهمة النضال ضد الحكم
ساســي فــي النقــاش الــديمقراطي المنظــم، يحــدد .7

أ
 ضــرورة تــوفر برنامــج متكامــل للتوحيــد، حالمــا يتــم قطــع الشــوط ال

.المراحل المتتالية لعملية التوحيد بشكل علمي
ولــى فــي هــذا التجــاه، مــن

أ
 و فــي هــذا الصــدد، نحيــي مبــادرتكم فــي انتقــاد بعــض وثائـقنــا، و نعتبرهــا خطــوة إيجابيــة ا

سلوب و المنهج، و قد قمنا مباشرة بتوزيع وجهة نظركم داخل عموم منظمتنا، و يقـوم رفاقنــا بمناقشــتها حاليــا
أ
 و. حيث ال

مـام، مــبرزين بصــورة مـوجزة
أ
جــل دفـع النقــاش خطـوة إلـى ال

أ
 رغم عدم انتهاء النقاش فيها، فإننا نقدم لكم جوابنا هذا مــن ا

خــرى) التوحيـد، الحـزب، العنـف، الجبهــة المتحـدة(بعض القضايا الرئيسية في خط الثـورة المغربيــة 
أ
 و بعــض المسـائل ال

حيانــا بــالرد. المتفرعة عنها
أ
دمجنا الجواب على استفسارات الرفاق و لو بصورة غير مباشــرة، ا

أ
ول، ا

أ
 و في صياغة هذا الرد ال

عــدنا صــياغة بعــض موضــوعاتنا الرئيســية، الــتي قــد ل تكــون. علــى الملحظــات و بعــرض وجهــة نظرنــا
أ
 فــي ســياق واحــد، و ا

 و ندعوكم في هــذا الصـدد إلــى دراســة جريــدتنا"). حول الستراتيجية الثورية"خاصة في وثيقة (واضحة بالشكل المطلوب 
مــام"المركزيــة 

أ
ن"إلــى ال

أ
مــل ا

أ
 ، و كراســاتنا، و بــاقي نشــراتنا الجماهيريــة، ممــا قــد يســمح بــالطلع علــى وجهــة نظرنــا، و نا

 يبادلنا الرفاق جريدتهم و منشوراتهم، مما قد يسمح لنا بالمزيد من تفهم وجهة نظر الرفاق و مناقشتها، كما نــدعو الرفــاق
هميــة فــي

أ
لة تدعيم الممارسة النضالية المشتركة بين منظمتينا، كعامل كبير ال

أ
همية الكبيرة لمسا

أ
 إلى المزيد من إعطاء ال

.تقديم وحدة الماركسيين اللينينيين ببلدنا
ولية

أ
ملحظات ا

 ل بـــد قبـــل مناقشـــة القضـــايا الـــتي يثيرهـــا الرفـــاق فـــي وثيقتهـــم، مـــن إثـــارة بعـــض الملحظـــات المنهجيـــة، و لـــو بشـــكل
.مقتضب، لكي يكون نقاشا مثمرا وبناءا

سـلوب السـديد الـذي اتبعـه الرفـاق فــي مناقشـة وثائـقنــا، سـواء فيمــا يخــص تلخيــص .1
أ
 فـي الــوقت الــذي نســجل فيـه ال

و فيما يخص طرح وجهة نظرهم، ل نتفق مع انتقادهم للطبيعة 
أ
 لنصوصــنا" الجوابية"وجهة نظرنا و طرح الستفسارات، ا

ما نص " مارس 23"و الحقيقة فإن نصين من بين الثلثة التي ناقشها الرفاق، هما اللذان يتضمنان جوابا على (
أ
 حول"، ا

حد" الستراتيجية الثورية
أ
ي ا

أ
ن الجواب علـى النحــراف النتهــازي اليمينـي بصـورة). فإنه ل يحمل جوابا على ا

أ
 فنحن نعتقد ا

ن الصراع يتطلب طرح الخط البديل من خلل نقــد الخطــوط النتهازيــة و دحضــها دون تــردد
أ
 دائمة مهمة ضرورية، ذلك ا

ن ل ننسـى الـدروس الثمينـة للماركسـية اللينينيـة
أ
و تنازل، و عدم القيام بذلك، يـترك مجـال المنــاورة للنتهازيــة، و علينـا ا

أ
 ا

نقاضها
أ
جل دحضها و إبراز الخط البروليتاري على ا

أ
لوانها، من ا

أ
.في الصراع ضد النتهازية بمختلف ا

 إن النهــج الســديد فــي تحديــد الخــط الماركســي اللينينــي للثــورة، و الجابــة علــى قضــاياها النظريــة و العمليــة، يكمــن .2
ولى فـي 

أ
ولـى الملقـاة علـى عــاتق الثـوريين، علـى قاعـدة التحليـلالتحليــل الطبقـي السـديدبالدرجة ال

أ
 ، و تلـك هـي المهمـة ال

يـة موضـوعة فـي
أ
 الملموس للواقع الملموس، القائم على دمج الحقيقة العامة للماركسـية اللينينيـة بواقـع بلدنـا، لهـذا فـإن ا

لة جوهريــة فــي الجابــة
أ
ن نستلهم التحليل الطبقي العلمي لبلدنا في طرحنا، هنا تكمــن مســا

أ
 الخط الذي نقترحه، ينبغي ا

جل صياغة الخط الماركسي اللينيني للثورة المغربيــة و تقــديم النقــاش بصــورة مضــطردة نحــو
أ
 على القضايا المطروحة، من ا

هدافه العظيمة
أ
.ا

 ل إن إثارة القضايا بشكل مجرد فقط، دون ربطها بـالواقع الملمـوس فــي بلدنـا، و بالتجربــة المعاشـة لكـل طـرف، .3
ن يســتند إلــى التجربــة المحــددة الــتي

أ
 يســمح بتطــور إيجــابي للنقــاش، إذ يظــل النقــاش فــي ســماء المفــاهيم المجــردة، دون ا

ســـلوب فعـــال فـــي حســـم التناقضـــات القائمـــة بيـــن المواقـــف بالســـتناد إلـــى
أ
و ذاك، ويكمـــن هنـــا ا

أ
ي ا

أ
 تثبـــت صـــحة هـــذا الـــرا

www.30aout.info                                                                                                                              174



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

.التجربة المعاشة
الحزب

 تشـــكل مهمـــة بنـــاء حـــزب البروليتاريـــا الماركســـي اللينينـــي المهمـــة المركزيـــة الحاســـمة المطروحـــة علـــى الماركســـيين .1
جل قيادة النضــال الثــوري للطبقـة العاملــة و الفلحيــن و الجمـاهير الكادحـة و القــوى

أ
 اللينينيين في المرحلة الراهنة، من ا

 إذن المهمـة المركزيــة الراهنــة لكــل الماركســيينإن مهمة بناء الحزب هي . الوطنية، لدك الحكم القائم و سيدته المبريالية
خرى  :   اللينينيين 

أ
ن ترشدهم في صياغة مهامهم ال

أ
ولــى فــي. فهي البوصلة التي يجب ا

أ
 تلك هي نقطة النطلق الضرورية ال

كـثر القضـــايا التهابـــا فـــي
أ
لة الحـــزب ا

أ
 تحديـــد الخـــط السياســـي بالنســـبة للماركســـيين اللينينييـــن المغاربـــة، ولهـــذا كـــانت مســـا

لة الجابــة علــى ســؤال
أ
ولــى مســا

أ
لة بنــاء الخــط الثــوري فــي المرحلــة الراهنـة، هــي بدرجــة ا

أ
 الصــراع الـدائر، و كــانت مهمــة مســا

؟في شروط بلدنا الملموسةكيف نبني الحزب الثوري الماركسي اللينيني المغربي 
 :قد جاء ليرد على ذلك الجواب ،الــذي يقــدمه النحــراف اليمينـي" لنبن الحزب الثوري تحت نيران العدو"إن مقال  .2

 بواسـطة" الــتركيز علـى الطبقــة العاملـة"فــي ظــروف نظـام اســتبدادي إرهـابي، و ذلـك تحــت غطـاء " بنــاء الحــزب فـي السـلم"
 بنــاء الحـزب تحــت نيـران العـدو مـن: إن الخــط الـذي عـبر عنـه المقـال ". نشر الفكر الشتراكي و تنظيم العمال المتقـدمين"

ن الجمـاهيرخلل الكـفاح الثوري الجمـاهيري
أ
ساسـه مـن المفهـوم البروليتــاري للعـالم، الـذي يشــير بوضـوح إلـى ا

أ
 ، يسـتمد ا

طــر"و نظريـة " بناء الحــزب فـي السـلم"هي صانعة التاريخ عبر صراعها الطبقي، بينما تؤكد نظرية 
أ
 المفهـوم البورجــوازي" ال

.للعالم، الذي يطمس الصراع الطبقي كمحرك للتاريخ
طر و بناء الحزب تحت السلم"هذا التفاق الهام بيننا حول رفض 

أ
و كما يســميها الرفــاق " (نظرية ال

أ
 "الخــط الــداخلي"ا

حد الوجوه
أ
 و التشبث بمهمة بناء الحزب كمهمة كـفاحية شاقة، من خلل النضال الثــوري) و نحن نتبنى هذا التعبير من ا

.الجماهيري و تحت نيران العدو، حزب مكافح متشبع بخط الجماهير، هذا التفاق هو مكسب ثمين جدا
طــر"لقــد قمنــا بانتقــاد خــط 

أ
ن رفــاق منظمــة" نظريــة ال

أ
 دائمــا، لكنــه لــم يكــن بالنســبة لنــا خطــرا فعليــا حقيقيــا، طالمــا ا

ثير المــد الجمــاهيري " ب"
أ
ول، و تحــت تــا

أ
 ، و لكــن حالمــا جــاءت72 – 70مارســوا معنــا النضــال الجمــاهيري منــذ لقائنــا ال

طر"الظروف لنكشاف 
أ
ولى بدون تردد" الخط الداخلي"و " نظرية ال

أ
.بالنسبة لنا، قمنا بدحضه منذ اللحظة ال

 هو حزب البروليتاريا الطبقي، يضــم الفصــيل الطليعـي مـن البروليتاريــا، الفصـيل المنظـمهذا الحزب الثوري المنشود 
 الفلحــي و مجمــوع الجمــاهير الكادحــة فــي جميــع مراحــل- ، و يقــود التحــالف العمــاليو المســلح بعلــم الماركســية اللينينيــة

كــدنا علــى النضــال الــدفاعي فــي حالــة هجــوم العــدو المتواصــل، الــذي ينهجــه نظــام
أ
 النضــال، فــي الهجــوم و الــتراجع، و قــد ا

ن النحراف اليميني يقوم بتنظير انكماش الثوريين في حلقات التكوين النظري، فــي- عبد ا-الحسن
أ
 الدليمي ببلدنا، ل

ن يحتفــظ بارتبــاطه بالجمـاهير فـي جميـع مراحــل
أ
 حالة هجوم العدو و تراجع الجماهير الغير منظم،إن على الحزب الثوري ا

ركـان العامـة الـتي تقـود العمليـات الحربيــة لجيشـها، و ل
أ
ة ال

أ
ن يكــون هيـا

أ
شـدها قسـوة، و ا

أ
حلـك الشــروط وا

أ
 النضـال و فـي ا

.تنفصل عنه لحظة، مهما كان هذا الجيش صغيرا، و مهما كانت الظروف التي يقاتل فيها
لة  .3

أ
كيــد علــى الــدور القيــادي للبروليتاريـــا،هــويته الطبقيــةإن المهمــة فــي بنــاء الحــزب هــي بالــذات مســا

أ
لة التا

أ
 ، مســا

سيس 
أ
ساس الحــزب الطبقـي، و لهـذا فنحــن نضـع مهمــة بنــاء هـذه النـواة فـي مركـزنواة بروليتاريةبواسطة بلورة و تا

أ
  تشكل ا

ولـى، مـن حيــث التنظيـم و الدعايـة والنضــال علـى 
أ
خرى، بواسطة الـتركيز فـي الدرجــة ال

أ
 المراكـزالصدارة بالنسبة للمهام ال

ساســـية
أ
 الـــتركيز علـــى الفلحيـــن و الباديـــة بصـــفة"، و هـــذا فـــرق واضـــح بيننـــا، إذ يشـــير الرفـــاق بوضـــوح إلـــى البروليتاريـــة ال

ولويــة العمــل داخـــل البروليتاريـــا الصــناعية و المنجميــة"ذلــك هــو معنــى قولنـــا ". عامــة
أ
لة الـــتركيز هنـــا" (ا

أ
 و ل علقــة لمســا
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ساسية جــدا تقــع داخــل الباديــة كالمنــاجم مثل
أ
ن عددا من المواقع البروليتارية ال

أ
و البادية إذ ا

أ
لة المدينة ا

أ
 ، إن هــذا)بمسا

ولية ضرورية في مسيرة بناء الحزب الثوري، لماذا ؟
أ
التركيز هو مرحلة ا

ن الحزب الثوري هو حزب البروليتاريا الطبقي، هو الفصيل الطليعــي المنظـم مــن البروليتاريــا و مســلح بالماركســية -
أ
 ل

لة عمليــة، فل يمكــن تصــور الحــزب الثــوري بــدون
أ
لة نظريــة فقــط، بــل هـي مســا

أ
 اللينينيــة، و قيــادة البروليتاريــا ليســت مســا

.هوية طبقية فعلية
ن البروليتاريــــا هــــي الطبقــــة الثوريــــة حــــتى النهايــــة، الــــتي يؤهلهــــا واقعهــــا الموضــــوعي لقيــــادة الثــــورة، فــــي مرحلــــة -

أ
 ل

.الشعبية، و السير بها بخطى ثابتة نحو الشتراكية- الديمقراطية- المبريالية، إلى النهاية وانتصار الثورة الوطنية
ظهــرت جــدارتها و -

أ
ربعيــن ســنة، قــد ا

أ
ن البروليتاريــا المغربيــة بمــا تملــك مــن تقاليــد نضــالية راســخة مــا يقــرب مــن ا

أ
 ل

و فـي النضــال الـوطني الـديمقراطي ضـد
أ
 استحقاقها لقيادة الثـورة، سـواء فـي معركـة التحــرر الـوطني ضـد الســتعمار المباشـر ا

.الستعمار الجديد
 لقد كانت طبقتنا العاملة بدخولها حلبة النضال الوطني، و هـي ل تــزال حديثــة العهــد جـدا، و بانبثاقهــا مــن الفلحيــن
ولــى

أ
لهبته بقوة جبارة، و كانت مقاومة الفلحين التي تــوقفت فــي مرحلتهــا ال

أ
 الذين قاوموا الغزو الستعماري ببطولة، قد ا

 ، قد انتقلت إلى المدينة بفعل نهوض الطبقة العاملة و استيقاظ فئت البورجوازية الوطنية، و بدخول الطبقة1934سنة 
ن)1955 – 1945(العاملة النضال الوطني بصورة فعالة، فقد اكـتسب طابعا جذريا 

أ
 ، و لم يكن بمقدور النضال الوطني ا

 يلتهب و يشتد إل بفعل دخول الطبقة العاملـة الـتي نمــت قوتهـا بســرعة، و تعــاظم نفوذهــا السياسـي، و نمـا و تجــذر بـذلك
يضــا نضــال الفلحيــن الــوطني 

أ
 ، و إذا كــانت البرجوازيــة الوطنيــة و الملكيــة قــد اغتصــبت قيــادة النضــال)جيــش التحريــر(ا

ن الخــط التحريفــي النتهــازي للحــزب 
أ
 المغربــي، قــد مكــن البورجوازيــة الوطنيــة مــن" الشــيوعي"الــوطني، فــذلك ليــس إل ل

فق ديمقراطي جذري
أ
 و. الحتفاظ بالطبقة العاملة تحت وصايتها و منعها من إمساك قيادة الثورة الوطنية و السير بها في ا

 هــي شــرارة 1963حيــن نمــا و تطــور الصــراع مــن جديــد ضــد النظــام الســتعماري الجديــــد،كانت نضــالت العمــال فــي ســنة 
.النهوض الجماهيري الجديد

كيف يتم التركيز حاليا ؟ .4
.بالندماج بنضالت الطبقة العاملة العفوية و القتصادية والعمل على قيادتها، و وضعها في اتجاه جذري -
ساسية التي تؤهلها شروطها الموضوعية لبلورة نواة البروليتارية صلبة -

أ
.بالتركيز على المراكز البروليتارية ال

وضاع الطبقة العاملة و نضالتها، و استخراج الدروس منها -
أ
.بالقيام بالتحقيقات في ا

وسع نطاق -
أ
.بدمج الماركسية اللينينية بنضالت الطبقة العاملة و نشرها على ا

طر البروليتارية صلبة و محترفين ثوريين يشكلون النواة البروليتارية -
أ
.بتكوين ا

دوات إنجاز هذه المهام -
أ
.بناء اللجان العمالية كإحدى ا

داة حاسمة في هذا المجال
أ
.و يشكل بناء منظمة ماركسية لينينية طليعية صلبة و راسخة جماهيريا، ا

 ، و فقــط باكـتســاب الطبقــة العاملـة للجمـاهيرالقــوى الرئيســية للثــورةإن للفلحين قوة ثورية جبارة، فهـم يشـكلون  .5
ن تصــير قــوة ل تقهــر، و لهــذا يشــكل التحــالف 

