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مام"
أ
من وثائق "إلى ال

 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

ول: 
أ
1985 ــ 1980الطور ال

"الشيوعي" نشرة 

1983عدد فبراير 

يام
أ
عمال ندوة فرع المنظمة بالداخل التي انعقدت ا

أ
1983 / 01 / 30 ــ 29 ــ 28عدد خاص با

)يتضمن كل خلصات وتوصيات الندوة إضافة إلى خطة عمل(

 

الشيوعي

افتـــتـــــــــــاحـــيـــــة

خيـرا انعقـدت نـدوة الـداخل، وبهـذا يكـون الفـرع قـد تـوج نقاشـاته الداخليـة بنـدوة الفـرع الـتي تمخضـت عنهـا
أ
وا

ن يقـــال عـــن النتائـــج الـــتي. الخلصـــات والتوصـــيات المدرجـــة فـــي هـــذا العـــدد مـــن الشـــيوعي
أ
ورغـــم مـــا يمكـــن ا

ساسية التالية
أ
:تمخضت عنها الندوة، فإنه ل بد من تسجيل الملحظات ال

سلوب ديمقراطي لمعالجة قضايا المنظمة على طريق المؤتمر الوطني-1
أ
ن الندوة هي في حد ذاتها ا

أ
.ا

منية شبه مطلقة-2
أ
ن الندوة مرت في شروط ا

أ
.ا

ن روح الديمقراطية الداخلية قد سادت كل جلسات الندوة-3
أ
.ا

لقــد مكنــت النــدوة مــن تلمــس عــدة قضــايا وتناولهــا مــن وجهــة نظــر نقديــة مســاهمة مــن الفــرع فــي بنــاء الخــط-4
.السياسي والتنظيمي للمنظمة
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وبهـذا يكـون الفـرع قـد نجـح فــي جعـل نـدوته. لقـد مكنــت النـدوة مـن حـل مشـكل القيـادة بشـكل ديمقراطــي-5
خطـــوة حاســـمة علـــى طريـــق بنـــاء منظمتنـــا كمنظمـــة شـــيوعية مكافحـــة صـــلبة متجـــدرة وســـط الطبقـــة العاملـــة

.والفلحين

ن النـدوة وهـي نـدوة الفـرع بالـداخل، وبالتـالي فإنهـا ل تلـزم بالضـرورة كـل
أ
ورفعا لكل لبس، ل بد مـن تسـجيل ا

هميـة التنظيميـة والسياسـية للفـرع داخـل المنظمــة
أ
وبالتــالي فــإن مـا سـيتم وضـعه حيـز. المنظمـة، هـذا رغـم ال

ن تتحمــل مســئوليتها فــي. التطــبيق فــورا هــو مــا يهــم الفــرع كـفــرع
أ
مــا مــا يهــم المنظمــة فعلــى القيــادة الوطنيــة ا

أ
ا

و الحتفــاظ بهــا فــي شــكل توصــيات للمــؤتمر
أ
جعــل تلــك النتائــج تــدخل حيــز التطــبيق عــبر تعميــم داخلــي، ا

ول
أ
.الوطني ال

و مـن لـم
أ
خـرى، وكـدا رفـاق الفـرع بالـداخل، سـواء منهـم مـن حضـر ا

أ
ن مسـاهمة الرفـاق فـي الفـروع ال

أ
ول شـك ا

نـــداك
آ
موريـــة القيـــادة الوطنيـــة ويمكنهـــا ا

أ
يحضـــر النـــدوة، فـــي نقـــاش نتائجهـــا وكيفيـــة التعامــل معهـــا سيســـهل ما

---------------الحسم حسب التجاه العام داخل المنظمة، وسيخصص العدد المقبل من الشيوعي

ن يعمل على ترجمة نتائج النـدوة إلـى الواقـع الملمـوس حـتى يجعـل منهـا فعل قفـزة نوعيـة
أ
على الفرع بالداخل ا

.وهنيئ للفرع بالداخل بندوته، وهنيئ لمنظمتنا بندوة فرعها بالداخل. في طريق تصليب وبلترة المنظمة

نشرة الشيوعي

1983فبراير
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خلصة الندوة حول تقرير لجنة الفرع

ن تقريــر لجنــة الفــرع يعــبر بشــكل واضــح عــن وضــعية المنظمــة مــن الناحيــة التنظيميــة 
أ
ي(إن النــدوة تعتــبر ا

أ
ا

ن لجنة الفرع كما جاء في الملحظتين المصوغتين تحت عنوان ، )ضعفها
أ
بصدد تقريـر لجنـة"وتصادق على ا

عله ل كمـا تشـير" الفرع
أ
كانت قاصرة في توجيه عمـل الفـرع، وتصـادق علـى تلـك الوجهـة النظـر المشـار إليهـا ا

ن الرفاق في الفرع كانت تنقصهم روح المبادرة في حياة المنظمة
أ
- الندوة إلى ا

نـه كـان علـى
أ
حـد الرفـاق الـذي امتنـع عـن التصـويت، اذ يعتـبر ا

أ
غلبيـة الرفـاق علـى هـذا التقريـر إل ا

أ
وقـد صـادق ا

ن يقـــدموا للنـــدوة تقييمـــا لنشـــاط الفـــرع خلل
أ
عضـــاء لجنـــة الفـــرع خلفـــا للتقريـــر الـــذي جـــاء كجـــرد تـــاريخي، ا

أ
ا

ساسية 
أ
خيرة، مع استخلص دروسها ال

أ
ساس لنطلقة جديدة لعمل المنظمة ل- السنوات ال

أ
كا

ن الخلفات التي كانت داخلهــا ل تســمح بمثـل هـذا التقييـم، وهـذا لــم يكـن
أ
في حين، يرى ممثل لجنة الفرع ا

-ليمنع رفاق الفرع بالقيام بمثل هذا التقييم على ضوء تقرير لجنة الفرع

ما بالنسبة للمالية فقد اقترحت الندوة صياغة توجيه حول المالية تقدمه للقيادة للعمل بموجبها
أ
.ا

 

خلصة الندوة حول القضايا الستراتيجية في خط المنظمة

رضــية ) 1
أ
ن ا
أ
تشــكو مــن عــدة" القضــايا الســتراتيجية فــي الثــورة المغربيــة"يتفــق كــل الرفــاق المنــدوبون علــى ا

:نواقص هي 

ساسية لتقييم التجربة، رغم قصور بعض التقييمات الضمنية- 
أ
.غياب الخلصات ال

ثنـاء إنجـاز التحليــل الطبقـي ل وهـذا يـترجم- 
أ
غياب الستناد على الواقع المجتمعـي الملمـوس فـي خصوصــيته ا

