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بيان الذكرى السابعة والربعون 

لتأسيس المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية

"إل المام"

ـــ " إل المـــام"جـــاء تأســـيس منظمـــة  ي
، كمنظمـــة ثوريـــة ماركســـية ـــ1970غشـــت  30فف

ورة تسـلح جمـاهي  شـعبنا بـأدوات الثـورة الشـعبية وعللينينية مغربية جوابا عل  ضف
ــ الثــوري، والقطــع مــع خطيــ الصــلحية والتحريفيــة ي ــ ــ اللينينف رأســها الحــزب الماركسي

ف وإنجاز مهـام الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة الشـعبية  .)الـش. الـد. الـو. الـث(النتهازيتي 
اكية .عل طريق الشير

ية الول مـن كفاحهــا الثــوري "إل المــام"فقــد أكــدت منظمــة  ـــ 1970(، خلل العشةــ
ي فيهــا يشـكل التحـالف. الش. الد. الو. ، عل أن ل سبيل لنجاز مهام الث)1980 النر

اكية، ة الساســـية وضـــمانتها الفعليـــة عل طريـــق الثـــورة الشـــير فـــ العمـــالي ـــ الفلحيـــ الركي 
وليتاريا وحزبــها الثوري ي تمكن. من دون قيادة اليل فهي الطريق الوحيدة والممكنة النر

ياليــة ــ القضــاء عل الســيطرة الميل ي
جمــاهي  شــعبنا مــن تحقيــق مطامحهــا الساســية فف

ادوريـــــــة ونظامهـــــــا السياسيـــــــ المتعفـــــــن، وتحطيـــــــم جهـــــــاز الدولـــــــة وعل الطبقـــــــة الكميل
ادورية وبناء الجمهورية الديمقراطية الشعبية المجسدة لسلطة الشعب . الكميل

ي ذكــــرى التأســــيس الســــابعة والربعــــون لمنظمــــة 
ف ـــ"إل المــــام"تــــأتر ، وكــــل الماركســـــيي 

يــ العــالم توحــدهم إرادة العمــل عل إحيــاء 
ف فف فــ الثــوريي  الــذكرى المئويــة لثــورةاللينينيي 

اكية العظم ي شـــــــــقتأكتــــــــوبر الشــــــــير طريـــــــــق عص تصـــــــــفية نظـــــــــام الرأســـــــــمالية ، الـــــــــنر
بات النظمــــة ــــ ، لتنهــــال عليهــــا ضف ياليــــة، نظــــام العبوديــــة والضــــطهاد الجتمــــاعي الميل
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ف جوازيـــة والنازيـــة مـــن كـــل التجاهـــات، وتتـــول التحريفيـــة والصـــلحية التصـــفويتي  اليل
اكية وإنجازاتهــا، بات من الداخل والقضاء عل الثورة الشير التنفيذ الفعلي لتلك الصف

اكي"و وضعها بقناع 
الية"اشير .، عل سكة الليل

ي هـــذه الســـنة ذكـــرى التأســـيس الســـابعة والربعـــون
ي الـــذي فيـــه تـــأتر

إن الظـــرف التـــاريخف
ـــ بـــالعجز المتواصـــل للرأســـمالية وأنظمتهـــا السياســـية، لمـــا"إل المـــام"لمنظمـــة  ف ، يتمي 

ـــــ ســـــنوات  ، عل الحـــــد مـــــن تعمـــــق وتوســـــع أزمتهـــــا)2008منـــــذ بـــــدايات (يقـــــارب عشة
ي تولــدها باســـتمرار أزمــة نظامهــا البنيويــة، وتآكــل كــل مســوغاتها السياســـية الدوريــة الــنر
ر مجــــددا حروبــهــــا الســــتعمارية الجديـــدة وبـــوكلء ي بهــــا بــــررت وتــــيل واليديولوجيـــة الـــنر
يــ مصــي  كــل الشــعوب وثرواتهــا، وخلــق

ف جــدد، لجــل التحكــم المطلــق فف حــرب دمــويي 
. منفذ قد يجنبها النهيار

ــــــ المغــــــرب بالرأســــــمال ي
ادوري فف ــــــ العضــــــوي للرأســــــمال الكمــــــيل وبحكــــــم الرتبــــــاط التبعي

يـــ الرجعيـــة
ادوري الغـــارق فف ، تتعمـــق الزمـــة السياســــية للنظـــام الملكيـــ الكمــــيل يـــالي الميل