أ
 العمــالي الفلحــي الشــرط الضــروري لقيــادةالغفيــرة مــن الفلحيــن يمكنهــا ا

ســلحتها الفعالــةالبروليتاريا
أ
هــم ا

أ
 ، فبدون ضم القوة الهائلة للفلحين إليها، ستظل قيادة البروليتاريا محرومة مــن إحــدى ا

ن الجبهـــة المتحـــدة ل يمكـــن قيامهـــا إل بقـــدرة الطبقـــة العاملـــة علـــى بنـــاء
أ
هـــدافها البعيـــدة، كمـــا ا

أ
 فـــي النضـــال الشـــاق نحـــو ا

.التحالف العمالي الفلحي تحت القيادة الوحيدة و المباشرة لحزبها الثوري
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  مهمـة بنــاء التحــالف العمـاليتشـملو لهذا فإن مهمة بناء الحزب الثوري ل تنتهي عند مجرد بناء نواة البروليتارية، بل 
.، بل إن تصليب هذه النواة و تدعيمها ل يمكن تصوره خارج بناء هذا التحالفيشكلن عملية واحدةالفلحي، و لهذا 

نهــم وطنيــون بل
أ
ن الفلحين يشكلون قوة ثورية جبارة، و يختزنون طاقات ثورية هائلة، و بالرغم مــن ا

أ
 و بالرغم من ا

سيري البرجوازية و يعجــزون عــن حــل معضــلتهم، إن
أ
 حدود، و ثوريون بل حدود، فإنهم بدون قيادة البروليتاريا يظلون ا

ســلحة الــتي تنقصــهم، تمنحهــم الســتراتيجية
أ
 قيــادة البروليتاريــا هــي الــتي تجعــل منهــم بالــذات قــوة جبــارة، فهــي تمنحهــم ال

 السديدة و ترسم لهـم الطريــق الثــوري، و تمنحهــم القيــادة الحكيمـة، و تســير بالفئت الفقيــرة و المعدمــة منهــم فـي الطريــق
.الشتراكي، و تجعل منهم جيش حرب الشعب الذي ل يقهر

ن 
أ
 ، و قمنـا بشــجببناء الحزب الثوري البروليتاري، بناء التحالف العمالي الفلحي مسيرة واحـدةو لهذا بالضبط قلنا ا

خـر لخــط 
ن
طـر"خط عزلة الطبقة العاملـة و احتقــار الطاقـات الهائلـة للفلحيـن، هـذا الخـط الـذي يشــكل وجهــا ا

أ
 ،"نظريـة ال

ن"بنــاء الحــزب فــي الســلم"و
أ
 ، و كلمــا نجحــت النــواة البروليتاريــة فــي بنــاء هــذا التحــالف بشــكل مبكــر، كلمــا اســتطاعت ا

.تضمن السراع بعملية بناء الحزب و ضمان القيادة الفعلية للثورة
ســاتذة فــي "نــواة عماليــة"إن مهمــة بنــاء الحــزب ل تنحصــر إذن فــي بنــاء  .6

أ
لة" مــارس 23"، كمــا ينظــر الســادة ال

أ
 لمســا

ن تتقــوى إل عــبر
أ
 الحزب، إن النواة البروليتارية إذ تتهيكل كمهمة نضالية عبر الندماج بكـفاح الطبقة العاملة، ل يمكنهــا ا

ســـس التحـــالف العمـــالي الفلحـــي، و هـــو عمـــل ل ينفصـــل عـــن بـــاقي المهـــام النضـــالية فـــي بنـــاء الحـــزب 
أ
 بنـــاء منظمـــة: بنـــاء ا

 ...ماركســية لينينيــة واحــدة، دمــج الماركســية اللينينيــة بــالواقع الملمــوس و بنــاء نظريــة ثوريــة، بنــاء خــط ديمقراطــي وطنــي 
.إلخ كما سنحددها فيما بعد

ولوية العمل داخل البروليتاريا الصـناعية و المنجميـة فــي إطارهــا الصــحيح
أ
لة ا

أ
 .إن هذا التحديد ضروري لكي نضع مسا

 إل عبر
أ
ن ينشا

أ
 بعلقة ضيقة بين الشيوعيين و الطبقة العاملة فقط، إنه ل يمكنه ا

أ
ن ينشا

أ
 إن الوعي البروليتاري ل يمكنه ا

جــل نقــل المعرفـة الحســية للطبقـة
أ
 ربط نضالنا داخل الطبقة العاملة بنضالنا داخل الفلحين و الشــبيبة المدرسـية، مــن ا

 و لهــذا فــإن حصــر ارتباطـــات الشــيوعيين بالطبقــة. العاملــة، النــابع مــن ممارســتها فــي النتــاج إلــى درجــة المعرفــة العقليــة
.بذاتها و في صورتها الحقيقية" القتصادية"و " النزعة العمالوية"العاملة فقط، إنما هو 

طــر نعمــل علــى تــوجيهه .7
أ
ساســي مــن ال

أ
ولــى، إن الطــرف ال

أ
 لكننــا ل نضــع مهمــة الــتركيز علــى الفلحيــن فــي المرتبــة ال

ساســـية 
أ
و البـــوادي(حاليـــا إلـــى المراكـــز البروليتاريـــة ال

أ
 و نحـــدد عـــددا منهـــم للتـــوجه إلـــى العمـــال الزراعييـــن و)  فـــي المـــدن ا

ساســـية داخـــلمنـــاطق الصـــدامالفلحيـــن فـــي 
أ
 ، و حالمـــا يتـــم تقـــديم بنـــاء نـــواة بروليتاريـــة صـــلبة، ســـيتم انتقـــال القـــوى ال

جـــل تقـــديم مســـيرة بنـــاء حـــزب البروليتاريـــا، و قيـــادة النضـــال الثـــوري للفلحيـــن، ففـــي هـــذا النتقـــال إلـــى
أ
 الفلحيـــن مـــن ا

 دون نسيان جدليـة المـدن و البـوادي الـتي يفرضــها واقــع. (الفلحين يكمن مستقبل بناء حزب البروليتاريا و انتصار الثورة
كـثر مــن 

أ
س بها بشريا و اقتصاديا و سياسـيا، فالــدار البيضــاء وحــدها تمثــل ا

أ
 10بلدنا الملموس، إذ تشكل المدن قوة ل با

خيـرة بحكــم سياسـة نظـام السماسـرة و المعمريــن الجـدد% 
أ
 من سكان المغرب، و تزيد هذه القـوة حســب الحصـائيات ال

).في البادية
  تشـكل انطلق العمـل الثــوري فـي الفلحيــن و فـينقــاط ارتكــازإن عملنا حاليـا داخــل الفلحيـن، يهـدف إلـى خلـق  .8

ن يتم بناؤها داخل . البادية عموما
أ
 ، إذ ل يمكن الكـتفاء بشــعار العمــل داخــل الفلحيــنمناطق الصدامو تحديدا ينبغي ا

كـثر مــن 
أ
 مــن%  70بصــورة عامــة، فــالفلحون يتشــكلون مــن فئت متعــددة و يتوزعــون علــى مســاحات واســعة ويشــكلون ا

برزنــا فـي وثيقــة . السكان
أ
و البعـض منهـا، و قـد ا

أ
ولـى علـى منــاطق الصـدام، ا

أ
 الوضـع"لهذا ينبغي تركيز نضالنا فـي مراحلـه ال
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ولــى" الراهــن و المهــام العاجلــة للحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة
أ
عطينــا الوســائل ال

أ
هميــة منــاطق الصــدام هــذه، و ا

أ
 ا

شـرنا إليهـا بصـورة مركـزة فـي وثيقــة 
أ
برزناهــا بصــورة تحليليـة"حــول الســتراتيجية الثوريــة"لنطلق العمل داخلها، كما ا

أ
 ، و ا

وسع في مقال 
أ
مام"ا

أ
".بناء الحزب الثوري، بناء التحالف العمالي الفلحي مسيرة واحدة "11عدد " إلى ال

هميــة كــبيرة، فــي ظــل تطــور شــروط
أ
 إن انطلق العمــل داخــل منــاطق الصــدام، حســب إمكانياتنــا الحاليــة يكـتســي ا

جـل تضـييق الفــارق الكــبير بيــن مســتوى الحركـة الماركسـية اللينينيـة و مسـتوى
أ
 الصراع الطبقي ببلدنـا و احتـداده، و مـن ا

.الحركة الجماهيرية المتقدم
ولــى فــي المرحلــة الراهنــة، هــي بنــاء نــواة البروليتاريــة، و هــذا يعنــي تحديــد الهويــة الطبقيــة .9

أ
ن المهمــة ال

أ
ينــا ا

أ
 لقــد را

هميـة بالغــة فـي سـياق
أ
لة ل تكـتســي ا

أ
سس التحالف العمالي الفلحــي، إن هـذه المسـا

أ
 للحركة الماركسية اللينينية، و توفير ا

 بناء حزب البروليتاريا فقط، بل في تصليب الحركة الماركسـية اللينينيـة و تـوفير إحـدى الشــروط الموضـوعية لعـدم انزلقهـا
نهـــا بـــذلك ســـترتكز إلـــى الطبقـــة الـــتي يجعلهـــا واقعهـــا الموضـــوعي الطبقـــة الثوريـــة حـــتى

أ
 عـــن الخـــط البروليتـــاري الســـديد، ل

صـــدقائها الثـــوريين 
أ
قـــرب ا

أ
 ، الـــذين تـــؤهلهم شـــروطهم الموضـــوعية للســـير معهـــا وفـــق الطريـــق)الفلحيـــن(النهايـــة، و إلـــى ا

طــر . الثــوري نحــو الشــتراكية
أ
صــل الطبقــي"و لهــذا ل نتفــق إطلقــا مــع موضــوعة الرفــاق فــي سياســة ال

أ
 ،"إن المهــم ليــس ال

ول  وقبـــل كـــل شـــيء هـــو 
أ
ن المهـــم ا

أ
صـــل الطبقـــي بالـــذاتنحـــن نعتقـــد ا

أ
 ، و لهـــذا تشـــكل مهمـــة تكــــوين و تربيـــة كـــوادرال

مـــامهم، و تعزيـــز
أ
ولـــى للحـــتراف الثـــوري و التثقيـــف النظـــري ا

أ
 البروليتاريـــا مـــن العمـــال و مـــن الفلحيـــن، و فتـــح الفـــرص ال

 دورهم داخل حركـتنا الماركسية اللينينية مهمة مركزية في بناء شرط موضوعي صلب، لبناء الخط الثــوري الســديد و قيــادة
.الجماهير

صــل الشــعبي محبــذا"و حــتى حينمــا يضــيف الرفــاق، 
أ
صــل" و إن كــان ال

أ
 فإنهــا إضــافة غيــر مقنعــة، إذ ل تضــع هــذا ال

نهــا تشـير إلـى 
أ
صل ى فضـل علـى ا

أ
ولـى، و" الشـعبي"الطبقي، و مهمة توفير هذا ال

أ
 بـدل مــن التحديـد الطبقـي فـي الدرجــة ال

طـر البروليتاريــا صـلبةقبل الخصال، في المرحلة الراهنة من بناء الطليعة البروليتاريــة، ينبغــي إذن العمــل علـى بنـاء 
أ
  مـنا

ول، و ليــس فقـط مجـدة فـي
أ
طـر مكافحــة ا

أ
و فلحـي، ا

أ
صـل عمـالي ا

أ
 الجماهير الكادحة، من الشبيبة الثورية المنحــدرة مـن ا

ساتذة"حفظ الدروس النظرية التي يلقيها 
أ
".مارس 23"على طريقة نشرة " ال

صلب المثقفين الثوريين، و تتسلح ليس فقط 
أ
طر تندمج با

أ
 ،"خــط سياســي عــام"و " بتكــوين إيــديولوجي عــام"هذه ال

ن تســتوعب الجــوهر الخلق للماركســية اللينينيــة، و لســهامات الرفيــق مــاو تســي تونــغ ، و تســتوعب الخــط السياســي
أ
 بــل ا

لة
أ
 المحــدد للثــورة المغربيــة، إن هــذا الســتيعاب الجــدلي و الحــي لنظريــة مــاركس و إنجلــز و لينيــن و مــاو تســي تونــغ، مســا

ساس إجادة استعمالها في تحليل الواقع الملموس
أ
طر، على ا

أ
.حاسمة في تكوين هذه ال

طــر فــي الشــروط الراهنــة للحركــة الماركســية اللينينيــة هــم  .10
أ
ساســي لل

أ
 المثقفــون الثوريــون، مــن حركــةإن المصــدر ال

ولـــى
أ
ولـــى مرحليـــا فـــي عمليـــة بنـــاء الطليعـــة البروليتاريـــة، إن الشـــبيبةالشـــبيبة المدرســـية بدرجـــة ا

أ
 ، و يشـــكلون الوســـيلة ال

داة حاسمة في نشــر الماركسـية اللينينيــة، و انحــدارالمعبر عن الوعي الحسي للجماهير الكادحةالمدرسية هي 
أ
 ، و تشكل ا

وسع جماهير الشبيبة المدرسية من العمال و الفلحين، يشــكل ميـزة هامـة فـي هـذا المجـال، و لهـذا فهـي تفــرز المثقفيــن
أ
 ا

مــر يقتــدي بلــترة ســائر المثقفيــن الثــوريين، الــذين يبقــون بــالرغم.  بالجمــاهير الكادحــةعضــوياالثــوريين المرتبطيــن 
أ
 لكــن ال

ثير اليــــديولوجيات الرجعيــــة و البرجوازيــــة الســــائدة فــــي المجتمـــع، بواســــطة النــــدماج بنضــــالت
أ
 مــــن ذلــــك معرضــــين لتــــا

.الجماهير الكادحة، و التشبع بخط الجماهير و بالماركسية اللينينية، ذلك هو ما نقصده بمفهوم إعادة التربية
 إن دور المثقفين الثوريين لزال كبيرا، لكنه بغية عدم السقوط في النخبوية و التحريفية، ينبغي عليهـم النخــراط فـي
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أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

جـل التخلـص مــن رواســب المعرفـة الرجعيــة و البرجوازيـة، و التربيـة
أ
 الممارسة مع الجمـاهير الكادحـة والتعلـم منهـا، مــن ا

جــــل بلــــورة الطليعــــة
أ
 الــــتي يتلقونهــــا فــــي مجتمــــع الســــتعمار الجديــــد، و ينبغــــي إعــــادة تربيتهــــم فــــي ســــياق نضــــالهم مــــن ا

ن المربي هو نفسه في حاجة إلى التربية
أ
.البروليتارية، ذلك ا

جل بنــاء .11
أ
همية في الظروف الراهنة، من ا

أ
 لذلك فإن مهمتنا في الشبيبة المدرسية قطاع الطلبة و التلميذ بالغة ال

:حزب البروليتاريا، و مهماتنا في هذين القطاعين تخدم بناء الحزب، و هي تتوزع بين المهمات الرئيسية
ســاس شــعار تعليــم شــعبي عربــي ديمقراطــي ــ 

أ
فق ديمقراطي وطني جذري، و على ا

أ
 وضع نضالت هذين القطاعين في ا

 و قيادة هذه النضالت تخـدم تكـتيكيــا مهمـات توسـيع النضـال ضـد الحســن ىعبـدا ى الـدليمي، و هـو مـا نطلـق. و علمي
.عليه القيام بدور مقدمة تكـتيكية للحركة الجماهيرية مرحليا

 نشــر الماركســية اللينينيــة بشــكل واســع، فهمــا يتميــزان بديناميــة فكريــة عاليــة، و بقابليــة عظيمــة لســتيعاب الفكــرــ 
.الثوري، و بهذا فهما يشكلن مركزا رئيسيا للصراع اليديولوجي و انتشار إيديولوجية البروليتاريا

طـر متمرسـة بالنضــال بالنســبة للحركـة الماركسـية اللينينيــة فـي ظــل شــروطها الذاتيــةــ 
أ
 تشكلن ميدانا لتنشــئة و تربيـة ا

.الراهنة
كـــبر، فهـــم يمثلـــون فئـــة مـــن شـــبه البروليتاريـــا، و بحكـــم انســـداد منافـــذ المســـتقبل

أ
هميـــة ا

أ
 و يكـتســـي قطـــاع التلميـــذ ا

مامهم، في ظل نظام التعليم النخبوي القائم على التبعية المطلقة للمبريالية
أ
.ا

 ، مهمـةتوحيــد الماركسـيين اللينينييــن فــي منظمـة مكافحـة واحـدة تكــون نـواة صـلبة للحــزب الثــوريتشكل مهمـة  .12
شـــرنا فـــي البدايـــة إلـــى الخطـــوط العريضـــة لنجـــاز هـــذه المهمـــة

أ
خـــرى، و قـــد ا

أ
 مركزيـــة حاســـمة فـــي إنجـــاز مجمـــوع المهـــام ال

 و الحلقة المركزية في إنجازها، هي توحيد الخط اليديولوجي و السياسي و التنظيمي للحركة الماركسية اللينينية. العظيمة
ن يكــون ديمقراطيــا و منظمـا خاضــعالصــراع اليــديولوجي اليجــابيالمغربية، بواسـطة 