ضعف المنظمة السياسي والتنظيمي، وضعف ارتباطها بحركة الواقع ل

زمة الحركة الشيوعية العالمية- 
أ
.هناك طمس ل

دوات الثورة- 
أ
سس النظرية التي يرتكز عليها المشروع في تناوله ل

أ
.غياب ال
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ن ل ننتظر حتى نحدد استراتيجية دقيقة لكي نخرج للممارسة ل لذا يجب) 2
أ
نه يجب ا

أ
يتفق كل الرفاق على ا

ن نتفــق علــى الشــعارات الســتراتيجية العامــة والرئيســية كضــوابط ملزمــة لنــا فــي نشــاطنا الجمــاهيري اليــومي،
أ
ا

ســاس الحســم فيهــا فــي
أ
وهــذا ل ينفــي ضــرورة اســتمرار الصــراع الــداخلي حــول كــل القضــايا الســتراتيجية، علــى ا

ن تقدمنا في تقويم وبلـورة منظـور اسـتراتيجي سـديد رهيــن
أ
خرى، ا

أ
ول للمنظمة ل ونعتبر من جهة ا

أ
المؤتمر ال

ساســــا فــــي العمــــال
أ
بتقــــدمنا فــــي عمليــــة إعــــادة بنــــاء منظمتنــــا، كمنظمــــة شــــيوعية صــــلبة مكافحــــة ومتجــــدرة ا

والفلحين ل 

ول نــص شــمولي تتــوفر عليــه المنظمــة، يتنــاول) 3
أ
كمــا يســجل كافــة الرفــاق إيجابيــة المشــروع ، نظــرا لكــونه ا

ساسية ل 
أ
القضايا الستراتيجية ال

ن شــعار ) 4
أ
إيجــابي ويجــب تــدقيقه لحقــا علــى ضــوء" العنــف الثــوري الجمــاهيري المنظــم"يعتــبر كافــة الرفــاق ا

.التحليل الملموس للواقع الملموس

كما قرر الرفاق إعادة صياغة المشروع من طرف الهيئة القيادية، انطلقا من خلصات النقاش وتمشيا مــع) 5
ما فيما يخص نشر المشروع الجديد جماهيريا، فقد انقسم الرفاق إلى ثل  اتجاهات 

أ
: روح الندوة ل ا

ول - 
أ
غلبية(التجاه ال

أ
.يتفق على نشر المشروع جماهيريا) : ال

.ل يتفق على نشره جماهيريا: التجاه الثاني - 

.التجاه الثالث امتنع عن إبداء وجهة نظره- 

جمــع الرفــاق علــى عـدم اســتعمال صـيغة ) 6
أ
و المنظمــة الماركســية ل اللينينيــة فــي" المنظمــة الشــيوعية"كمــا ا

أ
ا

كدوا تشبتهم بالمبادئ الشيوعية، وطلبوا بهذا الصدد رفع توصية إلى القيادة
أ
.دعايتنا الجماهيرية، وا

خلصة الندوة حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة

: خلصة عامة حول القضايا التكـتيكية في خط المنظمة )1

ــــط غيــــاب- ن يكـــــون عنـــــدنا نســـــق بيــــن التكـتيـــــكوالتكـتيــــك الســــتراتيجية بيــــن الرب
أ
هميـــــة ا

أ
نـــــه مـــــن ال

أ
، إذ ا

ولــذا يجــب توضــيح العلقــة بيــن الســتراتيجية والتكـتيــك، بارتبــاط مــع معرفــة معمقــة للواقــع- والســتراتيجية 
و على مستوى الممارسة

أ
.المغربي، سواء على المستوى النظري ا
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مام إلى" لمنظمة الدعاية حول) 2
أ
: شيوعية كمنظمة "ال

إن الدعاية للمنظمة كمنظمة شيوعية على المستوى الجماهيري ليسـت صـحيحة، وذلـك نظـرا لواقـع مجتمعنـا
الحــالي، ولســيطرة الرجعيـــة علــى جميــع وســائل الدعايــة ل فــي حيـــن يجــب علينــا الدعايــة الجماهيريــة للفكــر

مــام"اللينينــي، والحتفــاظ فــي الظــرف الراهــن بتســمية - الماركســي
أ
(*)والتوقيــع بهــذه التســمية " منظمــة إلــى ال

).انظر الهوامش(

كدت تشبتنا بالفكر الماركسي ل اللينيني وبهويتنا كمنظمة شيوعية
أ
ن الندوة ا

أ
.كما ا

: حول البرنامج النضالي) 3

:هناك اتفاق بشكل عام على البرنامج النضالي فيما عدا النقط التالية 

ن شــعار 
أ
 ل فــي اعتبارنــا ا

أ
حــول الصــحراء الغربيــة شــعار خــاطئ فــي الظــرف الراهــن، وتتبنــى" الســلم الفــوري"ا

تـي 
آ
إجــراء اســتفتاء فـي الصــحراء الغربيــة بعـد انســحاب الدارة والجيــش الملكييــن منهـا، مــع:- النـدوة الطــرح ال

وضـــاع الجمـــاهير
أ
الـــتركيز علـــى فضـــح تبعـــات الحـــرب وانعكاســـاتها القتصـــادية والجتماعيـــة والسياســـية علـــى ا

.الشعبية المغربية

ب ل فيمـــا يخـــص النقطـــة المتعلقـــة بالقضـــية الفلســـطينية، إننـــا نتبنـــى المواقـــف المبدئيـــة لمنظمـــة التحريـــر
ل وهي 

أ
حق الشعب الفلسطيني في تقريـر مصـيره وحقـه فـي إقامـة دولتـه الديموقراطيـة المسـتقلة:الفلسطينية ا

ســاس
أ
واعتبــار منظمــة التحريرالفلســطينية هــي الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني، ونناضــل علــى ا

.هذه المواقف المبدئية جماهيريا 

ة"ج ل فيمـــا يخـــص نقطـــة 
أ
م، وضـــمان" دعـــم كـفـــاح المـــرا

أ
ة وكـــا

أ
جـــل انـــتزاع حقوقهـــا الديموقراطيـــة كـــامرا

أ
مـــن ا

جـــل مســـاواتها مـــع الرجـــل علـــى المســـتوى: يجـــب تعويضـــها ب "مســـاواتها مـــع الرجـــل 
أ
ة مـــن ا