يالية والصهيونية، والقائم عل السـتغلل والنهـب الـذي ل حـدود لـه، والعمالة للميل
يـــ غيــــاهب الفقـــر والبـــؤس والحرمـــان مـــن حـــنر أدتفـــ وأبســـط

ملقيــــا بجمــــاهي  شــــعبنا فف
ي). كيــ ل نقــول العيــش الكريــم(مقومــات العيــش والحيــاة 

يــ ظــل هــذا الظــرف التــاريخف
فف

جاع قـــــوى اليســـــار الثـــــوري للمبـــــادرة وإطلق ديناميـــــة ثوريـــــة تليـــــق الـــــذي يعـــــرف اســـــير
ــــ يتســــم ــــ وضــــع داخلي ي

ــــ ذكراهــــا المئويــــة، وفف ي
بحجــــم وطبيعــــة ثــــورة أكتــــوبر العظم فف

، ادورية كل ثروات وطن شعبنا، وبــهجوم نظامهــا السياسيــ بشفط الوليغارشية الكميل
يــ التعــبي  عــن الســخط والرفــض، وأمــام

ادوري، عل أدتفــ وأبســط حــق فف الملكيــ الكمــيل
، تعـاظمت"الملكيـة جـدا"المسخ السياسي الذي وصلته لعبة هذا النظام مع أحزابـه 

ي العديد من المناطق والمدن والقرى
، جبل عــوام،( نضالت جماهي  شعبنا فف إميصف

يــــــ ملل، مــــــدن و قــــــرى منطقــــــة الريــــــف قية، بنف الحســــــيمة،: جرســــــيف، العيــــــون الشةــــــ
ــــــ حذيفــــــة، العــــــروي تماســــــينت، امــــــزورن، ي ، متحديــــــة بصــــــمود وعزيمــــــة...)أجــــــدير، بنف

يــ. ترســانة النظــام القمعيــة
هكــذا يقــدم لنــا اليــوم عمــال جبــل عــوام وجمــاهي  شـــعبنا فف

ــ ملل وصــفرو و ورززات ي  وبنف
ــ ، وجمــاهي  الريــف العظيــم، ريــف قائــد معركــة...إميصف
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أنوال التاريخية والمجيدة من تاريــــخ نضال وكفاح شعبنا البطل، ريف محند بـن عبــد
ي الطويــل النفــس، ، ملحــم مــن النضــال والكفــاح والصــمود الجمــاهي  ي الكريــم الخطــاتل

يــــ
قة مــــن نضــــال شــــعبنا والدمويــــة فف ــــ قــــل مــــثيله، إذا اســـــتثنينا بعــــض المحطــــات المشة

. مغرب سلطة الستعمار الجديد

ادوري وخططـــه لللتفـــاف عل نضـــالت ومطـــالب فرغـــم كـــل منـــاورات النظـــام الكمـــيل
يــ المســلط عليهــا، والحصــار العســكري والرهــاب جمــاهي  شــعبنا، ورغــم القمــع الهمخل
ليـــــة بالليـــــل ف البوليسيـــــ لمنطقـــــة الريـــــف المناضــــــل، والختطافـــــات، والمــــــداهمات الميف

ورغـــــــم كـــــــل الحملت. والنهـــــــار، والعتقـــــــالت، والمحاكمـــــــات الصـــــــورية، والغتيـــــــالت
ادوري المتعفـــن، مســـنودا بخـــدام حكـــومته الصـــورية الديماغوجيـــة لهـــذا النظـــام الكمـــيل
ي تســـوق لهـــا أبـــواقه ـــ حـــول فتـــاته، والحملت المســـعورة الـــنر ف ـــ والملتفي  ف وكـــل المرتزقي 
، لتخوين جماهي  الريف ومناضليها، ومحاولة إلباســهم ثــوب العلمية ومرتزقة الخيل

ــــ غــــرف". الخــــارج"العمالــــة والتواطــــؤ مــــع  ي
ه ممــــا يعتمــــل فف ــــ رغــــم كــــل هــــذا وذاك، وغي 

الخيانــــــة المظلمــــــة، تحطــــــم كــــــل ذلــــــك عل أرض النضــــــال الصــــــلب والطويــــــل النفــــــس
، ه مـن المـدن والقـرى والمداشةـ ي الريـف وغي ـ