أ
ن يكــون هادفــا للوحـدة، و ا

أ
 ، علـى ا

ن يرتبــط بالممارســة المشــتركة الموحــدة، و يتبــادل التجــارب و المــؤازرة
أ
 لبرنامــج متماســك الحلقــات و منســق الخطــى، و ا

ن يتجنب كل مساوئ الحلقيـة و البــتزاز 
أ
 و بهــذا الصـدد نستفســر عمـا لحظنـاه... إلـخ ... النضالية ضد العدو المشترك، و ا

ول و الثــاني مــن (فــي العــددين اللــذين تســلمناهما مــن جريــدة الرفــاق 
أ
") وحــدة العمــال و الفلحيــن"العــدد ال

أ
 حيــث نقــرا

ولـى 
أ
لة خطيـرة جـدا و نحــن ل" لسـان الحركـة الماركسـية اللينينيــة المغربيـة: تحــت اسـم الجريـدة علـى الصـفحة ال

أ
 هـذه مسـا

م ل، و حرصــا علــى تــدعيم المســيرة اليجابيــة للنقــاش فإننــا
أ
و جرائــد الرفــاق ا

أ
 نــدري مــا إذا كــانت ل تــزال تكـتــب فــي جريــدة ا

.نحتفظ بموقفنا حتى نتوصل بتوضيح من الرفاق
لة

أ
همية البالغة لمسا

أ
شرنا إليه، بالضافة إلى عدم إعطاء الرفاق ال

أ
لة التوحيد توجد بيننا اتفاقات باستثناء ما ا

أ
 في مسا

سـاس رؤيــة موحـدة للوضـع السياسـي فـي كـل مرحلـة و للمهـام الـتي يتطلبهـا، إن ذلـك
أ
 بناء علقــات نضـالية مشـتركة، علـى ا

ساسـية لتحقيــق المزيــد مــن التقــارب اليـديولوجي و السياسـي وممارســة القناعــات الموحـدة و تـدعيمها، و
أ
 سيشكل وسيلة ا

هميتهــا البالغـة، و ذلـك مــا ننهجــه
أ
لة ا

أ
 تمتين جبهة النضال ضد الحكم الرجعي، و لهذا ندعو الرفـاق إلــى إعطــاء هـذه المســا

.، لمصلحة النضال ضد النحراف اليميني ذاته وتصفيته"مارس 23"حتى مع رفاق 
سـاس خـط بروليتــاري سـديد،

أ
ساسي للتوحيـد، علـى ا

أ
 إن بناء منظمة ماركسية لينينية موحدة وصلبة يشكل الهدف ال

جــل بنــاء الحــزب
أ
 و ستشــكل هــذه المنظمــة النــواة الصــلبة للحــزب الثــوري، و هــي الــتي ســتقوم بالمهــام الــتي ســطرناها مــن ا

نها ستصهر إرادة الماركسيين
أ
 قيادة نضالت الجماهير المتصاعدة ضد حكم الحسن ى عبدا ى الدليمي و المبريالية، ل

.اللينينيين و ترص وحدتهم اليديولوجية و السياسية و التنظيمية بصورة ل توفرها حالة التشتت
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أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ن تقــوم عليهــا المنظمــة الماركســية .13
أ
 نســطر بعـــض المبـــادئ التنظيميــة لحــزب البروليتاريـــا الثــوري، و الــتي ينبغـــي ا

:اللينينية الموحدة
 القائمة على جدليــة الطليعـة و الجمـاهير، و تــوفير منظمـة حديديـة و موحـدة الرادة و الفكــر و: المركزية الديمقراطية ــ 

ســاس وحـدة النضــباط علـى جميــع المسـتويات، و
أ
 الممارسة، و تفتح مجال النتقـاد و البتكــار، و متدفقــة الحيويــة، علـى ا

ــــة شــــبه  ينبغــــي ممارســــة المركزيــــة الديمقراطيــــة مــــع الجمــــاهير، و ذلــــك مــــن خلل جدليــــة المنظمــــة و التنظيمــــات الثوري
.الجماهيرية و المنظمات الجماهيرية

مام الجماهيرــ 
أ
.النقد والنقد الذاتي داخل المنظمة و ا

 يجسد مفهــوم: القيادة الجماعية ــ 
أ
شكال تسلط الفرد و المبادرات الفردية اللمسؤولة، إن هذا المبدا

أ
 عبر ضرب كافة ا

.البروليتاريا العام على صعيد الممارسة التنظيمية
.النضباط البروليتاري الصارم و الموحد على كافة المستوياتــ 

:يتطلب تطبيق هذه المبادئ الشروط التالية 
طرــ 

أ
.تعزيز الطابع البروليتاري للمنظمة و بلترة ال

تسديد التثقيف النظري و الصراع اليديولوجي الهادفــ 
التطبيق المتواصل لخطها و انتقاده و إنمائهــ 
.التطهير المستمر للمنظمة من كافة العناصر المنحرفة و المتفسخة و المرتدة و تجديد دمائها باستمرارــ 

 المنظمـة الماركسـية اللينينيــة الموحـدة، تتطلــب العمـل بصــورة متواصـلة علـى: إن مهمة بناء الحــزب و بنــاء نـواته  .14
وسـعبناء 

أ
 تنظيمات ثورية شبه جماهيرية مرتبطة بها، ثم المنظمات الجماهيرية العلنية و السـرية الــتي ترمــي علـى تنظيــم ا

و الحــزب الطليعــي و الجمــاهير الواســعة فــي مختلـــفالجمــاهير
أ
ســلك الرابطــة بيـــن المنظمــة ا

أ
 ، و تشــكل فــي مجموعهــا ال

شـــكال
أ
نـــواع و ال

أ
 و هـــي التنظيمـــات الـــتي تضـــم(إن التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه الجماهيريـــة . التجاهـــات، و مـــن مختلـــف ال

داة) المناضلين المتقدمين الملتفين حول المنظمة
أ
طيره، كمــا تشــكل ا

أ
داة حاسمة في قيادة نضال الجماهير و تا

أ
 تشكل ا

يضــا وســيلة تــدعيم
أ
 حاســمة فــي شــروط النضــال الســري ببلدنــا، فــي ظــل النظــام الســتبدادي القــائم ببلدنــا، و تشــكل ا

طـــر الشـــيوعيين
أ
 المنظمـــة الشـــيوعية المركزيـــة، المتقلصـــة العـــدد بالضـــرورة، و المقتصـــرة علـــى المحـــترفين الثـــوريين و ال

نهــا
أ
 المتمرسين، فهي تزودها بشيوعيين جدد باستمرار، متمرسين بالنضال الثوري داخــل هــذه التنظيمــات الثوريــة، كمــا ا

داة انغراســها فــي الجماهيريــة
أ
طيرهــا وا

أ
داة تا

أ
 و علــى. تشــكل شــرايين المنظمــة الممتــدة داخــل المنظمــات الجماهيريــة، و ا

و ذاك، فـي هـذه
أ
ن تجيد الستعمال الخلق لكل شكل، حسب الظروف الملموسة، بالتركيز على هذا الشكل ا

أ
 المنظمة ا

و تلك، و إدراك العلقات و الروابط الجدلية القائمة بينها
أ
.المرحلة ا

لة حـول .15
أ
همية البالغة في بناء الحزب، فإن التفاق حاصل بيننــا فـي هـذه المسـا

أ
لة الجريدة، ذات ال

أ
 بالنسبة لمسا

مــام"و قد سجلنا ملحظاتكم البناءة حول الكلمة التي كانت تطبع على غلف جريدتنا المركزية . دورها
أ
 ســاعدوا" : "إلى ال

 ، و هـذا راجــع إلـى الهمــال، فقـد كــانت موجــودة علــى"على نشر الفكر الثوري بتسليم هـذه النشــرة إلـى رفــاقكم و معــارفكم
مـام"غلف 

أ
ن ينســحب منهــا منظـور النحـراف اليمينـي، فـي إطــار المفهـوم السـائد لــدور " إلى ال

أ
مـام"قبـل ا

أ
 فـي تلـك" إلـى ال

همل وجودها بعد ذلك
أ
ن. المرحلة، و ا

أ
مــرا مفيـدا، فنحــن نعمــل علــى ا

أ
سلوب العمل بها ل يجعل منها ا

أ
ن ا

أ
 لكننا ل نعتقد ا

داة لحمهـــا و تمســـكها،
أ
 تتـــم دراســـتها بشـــكل جمـــاعي، و هـــي تنحصـــر فـــي تنظيماتنـــا الثوريـــة شـــبه الجماهيريـــة، و تشـــكل ا

خطــاء متعــددة فــي هــذا المجــال، لكننــا نعمــل علــى محاربتهــا. بالضــافة إلــى منظمتنــا ذاتهــا
أ
ن رفاقنــا مرتكبــون ا

أ
 و ل ننفــي ا
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داء
أ
جــل ا

أ
شــواط عديـدة مــن ا

أ
مامنــا قطـع ا

أ
 بشكل مستمر و تصحيحها، و نحن نحرز نتائج طيبة في هذا المجـال، و ل يــزال ا

جل تصـحيح العمـل بهـا، و لهـذا. دورها المنظم بصورة فعالة
أ
 و ستكون انتقادات الرفاق في هذا المجال عامل فعال، من ا

مـا عــن. فإن تبادل الجرائد و لو على نطاق ضــيق، سيســمح بتبــادل التجــارب و النتقــادات و تحســين العمـل بهــا باســتمرار
أ
 ا

عداد 
أ
مام"كـثرة المواضيع النظرية، فذلك ل نتركه في بعض ا

أ
:و هذا راجع لسببين ، "إلى ال

 يتوصــل بالجريــدة المناضــلون الملــتزمون فــي إطــار تنظيماتنــا شــبه الجماهيريــة بالضــافة إلــى الرفــاق، و لهــذا فهــي/ 1
همية

أ
. تلعب دورا موجها و منظما بالغ ال

 الصـــراع الــدائر، ممـــا يفـــرض مهمــة التوضـــيح النظـــري و إبـــراز الخـــط السياســي الســـديد، كمهمــة ملحــة و دائمــة فـــي/ 2
.المرحلة الراهنة

ن هناك مبالغـة متشـددة فـي سـريتها، ممـا قـد
أ
يضا ا

أ
ننا نستنتج ا

أ
 و نتفق مع المبادئ التي حددها الرفاق للجريدة، إل ا

ننا ل نعلم عن ممارسة الرفاق بها من الناحية العملية
أ
.يقلص دورها المنظم و الدعائي و في الصراع الدائر حاليا، كما ا

لة  .16
أ
همية بالغة في بنــاء الحـزبتكـتسي مسا

أ
ساليب العمل ا

أ
صـول فـن النضـالا

أ
ن تجيـد ا

أ
 ، إذ ينبغــي علـى الطليعـة ا

لة الخط و تعكسه في الممارسة، فلنجاح خططنا السياسية ل يكـفي
أ
 الثوري، خاصة في شروط بلدنا، و هي مرتبطة بمسا

سـاليب جامـدة،
أ
مـر هنـا بتقنيــن ا

أ
ساليب و الوسائل الملئمة لتطبيقهـا، و ل يتعلــق ال

أ
ن نجد لها ال

أ
ن تكون سديدة، بل ا

أ
 ا

 ، و الشــيوعي إنســان مبــدع، يعمــل علــىإن الثــورة إبــداعبــل هــي تتنــوع و تتعــدد حســب الظــروف الملموســة و المعقــدة، 
قصرها زمنا

أ
قلها تكليفا، و ا

أ
كـثر الطرق فائدة، و ا

أ
هداف المرسومة با

أ
 و بهــذا. ابتكار وسائل العمل التي تهدف إلى تحقيق ال

جل سد منابع الخطر، نلخص موقفنا في هذا التجاه 
أ
لة الستقطاب من ا

أ
 تغليب مقاييس: الصدد نتفق مع الرفاق في مسا

سـلوب العمـل بهـا، مـا عـدا. الكيف على الكم، و تغليــب مقــاييس الممارســة النضـالية
أ
مـر فيمـا يتعلـق بالوثــائق و ا

أ
 كـذلك ال

ن يكمـن التشـدد فـي سـريتها علـى حسـاب دورهــا المنظــم و الــدعائي
أ
لة الجريـدة الـتي نخشـى ا

أ
 ل نتفـق. ملحظتنا حـول مسـا

يضـــا مـــع الرفـــاق فيمـــا يتعلـــق بعـــزل الرفـــاق المحرضـــين عـــن المنظمـــة، فهـــذا قــد يكـــون علـــى حســـاب تقـــدمهم السياســـي و
أ
 ا

 لهــذا ينبغــي العمــل علــى تــوفير. مســاهمتهم فــي حيــاة المنظمــة، إن عــزل الرفــاق عــن المنظمــة يــؤدي إلــى مــوتهم سياســيا
شكال السرية الملئمة لمساهمتهم مساهمة مباشرة و فعالة في نشاط المنظمــة الــداخلي، الــذي يكســب الرفــاق حيويــة

أ
 ال

ساليب العمل، ل ننسـى التثقيــف اليـديولوجي و السياسـي للرفـاق المناضــلين. كبيرة
أ
 و نحن إذ نعمل على التقان البالغ ل

ن، في تحطيم المنظمــات الثوريــة 
ن
ساليبه حتى ال

أ
نجع ا

أ
 إن. التعــذيب: و تربيتهم على الصمود في وجه العدو، و في وجه ا

ولــى
أ
 تربية شيوعيين عنيدين و متمرسين مدركين لواجبــاتهم الثوريــة و لحتميـة انتصــار الثـورة البروليتاريــة، هـو الضـمانة ال

حــرزت المنظمـة نتائــج عظيمـة. لصـمودهم حينمــا يكونـون معزوليــن فـي عــالم الجلديــن
أ
 فمنـذ. و فـي هـذا الصــدد بالـذات، ا

ي نتائــج فــي هــذا المجــال، بفضــل 1972مــاي 
أ
 تعرضــنا لمحاولــة ضــرب المنظمــة مــرات متعــددة، و لــم يتوصــل العــدو إلــى ا

نواع التعذيب
أ
قسى ا

أ
.صمود رفاقنا البطولي في وجه ا

  يســـتجيب لطـــابع الثـــورة فـــي المرحلـــةنهـــج خـــط وطنـــي ى ديمقراطـــي،ل تنفصـــل مهمـــة بنـــاء الحـــزب عـــن ضـــرورة  .17
هداف البعيدة للبروليتاريا

أ
وسع الطبقات و الفئت الوطنية بال

أ
ن قـدرة الحركـة. الراهنة، و يدمج المصلحة الوطنية ل

أ
 ذلك ا

 الماركســـية اللينينيـــة علـــى جـــر القـــوى الديمقراطيـــة إليهـــا، و دفعهـــا إلـــى النضـــال ضـــد الحكـــم المتعفـــن، و توســـيع عزلتـــه،
 ســـيعطي مضـــمونا واســـعا لنضـــال الجمـــاهير، و ترتبـــط هـــذه المهمـــة جـــدليا بمهمـــة انتقـــاد ميولتهـــا النتهازيـــة اليمينيـــة فـــي
 التعامـــل مـــع الحكـــم، و تشـــطيب هيمنـــة إيـــديولوجيتها البرجوازيـــة علـــى الجمـــاهير الكادحـــة، و انتقـــاد ميولتهـــا اليســـارية

لة الجبهة المتحدة). البصريين(المتطرفة 
أ
لة في معرض نقاشنا لمسا

أ
.و سنعود لهذه المسا
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مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

 إن عملية صياغة خط ماركسي لينيني سديد للثورة المغربية، و بناء الحزب الثوري البروليتاري، ل تنفصل لحظــة .18
همية بالغة في هذا المجــالالثورة المغربية جزءا ل يتجزء من الثورة العربية،عن مهمة اعتبار 

أ
 . و تكـتسي الثورة المغربية ا

 الحلقــةفــإن الثــورة المغربيــة تشــكل . فبحكــم اشــتداد الصــراع الطبقــي ببلدنــا، و بحكــم اســتراتيجية المبرياليــة بالمنطقــة
 ، ممــا يضــع علــى الماركســيينالضــعيفة للمبرياليــة فــي غــرب الــوطن العربــي، و لهــذا تشــكل المركــز الغربــي للثــورة العربيــة

: إن مهماتنا بهذا الصدد تتمحور في . اللينينيين المغاربة مهمات جسيمة في هذا المجال
جــل الســتقللــ 

أ
مة العربية في نضالها ضــد المبرياليــة و الصــهيونية و الرجعيــة، مــن ا

أ
 ربط كـفاح الشعب المغربي بال

 و وضع ذلك في مهمات الدعاية الثورية لفضح مناورات نظام الحسن ى عبد. الوطني و الديمقراطية و الوحدة و الشتراكية
. ا ى الدليمي في هذا المجال

.الرجعية-الصهيونية-تدعيم و توسيع جبهة ثورية عربية واسعة ضد الهجمة المبرياليةــ 
 تمتين علقاتنا السياسية و النضالية بالفصائل الماركســية اللينينيــة علـى امتـداد الـوطن العربـي، و العمـل علــى بلــورةــ 