أ
دعـــم كـفـــاح المـــرا

ة 
أ
جل انتزاع حقوقها الديموقراطية وحقهـا كـامرا

أ
انظـر(**) (القتصادي والجتماعي والسياسي والثقافي، ومن ا

).وتدقيق هذا الشعار في كل قطاع بارتباط مع تطور الحركة النسوية المغربية) (الهوامش

).انظر الهوامش(***) (التعامل مع الحركات الديموقراطية ) 4

فاق بالنسبة للمناضلين الديموقراطيين- 
آ
.ضرورة توضيح ال
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ســاس- 
أ
فــق ثــوري علــى ا

أ
فــاق الحركــات الديموقراطيــة كحركــات تناضــل نضــال ديموقراطيــا ذا ا

آ
ضــرورة توضــيح ا

.برنامج ديموقراطي يخدم الستراتيجية الثورية

: حول العمل الشرعي والعمل السري ) 5

نـه يجـب
أ
ن المنظمة ل تطرح على نفسها العمل فـي الشـرعية كمنظمـة، وواضـح كـذلك ا

أ
واضح بالنسبة للندوة ا

اسـتغلل كـل المكانيـات الـتي يسـمح بهـا القـانون فـي ظـل النظـام القـائم، وكـذلك الـتي تفـرض علـى النظـام فـي
ل يكــون

أ
ظــل مــوازين قــوى معينــة، للعمــل الشــرعي وتــوظيفه لنجــاز المهــام المطروحــة علــى المنظمــة، شــرط ا

.ذلك على حساب إنجاز مهامنا الثورية

:حول وحدة الحملم ) 6

يجـب الكـتفـاء فـي الظـرف الراهــن،وفي ظـل الوضـع الحـالي للحملـم بالدعايـة لوحـدة الحملـم دون الـدخول فـي
.تحديد لوازمها

سس التي تربطه بالستراتيجية) 7
أ
نه يجب نشر البرنامج النضالي مع توضيح ال

أ
.ترى الندوة ا

حــد الرفــاق 1صادقت الندوة بالجماع على مجمل هــذه الخلصــات باســتثناء الخلصــة رقــم) 8
أ
والــتي يطــرح ا

ن: بالندوة عوضها التحفظ التــالي 
أ
تحفــظ علــى نــص القضــايا التكـتيكيــة فــي خــط المنظمــة ككــل انطلقــا مــن ا

أ
ا

هذا التكـتيك ل يســتند علــى اســتراتيجية صــحيحة ول علــى واقــع البلد، وبالتــالي ل اتفــق مــع هــذا النــص، كمــا
نه سقط في المثالية كما سقط فيها نص القضايا الستراتيجية

أ
.اسجل ا

 

: الهوامش 

مام"قررت الندوة رفع توصية حول التوقيع باسم (*) 
أ
".منظمة إلى ال

ة "      "       "       "       " (**)
أ
.قضية المرا

.التعامل مع الحركات الديموقراطية "      "       "      "       (***) "
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خلصة الندوة حول التجدر وسط الطبقة العاملة

سـلوب التجـدر، والـذي
أ
جميع المنتدين متفقين على الشعار المركزي المطروح بصدد مهمة التجدر، إل حول ا

لة، خدمـة لنفـس
أ
صادق الرفاق باجماع على الخروج من الندوة بتوصية تحدد التعامـل السـديد مـع هـذه المسـا

رضــية موافقــة للتوصــية الــتي
أ
الــروح وبعقليــة واقعيــة وثوريــة، وبــذلك يكــون الرفــاق متفقيــن مــع ماجــاءت بــه ال

عضاء المنظمة الحاليين من المثقفين، والذي وجـب مراعـاة امكانيـة تـوفير الشـروط
أ
سلوب بالنسبة ل

أ
تحدد ال

ســلوب العمــل
أ
ل وهــو ا

أ
ســلوب الرئيســي ا

أ
لمــن تــرى القيــادة المنتخبــة فيهــم صــفات ولــديهم امكانيــة العمــل بال

عضاء الــذين
أ
 التجدر بالنسبة لل

أ
ساسية وفي القلعات البروليتارية، ثم شرط مبدا

أ
كعمال في وحدات النتاج ال
.سوف يلتحقون بمنظمتنا

ن نعمــق تقييمنــا لتجربــة المنظمــة خلل الســنتين الماضــيتين بصــدد مهمــة التجــدر،
أ
ســيكون مــن اليجــابي ا

رضــية لتــوجيه عملنــا مســتقبل فــي
أ
قصــى مــا يمكــن مــن الــدروس مــن هــذا التقييــم بهــدف إعطــاء ا

أ
واســتخلص ا

كـثرمع الواقع الذاتي والموضوعي
أ
.الطبقة العاملة تتجاوب ا

ت عملية إعادة البناء، طرح التجدر المباشر كعمـال فـي القلعـات البروليتاريـة
أ
نه عندما بدا

أ
حد الرفاق يسجل ا

أ
ا

ســلوب كمــا ســجل ذلــك النــص، وهــاهي النــدوة
أ
ساســي، ولكــن إلــى حــد الســاعة لــم يمــارس هــذا ال

أ
ســلوب ا

أ
كا

ساسـا
أ
نـه سـيمارس ا

أ
ن هـذا الشـعار سـيبقى حـبرا علـى ورق، واعتـبر ا

أ
ساسـي، اعتـبر ا

أ
سلوب ا

أ
تطرحه من جديد كا

ســـلوب
أ
ن ا
أ
عتـــبر ا

أ
ننـــي ا

أ
خـــرى كالعمـــل كمســـتخدمين وربـــط العلقـــات مـــع العمـــال الطليعييـــن رغـــم ا

أ
ســـاليب ا

أ
ا

كـثر فعالية
أ
سلوب ال

أ
.التجدر المباشر كعمال هو ال

خلصة الندوة حول العمل في الفلحين 

.لقد تقدمت الندوة بتوصية للقيادة بصدد هذه النقطة

:خلصات النقاش

نــه فــي تاريــخ
أ
لة العمــل وســط الفلحيــن بشــكل نظــري، ورغــم ا

أ
ن مــع مســا

آ
إن المنظمــة كــانت تتعامــل لحــد ال

ي عمـل تقييمـي،
أ
المنظمة كانت هناك تجارب محـدودة لبعـض الرفـاق المرتبطيـن بالباديـة، فإنهـا لـم تحظـى بـا

ولية لشكل العمل والكـتفاء بتمجيد بعض الكـفاحات الفلحية
أ
ي خطوات ا

أ
ن هناك غياب لوضع ا

أ
.كما ا

:انطلقا مما سبق، فإنه يجب على المنظمة القدام على الخطوات التالية
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علـى المسـتوى النظـري يجـب السـتفادة مـن التحاليـل المتـوفرة لـدى المنظمـة ومـن كافـة البحـو  المتـوفرة- 1-
جل معرفة الواقع الطبقي بالبادية المغربية

