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الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

ن1بيان ن السياسييي  منظمة إل المام بمناسبة إطلق ساح بعض المعتقليي

 

ي1111 ي1111وم 
معتقل سياس11111يا، 50م1111ن الش11111هر الج11111اري، ق1111ام النظ11111ام الملكي11111 ب11111إطلق ساح  7فن

.من المطرودين إل وظائفهم 178وباتخاذ قرار إعادة 
ن11 ، ب11النظر إل م11ا تع11ج ب11ه س11جون النظ11ام م11ن مئ11ات المعتقليي ي11

ورغ11م أن ه11ذا الح11دث جزئئ
ات ، وب11النظر إل عشت11 ن ن11 المغارب11ة والص11حراوييي ن والمختطفيي ن وعسكرييي ن مدنييي السياسييي

دين بم11ا فيه1م ح11املي ن والمشت11 اللف المطرودي1ن م1ن العم11ل، ومئ11ات اللف م11ن الع11اطليي

ن1111 غش1111ت:30ه1111امش م1111ن وض1111ع موق1111ع 1  1  ص1111در البي1111ان بمناس1111بة إطلق ساح مجموع1111ة م1111ن المعتقليي
ن بالسجن المركزي بالقنيطرة، واتخاذ النظام لقرار إعادة  ي. مطرودا إل وظائفهم 178السياسييي

وفن
ي11
ي البيان11ات، هن11اك اس11تعمال لمص11طلحات جدي11دة، تن11م ع11ن تح11ول واض11ح فن

ه11ذا البي11ان أيض11ا، كب11افا
ي111111"خ111111ط المنظم111111ة، م111111ن قبي111111ل اس111111تعمال مص111111طلحي 

، كم111111ا أن"الدول111111ة العلوي111111ة"و " الحك111111م المخزئن
، أص111بح س111ائدا داخ111ل منظمة إل111 المام الرض111ية السياس111ية تنه111ل م111ن خط111اب ديم111وقراطي إص111لحي

أما. 1985تحت قيادة تحريفية جديدة، علم11ا أن المنظم11ة ل11م يع11د له11ا وج11ود بال11داخل من11ذ خري11ف 
ي11 ب11ه مجموعة ن بعد طلبهم العف11و، ونعنن حديث البيان عن ملبسات إطلق مجموعة من المعتقليي
الثمانية، فيلفه ضباب، خاص11ة فيم11ا يتعل11ق بس11لوك أص11حاب البي11ان، عندما توجه11وا إل11 رأس الدول11ة

ن الت11111دخل من أج11111ل إطلق س11111احهم 1984الفرنس11111ية س11111نة  ي11111 هذا(، مط11111البيي
س11111بق لن11111ا الح11111ديث فن

مسلس111ل تص111فية المنظم111ة الماركس111ية اللينيني111ة المغربي111ة"غش111ت، انظ111ر  30"الموض111وع عل111 موق111ع 
" ...").إل المام"

منظم11ة إل الم11ام"الفاشل عل توقيع بياناتهم ب" إعادة البناء"، دأب قادة ما سمي ب 1983منذ 
ي ذلك أكث  من معنن ودللة"المغربية

.، وفن
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ي111111 ح111111د ذات111111ه مكس111111با هام111111ا، ج111111اء نتيج111111ة مسلس111111ل نض111111الي
الش111111واهد العلي111111ا، ف111111إنه يعت111111ثب فن

ن بض1111غط ال1111رأي الع1111ام ال1111ديموقراطي ال1111داخلي ن وع1111ائلتهم م1111دعوميي ن1111 السياس1111ييي للمعتقليي

ي .والخارحب

ي عملي1111ة إطلق الشاح ه1111اته، بع1111د أن ذهب1111ت أدراج الري1111اح دعاي1111ة النظ1111ام الص1111اخبة،
وت1111أئا

ي ص11111111احبت إطلق ساح  ي11111111 بداي11111111ة َ 8ال11111111نا
، ال11111111ذين استس11111111لموا1987معتقل سياس11111111يا، فن

ي عكس ما كان يتوخاه النظام منه11ا، أث11ارت اس11تنكارا واس11عا لضغوطاته بطلبهم للعفو، والنا
ول يفوتن1111ا هن1111ا، أن نؤك1111د م1111رة أخ1111رى، خلف1111ا لدع1111اءات بع1111ض وك1111الت. ل1111دى ال1111رأي الع1111ام

النب11اء والص11حف الغربي111ة، أن أولئ11ك الش111خاص، ل11م تك11ن تربطه11م بن111ا أي11ة ص11لة بمنظمتن111ا
.1979منذ أواخر 

ي111 مح111اولته
ي ه111ذه العملي1111ة م111ن ناحي1111ة أخ111رى، بع1111د الفش111ل ال111ذري1111ع لحك111م المخ1111زن فن