 خـط نضـالي عـام علـى الصـعيد القـومي يوحـد بينهـا، و يضـع فـي حســابه بـذات الـوقت، الخصــائص المميـزة لكـل نظـام علـى
مميـة فـي دعـم الثـورة العالميــة، علـى قاعــدة. الصعيد القطري

أ
 و بهذا الطريق بالذات، ستسهم الثورة المغربية بواجباتهــا ال

شـــكال التحريفيـــة
أ
ـــة كافـــة ا ـــة، و توطيـــد الخـــط البروليتـــاري الســـديد علـــى المســـتوى العـــالمي، و محارب مميـــة البروليتاري

أ
 ال

.المعاصرة
صيلة و العميقة بين الشعب المغربي و الشعب العربي في الصــحراء الغربيــة، يجعــل مــن الضــروري فــي

أ
 إن الروابط ال

جـــل إنشـــاء المركــز الغربـــي للثـــورة العربيـــة، 
أ
 دمـــج كـفـــاح التحـــرر الــوطني فـــي الصـــحراءصــياغة الســـتراتيجية الثوريـــة، مـــن ا

هميــة فــي. الغربيــة بــالثورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية، فــي اســتراتيجية واحــدة و جبهــة واحــدة
أ
 إن هـذه المهمــة بالغــة ال

.بناء الخط الثوري السديد للحزب الماركسي اللينيني المغربي
الجبهة الثورية المتحدة

 ،ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة شــعبيةإن طبيعــة النظــام الطبقــي الســائد ببلدنــا، يجعــل مــن الثــورة الــتي تختمــر ببلدنــا  .1
ساســي القـــائم بيـــن الطبقــة الكمبرادوريـــة الحاكمــة، الــتي تضــم الملكيــن الكبـــار و البرجوازيـــة

أ
 تســتهدف حــل التنـــاقض ال

خــرى، و
أ
ســـهم الملكيــة و ســيدتهم المبرياليــة مــن جهــة، و الشـــعب بطبقــاته الوطنيـــة مــن جهــة ا

أ
 الكمبرادوريــة، و علــى را

 البروليتاريــا، الفلحـون، شـبه البروليتاريــا،: يتكون الشـعب فـي المرحلـة التاريخيــة الحاليـة مـن الطبقـات الوطنيـة التاليــة 
.البرجوازية الصغيرة، البرجوازية المتوسطة الوطنية

:و تستهدف الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية تحقيق المهمات التالية 
 الطاحة بسلطة الدكـتاتورية الملكية و الطبقة الكمبرادورية و المبريالية، و إرساء دكـتاتورية ديمقراطية شعبية، فيــ 

.إطارالجمهورية الديمقراطية الشعبية، بواسطة المجالس الشعبية
.تحقيق الثورة الزراعية، و تحرير اقتصادنا من هيمنة المبريالية و الستعمار الجديدــ 
.بناء ثقافة شعبية عربية ديمقراطية و علميةــ 
.تهيئ جميع الشروط للنتقال إلى الشتراكيةــ 
.السهام في انتصار الثورة العربية و العالميةــ 

مد
أ
.و يتم انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، بواسطة حرب الشعب الطويلة ال

وســع الطبقــات و
أ
ن تقوم ببنــاء تحــالف ا

أ
جل انتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، فإن على البروليتاريا ا

أ
 و من ا
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ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

جل عزل العدو الرئيسي و تركيز جميع القوى عليه للطاحة به
أ
.الفئت الوطنية ذات المصلحة في هذه الثورة، من ا

ساســيان لقيـام التحــالف الثــوري و الـوطني الواسـع، و انتصــار الثـورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية .2
أ
 إن الشــرطان ال

  و ل ســيما الفلحيــن الفقــراء و المعــدمين،الفلحــي،  -   و بنــاء التحــالف العمــالي بواســطة حزبهــا، قيــادة البروليتاريـــا: همــا 
.الحليف الموثوق به بالنسبة للبروليتاريا

داة السياســية و التنظيميــة لتحــالف الطبقــات و الفئت الوطنيــة و ســائر العناصــر المعاديــة لســيطرة العصــابة .3
أ
 إن ال
و الجبهـة الثوريــة المتحـدةالمبريالية، هي -الكمبرادورية

أ
 و.  بقيـادة الحــزب الثــوريالجبهة الوطنية الديمقراطية الشـعبية، ا

ساســيين 
أ
لة السـلطة،: هذه الجبهة ترتكز في برنامجها علـى بنــدين ا

أ
لة مســا

أ
  للطاحــة بالنظــام القــائم،العنــف الثــوري و مســا

ن يشــمل برنامجــا وطنيــا ديمقراطيــا، كمـا حــددنا
أ
ســاس النضــال العســكري فقــط، بــل ينبغــي ا

أ
 فل ينحصر قيام الجبهة على ا

ساس سلطة وطنية ديمقراطية شعبية
أ
 فالتفاق حول النضال العسكري بذاته غيــر كــاف، فقــد. خطوطه العريضة، و على ا

ن تكــون مؤهلــة للنخــراط فــي الجبهــة
أ
 فئت مــن العــدو نفســه لحــل التناقضــات بينهــا إلــى النضــال العســكري، دون ا

أ
 .تلجــا

لة برنامج الجبهة و خطها السياسي
أ
همية الكاملة لمسا

أ
.ينبغي إذن، إعطاء ال

4.  
أ
طــراف الجبهــة، الصــراع اليــديولوجي، هوالوحدة مع النقدإن مبدا

أ
ن يسود العلقات بيــن ا

أ
سلوب الذي ينبغي ا

أ
  ال

 .و النقد ضد التذبذب و ميولت المساومة و الصلحية القائمة موضوعيا في صفوف حلفاء البروليتاريا و الفلحيــن الفقــراء
ساس البرنامج السياسي و صيانته و تجذيره باستمرار

أ
 و الشرطان الحاسمان لسيادة التـوجيه البروليتــاري،. و الوحدة على ا

.قيادة الحزب الثوري، و التحالف المتين بين العمال و الفلحين: هما 
ن هــذا التحــالف فــي واقــع بلدنــا الملمــوس، ســيتم بصــورة  .5

أ
 ، وكطبقــاتبيــن الطبقــات الوطنيــة رئيســية نحــن نؤكــد ا

حـزاب تسـير نحـو تقلــص نفوذهـا الجمــاهيري و السياسـي حـتى داخـل
أ
ن هـذه ال

أ
حـزاب البرجوازيــة الحاليـة، ل

أ
 ليست عـبر ال

حـــزاب جماهيريـــة تمثـــل طبقاتهـــا سياســـيا و تنظيميـــا، إلـــى تجمعـــات فئويـــة مـــن
أ
 طبقاتهـــا نفســـها، و تتحـــول تـــدريجيا مـــن ا

 إن هــذا يفرضـــه واقـــع تطـــور الصــراع الطبقــي ببلدنــا، حيـــث كــان الشـــرط الضـــروري لنمــو الطبقـــة. المحـــترفين السياســـيين
حزاب السياسية الجماهيرية للبرجوازية الوطنيــة، و تحويلهــا إلــى فئت

أ
سها الملكية، هو تفكيكها لل

أ
 الكمبرادورية و على را

ســلوب المــزدوج الـذي درج الحكــم
أ
 من السياسيين المحــترفين، و العمــل علــى دمجهــم فـي إطــار النظـام نفســه، بواسـطة ال

خرى: على التعامل به معهم 
أ
 و لهذه الســتراتيجية المدعمـة مــن. الرهاب المستمر من جهة، و الحوار و المناورة من جهة ا

يضا
أ
ساسها القتصادي ا

أ
.طرف المبريالية ا

حزاب تمثل طبقاتها من الناحية السياسية، فكل موقف سياسي في المجتمع هو موقــف
أ
ن هذه ال

أ
 إننا ل ننفي إطلقا ا

 طبقــي، ينتمــي لطبقــة مــا، لكــن تمثيلهــا لهــذه الطبقــات كـقــوى فاعلــة فــي الصــراع الطبقــي، و مــن موقــع مصــالحها الطبقيــة
كـثر ميولتها اليمينية و مصالحها الفئوية كمحترفين سياسيين، مــا يجعلهــا

أ
 المعادية للمبريالية يتقلص تدريجيا، و تمثل ا

جنحــة و عناصــر جذريــة داخــل هـذه. بصورتها الحالية، غير مؤهلة للنخــراط فـي الجبهـة الثوريــة المتحـدة
أ
 و ل ننفــي تواجـد ا

جنحــة الجذريــة و
أ
ن نمو نضالت العمال و الفلحيــن و القـوى الثوريــة، سـيؤدي بتمـايز هـذه ال

أ
برزنا دائما ا

أ
حزاب، و قد ا

أ
 ال

ن نبــالغ فـي
أ
حــزاب الموجـودة محـدودة، و ل ينبغــي لنـا ا

أ
 بروزها بشكل مستقل، لكن هذه الفئت الموجودة داخـل هـذه ال

هميتهــا، إننــا ل نســد بــاب الجبهــة فــي وجــه جميــع هــذه الفصــائل و العناصــر الجذريــة داخــل هــذه
أ
ن نضــخم مــن ا

أ
 قيمتهــا و ا

وسع الطبقــات و الفئت، و
أ
ن تضم هذه الجبهة ا

أ
ن من مصلحة البروليتاريا و حلفائها الثوريين ا

أ
حزاب و خارجها، ذلك ا

أ
 ال

ساســية فــي هــذا. الــدليمي-عبــد ا-العناصــر الوطنيــة المعاديــة للمبرياليــة و لطغمــة الحســن
أ
 بــل تقــوم إحــدى مهماتهــا ال

جنحة و العناصر الجذرية إلـى التعـبير عـن نفســها بشــكل مسـتقل، و دفعهـا للنخــراط فـي الجبهـة
أ
 التجاه، إلى دفع هذه ال
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ن نعمــل علــى مــد جســور التحــالف الــوطني الواســع، للســتفادة حــتى مــن تناقضــات العــدو، و. الثوريــة المتحــدة
أ
 بــل يجــب ا

كـثر شراسة في كل مرحلـة 
أ
 تمهيــدا) الـدليمي و المبرياليــة-عبـد ا-و هـو فـي المرحلـة الراهنـة طغمـة الحســن(عزل العدو ال

.للطاحة به
ن نلمس إمكانياتها و حدودها ؟ .6

أ
ما هي بالملموس هذه القوى الديمقراطية و فصائلها الجذرية حتى نستطيع ا

 حــــزب البرجوازيــــة المتوســــطة، يمثــــل ميلهــــا السياســــي لصــــلح النظــــام الحــــالي، و يضــــم حــــزب:  حــــزب الســــتقلل
ن حزب الستقلل سيقبل يوما النخــراط فـي جبهــة

أ
يضا عناصر هامشية من الطبقة الكمبرادورية، و ل نعتقد ا

أ
 الستقلل ا

لة السلطة بواسطة النضال العسكري، لكننا ل ننفي إمكانية تطور بعــض العناصــر الشــابة المتنوعــة فــي
أ
 ثورية، تطرح مسا

.حزب الستقلل
 الـــوجه السياســـي للبيروقراطيـــة النقابيـــة، يمثـــل تجمعـــا سياســـيا يمينيـــا داخـــل البرجوازيـــة:  اتحـــاد عبـــد ا إبراهيـــم

 الوطنيـــة، و ترتبـــط مصــالحه بمصــالح الجهـــاز النقـــابي الـــبيروقراطي المرتبـــط بجهـــاز الدولــة، فهــو يشـــكل فئــة معاديــة لنمــو
 البروليتاريــا كطبقــة ثوريــة مســتقلة، و لهــذا فــإن مــن مهمــات بنــاء حــزب البروليتاريــا بالنســبة للماركســيين اللينينييــن، هــي

ي نضــال جــذري، حيــن وقفــت صــفا. إزاحــة هيمنــة هــذه الفئــة علــى الطبقــة العاملــة المغربيــة
أ
 و قــد بــرز موقفهــا المعــادي ل

.1973مارس  3واحدا مع الطبقة الحاكمة حين انطلق حركة 
ن هـذه الجماعـة:  جماعة علي يعته

أ
قصى حد لهـذه القـوى السياسـية، و ل نعتقــد ا

أ
 و هي فئة معزولة جدا، و ذيلية إلى ا

قل في المدى المتوسط
أ
.ستنهج طريقا جذريا على ال

 و هي فئة سياسية تعبر عــن اتجــاه البرجوازيــة الصـغيرة الصــلحي، و تشــكل فــي ذات الـوقت الواجهــة:  اتحاد بوعبيد
ييد الجبهة الثورية و النخراط فيها

أ
مـر نضــال إيــديولوجيا و سياســيا. السياسية لجناح البصري، و هي مؤهلة لتا

أ
 و يتطلب ال

.عديدا ضد ميلها الصلحي
 هو الفئة التي تعبر عن الميل الديمقراطي الثوري داخل البرجوازية الصغيرة، و اتجاههـا البلنكــي فـي:  جناح البصري

كـثر القـــوى السياســـية اســـتعدادا مـــن الناحيـــة الموضـــوعية، للنضـــمام كطـــرف فعـــال فـــي
أ
 الســـتيلء علـــى الســـلطة، و هـــي ا

ن جنـــاح البصـــري، زائـــد الحركـــة الماركســـية اللينينيـــة يشـــكل الجبهـــة الثوريـــة
أ
ن نعتـــبر ا

أ
 الجبهـــة الثوريـــة، لكـــن ل ينبغـــي ا

 المتحدة، إن هـذا إنمــا يقفــز عــن طبقــات وطنيــة و عناصــر مسـتقلة ل يمثلهــا هـذا الجنــاح، و ل الحركـة الماركســية اللينينيـة،
طرافا فعالة في الجبهة

أ
.ستشكل ا

خر قد يتطور في ظل نمو الشروط الموضوعية للصراع الطبقي داخل الجيش، هو اتجــاه
ن
 في هذا الصدد نرشح اتجاها ا

ن بــروزه رهيــن بمــدى قــدرة الطليعــة البروليتاريــة علــى التقــاط النزعــة الوطنيــة
أ
 الضــباط الــوطنيين، هــذا احتمــال فقــط، إذ ا

.التي تنمو داخل الجيش، في إطار عمل سياسي منظم، و دفعها إلى جانب الثورة الشعبية
ن .7

أ
كـثر هــذه القــوى السياســية حاليــا اســتعدادا للنخــراط فــي جبهــة ثوريــة متحــدة، إل ا

أ
 إن جنــاح البصــري إذن هــو ا

ن تــوفر عــدة شــروط سيســاعده علــى التطــور فــي اتجــاه
أ
 خطــه السياســي الراهــن و ممارســته الراهنــة ل يكـفيــان، لكننــا نعتقــد ا

نقـــاض انـــدحار خطـــه البلنكـــي الـــبرجوازي
أ
 ديمقراطـــي وطنـــي جـــذري، يـــؤهله للنخـــراط كطـــرف فعـــال فـــي الجبهـــة، علـــى ا

برزنا سابقا حمل السلح فقط
أ
 إن النهج الحــالي الــذي. الصغير، فل يكـفي في هذا المجال كشرط للنخراط في الجبهة كما ا

ن يشكل طرفا فعال في الجبهة، و من سمات هذا النهج السلبية 
أ
:ينهجه، ل يسمح له با

مري ــ 
ن
سلوب التا

أ
وفقير(ال

أ
.بدل من العنف الجماهيري) يصل به لحد التحالف مع ا

.الديمقراطي الجذري الذي حددنا بعض بنوده سابقا- برنامج إصلحي ل يصل إلى مستوى البرنامج الوطنيــ 
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ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ثير السلبي الذي تتركه ممارسته على الجماهيرــ 
أ
.التا

.معاداته المتطرفة للشيوعيةــ 
ثير السياســي للحركــة الماركســية اللينينيــة كطليعــة،

أ
جــل إبــراز الخــط الثــوري الســديد، و توســيع التــا

أ
 إن النضــال مــن ا

 و لهذا فهو إذ يشكل القوة السياسية الــتي تملــك المكانيــات للنضــمام. يتطلب نضال إيديولوجيا و سياسيا ضد هذا النهج
 إلى الجبهة، تتطلب بذات الوقت و بصورة جدلية نضال إيديولوجيا و سياسيا ضد نهجه السلبي، بهدف دفعـه فــي التجــاه
 الــــوطني الــــديمقراطي الجــــذري الــــذي يســــاهم فــــي صــــهر إرادة الشــــعب فــــي الثــــورة الوطنيــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية بقيــــادة

  و قــدرتها علـى السـير قـدما فـي بنــاء حـزب البروليتاريــا الثــوريإن تنمية و تقويـة دور الحركـة الماركسـية اللينينيـة. البروليتاريا
ساســـيا فـــي ذلـــك، و تفتقـــد الحركـــة الماركســـية

أ
 فـــي ظـــل الشـــروط الموضـــوعية لنمـــو الحركـــة الجماهيريـــة، سيشـــكل عـــامل ا

 اللينينيـــة اليـــوم كـثيرا مـــن المقومـــات للقيـــام بـــذلك، و منهـــا التشـــتت، إذ ل ترقـــى العلقـــات بيـــن فصـــائلها علـــى المســـتوى
.الجبهوي ذاته