أ
.في هذا الميدان من ا

ن تقوم به المنظمة يرتكز على- 2-
أ
سيسي الذي يجب ا

أ
:العمل التا

...)المغـــرب الشــــــــرقي،الغرب،السايس،(المنـــاطق الـــتي بهـــا تمركـــز للعمـــال الزراعييـــن بالضـــيعات الكـــبيرة - ا
.ويمكن ارسال مناضلي المنظمة إلى هذه المناطق لمباشرة العمل بها

خــــرى يجــــب اســــتغلل كــــل المكانيــــات المتــــوفرة لــــدينا كارتباطنــــا برجــــال التعليــــم والصــــحة- ب
أ
المنــــاطق ال

والمســـتخدمين المتواجـــدين هنــاك للقيـــام بعمـــل دعـــائي وتنظيمـــي وســـط جمـــاهير الفلحيـــن، ويجـــب كـــذلك
وهـــو( اســـتغلل وإحيـــاء وتطـــوير بعـــض تقاليـــد التنظيـــم المتواجـــدة لـــدى الفلحيـــن كنظـــام الجماعـــة وامتـــارف

ن) شكل لتنظيم نشاط الشباب بمنطقة زمور وزيان
أ
هذا إلى جانب اسـتغلل الدعايـة المسـموعة الـتي يمكـن ا

.توفرها لنا إذاعة الجيران

ساسية
أ
.صودق على هذه الخلصة ال

حياء الشعبية
أ
خلصة الندوة حول العمل في ال

ي عمـل مـن
أ
سيسـيا نظـرا لغيـاب ا

أ
حيـاء الشـعبية يعتـبر عمل تا

أ
ن تباشـره المنظمـة فـي ال

أ
إن العمل الذي يجـب ا

سس التي يرتكز عليها هذا العمل هي
أ
ن، وال

آ
:هذا القبيل في حياة المنظمة لحد ال

لة العنـف الثـوري الجمـاهيري المنظـم،-1
أ
حيــاء علــى المسـتوى الســتراتيجي فـي المســاهمة فـي مســا

أ
دور هـذه ال

بـانت عنـه انتفاضـة 
أ
حيـاء-يونيوالماضـية 20وهذا مـا ا

أ
إلـى جـانب هـذا، فـإن النشـاط فـي التجمعـات العماليـة بال

.الشعبية يساهم بدوره في تجدرالمنظمة وسط الطبقة العاملة

شــــباه البروليتاريــــا وعمــــال الــــخ متمركــــزة فــــي هــــذه-2
أ
ن الجمــــاهير الشــــعبية مــــن بورجوازيــــة صــــغيرة وا

أ
اعتبــــار ا

جــل
أ
طير السياســي والتنظيمــي لهــذه الجمــاهير، ومــن ا

أ
جــل التــا

أ
حيــاء، فمــن الــواجب العمــل وســطها مــن ا

أ
ال

وخلــق) الــخ...الشــروط الضــرورية للعيــش مــن صــحة وإنــارة وطــرق(خــوض النضــال حــول مصــالحها الملموســة
جـل ذلـك، وهكـذا علـى المسـتوى التكـتيكي نسـاهم فـي خلـق الجبهـة النضـالية

أ
شكال للنضال مـن ا

أ
ساليب وا

أ
ا

.العريضة المناهضة للنظام

8



www.30aout.info

ســاليب تحقيقــه يجــب طرحهــا علــى ضــوء المعطيــات والتجــارب
أ
تبقــى قضــية التــدقيقات فــي البرنامــج النضــالي وا

.الملموسة

رضية المعنونة
أ
حياء الشعبية"تسجل الندوة اجماعها على ال

أ
رضية للعمل في ال

أ
".مشروع ا

.صودق على هذه الخلصة بالجماع

 

خلصة الندوة حول العمل في المثقفين والتلميذ والنساء

فــق ثــوري، منطلقــا
أ
ساســا عمل ديموقراطيــا ذو ا

أ
إن عملنــا وســط قطــاع المثقفيــن والتلميــذ والنســاء ســيكون ا

ســـاس علـــى خلـــق تيـــار ديمـــوقراطي واســـع يرتبـــط
أ
ن ينصـــب بال

أ
بالضـــرورة مـــن العمـــل الـــديموقراطي، ويجـــب ا

اســتراتيجيا بمهــام المنظمــة، وهــذا ل يعنــي عــدم تطعيــم المنظمــة بطليعييــن مــن هــذه القطاعــات شــريطة تــوفر
ن العمــل داخــل هــذه القطاعــات

أ
ن تكــون لنــا نظــرة اســتقطابية محضــة، مــع اعتبــار ا

أ
شــروط الســتقطاب دون ا

رضية لكل قطاع وكل فئة
أ
ن يراعي خصوصية كل قطاع مع ضرورة طرح ا

أ
.يجب ا

حد الرفاق ما يلي
أ
:يرى ا

طــرح بــدلها صــيغة" المثقفيــن والتلميــذ والنســاء" فيمــا يخــص صــيغة
أ
تفــق عليهــا ا

أ
مــع" الجمــاهير الشــعبية"ل ا

ساســا
أ
ن عملنــا ل يمكــن ان ينطلــق فــي الظــرف الحــالي إل وســط بعــض الفئت مــن الجمــاهير وهــي ا

أ
:تســجيل ا

.التلميذ والطلبة ورجال التعليم والنساء

 

خلصة الندوة حول الدعاية والتحريض

 

لة الدعاية والتحريض هامة وضرورية لكونها تربـط المنظمـة بالجمـاهير،-
أ
ن مسا

أ
جمع الرفاق المنتدبون على ا

أ
ا

داة ربط بين القضايا الستراتيجية والقضايا التكـتيكية وواقع الجماهير، وتخـدم كـذلك عمليـة الربـط
أ
وتشكل ا

.التنظيمي بين الجماهير والمنظمة

خــد بالعتبــار المكانــات- 
أ
ســاليب الدعائيــة والتحريضــية مــع ضــرورة ال

أ
طــرح الرفــاق ضــرورة الهتمــام بكــل ال

ساليب في مرحلة معينة
أ
.الذاتية للمنظمة وفعالية هذه ال
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دوات الدعائيــة التحريضــية الممكنــة
أ
نــه يجــب اســتعمال كــل ال

أ
الشـــــفوية،المسموعة،المكـتوبة:ويــرى الرفــاق ا

.والمرئية

ن تســــتمر المنظمــــة فــــي اعتبــــار-
أ
ــــم التفــــاق علــــى ا ــــة ت ــــة المكـتوب مــــام"حــــول الدعاي