وت111أئا
ي11 خيان11ة مطام11ح ش11عبنا الوطني11ة

ن آخري11ن للص11طفاف مع11ه فن ن11 سياس11ييي لس11تدراج معتقليي
.والديموقراطية والقومية والممية

ول يمك11111ن للك11111ذب ال11111ذي لج11111أ إلي11111ه النظ11111ام، ووس11111ائله العلمي11111ة، لتق11111ديم عملي11111ة إطلق
الشاح ه1111اته، كأنه1111ا اس1111تجابة لطل1111ب العف1111و ت1111وجه ب1111ه المعتقل1111ون السياس1111يون المشحون
ي11111 ذل11111ك الفش11111ل، ب11111ل ل يمكن11111ه إل أن ي11111ثثي احتق11111ار ال11111رأي الع11111ام

للمل11111ك، ل يمكن11111ه أن يخفن
، ويزيد من الكشف عن  .  استبداد الدولة العلويةالديموقراطي

وإذ يق11111دم النظ11111ام عل عملي11111ة إطلق الشاح ، وإع11111ادة المطرودي11111ن ه11111اته، بمناس11111بة عي11111د
الفط11ر، ف11ذلك لس11تغلل تقالي11د ش11عبنا ومش11اعره الديني11ة وأخلق11ه النبيل11ة م11ن أج11ل إنق11اد

ن وحامي الملة وال11دين"خرافة  ي11 وعي11" أمثي المؤمنيي
از عمي11ق فن ن ي عرض11ها ه11و نفس1ه له11ثا ال11نا

ش111عبنا، بفع111ل النه111ب الممنه111ج ال111ذي س111لطه نظ111ام الحس111ن عل جي111وب ك111ادحي وجم111اهثي
ي العالم

.شعبنا لتحقيق عظمته المجنونة ببناء مسجد من أكثب المساجد فن

ي11 ظ11رف يض11يق في11ه الخن11اق عل النظ11ام عل مس11توى قض11ية حق11وق
وتت11م ه11ذه العملي11ة فن

ي م111ا ف1111تئت تتس111ع قاع1111دتها الش111عبية ببلدن1111ا، وي111زداد في111ه ض1111غط ال111رأي الع1111ام النس111ان ال111نا
، وتقدم فيه ن ن السياسييي ي تصاعدا لطلق ساح المعتقليي الديموقراطي الداخلي والخارحب
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عل تن1111111ازلت سياس1111111ية بفع1111111ل الض1111111غوطات) ت1111111ونس، الجزائ1111111ر(بع1111111ض أنظم1111111ة المنطق1111111ة 

ي11
الش11عبية، مم11ا جع11ل النظ11ام الملكي11 يظه11ر أم11ام ال11رأي الع11ام الع11المي ال11ديموقراطي بطل فن

ي11 ه11در الحري11ات الديموقراطي11ة بال11ذات
ي11 وق11ت يق11وم. الس11تبداد السياسي11 وفن

وتت11م أيض11ا فن
ي11111 مسلس11111ل المفاوض11111ات

في11111ه النظ11111ام بتن11111ازلت عل مس11111توى قض11111ية الص11111حراء، تمثل11111ت فن
اري1111111و م1111111ن أج1111111ل اس1111111تفتاء تقري1111111ر مص1111111ثي الش1111111عب ن ي ب1111111دأها م1111111ع جبه1111111ة البولثي ة ال1111111نا المباست1111111

.الصحراوي

ي11111 ه11111ذا الظ11111رف بال11111ذات، س11111يحاول
غثي11111 أن النظ11111ام الملكي11111 بإق11111دامه عل ه11111ذا التن11111ازل، وفن

فه11و، علوة عل مرامي11ه لف11راغ مطل11ب إطلق ساح. الس11تفادة من11ه عل أك11ث  م11ن ص11عيد
ي ش11امل، يه11دف من11ه تهدئ11ة ن من مضامينه كمطلب ديم11وقراطي ش11عنب ن السياسييي المعتقليي
ي ،وتوقي11111ف مسلس11111ل احتجاج11111اته وإدان11111اته ال11111رأي الع11111ام ال11111ديموقراطي ال11111داخلي و الخ11111ارحب
، وإجهاض نهوض قوى حقوق النسان ببلدنا، وش11ل نض11الت لقضية العتقال السياسي
ن وع11111ائلتهم، وتطوي11111ق المزاي11111دات المحتش11111مة المحتمل11111ة للح11111زاب ن11111 السياس11111ييي المعتقليي
ي11 قض11ية الص11حراء وإيهامه11ا بإعط11اء دفع11ة جدي11دة 

"الص11لحية الش11وفينية ح11ول تن11ازلته فن

ي11 ف11راغ " للمسلس11ل ال11ديموقراطي
ي ل تع11دو أن تك11ون دفع11ة فن الديموقراطي11ة" المزع11وم ال11نا