 لهذا فنحن إذ ننمي علقاتنا و نعمل على توطيد برنامج سياسي مشترك و نضال موحد مع التجاه الــديمقراطي الثــوري
وســع) جناح البصري(

أ
جل بنــاء ا

أ
جل بناء جبهة في المدى القريب، بل من ا

أ
خرى، ليس من ا

أ
جنحة ال

أ
ن و سائر ال

ن
 منذ ال

 جبهة معارضة للحكم في جميع مراحل النضال، في نفس الـوقت الـذي نخضـع خطـه البلنكــي للنقـد بشــكل متواصـل، و
جــل انتصــار الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة

أ
ســاس التهيــئ لقيــام الشــروط الحقيقيــة لجبهــة ثوريــة متحــدة مكافحــة، مــن ا

أ
 علــى ا

جــل جبهـة متحـدة، بــل فـي. الشعبية
أ
 بل إننا ل نلغي الدور اليجابي ذاته للقـوى الديمقراطيــة الصـلحية، لكــن ليـس مـن ا

ن مــــن مهمــــة الثــــوريين الماركســــيين. الــــدليمي- عبــــد ا - اتجــــاه تنميــــة جميــــع مظــــاهر المعارضــــة لنظــــام الحســــن
أ
 ذلــــك ا

شكال و إمكانيات المعارضة و الحتجاج و التناقضات، لمصلحة عزل النظام القائم
أ
 اللينينيين، التقاط و استيعاب كافة ا

جل ذلك
أ
شكال التنظيمية ل

أ
قصى حد، و صياغة الخطط و الشعارات السياسية و ال

أ
.ل

وليــة مــن الجبهــة"هذا هو مضمون عمل الماركسيين اللينينيين في هذا المجــال، و ليسـميه الرفــاق 
أ
شــكال ا

أ
 ، فنحــن"ا

 بنـــاء الحـــزب البروليتـــاري الماركســـي: نضـــع لـــه كهـــدف مباشـــر، خدمـــة الحلقـــة المركزيـــة مـــن مهـــام الماركســـيين اللينينييـــن 
هداف غير مباشرة

أ
.اللينيني، ثم هدف الجبهة المتحدة و عزل النظام القائم كا

ن  .8
أ
وليــة للجبهــة"يلــح الرفــاق علــى ا

أ
شــكال ال

أ
نــه ل ينبغــي" ال

أ
 ناضــجة داخــل الحركــة الطلبيــة، و نفهــم مــن الســياق ا

لة علــى صــفحات 
أ
برزنــا موقفنــا مــن هــذه المســا

أ
مــام"تغليــب طــابع الصــراع علــى الوحــدة، لقــد ا

أ
 لقــد كــانت). 14عــدد " (إلــى ال

وليــتين مــن عملــه داخــل الحركــة الطلبيــة 
أ
 مــن(المهمــة الرئيســية بالنســبة للتيــار الماركســي اللينينــي علــى طــول الســنتين ال

 و إحــرازه علــى قيــادة، كـتيــار جمـاهيري مسـتقلهو بلورة نفســه ) للتحاد الوطني لطلبة المغرب 15إلى المؤتمر  14المؤتمر 
مــام الصــراع المســتميت للصــلحية للبقــاء علــى هيمنتهــاالحركــة الطلبيــة

أ
 و قــد كــان تغليــب.  ، و هــذا كـان يضــعه مباشــرة ا

ن نعفــي
أ
 طابع الصـراع علـى طـابع الوحـدة اختيــارا ضــروريا ل مفـر منـه يتجــاوز النوايــا الطيبـة للماركســييين الينينييــن، دون ا

خطاء في هذا الصدد 
أ
سلوب الــذي(مسؤوليتنا من بعض ال

أ
 رئيسيا، فهي ليست إل انعكاسا لل

أ
نها ليست خطا

أ
 بالرغم من ا

ن بإمكـــان التيـــار الماركســـي اللينينـــي و قـــد غـــدا تيـــارا). كنـــا ننهجـــه فـــي علقتنـــا بالجمـــاهير الطلبيـــة
أ
 و نحـــن نعتقـــد اليـــوم ا

ن يعمل على تغليب طابع الوحـدة دون نسـيان الصـراع
أ
 إن تغليــب. جماهيريا فعل، و محرزا على قيادة الحركة الطلبية، ا

حــد الطرفيــن 
أ
و الوحــدة(ا

أ
 إنمــا يخضــع فــي نظرنــا لكــل مرحلــة و المهمــات الــتي تتطلبهــا، و هــو يخضــع فــي نظرنــا) الصــراع ا

لة إنضــــاج قيــــادة الماركســــيين الينينييــــن لمصــــلحة بنــــاء الحــــزب الثــــوري البروليتــــاري
أ
 و قــــد طرحنــــا برنامجــــا. حاليــــا، لمســــا

) و ليس جبهويا(ديمقراطيا 
أ
 م ، سيعمل على تعزيز وحدة جميع القوى الديمقراطيــة، و ســيوفر.ط.و.بهذا الصدد في إطار ا
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.الشروط لرصها في وحدة متماسكة كهدف مباشر لمصلحة هدف بناء الجبهة المتحدة حين نضج شروط قيامها
 إن رؤيتنــا لبنــاء الجبهــة الثوريــة، الــتي تجســد التحــالف الثــوري و الــوطني الواســع للطبقــات و الفصــائل و العناصــر .9

طــراف
أ
 الوطنيـــة، ســـيجعل مــن التنظيمــات الجماهيريــة الثوريـــة القاعــدة الرئيســية لبنــاء الجبهــة، بالضــافة إلــى لقــاءات ال

ساس قاعدة هـذه التنظيمــات الثوريــة الجمــاهيري
أ
و اللجـان. الثورية و على ا

أ
ن لجـان نضــال الشــعب ا

أ
شــرنا إلــى ا

أ
 و لهـذا فقـد ا

و
أ
 الثوريـــة ستشـــكل وســـيلة رئيســـية فـــي بنـــاء الجبهـــة، و هـــي تختلـــف إطلقـــا عـــن التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه الجماهيريـــة ا

شرنا إليها سابقا
أ
وســع الجمــاهير و فــي مجمــوع الطبقــات،. الجماهيرية التابعة للحزب التي ا

أ
 هذه اللجان تعمل علــى تنظيــم ا

يضــا
أ
 بمســاهمة كافــة الفصــائل الوطنيــة و تعبئتهــا فــي النضــال الــوطني الــديمقراطي كـتنظيــم قاعــدي للجبهــة، و ستشــكل ا

عداء الشعب
أ
.وسيلة لتمرين الجماهير على ممارسة السلطة الثورية ضد ا

العنف الثوري
ن الطريق الثوري ببلدنا هـو العنــف الثــوري الجمـاهيري فـي شـكل حـرب التحريــر الشـعبية، .1

أ
شرنا بوضوح إلى ا

أ
 لقد ا

شــرنا إلــى هــذا
أ
 إن هــذا الختيــار الســديد يفرضــه التحليــل الســديد لواقعنــا الــوطني و الظــروف الدوليــة المحيطــة بــه، و قــد ا

خــرى و علــى صــفحات" حــول الســتراتيجية الثوريــة"التحليــل بصــورة مــوجزة فــي وثيقــة 
أ
 و طورنــاه فــي عــدد مــن التحاليــل ال

مام"
أ
".إلى ال
ن النمــوذج البلشــفي فــي الســتيلء علــى الســلطة فــي .2

أ
كــدنا ا

أ
شــكال غيــر مطروحــة إطلقــا، حينمــا ا

أ
 لقــد طــرح الرفــاق ا

كـتوبر 
أ
 شـكل محـددا مـن العنــف الثــوري الجمـاهيري فـيغير سديد بالنسبة لنا كطريق للثـورة، لقـد كنـا نقصــد بـذلك  1917ا

نها حرب بمعنى مجابهة مسلحة، و شعبية بمعنى قام بها. الستيلء على السلطة في ظروف ملموسة
أ
كد الرفاق با

أ
 و حينما ا

كيـد مجـاني محـض، فل مجــال هنـا لقحـام المضـمون اللغـوي للكلمـات، و
أ
 الشعب و طبعها بخصاله، فإنما هو في نظرنا تا

ن تتبعــه الثــورة المغربيــة فــي الظفــر بالســلطة الثوريــة بواســطة
أ
ســلوب الــذي ينبغــي ا

أ
 إنمــا المقصــود هنــا بالضــبط تحديــد ال

 ماركسي لينيني ثابت، و توطيدها بناءا على تحديد خصائصها الملموسة
أ
.العنف الثوري الجماهيري، كمبدا

 الســتيلء: هــو ) النتفاضــة الشــاملة(إننــا نفهــم مــن الخصــائص المميــزة للنمــوذج البلشــفي فــي نهــج العنــف الجمــاهيري 
 علــى الســلطة بضــربة واحــدة، و مــرة واحــدة، بالعتمــاد علــى قــوى البروليتاريــا و تحــالف الفلحيــن و الجنــود الثــوريين، فــي
سلوب المحدد الذي نهجته الثورة

أ
 ظروف الصراع المبريالي الدائر، بهذا المعنى المحدد للنموذج البلشفي نقول إن هذا ال

ساليب العنــف الثــوري. في روسيا ل يستجيب لواقعنا الملموس
أ
حد ا

أ
سلوب حرب التحرير الشعبية كا

أ
ن ا

أ
 و نقول بالمقابل ا

نها حرب فلحية بقيادة البروليتاريا و حزبها الطليعي، الفلحــون هـم قواهـا الرئيســية، مــن حيــث
أ
 الجماهيري، من حيث ا

نهــا ل تهــدف إلــى الســتيلء علــى الســلطة مــرة واحــدة فــي مجمــوع البلد، بــل تحــرز عليــه تــدريجيا و علــى مراحــل، و ليــس
أ
 ا

مد، يتـم فيـه تغييـر مـوازين القـوى تـدريجيا، و مراكمـة عوامــل النتصـار النهـائي علـى
أ
 بضربة واحدة بل عبر صراع طويل ال

سلوب قد تطور و اغتنى بكـفاحــات الشــعوب المقهــورة،. مراحل، في ظروف الهجوم المبريالي والرجعي الشامل
أ
 إن هذا ال

بـــرز نمـــاذجه ) و بلـــدنا ينتمـــي إلـــى هـــذه البلـــدان(و فـــي البلـــدان المســـتعمرة وشـــبه المســـتعمرة 
أ
 الثـــورة الصـــينية و: و كـــانت ا

غناهــا الرفــاق الفيتنــاميون بصــفة. الفيتناميــة و الكوريــة
أ
 و قــد قــام الرفيــق مــاو تســي تونــغ بصــياغة نظريــة حــرب الشــعب و ا

 هذه الخصائص تستجيب لشروط بلدنا ملموســا، و تفــرض علينــا اختيــار. خاصة، و هي تغتني على الدوام بتجارب جديدة
سلوب حرب التحرير الشعبية كطريق للثورة

أ
.ا

كـتوبر؟ 
أ
هل يعني هذا إقبار الحقيقة الكونية لثورة ا

ســلوبا خاصــا فــي الســتيلء
أ
نها طبقت ا

أ
كـتوبر العظيمة ليست كونية لمجرد ا

أ
لة هنا،إن ثورة ا

أ
 ل مجال لطرح هذه المسا
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كـتـوبر
أ
هميـة العالميـة لثـورة ا

أ
 على السلطة بوسيلة العنف الثوري الجماهيري في شكل النتفاضة الشاملة، و إنما تتعـدى ال

نهــا فتحــت عصـرا جديـدا فـي تاريــخ البشـرية هـو 
أ
 ، وعصـر انتصــار الشـتراكية و انــدحار المبرياليـةهذا النطاق الضيق، في ا

نهــا شــكلت
أ
ضــيفت إليهــا ل

أ
ســس الــتي جعلــت مــن كلمــة اللينينيــة تضــاف إلــى الماركســية، و لكنهــا ا

أ
يضــا هــو ال

أ
 ليــس ذلــك ا

."  ماركسية عصر المبريالية و الثورة البروليتارية  ": مرحلة جديدة تمام الجدة في الماركسية، لقد شكلت 
فاق في وجه النموذج البشــري فــي السـتيلء علـى السـلطة بالنســبة للثــورة العالميـة، و الشـعوب

ن
 لذلك، فنحن نسد ال

ســاليب
أ
خريــن ال

ن
ن ننظـر لل

أ
نــه ليــس مــن مهمتنـا ا

أ
ن يزعــم ذلـك، فضــل عــن ا

أ
ي ماركسـي لينينــي ا

أ
 المضـطهدة، و ل يمكــن ل

ن ينتهجوها في استعمال العنف الثوري الجماهيري داخل بلدانهم
أ
.التي ينبغي عليهم ا

ســلوب رئيســـي، و الــتي طبقـــت فــي عــدد مــن
أ
ســاليب الكـفـــاح المســلح الــتي تنهـــج الرهــاب الـــبرجوازي الصــغير كا

أ
مــا ا

أ
 ا

نهـا
أ
سـلوب ل يناســب شــروط بلدنـا الملموسـة فقـط، و لكــن ل

أ
نهـا ا

أ
 البلدان و انتهت إلى طريق مسدود، فنحن ل نرفضــها ل

ن الجمـاهير هـي صـانعة التاريــخ، و
أ
سلوب خاطئ، ينطلـق مـن مفـاهيم تعــارض المفهـوم البروليتــاري للعـالم، الـذي يؤكـد ا

أ
 ا

خذ قضيتها بيدها
أ
ن تا

أ
نها لكي تتحرر، ما عليها إل ا

أ
.ا

مـد، يتطلـب رســم الطريــق السـديد الــذي: إن هذا الختيار الســتراتيجي بالنســبة لشــعبنا  .3
أ
 حــرب الشــعب الطويلــة ال

 يصــل منــه كـفــاح الجمــاهير الثــوري إلــى حــرب الشــعب الشــاملة فــي الظفــر النهــائي بالســلطة الثوريــة، و الــذي هــو فــي نفــس
هميـة بالغـة فـي قيـادة العمليـة. الوقت استراتيجية الطليعة الثورية

أ
 إن صياغة هذه الستراتيجية الثوريــة السـديدة تكـتسـي ا

ن تقــوم علــى جدليــة
أ
ن هــذه الســتراتيجية ينبغــي ا

أ
كيــد منــذ البدايــة ا

أ
 الثوريــة و بنــاء الطليعــة البروليتاريــة، و لكــن ينبغــي التا

 ، هــذه الجدليــة تفرضــها ممارســة الجمــاهير ذاتهــا، فــإذا كــان قيــامالعمــل السياســي و العمــل المســلح، فــي جميــع المراحــل
 جيــش مســلح يخــدم مصــالح العمــال و الفلحيــن و الشــعب، و تحــت قيــادة حــزب البروليتاريــا و الجبهــة المتحــدة يشــكل
ن ينمـــو إل فـــي غمـــار العمـــل السياســـي الجمـــاهيري، و

أ
كيـــدة لنتصـــار الثـــورة، فـــإن العمـــل المســـلح ل يمكنـــه ا

أ
 الضـــمانة ال

ن
أ
ســـاس الجيـــش السياســي للثـــورة، و كلمـــا كــان بإمكـــان الطليعـــة ا

أ
ن يتهيكـــل و ينمـــو إل علـــى ا

أ
 الجيـــش المســـلح ل يمكـــن ا

ن يتهيكــل و ينمــو
أ
وســع مــدى جيشــها السياســي، كلمــا كــان بإمكــان الجيــش المســلح ا

أ
شــد التنظيــم، و توســع إلــى ا

أ
 تتنظــم ا

ن يحرز النتصارات تلو النتصارات
أ
.ويتطور ويتسع باستمرار، و ا

كـثر من قرن و ربع مـن الكـفــاح المريــر للبروليتاريــا العالميـة و الشـعوب المضـطهدة، ينبغـي
أ
 هذه الحقيقة التي يؤكدها ا

لة العنف الثوري و الستراتيجية الثورية
أ
.دائما وضعها في اعتبارنا حين معالجة مسا

مــام الماركســيين اللينينييــن المغاربــة ؟ و مــا هــي مهمــاتهم فــي .4
أ
 هــل يعتــبر إطلق الكـفــاح المســلح المهمــة المباشــرة ا

.هذا المجال ؟ يشكل الجواب على هذين السؤالين مهمة جوهرية في صياغة الخط الماركسي اللينيني للثورة المغربية
ن الكـفــاح المســلح"الشــعور بالتعطــل" الظــروف مناســبة جــدا، و إلــى حــد : "يجيــب الرفــاق بوضــوح 

أ
 ، و نحــن نعتقــد ا

شكال العنف الثوري ليس مهمة مباشرة
أ
على ا

أ
غلــب الظــروف،كا

أ
 ، فإذا كان العنف الثوري يشكل مهمة نضالية دائمــة فــي ا

ولــى
أ
شــكاله البدائيــة ال

أ
 ينبغي على الثوريين القيام به و قيادته كلما نضجت شروطه خلل المعارك الجماهيرية، و تطـوير ا

شــرار (
أ
 فــإن) إلــخ... مظــاهرات عنيفــة، احتلل المعامــل و الضــيعات و المــدارس، احتجــاز الباطرونــات و عملء الســلطة ال