أ
ــــى ال ــــة" إل النشــــرة المركزي

ن تســتمر فــي الصــدور بالخــارج، مــع العمــل علــى تــوفير صــدورها بالــداخل
أ
الجماهيريــة للمنظمــة والــتي يجــب ا

.بشكل مواز

خرى، يرى الرفاق ، وخدمة لمهمتنا المركزية- 
أ
التجدر داخل الطبقة العاملـة وجمـاهير الفلحيـن،: من جهة ا

ســيس تيــار ديمـوقراطي داخـل العمـال
أ
إصـدار نشــرة عماليــة فلحيــة بــدون توقيـع المنظمــة كمسـاهمة منــا فــي تا

حد الرفاق يرى ضرورة توقيعها من طرف المنظمة(والفلحين
أ
).ا

خرى يرى الرفاق ضرورة استعمال إذاعة الجيران مع ضرورة ضمان استقللية المنظمة- 
أ
.ومن جهة ا

ن يربــط المنظمــة سياســيا وتنظيميـــا بالجمــاهير،-
أ
نه ا
أ
ن تطــوير العمــل الــدعائي مـــن شـــا

أ
إن الرفـــاق مقتنعــون ا

مـام"واسـتعمال كـل الوسـائل ممكـن لكـن يجـب الـتركيز حاليـا علـى ضـمان إصـدار واسـتمرار 
أ
والمبـادرة" إلـى ال

ن توقعهـا باسـمها خدمـة لخلـق تيـار ديمــوقراطي
أ
بإصـدار نشـرة عماليـة فلحيـة تتكلـف المنظمـة بإنجازهـا دون ا

.داخل الطبقة العاملة والفلحين

:تم التصويت على عناصر الخلف

جـل خلـق-
أ
ن توقعهـا باسـمها، وذلـك مـن ا

أ
حـول إصـدار نشـرة عماليـة فلحيـة تتكلـف المنظمـة بإنجازهـا دون ا

)3ضد  5مع (تيار ديمقراطي داخل العمال والفلحين 

) 1امتنع عن التصويت  – 1ضد   6  مع(حول استعمال اذاعة الجيران مع ضمان استقللية المنظمة -

:تحفظ

نهــا عمليــا تعتــبر تهميشــا
أ
احــد الرفــاق، ل يتفــق مــع فكــرة خلــق نشــرة عماليــة فلحيــة مــن الناحيــة المبدئيــة، ل

مـــام"لـــدور النشـــرة المركزيـــة الجماهيريـــة 
أ
، وإهـــدارا لطاقـــات المنظمـــة واعتبارهـــا عمليـــا نشـــرة قطاعيـــة"إلـــى ال

و
أ
اقتصــادية لنضــال الطبقــة العاملــة والجمــاهير، والبــديل الســديد هــو إصــدار نشــرة مركزيــة واحــدة بالــداخل ا

تكــون فعالــة فــي الدمــج الــدعائي لخــط المنظمــة التكـتيكي والســتراتيجي) حســب إمكانيــات المنظمــة(الخــارج 
.ونضال الجماهير عامة وضمنها الطبقة العاملة
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خلصة الندوة حول القيادة الوطنية والمؤتمر

 

ســهم القيــادة الوطنيــة، ونســجل
أ
بــادئ ذي بــدء، نشــيد ونثمــن ونحيــي صــمود كــل رفاقنــا المعتقليــن وعلــى را

.باعتزاز دورهم الهام في الشراف على عملية إعادة بناء منظمتنا سياسيا وتنظيميا

نـه ليـس هنـاك طلـب اسـتقالة القيـادة الوطنيـة مطـروح للبـث فيـه مـن طـرف النـدوة، وليـس مـن
أ
نعتـبر باجمـاع ا

نـــه نظــرا للوضـــعية الســـتثنائية
أ
صـــلحية النــدوة البـــث فــي هــذا الموضــوع، باســـتثناء منــدوب واحــد، ويعتــبر ا

نه مـن صـلحيات النـدوة البـث فـي هـذا
أ
للمنظمـة، ونظـرا للحيثيـات الـتي بنـت عليهـا القيـادة طلـب اســتقالتها،ا

.الموضوع

عضــاء لــتزكيتهم مــن
أ
عضــاء لجنــة الفــرع المنتخــبين مــن طــرف النــدوة والمحــددين فــي ا

أ
إننــا نتفــق علــى ترشــيح ا

ول للمنظمة
أ
عضاء في القيادة الوطنية إلى حدود المؤتمر الوطني ال

أ
.طرف القيادة الوطنية كا

، مــع تــوفير شــروطه السياســية1984فيمــا يخــص تــوقيت عقــد المــؤتمر الــوطني، فقــد تــم التفــاق علــى صــيف 
.والتنظيمية

عضاء كاملي العضوية
أ
كما توجه الندوة نداء لرفاق القيادة الوطنية العازمين على تقديم الستقالة للستمرار كا

حـد الرفـاق ل يتفـق علـى مناشـدة القيـادة العازمـة علـى
أ
فـي القيـادة الوطنيـة إلـى حـدود انعقـاد المـؤتمر الـوطني، ا

ة المســؤولة المنبثقــة عــن النــدوة مســؤولة وحــدها كمركــز قيــادي
أ
الســتقالة للســتمرار فــي القيــادة، ويعتــبر الهيــا

ول، وذلــك بعــد تزكيتهـــا مــن طـــرف القيــادة العازمـــة علـــى
أ
اســـتثنائي وحيــد إلـــى حـــد انعقـــاد المــؤتمر الــوطني ال

.الستقالة

 

خلصة الندوة حول القضايا التنظيمية

عضـاء
أ
ن نميز بكل وضوح، بين من هـم ا

أ
يتفق المنتدبون باجماع على حذف اطار المناضلين، بحيث يجب ا

ن إلـى القيـادة الوطنيـة، كمـا يتفـق. في التنظيم ومن هم خارج المنظمة
أ
وتبعـا لهـذا نقـترح توصـية فـي هـذا الشـا
سس التالية

أ
:المنتدبون باجماع على هيكلة تنظيمية مبسطة تستند على ال
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.خدمة مهام المنظمة-

.ضمان الديموقراطية-

من-
أ
.ضمان ال

.اخد بعين العتبار الوضع الذاتي للمنظمة-

:ومن هنا نقترح باجماع البنية التنظيمية التالية

قيادة وطنية- 

لجن مختصة

لجنة فرع

خلية

ن تضمن الربط بين عدة متناقضات
أ
:كما يجب ا

العمل الجماعي والعمل الفردي-

المركزية والديموقراطية-

مبادرة الرفاق ووحدوية العمل-

شــكال القائمــة حاليــا، البــاب مفتــوح لجميــع
أ
فيمــا يخــص التنظيمــات الجماهيريــة، فيجــب العمــل فــي كــل ال