ف فف لجماهي  شعبنا ومناضليها المخلصي 
مغـرب"، و "دولـة الحـق والقـانون"و " العهـد الجديـد"وتهشمت عن اخرها أسطوانة 

ي سوق لها نظام البيعة الرجعي"... الحداثة والديمقراطية .النر

يــــة الشــــعبية العظيمــــة الجاريــــة طيلــــة هــــذه الســــنة ومــــا قبلهــــا، إن النضــــالت الجماهي 
ـــ لمـــا يســـم ب  ف بـــالملموس العجـــز السياسي ، بمـــا فيهـــا تلـــك"القـــوى المعارضـــة"لتـــبي 

ي تــــــدعي  ادوريــــــة"الجذريــــــة"الــــــنر جوازيــــــة الكميل ، عل قيــــــادة كفــــــاح الجمــــــاهي  ضــــــد اليل
ادوري ـــــ الكمـــــيل ف الكبـــــار، وضـــــد النظـــــام الملكي ـــــ العقـــــاريي  ف ف بـــــالملموس. والملكي  ولتـــــبي 

ف(كــذلك، اســـتعداد هـــذه القــوى  يـــ مسلســـل التســوية) الـــدكاكي 
المنبطحـــة للنخـــراط فف

ي تــــدعو ل. والمهادنــــة مــــع النظــــام ــــ لخــــر، أصــــوات العجــــز الــــنر ف هكــــذا تتعــــال مــــن حي 
ي تــــــدعو للجلــــــوس والحــــــوار مــــــع" العفـــــو" ، والخــــــرى الــــــنر ف ــــــ السياســــــيي  ف عـــــن المعتقلي 

ي الشعب وبــائعي ثــروات الــوطن، وكــأن جمــاهي  شــعبنا ارتكبــت
ي أراضف الجلدين وناهنل

ي أنتجتهــا عقـود ية باحتجاجاتها عل الوضاع المأساوية والبدائيــة الـنر جرما ضد البشة
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ــــ مــــن سياســــات النهــــب والســــتبداد، أو كــــأن جمــــاهي  شــــعبنا تناضــــل وفقــــط لتنــــال هي
.الخرى حصتها من الفتات

ي ذكــرى تأســيس منظمــة 
لهــذه الســنة، والنضــالت المكثفــة للجمــاهي " إل المــام"تــأتر

وليتاريــا ، حـزب اليل يــ ي غياب الحزب الثـوري الماركسيــ ــ اللينينف
ي السابق، فف

تجري كما فف
، القـــــــوة السياســـــــية الوحيـــــــدة القـــــــادرة عل رص صـــــــفوف ـــــــ ي المقاومـــــــة وقيـــــــادة المغرتل

الشــــعبية، وعل التصــــدي المنظــــم للــــة النظــــام القمعيــــة، وعل شــــل تذبــــذب القــــوى
ي تســتهدف نسـف الصلحية وتعرية مطامحها النتهازيــة، وإحبــاط كـل المنــاورات الــنر
زاق عل حســاب النضــالت الشــعبية المجيــدة، القــوة الوحيــدة القــادرة عل أو الســير
تحويــــــل كــــــل هــــــذا الصــــــمود و النضــــــالت الجبــــــارة إل هجمــــــات ناجحــــــة ضــــــد الدولــــــة

ادورية ومخططاتها التصفوية .الكميل

ورة فـ دروس أخـرى، لثـورة أكتـوبر العظم، درس ضفـ ، مـن بي  ي
هـو هـذا الـدرس التــاريخف

وجود حـزب بروليتـاري طليعيـ يركـز كـل طاقـات ونضـالت الجمـاهي  عل أهـداف جـد
اتيجية  ـــــــ وكـــــــللجمـــــــاهي مركـــــــزة، تخـــــــدم المصـــــــالح النيـــــــة والســـــــير ف  العمـــــــال والفلحي 

ف . المضطهدين والكادحي 

فعل خط ثورة أكتوبر العظم

ي وليتاريا المغرتل عل طريق بناء حزب اليل

اكية من أجل الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية عل طريق الشير

عاش كفاح جماهي  شعبنا البطل

ط، لكافــــة  ف بزنزانـــــاتالحريـــــة كـــــل الحريـــــة، مــــن دون قيـــــد أو شةــــ فـــــ السياســـــيي  المعتقلي 
النظام
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