شكال العنف الثوري ل تزال ظروفه غير مناسبة، و ل يكـفي في هـذا المجــال ترديـد الشــروط
أ
رقى ا

أ
 خوض الكـفاح المسلح كا

لة مـــن زاويـــة الشـــروط
أ
 الموضـــوعية العامـــة فـــي البلد، الـــتي هـــي لمصـــلحة الثـــورة بصـــورة عامـــة، بـــل ينبغـــي معالجـــة المســـا

.السياسية و التنظيمية التي يتطلبها إطلق الكـفاح المسلح، و السير به في طريق سديد نحو حرب الشعب الظافرة
ن نحدد حدود هذا التقدم و نواقصه، حتى ل نســقط

أ
 حقا إن الحركة الجماهيرية متقدمة، لكن علينا في نفس الوقت ا
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 لقد حددت منظمتنا بصــورة سـديدة اتجــاه المرحلـة التاريخيــة الراهنـة مـن تطـور الصـراع. في تقييم ذاتي للحركة الجماهيرية
نه طـــابع اشـــتداد 

أ
زمـــة النظـــام و تناقضـــاته و نمـــو الحركـــة الجماهيريـــةالطبقـــي ببلدنـــا ، بـــا

أ
بـــرزت فـــي تحليلهـــا الشـــروطا

أ
 ، و ا

نهــا ل تــزالالعفويــة: الموضــوعية لهــذا النمــو فــي نضــالت الحركــة الجماهيريــة، و حــددت طــابعه الرئيســي 
أ
 ، و نتائــج ذلــك ا

نه بســبب مــن هــذه العفويــة، فــإن هــذا النمــو ل يســير فــي خــط
أ
بــرزت بالمقابــل بــا

أ
 مطلبيــة فــي ســياقها العــام و مشــتتة، و ا

ثير الــــبرجوازي الصـــغير
أ
نـــه يتعـــرض لكـثير مـــن النعراجـــات و النكســــارات وللتـــا

أ
 ، و)الصـــلحي و البلنكـــي(مســـتقيم، و ا

نه الطــابع 
أ
ولــى مــن هــذا النمــو بــا

أ
 ، إذ يمـــارس الحكــم هجومــا رجعيـــا شــامل مجهضــا كــلالــدفاعيحــددت طــابع المرحلــة ال

 مكـتســبات الحركــة الجماهيريــة فــي مراحــل نضــالها الســابقة، و تحــاول الجمــاهير الــدفاع عنهــا فــي حــدود وســائلها النضــالية
 تهيــئ شـروط قيـادة: "و لهذا وضعت منظمتنا كشعار سديد للثوريين في تحديـد مهـامهم المرحليـة تجــاه هـذا النمـو . الراهنة

زمــة"النضال الدفاعي للحركة الجماهيرية
أ
جل تغييــر مــوازين القــوى تــدريجيا، و تعميــق ا

أ
 ، كإحدى الحلقات الوسيطة من ا

تي إل
أ
برزت منظمتنا كذلك ان هذا التهيئ والنتقــال إلـى المرحلـة التاليـة، ل يــا

أ
 النظام و النتقال إلى المرحلة الهجومية، و ا

ن تنمـو و تتطـور و تقـود الجمـاهير فـي الطريـق
أ
 عـبر قيـادة ثوريـة متماسـكة، ســيمكنها فـي ظـل شـروط موضـوعية مناسـبة، ا

.الثوري
جـل بنــاء هـذه القيـادة، و تـوفير نـواة بروليتاريــة، و

أ
 و لهذا صاغت مهـام الماركسـيين اللينينييـن فـي هـذا التجـاه، مـن ا

 كسب مواقع سياسية وتنظيمية داخل مناطق الصدام، بتكـثيف الدعاية الثورية، ببناء منظمــة ماركســية لينينيــة واحــدة،
جل عزل الحكم، و خلق شروط بناء الجبهــة المتحــدة، بــالتهيئ العســكري

أ
 بتدعيم و تمتين وحدة القوى الديمقراطية من ا

...العملي 
ن تكـون هنــاك حركـة جماهيريـة متقدمـة، و

أ
ن تكـون الظـروف مناسـبة فعل، و ا

أ
 و فقط بإنجاز هـذه المهمـات، يمكــن ا

زمــة الحكــم و تعميقهــا
أ
نها موضوعة في سياق ثوري جذري، و بقيادة ثورية متماسكة، و قــادرة علــى تفجيــر ا

أ
 نعني بمتقدمة ا

ولـى، بالكـفــاح الجمـاهيري حسـب درجـةو ل تنفصــل هـذه المهمـات عــن مهمـة . باسـتمرار
أ
شــكاله ال

أ
 إدمــاج العنــف الثــوري با

لة العنــف
أ
جــل تنميــة إدراكهــا الثــوري بمســا

أ
 ، و خلــق الشــروط المناســبة للنتقــال إلــىكـفاحيتهــا و مســتوى تنظيمهــا، مــن ا

جــل بنــاء
أ
ن تصب فــي النضــال مــن ا

أ
 الكـفاح المسلح الذي يجسد وعيها الثوري و طاقاتها الملموسة، و ينبغي لهذه المهمة ا

ن يسد في وجهها سبل التبلور
أ
رضية الموضوعية ل ا

أ
ن يوفر لها ال

أ
ن يجهضها، و ا

أ
.الطليعة البروليتارية ل ا

ثيرهم السياسـي 3و بهذا الصدد فإن حركة 
أ
 مارس، في ظل غياب الدعاية الثورية المكـثفة للماركسـيين اللينينييــن و تــا

ثير الصـــلحي ســـاهمت فـــي تعميـــق الســـلبية و
أ
ن تقلـــص التـــا

أ
 الجمـــاهيري قـــد لعبـــت دورا ســـلبيا بمـــا ل يقـــاس، فبـــدل مـــن ا

.النتظارية لدى الحركة الجماهيرية كما تثبت ذلك الممارسة العملية لمناضلينا
 و ل تنفصل هذه المهام التي تخلـق الشــروط الفعليـة المناسـبة لطلق الكـفــاح المسـلح المنظـم، عـن مهمـة صـياغة .5

لة الكـفاح المسلح، يحدد مهماتنا للنتقال إلى هذا الشــكل و تطــويره إلــى حــرب الشــعب،خط استراتيجي
أ
  فيما يخص مسا

 الــتي تكــن احتقــارا عميقــا للســتراتيجية و" مــارس 23"إننــا ل نــدعو كمــا تفعــل . وذلــك فــي إطــار اســتراتيجية ثوريــة شــاملة
لة، إن غيــاب الســتراتيجية الثوريــة هــي ســمة مميــزة للنتهازيــة اليمينيــة، و غيــاب

أ
جيــل هــذه المســا

أ
 الســتراتيجيين إلــى تا

 لهذا ينبغـي وضـع اســتراتيجية ثوريـة فيمـا. الخطط الفعلية، و الحلقات الوسيطة لنجازها، سمة مميزة للصبيانية اليسارية
ن تنهجه الطليعة الثورية في تفجير الكـفــاح

أ
لة العنف الثوري، و الكـفاح المسلح، يحدد الطريق الذي ينبغي ا

أ
 يتعلق بمسا

ن تحدد مهامها على ضوئها
أ
ولى إلى مراحله العليا نحو الستيلء على السلطة الثورية، وا

أ
شكاله ال

أ
 و تحديــد. المسلح، من ا

لة 
أ
سـاس تصـورات مجـردة، و لكــن بقــدر مـا"تصورية"هذه الستراتيجية ليس مسا

أ
مل فكري على ا

أ
نها نابعة من تا

أ
 ، بمعنى ا
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مامنــا، و محاولــة تحديــد تجاههــا العــام، و مــن تمــة صــياغة خطــة
أ
 هــي محاولــة لتحليــل ملمــوس لمجــرى الوقــائع الملموســة ا

ن
أ
 عامــة تحــدد علــى ضــوئها مهامنــا المرحليــة و البعيــدة، إن الماركســيين اللينينييــن ليســوا عرافيــن، و إنمــا ينبغــي عليهــم ا

حداث، انطلقا من التحليل الملموس للواقع الملموس، و يبقى سـير هـذا التجـاه العـام رهيـن
أ
 يشيروا إلى التجاه العام لل

شــياء"و معرفــة تحديــد هــذا التجــاه العــام ،الــذي . بتفاعــل تناقضــات الواقــع، و تــدخلهم كعامــل ذاتــي حاســم
أ
 ســتمر بــه ال

ســـاس تحليـــل مـــادي جـــدلي لتناقضـــات" مســـبقا
أ
ن يكـــون قائمـــا علـــى ا

أ
لة ضـــرورية بالنســـبة للقيـــادة الثوريـــة، شـــريطة ا

أ
 مســـا

و ذاك
أ
 إن مفهومنــا. الواقــع، و طبيعــة الصــراع بينهـــا ،و مـــوازين القــوى المختلفــة، الــتي يمكنهــا ترجيـــح كـفــة هــذا التجـــاه ا

لة 
أ
 ، بقدر ما هو التحديد الذي يرسمه لتطــور اتجــاه نمــو حــرب الشــعب"تصورية"للقواعد الحمراء المتحركة، ليس إذن مسا

عطينا عددا من العناصر المهمة في واقع بلدنا الملموس التي تفيــد بهــا، و نعيــد
أ
ولى ببلدنا، و قد ا

أ
 الظافرة في مرحلتها ال

ساسية
أ
.هنا تحديد التجاه العام لستراتيجية القواعد الحمراء المتحركة و بعض منطلقاتها ال

 و ســيتحتم علــى الطليعــة.إن النطلقــة الحاســمة تكمــن فــي الباديــة، و مــن الفلحيــن بالــذات و مــن الثــورة الزراعيــة .6
برزنا سابقا

أ
ن تنتقل من مرحلة توزع قواها بيــن مراكـز البروليتاريــا و منـاطق- الماركسية اللينينية ىكما ا

أ
 في مرحلة لحقة، ا

ن تحتفــظ بقيـادة(الصدام، إلى تمركز قواها الرئيسية في مناطق الصدام و الفلحين 
أ
 قواها الرئيسـية فقــط إذ ينبغــي عليهـا ا

س به
أ
).النضال الثوري في المدن، التي تشكل في بلدنا ثقل ديموغرافيا و اقتصاديا و سياسيا ل با

ن يقودنـا بصـورة رئيســية إلـى شـن 
أ
 انتفاضــات منسـقةإن العمل السياسـي و التنظيمـي داخـل منــاطق الصـدام، ينبغــي ا

.للفلحين
ساسـي

أ
فــق، و هـذا هـو النقــص ال

أ
 هذا هو المنطلق، لكن الكـتفاء بهــذا الهـدف فــي انطلق حـرب الشــعب يبــدو بــدون ا

فـاق الــتي تفتحهــا
ن
هـدافها و مهامهــا، و مــا هـي ال

أ
 في المبادرة الثاقبة التي تكلم عنها الرفاق، إذ لـم يحـدد الرفــاق طبيعتهــا و ا

ن تحــدد لنــا كيــف نصــل مــن كـفــاح الجمــاهير
أ
ن علــى الســتراتيجية الثوريــة ا

أ
ينــا ا

أ
 لنطلق حــرب التحريــر الشــعبية، و قــد را

ولى، إلى حرب الشعب الشاملة
أ
شكاله ال

أ
.العنيف با

:هذه النتفاضة الفلحية المنسقة المسلحة ينبغي  .7
ن يتم منها اختيــارــ 

أ
ن يتم تنظيمها في مناطق الصدام، يتحدد اختيارها حسب شروط نضالية و عسكرية دقيقة، و ا

أ
 ا

ن يتـم اختيــار هـذه النتفاضــات الفلحيـة المنسـقة
أ
ضعف الحلقات في سياسـة النظـام و تمركـز قـواته، و ا

أ
 تلك التي تشكل ا

ساسي
أ
.في الظرف السياسي المناسب و اللحظة المناسبة، و هذا شرط ا

ن يتــم تطــبيق البرنامـــج الثـــوري خلل هــذه النتفاضــات، ــ 
أ
فــق) برنامـــج الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة(ا

أ
 الــذي يفتـــح ال

مــــام الجمــــاهير 
أ
شــــرار، تســــليح(الثــــوري ا

أ
كـثر شراســــة و عملئهــــم ال

أ
رض، تصــــفية الملكيــــن الكبــــار ال

أ
 الســــتيلء علــــى ال

حمر و إنشاء الميليشيات 
أ
ولى للجيش ال

أ
...).الفلحين، تنظيم الكـتائب ال

طيرــ 
أ
ن ذلك سيمكن من توزيع قوات العدو، و من تا

أ
ن ترتبط هذه النتفاضات بنمو كـفاح الجماهير في المدن، إذ ا

أ
 ا

ت المقاومــة المسـلحة...). البروليتاريا، شبه البروليتاريا، البرجوازية الصــغيرة (للطاقات العالية لجماهير المدن 
أ
 و قــد نشــا

 في المدن إبـان معركـة التحريـر الـوطني، بتنســيق مـع ظهــور جيـش التحريـر فـي الباديـة، و تطــورت النتفاضـات الكـبيرة فـي
دت 54، انتفاضة فاس في 53بالبيضاء، غشت  1952ديسمبر (المدن التي ساهمت في ذلك 

أ
هميـة الكـبيرة الـتي ا

أ
 ذات ال

يام
أ
).عمليا إلى تحرير المدينة القديمة من قوات الحتلل لعدة ا

حمـر ــ 
أ
ولـى للجيـش ال

أ
نويــة ال

أ
ن تضع لها الطليعة البروليتارية كهدف رئيسي، نشـوء ال

أ
و الفيـالق(ا

أ
ولـى ا

أ
و الكـتــائب ال

أ
 ا

ولى 
أ
حمـر...ال

أ
ولـى للجيــش ال

أ
نويـة ال

أ
ولـى علـى شـكل )  إلخ ،المهـم هـو ال

أ
نويـة ال

أ
نصــارو سـتكون هـذه ال

أ
 إن هـذه. قـوات ال
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نصارالنتفاضات ستؤدي إلى انطلق 
أ
.، بشكل رئيسي داخل الباديةحرب ال

ن تعتمــد فــي اســتمرارها علــى تسلســلها و اتســاعها إلــى عــدة منــاطق، و .8
أ
 ينبغــي لهــذه النتفاضــات الفلحيــة المنســقة ا

نصار وارتباطها بتنمية نضالت المدن، و تكســير جهــاز العــدو القمعــي
أ
 تعميق نضالت الجماهير العنيفة، و تنمية حرب ال

ولــى، و بحكــم وجــود نظــام مركــزي قــادر علــى التــدخل الســريع رغــم تــداعي
أ
تها فــي مرحلــة ا

أ
 فــي المدينــة، و ذلــك بحكــم نشــا

ثبتت ذلك(جهازه 
أ
 و) بواسطة النقلب العسكري(يعتمد في حل تناقضاته على حسمها بشكل سريع ) تجربة البصريين ا

نصار و اشتعال لهيب حرب الشعب الظافرة
أ
.ذلك هو الذي سيحقق استمرارها وانطلق حرب ال

ن العدو سيتمكن من قمع العديــد مــن النتفاضــات و إجهــاض
أ
كيد ا

أ
 ذلك هو معنى القواعد الحمراء المتحركة، و من ال

مـر ل مفـر منـه، لكـن القـدرة علـى التطـبيق
أ
ولى بحكم الشروط التي ذكرناهـا، و هـذا ا

أ
 العديد من المكـتسبات في المرحلة ال

ولــى، ســيمكن مــن تنميــة انتفاضــات الفلحيــن المنســقة، و
أ
نصــار فــي المرحلــة ال

أ
 الخلق لســتراتيجية و تكـتيــك حــرب ال

ســيس منـاطق محـررة دائمـة بارتبــاط وثيــق بمعركـة
أ
علـى فـي حـرب الشـعب، نحـو تا

أ
 نضالت المـدن، و النتقــال إلـى مرحلـة ا

.التحرر الوطني بالصحراء الغربية
ولــى فــي مســيرة حــرب الشــعب، و هــي اســتراتيجية .9

أ
هــداف القواعــد الحمــراء المتحركــة كمرحلــة ا

أ
 ذلــك هــو مضــمون وا

 حــرب"ترتكــز علــى بلــورة الطاقــات الملموســة و الخلقــة للجمــاهير الكادحــة، و لهــذا فقــد رفضــنا منــذ البــدء اختيــار تكـتيــك 
لة العنــف الثــوري و الســتيلء علــى الســلطة"العصــابات المتنقلــة

أ
 ، إن رفضــنا هــذا ينصــب علــى اختيــار اســتراتيجي فــي مســا

 وهو الختيار الذي تنهجه بعض" حرب العصابات المتنقلة"بمعزل عن صراع الجماهير الطبقي، و قد سمينا هذا الختيار 
مريكــا اللتينيــة والــتي يســميها البعــض

أ
 نظريــة الفوكــو، و قــد قمنــا بنقــد هــذه النظريــة فــي دراســة"المجموعــات الثوريــة فــي ا

شــــكال العنــــف الثــــوري"
أ
ن يرفضــــوا حــــرب العصــــابات المتنقلـــة و حــــتى". مختلــــف ا