.البداعات والمبادرات الممكنة

عضـاء متفرغيـن فـي
أ
خيـرا، يجـب التمييـز بيـن المحـترف الثـوري والمتفـرغ الثـوري، ونؤكـد علـى ضـرورة تـوفير ا

أ
وا

مـا فيمـا يخـص الفـرع فـي الخـارج ترفـع النـدوة
أ
المنظمة، ونـرى ضـرورة تـدقيق فهمنـا لمفهـوم الحـتراف الثـوري، ا

.توصية للقيادة الوطنية بهذا الشان

 

خطة عمل

:ترى الندوة
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ساسية في المرحلة الحالية هي بناء الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني- 1
أ
.ان المهمة ال

مام"إن المهمة الرئيسية في الفترة الراهنة هي إعادة بناء منظمة- 2
أ
سياسيا وتنظيميا كمنظمة شيوعية" إلى ال

ساسا في العمال والفلحين
أ
.صامدة صلبة مكافحة ومتجدرة ا

إن المهمـــة المركزيـــة فـــي هـــذه الفـــترة هـــي تجـــدر المنظمـــة سياســـيا وتنظيميـــا ونضـــاليا فـــي الطبقـــة العاملـــة- 3
.وجماهير الفلحين

.الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية: إن طبيعة الثورة في المرحلة الراهنة هي-4

سلوب حسم السلطة هو العنف الثـوري الجمـاهيري المنظـم-5
أ
والـذي يجـب تـدقيقه مسـتقبل انطلقـا مـن( إن ا

).التحليل الملموس للواقع الملموس

عله ، وغيرهـا مـن النقـط الـتي تهـم السـتراتيجية والتكـتيـك الثـوريين، والـذين
أ
ن النقـط المطروحـة ا

أ
وباعتبـار ا

نــــه مــــن
أ
ول للمنظمــــة،ف إننــــا نعتـــبر ا

أ
ن يحــــددهما بشـــكل مســــؤول وديمــــوقراطي المــــؤتمر الــــوطني ال

أ
يجــــب ا

ن تحدد ندوتنا خطة عمـل تكـون بمثابـة التـوجيه المركـزي للفـرع الـذي
أ
الضروري، وفي انتظار موعد المؤتمر، ا

ساسه
أ
.يجب اللتزام بالعمل على ا

في التجدر في الطبقة العاملة والفلحين والعمل وسط الجماهير الشعبية- 1

عضــاء المنظمــة والمناضــلين المرتبطيــن بهــا إلــى العمــل وســط الطبقــة العاملــة وجمــاهير
أ
يجــب حاليــا تــوجيه ا

عضــاء
أ
ساســا، والجمــاهير الشــعبية عمومــا، وذلــك حســب المكانيــات الذاتيــة للمنظمــة وفعاليــة ال

أ
الفلحيــن ا

و تلــك، مــن الجمــاهير الشــعبية، ويجــب
أ
و هــذه الفئــة ا

أ
و تلــك ،ا

أ
المطــروح تــوجيههم للعمــل فــي هــذه الطبقــة ا

و العمل من داخل
أ
و كعمال زراعيين، ا

أ
ي العمل كعمال ا

أ
العمل بشكل رئيسي من داخل وحدات النتاج ، ا

شــباه البروليتاريــا والكــادحين بصــفة
أ
حيــاء الشــعبية بالنســبة للعمــل فــي الشــباب وا

أ
المؤسســات التعليميــة وال

عامــة، والخطــوة الجوهريــة علــى طريــق بلــترة المنظمــة هــي الشــروع بعــزم وحــزم فــي تحقيــق انصــهار المثقفيــن
الثوريين الشـيوعيين بالمناضـلين العمـال طلئـع الطبقـة العاملـة، يجـب ان يتحـول خلل سـيرورة البلـترة مـن
و إلـى مناضـلين مرتبطيـن عضـويا بالطبقـة العاملـة،

أ
جهة المثقفون الثوريـون الشـيوعيون إلـى عمـال شـيوعيين ا

خـرى
أ
ن يتحـول خللهـا مـن جهـة ا

أ
قـل بالنسـبة للجـزء الـذي لـن يسـتطيع تحقيـق بلـترة نفسـه، وا

أ
وذلـك علـى ال

ومـــــن داخـــــل جمـــــاهير(والعمـــــل مـــــن داخـــــل الطبقـــــة العاملـــــة.المناضـــــلون العمـــــال إلـــــى ثـــــوريين شـــــيوعيين
أ
ا

و
أ
و مــن داخــل الشــباب، ا

أ
شــباه البروليتاريــا، ا

أ
و مــن داخــل ا

أ
و مــن داخــل البورجوازيــة الصــغيرة،ا

أ
الفلحيــن،ا
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سـلوب الرئيسـي، بينمـا العمـل فـي هـذه الطبقـات مـن خارجهــا إنمـا هـو عمـل ثـانوي)مـن داخـل النســاء
أ
، هـو ال

ول
أ
.ومكمل لل

فـــق الثـــوري فـــي كـــل مـــا هـــو موجـــود مـــن المنظمـــات
أ
يجـــب الـــتركيز علـــى خـــوض النضـــال الـــديموقراطي ذو ال

.بهدف خلق التيار الديموقراطي) خاصة منها النقابات(الجماهيرية

في بناء التنظيمات  ) 2  (

خـرى الجمـود السياسـي: مـن نقـط ضـعف المنظمـة البـارزة حاليـا
أ
تقلـص المنظمـة الكمـي مـن جهـة، ومـن جهـة ا

):من بين ما يجب(والكـفاحي فيها، لهذا يجب 

و القيـام بالمبـادرات النضـالية الثوريـة-
أ
عضاء المنظمة والمناضلين المرتبطين بهـا، ا

أ
خلق حيوية جديدة لدى ا

ولي وفي نفس الوقت تقييم التجارب الماضية القريبة والبعيـدة وتقـويم. الخلقة
أ
إحدا  نمو تنظيمي تدريجي ا

سـاليب والممارسـات والتقـدم فـي بنـاء 
أ
خطاء وتثـوير المفـاهيم وال

أ
تنظيمـات المنظمـة وبلـترة تركيبهـا الطبقـي"ال

)السياسـي والتنظيمـي(وبلترة خطها السياسي النظـري والعملـي والشـروع فـي بنـاء المنظمـة وربـط عمليـة البنـاء 
و النتهازية 