ي م1111ا انف1111ك النظ1111ام يؤك1111د عل ك1111ونه اس1111تكمل بن1111اء مؤسس1111اتها وأوص1111لها إل" الحس1111نية ال1111نا
".للتوسيع"ول " للتعميق" مداها ،وهي بالتالي غثي قابلة 

إن الق111111وى الديموقراطي111111ة السياس111111ية والنقابي111111ة والحقوقي111111ة، الغي111111ورة عل قض111111ايا ش111111عبنا 
وحقوقه النسانية، لن تنطلي عليها مناورات النظام، ذلك، أن إطلق ساح مجموعة من

ن111  ن قض111وا م111ا بيي ن111 السياس111ييي ي111 زن111ازنه، واتخ111اذ ق111رار إع111ادة 14وأك111ث  م111ن  4المعتقليي
س111نة فن

ن  اوح م11ابيي دوا ومعه11م ع11ائلتهم لم11دة ت11ثا ي11 وظ11ائفهم، بع11د أن ست11
10و 7دم11ج مطرودي11ن فن

، تعت11ثب قم11ة احتق11ار ي ي11 النتم11اء النق11ائب
اب، أو فن ي11 الضن11

س11نوات بس11بب ممارس11تهم لحقه11م فن
واس111111تهتار حك111111م المخ111111زن الج111111اثم عل ص111111در ش111111عبنا بمط111111الب ش111111عبنا، وبقض111111ية حق111111وق

.النسان بوجه عام
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ي اس11تهدفتها، تناض11ل"إل الم11ام"إن منظمتن11ا  ي م11ا انفك11ت رغ11م حملت التص11فية ال11نا ، ال11نا
لتنظي111111م الجم111111اهثي الكادح111111ة م111111ن أج111111ل الجمهوري111111ة الديموقراطي111111ة الش111111عبية المرتك111111زة إل
ي حد ذاته مكسبا نضاليا، وتتق11دم ب11أحر تهانئه11ا

المجالس الشعبية، إذ تعتثب هذا الحدث فن
ن ال111111ذين أطل111111ق ساحهم، ولل111111ذين اس111111تعادوا وظ111111ائفهم، ولع111111ائلتهم، ولجمي111111ع للمناض111111ليي
الغي1111ورين عل حق1111وق النس1111ان بال1111داخل والخ1111ارج ، وب1111أحر تحياته1111ا لك1111ل مناض1111لي ش1111عبنا
الص11امدين بس11جون النظ111ام، الشية منه111ا والعلني111ة، وتؤك11د أن القم111ع والره11اب والعتق11ال

. ومنع الحريات الديموقراطية، ثوابت مرتبطة بطبيعة النظام الملكي الدكتاتورية

إن منظمتنا، إذ تؤكد عل ذلك، فإنه11ا ت11دعو الق11وى الجذري11ة للرتب11اط بنض11الت الجم11اهثي
ك م11ن أج11ل ل11ف ي11 النض11ال المش11ثا

الكادح11ة، وتج11اوز تمزقاته11ا وش11تاتها ،وتنس11يق مواقفه11ا فن
، به11دف ف11رض مط11الب ومطام11ح ، وتوحي11ده، وتث11بيته ض11د القط11ب الرجعي11 ي القطب الشعنب

ي11 الحري11ات الديموقراطي11ة و العي11ش
وم11ن جه11ة أخ11رى، تت11وجه بن11داء ح11ار. ش11عبنا الملح11ة فن

لكاف1111ة الق1111وى والفعالي1111ات الديموقراطي1111ة المناض1111لة، وك1111ل الغي1111ورين عل حق1111وق النس1111ان
:ببلدنا، والرأي العام الديموقراطي العالمي من أجل

 -، ن111111111 فض11111111ح حملت الره111111111اب، والعتق111111111ال ، و التنكي111111111ل بمناض111111111لي ش111111111عبنا المعتقليي
ي يتعرض111ون له111ا م111ن ط111رف النظ111ام وأجهزت111ه القمعي111ة از والض111غط ال111نا ن ومخطط111ات الب111ثا

. المخزنية الفاشية

ن-  ن والنق111111ابييي ن وعس111111كرييي ن م111111دنييي ن111111 السياس111111ييي ف111111رض إطلق ساح جمي111111ع المعتقليي
ن إل أرض الوطن .وفرض حق عودة المنفييي

ن وإطلق ساحهم-  .الكشف عن مصثي المختطفيي

بون-  ء الذي يتع11رض ل11ه المعتقل11ون السياس11يون المضن11 توقيف مسلسل التقتيل البطي
.منذ سنوات، وإطلق ساحهم) مجموعة مراكش ( عن الطعام 

منظمة إل المام المغربية

11-5-1989
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