أ
 و بطبيعـــة الحــــال ل يمكــــن للثــــوريين ا

ن يظــل مجــرد تكـتيــك فــي اســـتراتيجية ثوريـــة شــاملة تعتمــد علــى قــوة الجمــاهير، هــي اســتراتيجية حــرب
أ
 الرهــاب، لكـــن ا

.الشعب التي ل تقهر
طــر عســكرية قياديـة، فقــد اعتبرنــا .10

أ
ولــى ا

أ
 إن تطبيق هذه الستراتيجية يتطلب تهييئ عسكريا منظما، و بالدرجــة ال

لة مؤجلة حتى 
أ
ن مهمة التهيئ العسكري ليست مسا

أ
 ، بــل اعتبرناهــا إحــدى مهــام الحركــة الماركســية"نضج الشروط"دائما ا

جيــل، و ربطناهــا بمهمــة بنــاء منظمــة ماركســية لينينيــة واحــدة طليعيــة صــلبة و راســخة
أ
 اللينينيــة الراهنــة الــتي ل تقبــل التا

  للثورة المغربية، ينبع مــن التطــبيقخط عسكريجماهيريا، ذات خط ثوري سديد، و وضعنا في مركز هذا التهيئ، وضع 
  تعمــل علــىمدرســة عســكريةالخلق للماركســية اللينينيــة علــى واقعنــا الملمــوس، وحــددنا كمهــام فــي هــذا المجــال، إنشــاء 

نويــة مســلحة ضــرورية
أ
ســميناها ا

أ
طــر العســكرية هــي الــتي ا

أ
طــر العســكرية القياديــة، و هــذه ال

أ
 بلــورة هــذا الخــط و تنشــئة ال

ولى و قيادته
أ
حمر ال

أ
نوية الجيش المغربي ال

أ
يضا و بصورة جدلية ا

أ
.لقيادة و تنظيم انتفاضات الفلحين المنسقة، و هي ا

 تلــك كــانت بعــض الخطــوط العريضــة لمســاهمة منظمتنــا فــي بنــاء الخــط الماركســي اللينينــي الســديد للثــورة المغربيــة،
ســاس دمــج الحقيقــة العامــة للماركســية

أ
 الضروري لقيام وحدة الماركسيين اللينينيين المتينة كمهمة تاريخية عظيمة، على ا

ن يوسـعوا اطلعهــم عليهــا بدراســة جريــدتنا المركزيـة و مختلــف نشــراتنا و
أ
 اللينينيـة بواقـع ثورتنــا الملمـوس، يمكــن للرفـاق ا

.كراساتنا
ن السير بهذا النهج السديد الذي يتبعه حاليا نقاشنا و صيانته،

أ
 إن هذا النقاش الجاري بيننا هو مكسب هام جدا، و ا

.بتطويره باضطراد، سيشكل في حد ذاته انتصارا هاما للحركة الماركسية اللينينية، و انتصارا للخط الثوري السديد
و

أ
خـر منهـا، ا

ن
 و قد قمنا في صياغة هذه المساهمة بتلخيص وجهة نظرنا فـي عـدد مــن القضــايا الرئيسـية و تجنبنــا عـددا ا
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ن تقــدما
أ
نهــا ذات وزن كـبير فـي تحديــد الخــط الماركسـي اللينينــي للثـورة المغربيـة، معتـبرين ا

أ
ثرناهـا بصــورة جانبيـة، رغــم ا

أ
 ا

ســس الممارســة
أ
خـرى، و سيضـع ا

أ
ثارها انطلق نقاشنا، سيصــل بنــا إلـى طـرح القضــايا ال

أ
 بهذا الصدد في هذه القضايا التي ا

 إن الســتمرار فــي هــذا النهــج و ضــمان المســاهمة.النضــالية الموحــدة، متقــدمين هكــذا بالتدريــج نحــو صــياغة خــط موحــد
 الفعالة اليجابية لجميع الماركسيين اللينينيين المخلصين من جميع المنظمات دون اســتثناء، ســيمكننا مــن الســير قـدما
 فــي بلــورة خــط الثــورة المغربيــة، و بنــاء وحــدة الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة، الــتي يتطلبهــا الوضــع الراهــن كخطــوة

ولى في بناء حزب البروليتاريا الماركسي اللينيني
أ
.ضرورية ا

عاشت وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة
عاش حزب البروليتاريا الماركسي اللينيني
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مام"
أ
في المبادئ التنظيمية لمنظمة "إلى ال

القانون الداخلي

ول
أ
الفصل ال

المبادئ التنظيمية
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ولى 
أ
:المادة ال

ساســي لمنظمتنــا
أ
 التنظيمــي ال

أ
 إن ســيادة نظــام المركزيــة الديمقراطيــة يــؤدي إلــى بنــاء. المركزيــة الديمقراطيــة هــي المبــدا

خــرى، فــي بنيانهــا الــداخلي و فــي علقتهــا مــع الجمــاهير
أ
 و. منظمــة حديديــة صــلبة مــن جهــة، و متدفقــة الحيويــة مــن جهــة ا

جــل إنجــاز
أ
 إلــى تــوفير شــروط بنــاء وحــدة الرادة و وحــدة الفكــر و وحــدة الممارســة داخــل المنظمــة، مــن ا

أ
 يقــود هــذا المبــدا

عضاء المنظمة للقيادة. مهماتها الثورية العظيمة
أ
 انضباطا موحدا لكافة ا

أ
.و يتطلب سيادة هذا المبدا

 إن الجمع الجدلي و الخلق بين المركزية الــتي تـؤدي إلـى تــوفير بنــاء صــلب و متماسـك للمنظمـة، و بلــورة سياســاتها فـي
 الواقــع الملمــوس، و الديمقراطيــة الــتي تفتــح مجــال المبــادرة و الخلــق و النتقــاد داخــل المنظمــة، يشــكل إحــدى الشــروط

ن يسود علقات المنظمــة بتنظيماتهــا. الحاسمة لبناء طليعة بروليتارية متماسكة و متدفقة الحيوية
أ
 إن هذا الجمع ينبغي ا

.الشبه جماهيرية و الجماهيرية، مما يؤدي إلى غرس جذورها الجماهيرية و تطوير ممارستها و سياساتها باضطراد
:المادة الثانية 

 القيــادة الجماعيــة إحــدى الشــروط الحيويــة لســيادة نظــام المركزيــة الديمقراطيــة، و يفــترض ذلــك محاربــة
أ
 و يشــكل مبــدا

جهزتهــا الجماعيــة
أ
شــكال تســلط الفــرد، و تجــاوز إرادة المنظمــة و ا

أ
فــراد فــي تنفيــذ. كافــة ا

أ
 مســؤولية ال

أ
 و ل يلغــي هــذا المبــدا

.القرارات و المحاسبة عليها
:المادة الثالثة 

 النضباط البروليتاري هو إحدى الشروط اللزمة لبناء الطليعة البروليتاريــة المنظمــة و قيــادة الثــورة
أ
 النضــباط. إن مبدا

عضـــاء و علـــى كافـــة المســـتويات
أ
عضـــاء المنظمـــة و. الصـــارم بالنســـبة لكافـــة ال

أ
 ل يقـــوم علـــى كبـــت طاقـــات ا

أ
 إن هـــذا المبـــدا

خرى
أ
.تكبيلها، بل يرمي إلى توفير منظمة حديدية متراصة من جهة، و متدفقة الحيوية من جهة ا

:المادة الرابعة 
ســلحة فـي تطــوير خــط المنظمــة و ممارســتها

أ
هـم ال

أ
 النقد و النقد الـذاتي ا

أ
 إن ممارســة النقــد و النقـد الــذاتي. و يشكل مبدا

عضاء المنظمة يؤدي إلى صقل عناصرالطليعة و بلترتهم بشكل صارم، و تصفية كافة رواســب الممارســة
أ
 من طرف جميع ا

عضــــاء
أ
شــــكالها المختلفــــة لــــدى ال

أ
 إن ممارســــة النقــــد و النقــــد الــــذاتي فرديــــا و. و اليديولوجيــــة البرجوازيــــة و القطاعيــــة و ا

مـام الجمـاهير، يســهم فـي بنــاء الطليعـة البروليتاريــة و توسـيع و تعميـق روابطهــا بالجمــاهير، و تطـوير
أ
 جماعيا، داخليا، و ا

.خطها و ممارستها، و تنشئة شيوعيين طليعيين يجسدون النسان الجديد
:المادة الخامسة 

 إن بنــــاء التنظيمــــات الثوريــــة الشــــبه جماهيريــــة، الــــتي تــــؤطر المناضــــلين القاعــــديين الملتفيــــن حــــول الخــــط السياســــي
هميـــة، و تجســـد هـــذه التنظيمـــات الثوريـــة شـــبه

أ
 للمنظمـــة و إيـــديولوجيتها البروليتاريـــة، يشـــكل مبـــدئ تنظيميـــا عظيـــم ال

 و. الجماهيريــة الروابــط المتماســكة للمنظمــة بالمنظمــات الجماهيريــة، و بعامــة جمــاهير البروليتاريــا و الجمــاهير الكادحــة
 اللينينـي، و تربيـة مناضــلين جـدد، وت وســيع-هي تشــكل بـذلك ســلحا فعــال فـي عمليــة بنــاء حــزب البروليتاريــا الماركسـي

شـــكال العمـــل الســـري و
أ
ـــة، و الربـــط بيـــن ا ـــدعائي و التحريضـــي، و العمـــل داخـــل المنظمـــات الجماهيري  نطـــاق العمـــل ال

شكال الشرعية و اللشرعية
أ
.العلني، و بين ال

 المركزيـــة الديمقراطيـــة ، و يتطلـــب ذلـــك مـــن كافـــة هيئت و
أ
 و تخضـــع هـــذه التنظيمـــات فـــي علقاتهـــا بالمنظمـــة، لمبـــدا

عضاء المنظمة، إنشاء هذه التنظيمات و العتناء بها بصورة بالغة، و وضع ذلك في مقدمة مهامهم اليومية
أ
.ا
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:المادة السادسة 
:يتطلب التطبيق الحي لهذه المبادئ توفير الشروط الخمس التالية 

 تــــدعيم الطــــابع البروليتــــاري للمنظمــــة و رفــــدها بالعناصــــر الطليعيــــة الصــــلبة، مــــن العمــــال و الفلحيــــن الفقــــراء و .1
ولــى، و

أ
مــامهم بالدرجــة ال

أ
 المتوسطين، و تثقيفهم تثقيفا نظريا عاليا، و تطوير مبادراتهم، و فتح فــرص الحــتراف الثــوري ا

ولوية في تحمل المسؤوليات داخل المنظمة، و ذلك من خلل العمل على غـرس جــذور المنظمــة فـي صــفوف
أ
 إعطائهم ال

.البروليتاريا و الفلحين و مجموع الجماهير الكادحة، و تعزيز مضمونها الطبقي باضطراد
 اللينينية و روحها الحية، و اكـتساب القدرة علــى-التثقيف النظري الشديد و العمل المتواصل على دراسة الماركسية .2

شـــكال اليديولوجيــة البرجوازيـــة و القطاعيــة و الســـتعمارية
أ
داة للتحليــل الملمــوس، و النضــال ضــد كافــة ا

أ
 اســـتعمالها كــا

شكال الجمود العقائدي و التجريبية و النتقائية و بصورة خاصة، التحريفية المعاصرة
أ
.الجديدة، و ا

شــكال الممارســات الليبيراليــة و الذاتيــة و .3
أ
 التطــبيق المتواصــل لسياســات المنظمــة و خططهــا المرســومة، و تصــفية ا

.النعزالية
الفصل الثاني

العضوية
:المادة السابعة 

ي مـــواطن مغربـــي ل يقـــل عمـــره مـــن 
أ
 ســـنة مـــن العمـــال و الفلحيـــن و الشـــبيبة الثوريـــة، و ســـائر العناصـــر 17يحـــق ل

ن يكـــون عضـــوا فـــي المنظمـــة، إذا هـــو اســـتعد لللـــتزام بخطهـــا اليـــديولوجي و
أ
نـــثى، ا

أ
و ا

أ
 الشـــيوعية المخلصـــة ذكـــرا كـــان ا

 السياســي و التنظيمــي، و النخــراط عضــوا فعــال فــي فــي إحــدى تنظيماتهــا، و ممارســة خطهــا السياســي بحمــاس، و اســتعد
داء اشتراكه المالي

أ
.للتضحيات العالية التي يتطلبها انتصار الثورة، و قبل بنظامها الداخلي وا

:المادة الثامنة 
عضــاء المرشــحين بالمنظمــة بصــورة فرديــة بعــد تربيتهــم و مراقبــة ممارســاتهم داخــل الخليــا المرشــحة، و

أ
 يتــم التحــاق ال

و اللجنة المحلية
أ
.يتم اللتحاق بقرار من لجنة الفرع ا

عضــاء المرشــحين داخـل الخليـا المرشـحة. إن الخليا المرشـحة هـي وسـيلة السـتقطاب داخــل المنظمـة
أ
 و يتــم تربيـة ال

 اللينينيـة-على الممارسة البروليتاريــة، و علـى اسـتيعاب خــط المنظمـة و نظامهــا الـداخلي، و التمكــن مـن جـوهر الماركسـية
عضاء فعالين فور التحاقهم بالمنظمة

أ
.حتى يكونوا ا

:المادة التاسعة 
دية الواجبات التالية

أ
:يجب على عضو المنظمة تا

لـوان و .1
أ
شـد حــزم ضـد كافــة ا

أ
ن يطبق بشــكل دائــم خــط المنظمـة اليــديولوجي و السياسـي و التنظيمـي، و يناضــل با

أ
 ا

و 
أ
شكال النتهازية اليمينية ا

أ
".اليسارية"ا

شكال النضال، و بذل كامل التضحيات التي يتطلبها انتصار الثورة .2
أ
ن يستعد لخوض كافة ا

أ
.ا

ن .3
أ
شكال خرق النضباط للمنظمة و تخريب وحدتها و تماسكها، و ا

أ
ن ينضبط في إطار المنظمة، و يحارب جميع ا

أ
 ا

ي نوع كانوا
أ
عداء و الخصوم من ا

أ
منها، و يخبر بالمؤامرات التي تحاك ضدها من طرف ال

أ
شد الحرص على ا

أ
.يحرص ا

ن يمــــارس النقـــد و النقـــد الـــذاتي بصــــورة إيجابيـــة، و يطهـــر تفكيــــره و ممارســـته مـــن كافـــة رواســــب اليـــديولوجيات .4
أ
 ا

.القطاعية و الستعمارية و البرجوازية

www.30aout.info                                                                                                                              194



مام": 
أ
ساسية للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى ال

أ
ول1980  ــ 1970الوثائق ال

أ
   الخط الثوري: الجزء ال

ن يثــابر بصــورة دائمــة علــى اســتيعاب جــوهر الماركســية .5
أ
 اللينينيــة، و إســهامات ماوتســي تونــغ، و دروس النضــالت-ا

ممية، و يعمق استيعابه للمفهوم البروليتاري للعالم ، و يحارب المفهوم البرجوازي
أ
.ال

ن يـــدافع علـــى خـــط المنظمــة و يعمـــل علـــى تطـــويره و الدعايـــة لـــه فـــي وســـط الجمـــاهير، و توســـيع نفوذهـــا و تـــدعيم .6
أ
 ا

نصار جدد، و العمل على تطوير تنظيماتها شبه الجماهيرية و الجماهيرية
أ
.صفوفها و العمل على كسب ا

رائها، و يتعلم منها .7
ن
ن يخلص للجماهير و لقضيتها، و ينصت ل

أ
.ا

و مـــــع الجمـــــاهير،  ومـــــع كـــــل الثـــــوريين و .8
أ
خلق البروليتاريـــــة فـــــي علقاتهـــــا المنظمـــــة الداخليـــــة ،ا

أ
ن يتحلـــــى بـــــال

أ
 ا

ن يجسد النسان الجديد في ممارسته اليومية
أ
.الديمقراطيين، و ا

ن يربط جميع قضايا الثورة المغربية بالثورة العربية ، و يدافع عنها بصورة دائمة .9
أ
.ا
ييـــد الحـــار لقضـــايا البروليتاريـــا العالميـــة، و الشـــعوب المضـــطهدة، و التحـــرر .10

أ
مميـــة البروليتاريـــة و التا

أ
ن يلـــتزم بال

أ
 ا

.الوطني
ن يؤدي اشتراكه المالي، و يساهم في تطوير مالية المنظمة، و يحافظ على تجهيزاتها. 11

أ
.ا

:المادة العاشرة 
:و يحق لعضو المنظمة ممارسة الحقوق التالية 

.حق الترشيح لكافة المسؤوليات من جميع المستويات داخل المنظمة، في نطاق مقتضيات النظام الداخلي .1
.حق التصويت في نطاق مقتضيات النظام الداخلي .2
شكال المحددة .3

أ
.السهام في بناء خط المنظمة و رسم سياساتها و شعاراتها طبقا لل

عضــائها، بغــض النظــر عــن .4
أ
رائــه شــفاهيا و كـتابيــا فــي كافــة خــط المنظمــة و شــعاراتها و هيئتهــا و ا

ن
 حــق النقــد و إبــداء ا

ي. مســؤولياتهم، و ذلــك عــبر الطــرق المشــروعة
أ
 كمــا يحــق لــه المطالبــة بــإجراء المحاكمــات التنظيميــة و المحاســبات ضــد ا