أ
و يسارا(بعملية الغربلة للتخلي عن جميع العناصر الصلحية والتحريفية ا

أ
و المتدبدبة) يمينا ا

أ
.ا

إن المنظمــة تفتقــد حاليــا لخــط سياســي محــدد بشـكل ديمقراطــي ومســئول فــي إطــار مــؤتمر وطنــي و واضــح- ب
ن الخــط السياســي للمنظمــة تعــرض لتغييــرات متعــددة علــى مــر الســنوات الماضــية، كمــا

أ
عضــاء، ل

أ
لجميــع ال

ومـــادامت. كـــانت تفتقـــد المنظمـــة لقيـــادة وطنيـــة تتـــوفر لـــديها الشـــروط اللزمـــة لتحمـــل المســـئوليات القياديـــة
، إن)سياســيا وتنظيميــا(المنظمــة هكــذا، فإنهــا لــن تســتطيع نهائيــا التقــدم فــي انجــاز عمليــة إعــادة بنــاء نفســها 

مشــكل القيــادة ومشــكل الخــط السياســي يجــد حلــه فــي عقــد مــؤتمر وطنــي تمــثيلي وديمقراطــي، والــذي نعتــبر
ن تبـــادر الفـــروع. انعقـــاد النـــدوة الحاليـــة خطـــوة جـــد هامـــة نحـــو تـــوفير شـــروط عقـــده

أ
وســـيكون مـــن الضـــروري ا

خرى 
أ
و تكوين التي يمكن تكوينهـا(ال

أ
خـذ بعيـن العتبـار خصوصـيات كـل فـرع) ا

أ
إلـى عقـد نـدوات مماثلـة مـع ال

ن تســــقط فيهــــا المنظمــــة،. علــــى حــــدة
أ
وتجــــدر الشــــارة هنــــا إلــــى خطــــورة النحرافــــات السياســــية الــــتي يمكــــن ا

ول فــي صــيف
أ
وخصوصــا فــي ظــل وضــعها الراهــن، مــا لــم نعمــل بجــد لتــوفير شــروط انعقــاد المــؤتمر الــوطني ال

1984.

سس التالية- ج
أ
: العمل على هيكلة تنظيمية بسيطة تستند على ال
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خذ بعين العتبار الوضعية الذاتيـة للمنظمـة- خدمة مهام المنظمة - 
أ
من ل ال

أ
ضمان الديمقراطية ل ضمان ال

ومن هنا نقترح البنية التنظيمية التالية. 

قيادة وطنية

لجان مختصة

 لجنة فرع                          لجنة فرع                    لجنة فرع

 خلية  خلية  خلية            خلية خلية خلية خلية          خلية  خلية   خلية خلية 

ن تضـمن التكامـل مـا بيـن المتناقضـين-
أ
العمـل الجمـاعي والعمـل الفـردي المركزيـة والديمقراطيـة،: كما يجب ا

ي ضــمان وحدانيــة المركــز القيــادي الــوطني، وبالتــالي ضــمان وحدانيــة القيــادة الوطنيــة و وحدانيــة التــوجيه
أ
ا

السياســي المركــزي بالنســبة لعمــوم المنظمــة مــن جهــة، وتــوفير مراكــز محليــة متعــددة للمنظمــة وضــمان تمــتيع
هذه الفروع المحلية بنـوع مـن السـتقلل النسـبي عنـد تطبيقهـا للخـط السياسـي ولتـوجيه القيـادة المركزيـة علـى

.الواقع المحلي المتميز للتنظيم المحلي وذلك دائما باتفاق مع القيادة الوطنية

الصـــمود والنتشـــار والكـفـــاح والتجـــدر والبلـــترة والمبـــادرة والتحصـــين، انتشـــار المنظمـــة عـــبر المكـــان يكـــون-
و
أ
و ضيعة ا

أ
وإلى معمل ا

أ
و قرية ا

أ
و مدينة ا

أ
و مناضل مرتبط بالمنظمة إلى إقليم ا

أ
ساسا كل مرة عبر بعث رفيق ا

أ
ا

و مؤسســة
أ
و المناضــل المرتبــط (الــخ، كــون المنظمــة ل تتواجــد فيهــا، فيتحــول ذلــك الرفيــق ....منجــم ا

أ
إلــى) ا

وإطــارات متعــددة ومتنوعــة، وذلــك فــي ارتبــاط ببــاقي/ تنظيميــة/ إطــار تنظيمــي يبنــي حــوله علقــات سياســية 
ساس مبادئها وتوجيهها

أ
.المنظمة وعلى ا

ورغم صعوبة وبطـئ هـذا. نريد بلترة المنظمة عبر تجدر خطها السياسي في الطبقة العاملة وجماهير الفلحين
ن يتجســد فــي تقــديم العلقــات مــع

أ
ولــي للمنظمــة يجــب ا

أ
ن النمــو الكمــي ال

أ
نــه يفــترض ا

أ
العمــل فــي بــدايته، إل ا

ولويــة الممارســة النضــالية، مــع
أ
العمــال الــذين لنــا معهــم علقــات نضــالية، وترفيــق المــؤهلين منهــم اعتبــارا ل

ن تتـوفر فيهـم شـروط العضـوية ومـن بينهـا. الستمرار في استقطاب مناضلين غير عمال وغير فلحيـن
أ
ويجـب ا

وإن المناضـلين الـذين ظلـوا مرتبطيـن. الكـفاحية والستعداد للعمل وسط الطبقة العاملة وجماهير الفلحين
خيــرة مــؤهلين بشــكل

أ
زمــة لهــذه الســنوات ال

أ
ســاوية والمتا

أ
بالمنظمــة وصــامدين خلل الظــروف الرهابيــة والما

ن المتعـاطفين مـع المنظمـة،. عام لدخول المنظمة
أ
وفحص كل حالة على حدة سيبرز المقبـولين منهـم، كمـا ا

و(والــذين ظلــوا متعــاطفين معهــا بـالرغم مــن القمـع وتشــرد الحملــم ومــن التشــويهات المروجــة حــول المنظمــة 
أ
ا
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طروحات السياسـية المنحرفـة المنتشـرة فـي السـاحة، هـؤلء مـؤهلين لكـي تقـوم)حول الحملم
أ
، وبالرغم من ال

.المنظمة علقتها بهم، فتقرر من بينهم مرشحين لعضوية المنظمة بهدف توفير شروط التحاقهم بالمنظمة