عضاء المنظمة
أ
.كان من ا

الفصل الرابع
الهيئت المركزية

:المادة الثالثة عشرة 
المؤتمر الوطني العام

عضــاء المنظمــة .1
أ
على سلطة في المنظمة، إذ يجسد الرادة العليا لكافة ا

أ
 و يــدعى المــؤتمر. المؤتمر الوطني العام هو ا

جيله، و تتحمــل
أ
 الــوطني العــام للنعقــاد مــرة كــل خمــس ســنوات، مــن طــرف اللجنــة المركزيــة للمنظمــة، الــتي يحــق لهــا تــا

مام المؤتمر حين انعقاده ،كما يحق لهــا عقــد المـؤتمرات الســتثنائية
أ
و عقــده. مسؤولية قرارها ا

أ
جيــل ا

أ
 و يتــم اتخـاذ قــرار التا

غلبية الثلثين
أ
.استثنائيا با

 يقــوم المــؤتمر الــوطني العــام برســم الخــط السياســي للمنظمــة،  و لبــث فــي جميــع القضــايا المرتبطــة بــه، و تعــديل و .2
.إقرار النظام الداخلي، بما في ذلك حل المنظمة، و محاسبة اللجنة المركزية و انتخاب اللجنة المركزية الجديدة

عماله .3
أ
ولى لجنة لتسيير ا

أ
.ينتخب المؤتمر في جلسته ال

عضـاء العـاملين، الــذين .4
أ
 تحدد اللجنة المركزية عدد مندوبي المؤتمر، و ل يحق الترشيح كمنـدوب فــي المـؤتمر إل لل

ساسـية الـتي تقترحهــا للمـؤتمر
أ
ن تطـرح الوثـائق ال

أ
كـثر من سنة في عضوية المنظمة، و ينبغي على اللجنة المركزيـة ا

أ
 قضوا ا
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أ
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قل قبل موعد انعقاده
أ
.شهرين على ال

:المادة الرابعة عشرة 
اللجنة المركزية

على سلطة في المنظمة ما بين مؤتمرين، و تقوم اللجنــة المركزيــة بتطــبيق مقــررات المـؤتمر، و .1
أ
 اللجنة المركزية هي ا

.رسم سياسة المنظمة، و الشراف على سيرها على كافة المستويات
عضــاء مرشــحين .2

أ
عضائها، و ينتخــب بجــانبهم ا

أ
ن يحدد عدد ا

أ
 ينتخب المؤتمر اللجنة المركزية بالقتراع السري، بعد ا

عضـاء فـي
أ
عضــاء الــدائمين الــذين يتعــذر عليهــم متابعــة مهــامهم كا

أ
 ل يتجاوز عددهم ثلــث اللجنـة المركزيـة، يحلــون محــل ال

 و ل يحــق. اللجنة المركزية، و يحق لهم حضور اجتماعاتها الدورية و الستثنائية، إذا قــام المكـتــب السياســي باســتدعائهم
كـثر من سنتين فقط الترشيح لعضوية اللجنة المركزية

أ
مضوا ا

أ
.إل للمندوبين الذين ا

عضــائها .3
أ
و ثلــث ا

أ
و اجتماعــات اســتثنائية، باسـتدعاء مـن المكـتــب السياسـي ا

أ
 تعقد اللجنة المركزية اجتماعات دورية ا

غلبية الثلثين. الدائمين
أ
عضائها با

أ
ي من ا

أ
.وي حق لها فصل ا

.تنشئ اللجنة المركزية لجانا لتسيير شتى واجبات عمل المنظمة، يشرف عليها المكـتب السياسي .4
:المادة الخامسة عشرة 

المكـتب السياسي
 المكـتب السياسي هو قيادة المنظمة بين اجتماعي اللجنة المركزية، يشرف على تطبيق مقرراتهــا و مقــررات المــؤتمر .1

طــر و العلقـــات
أ
 الــوطني العـــام، و علـــى ضــمان القيــادة السياســـية اليوميــة للمنظمــة علــى جميـــع المســتويات، و تكـــوين ال

جيل اجتماعاتها الدورية. الخارجية
أ
و تا

أ
.و يحق له استدعاء اللجنة المركزية للجتماعات الستثنائية، ا

عضــائه و محاسـبته و تعــديل تركيبـه بإقالــة بعــض .2
أ
 تنتخب اللجنة المركزيـة المكـتــب السياسـي، و تقـوم بتحديــد عــدد ا

و إقالته كليا
أ
عضائه ا

أ
.ا

عضائه .3
أ
ي عضو من ا

أ
.يجتمع المكـتب السياسي دوريا و في الظروف الطارئة بطلب من ا

:المادة السادسة عشرة 
المجلس الوطني العام

عضــائها
أ
 يحق للجنة المركزية في حالة تعذر انعقاد المؤتمر الوطي العام، عقد مجلس وطني عــام يضــم بالضــافة إليهــا و ا

عضـــاء مختلـــف هيئت المنظمـــة
أ
منـــاء و ممثلــي اللجـــان المحليـــة، و ا

أ
عضـــاء لجـــان الفـــروع، و ا

أ
 و يملـــك هــذا. المرشـــحين، ا

.المجلس كافة صلحيات المؤتمر الوطني العام
الفصل الخامس

المنظمات الفرعية و المحلية و القاعدية
:المادة السابعة عشرة 

 و تضم منظمة الفرع. تتكون المنظمات الفرعية و المحلية و القاعدية من منظمة الفرع و المنظمة المحلية و الخلية .1
كـثر، و تشــكل لجنــة الفــرع قيــادة المنظمــة الفرعيــة و

أ
 عــدة منظمــات محليــة، و تتشــكل المنظمــة المحليــة مــن خليــتين فــا

و مؤتمر المنظمة المحلية
أ
.اللجنة المحلية قيادة المنظمة المحلية، و يتم تعيينها في مؤتمر الفرع ا

و السياسـة المحليــة، علــى ضـوء الخــط السياسـي للمنظمـة .2
أ
 تقوم المؤتمرات الفرعية و المحلية بتحديــد سياسـة الفـرع ا

 و. المحدد من قبل المؤتمر الوطني العام و اللجنة المركزية و مكـتبها السياسي، على ضوء واقع المجال الذي تناضل فيه
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و علــى مســتوى المنظمـــة المحليــة،
أ
 تعقـــد هــذه المـــؤتمرات بشـــكل دوري مـــرة كــل ســـنتين، علــى مســـتوى منظمــة الفــرع، ا

و اللجنة المحلية
أ
.باستدعاء من لجنة الفرع ا

و دعوتها للنعقاد بشكل استثنائي
أ
جيل هذه المؤتمرات، ا

أ
.و يحق لهما تا

 تشرف اللجنة المركزية و مكـتبها السياسي على عقد مـؤتمرات لجــان الفــروع و المنظمــات المحليـة، و تقـدم فيهــا هـذه .3
خيرة تقارير عن نشاطها و يتم محاسبتها

أ
.ال

:المادة الثامنة عشرة 
و اللجنــة المحليـة عـن

أ
ية ظروف، توقيــف الفـرع ا

أ
و مكـتبها السياسي بمصادقة اللجنة المركزية في ا

أ
 يحق للجنة المركزية ا

ن يتــم ذلــك بتعميــم تفســيري ينشــر علــى عمــوم
أ
عضــائها، علــى ا

أ
ي عضــو مــن ا

أ
و إبــدال ا

أ
خرى، ا

أ
داء نشــاطها، و تعويضــها بــا

أ
 ا

.و يحاسب المؤتمر اللجنة المركزية على قراراتها في هذا المجال. المنظمة
:المادة التاسعة عشرة 

 و تقوم لجنة الفرع بالشــراف علـى تطــبيق مقــررات المـؤتمر الـوطني العــام، و. لجنة الفرع هي قيادة المنظمة الفرعية .1
 اللجنـة المركزيـة، و المكـتــب السياسـي، و مـؤتمر الفـرع، و ببلـورة الخـط السياسـي للمنظمـة، و الشـراف علـى تطـبيقه علـى

.صعيد الفرع و المجالت المسؤولة عليها
 تقــدم لجنــة الفــرع تقــارير دوريــة عــن عملهــا للمكـتــب السياســي الــذي يشــكل الهيئــة القياديــة المســؤولة مباشــرة عــن .2

.و يحق له إبطال مفعول جميع قراراتها. نشاطاتها
عضــائها .3

أ
مينا لها مــن بيــن ا

أ
مينا لها، و تنتخب ا

أ
و اللجنة المركزية، المسؤول عنها ا

أ
 يشكل عضو المكـتب السياسي، ا

.في حالة عدم توفر ذلك
:المادة العشرون 

 اللجنة المحلية هي قيادة المنظمة المحلية، و تشرف على تطبيق مقررات الهيئت المركزية و لجنــة الفــرع و المــؤتمر .1
.المحلي في مجال نضالها

 تقــوم اللجــان المحليــة بإنشــاء الخليــا و تنظيــم عملهــا و الســهر علـى تنفيــذ مهماتهــا الجماهيريــة و التنظيميــة و تكــوين .2
سيس و تدعيم التنظيمات الثورية شبه الجماهيرية و الجماهيرية

أ
طر و قيادة نضالت الجماهير محليا، و تا

أ
.ال

 ترفع اللجان المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى لجنة الفرع، و يحق للجنة الفرع توقيف تنفيــذ قراراتهــا، و إبطـال .3
.مفعولها بمصادقة المكـتب السياسي

عضائها في حالة عدم توفر ذلك .4
أ
مينا لها من بين ا

أ
مينها، و تنتخب ا

أ
.يقوم المسؤول عن اللجنة المحلية بدور ا

:المادة الحادية و العشرون 
الخلية

ساسية داخل المنظمة، فهي التي تقوم بتنفيذ المهــام المباشــرة داخــل الجمــاهير، و تجســد .1
أ
 هي المنظمة القاعدية ال

ـــا و الجمـــاهير الكادحـــة، و تقـــوم بتنفيـــذ سياســـات المنظمـــة و شـــعاراتها مـــع  العلقـــة العضـــوية بيـــن المنظمـــة و البروليتاري
 الجمــاهير، و قيــادة نضــالتها، كمــا تقــوم بإنشــاء و تطــوير التنظيمــات الثوريــة شــبه الجماهيريــة، و الســهر علــى تصــليبها و

 و تقــوم بالدعايــة و. و إنشــاء ثــوريين جــدد، و النضــال داخــل المنظمــات الجماهيريــة و تطويرهــا. تحســين عملهــا باســتمرار
ممية، و الثورة العربية، و بتطــوير و تمــتين النضــباط البروليتــاري،-التحريض و دراسة الماركسية

أ
 اللينينية، و التجارب ال

.و الخلص الشيوعي، و زرع الحيوية و روح العمل الخلق داخل المنظمة
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ساســية علــى إنشــاء خليـــا المنظمــة فــي .2
أ
 علــى جميــع الهيئت القياديــة المركزيــة و الفرعيــة و المحليــة الســهر بصــورة ا

حيــاء الشــعبية،(المراكز البروليتارية، و مواقع الصدام، و في جميع مجــالت التواجــد الجمــاهيري 
أ
 المعامــل، المنــاجم، ال

 و علـى تنظيـم ممارسـتها و تصــليبها سياسـيا و إيــديولوجيا باسـتمرار...) الضيعات، الدواوير و القرى و المــدارس و الكليـات 
داة فعالة في تنفيذ خط المنظمة و تطويره باضطراد

أ
.بالروح الثورية، حتى تشكل ا

و لجنة الفرع .3
أ
.ترفع الخليا تقارير دورية عن نشاطها إلى اللجنة المحلية ا

مينا لها في حالة عدم توفر ذلك .4
أ
مين الخلية، و تنتخب ا

أ
.يشكل عضو اللجنة المحلية ا

:المادة الثانية و العشرون 
الخلية المرشحة

 تقوم الخلية المرشحة بجميع مهام الخلية، ما عدا حــق الترشــيح و التصــويت، و تهــدف إلــى خلــق و تربيــة شــيوعيين .1
.متمرسين صالحين للنضمام إلى عضوية المنظمة، و الندماج في الطليعة البروليتارية

.تتكون الخليا المرشحة من المناضلين المتقدمين داخل التنظيمات الثورية شبه الجماهيرية .2
ن يسـدوا عنايـة بالغــة للخليــا المرشـحة، حـتى تتمكـن مــن تربيـة شـيوعيين جـدد، مـن .3

أ
عضـاء المنظمـة ا

أ
 يجــب علـى ا

.صفوف البروليتاريا و الفلحين وسائر العناصر الشريفة، و المخلصة لقضية انتصار الثورة البروليتارية
و الجهــاز القيـادي المباشــر، تمكيــن الخليـة المرشــحة ،حســب الظـروف، مـن الطلع علــى كامـل حيـاة .4

أ
 تقــرر الخليـة ا

و جزئيا
أ
.المنظمة الداخلية و السهام فيها كليا ا

:المادة الثالثة و العشرون 
مناء

أ
ال

منـــاء مختلـــف اللجـــان و الخليـــا بالشـــراف علـــى مراقبـــة تطـــبيق قراراتهـــا، و تنظيـــم وتنســـيق مهامهـــا و نشـــاطاتها و
أ
 يقـــوم ا

 و يحق لهم استدعاؤها للجتماعات الستثنائية في الظروف الطارئة، كما يحق لهــم. علقاتها مع مختلف هيئت المنظمة
ن تتم المحاسبة عليها في الظروف العادية

أ
.اتخاذ المبادرات في حالة تعذر اجتماعاتها، على ا

الفصل السادس
المالية

:المادة الرابعة والعشرون 
عضـاء .1

أ
ساسـية علـى عــاتق جميـع ال

أ
عضـاء المنظمـة. يشكل تطوير مالية المنظمـة إحــدى الواجهـات ال

أ
 و ينبغــي علـى ا

همية بالغة
أ
داء اشتراكاتهم المالية بشكل منتظم، تطوير الموارد المالية للمنظمة التي تكـتسي ا

أ
.بجانب ا

عضاء المرشحين، و تبرعات المناضلين و العــاطفين و .2
أ
عضاء، و ال

أ
 تعتمد الموارد المالية للمنظمة على اشتراكات ال

صــدقاء و المشـــاريع الماليــة
أ
ن يفـــرض واجبـــات ماليــة إضـــافية علــى. ال

أ
 و يمكـــن للمكـتـــب السياســي فـــي الظــروف الصـــعبة ا

عضاء
أ
.ال

عضاء المرشحين حسب السلم التالي  .3
أ
عضاء المنظمة و ال

أ
دية الشتراكات المالية بالنسبة ل

أ
:يتم تا

قل 300المدخول الشهري من 
أ
% 3. . . . . . . . . .د فا

% 5. . . . . . . د 500د إلى 300المدخول الشهري من 
% 7. . . . . . . د 700د إلى 500المدخول الشهري من 
% 10. . . . . . .د 1000د إلى 700المدخول الشهري من 
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عضاء الــذين يزيـد مـدخولهم عـن 
أ
ن يـدفعوا  1000و بالنسبة لل

أ
 % 50درهـم و 1000مقابـل  % 10درهـم، عليهــم ا

عله. عن الباقي
أ
.و بالنسبة للتعويضات توزع على شهور السنة، و ينطبق عليها السلم المذكور ا

الفصل السابع
حكام عامة

أ
ا

:المادة الخامسة والعشرون 
صــوات، يرجــح .1

أ
غلبيــة بعــد القنــاع الــديمقراطي، و فــي حالــة تعــادل ال

أ
 جميــع القــرارات تتخــذ بواســطة التصــويت بال

مين
أ
.صوت ال

ي مســتوى وضــع لئحــة داخليــة تفصــيلية علــى هــدي هــذا النظــام الــداخلي لتنظيــم .2
أ
يــة هيئــة تنظيميــة مــن ا

أ
 يحــق ل

ن يصادق عليها المكـتب السياسي
أ
.عملها، على ا

 عن ذلك .3
أ
.للمكـتب السياسي وحده الحق في تفسير هذا النظام الداخلي، و البث في الخلفات التي قد تنشا

:المادة السادسة والعشرون 
و تغييره .1

أ
.للمؤتمر وحده الحق في تعديل هذا النظام الداخلي، ا

و فقرة ،من فصول و مـواد وفقــرات هـذا النظــام الـداخلي، .2
أ
و مادة، ا

أ
ي فصل، ا

أ
 يحق للجنة المركزية تجميد العمل با

مام المؤتمر الوطني العام
أ
ن تخبر عموم المنظمة بذلك في تعميم عام، و تتحمل مسؤولية ذلك ا

أ
.على ا
شـد إخلص، و بصـورة .3

أ
كبر عـزم و ا

أ
عضاء المنظمة العمل على سـيادة هـذا النظـام الـداخلي، و تطــبيقه بـا

أ
 على جميع ا

جــل تــوفير منظمــة ثوريــة طليعيــة صــلبة و راســخة
أ
وضــاع الملموســة للمنظمــة و للبلد، و ذلــك مــن ا

أ
 خلقــة علــى جميــع ال

.جماهيريا، تكون النواة الصلبة لحزب البروليتاريا العظيم
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