فــراد-ه
أ
عضــاء فــي المنظمــة مــن جهــة، والطــارات وال

أ
فــراد وال

أ
يجــب التمييــز بشــكل واضــح بيــن الطــارات وال

خــــرى، لكــــل مســــتوى مــــن الطاقــــات والســــتعدادات
أ
و المتعــــاطفين معهــــا مــــن جهــــة ا

أ
المرتبطيــــن بالمنظمــــة ا

طيره سياســـيا وتنظيميـــا
أ
فـــراد الجمـــاهير يجـــب تـــوفير مســـتوى محـــدد وملئـــم مـــن التنظيـــم لتـــا

أ
النضـــالية لـــدى ا

.ونضاليا

.يجب بناء الطارات التنظيمية المكونة من المناضلين المرتبطين بالمنظمة والعتناء بها لتثويرها وبلترتها

ن تكـون مرتبطــة
أ
و منطقيــة متنوعـة وملئمـة، والــتي يجـب ا

أ
يجــب العمـل علـى بنـاء تنظيمـات قاعديـة قطاعيـة ا

ساســا، ويمكــن حســب
أ
و مســتقلة ذاتيــا، وقــد تكــون دائمــة، وذلــك لتنظيــم العمــال والفلحيــن ا

أ
بالمنظمــة، ا

شكال متعددة ومتنوعة والعتناء بها لتثويرها وبلترتها
أ
سماء وا

أ
خذ ا

أ
ن تا
أ
.الواقع ا

ــــى ضــــرورة تنظيمهــــم بالمنظمــــة، وفــــي- م إن تنظيــــم الشــــباب كشــــباب، وتنظيــــم النســــاء كنســــاء، زيــــادة عل
ن التفكير والعمل على بناء تنظيمات جماهيرية خاصة بهم

آ
.التنظيمات السالفة الذكر، يتطلب منذ ال

في الدعاية  ) 3  (

و الـــتي يمكـــن توفيرهـــا دون
أ
فـــي دعايتنـــا وســـط الجمـــاهير يجـــب الســـتفادة مـــن كافـــة المكانيـــات المتـــوفرة، ا

و
أ
و المكـتوبــة ا

أ
ســاليب ســواء الدعايــة المســموعة ا

أ
الســقوط فــي الحركيــة والدعايــة المثقفيــة، واســتغلل كافــة ال

و المرئية
أ
مام"انظر التوصية حول النشرة المركزية . (الشفوية ا

أ
)والتوصية حول النشرة العمالية " إلى ال

:في مضمون الدعاية

إن المنظمـة، وعمـوم الحركــة الشـيوعية، ظلـت تمـارس دعايتهــا الجماهيريــة بشـكل عفـوي وعشـوائي، فهــي لـم
تســــطر ولــــم تلــــتزم خلل تجاربهــــا الماضــــية بتخطيــــط دعايتهــــا الجماهيريــــة، وبوضــــع برامــــج دعائيــــة مرحليــــة

ن تكــون. ومتواليــة تتلءم فــي كــل فــترة مــع مســتوى تطــور الصــراع الطبقــي ومتطلبــاته
أ
فالدعايــة نفســها يجــب ا

ممنهجة ومبرمجة بالشكل الذي يربط بين إستراتيجيتنا وتكـتيكنا وواقع الجماهير، الشيء الـذي ل يعنـي منـع
ن تلــك المنظمــات لــم. الســهامات المتناقضــة والخلقــة فــي إطــار تلــك الممنهجــة وتلــك البرمجــة نفســها

أ
كمــا ا

كـفاء، فبقي عملها في المجال الدعائي عمل حرفيا
أ
.تعتني خلل تجربتها بتكوين دعاة ومحرضين ا
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ولهــذا، فــإن القيــادة الوطنيــة مطالبــة بتحديــد برامــج دعائيــة لكــل فــترة علــى حــدة، انطلقــا مــن النقــط التاليــة،
خـذ بعيـن العتبـار التعـديلت الـتي اقترحتهـا

أ
ومـن البرنامـج النضـالي المرحلـي المسـطر فـي نـص التكـتيـك مـع ال

.الندوة

توعيــة الجمــاهير الشــعبية بواقعهــا الشــمولي المــادي والفكــري والطبقــي، وتوعيتهــا بالمتناقضــات الطبقيــة- 1
الموجــــودة فــــي المجتمــــع، وبالمنهــــج الثــــوري لحلهــــا، خــــوض الدعايــــة المكـثفــــة والمتواصــــلة وســــط العمــــال
كيـــد علـــى ضـــرورة الثـــورة، وعلـــى ضـــرورة إنجازهـــا بـــالعنف الثـــوري

أ
والفلحيـــن والشـــباب والنســـاء والجنـــود لتا

.الجماهيري المنظم

و مصـالح(فضح السيطرة المبريالية السياسية والقتصادية والثقافيـة فـي البلد، وفضـح تواجـد مصـالحها - 2
آ
ا

راضي الكبار للمبريالية)الصهيونية في المغرب
أ
.، فضح ارتباط وتبعية البرجوازية الكمبرادورية وملكي ال

.تعرية وتحليل الطبيعة الطبقية والسياسية واليديولوجية للنظام القائم- 3

عدائها الطبقيين - 4
أ
راضي الكبار(توعية الجماهير با

أ
).البرجوازية الكمبرادورية وملكي ال

ة علــــى النتصــــار، فــــي الجمــــاهير الشــــعبية- 5
أ
ة علــــى النضــــال، والجــــرا

أ
ة علــــى التفكيــــر، والجــــرا

أ
زرع روح الجــــرا

.الواسعة، وخاصة منها الطبقة العاملة وجماهير الفلحين والشباب والنساء والجنود

تنميــة ثقــة الجمــاهير فــي قــدراتها الثوريــة، وإقنــاع الجمــاهير عــبر النطلق مــن تاريخهــا و مــن نضــالتها ومــن- 6
عـــدائها الطبقييـــن بواســـطة العنـــف الثـــوري المنظـــم،

أ
خـــرى بإمكانيـــة إطاحتهــــا بســـيطرة ا

أ
تجـــارب الشـــعوب ال

.وبإمكانية القضاء على الستغلل والضطهاد والقمع وبإمكانية تحقيق الشتراكية

قـــوى مـــا يمكـــن مـــن- 7
أ
كـثر مـــا يمكـــن وا

أ
هميـــة والضـــرورة المصـــيرية لتنظيـــم الجمـــاهير فـــي ا

أ
تبيـــان الحاجـــة وال

شــــكال التنظيميــــة الجماهيريــــة المناضــــلة
أ
وعلــــى شــــعار" تنظمــــوا وتوحــــدوا"الــــدفاع باســــتمرار علــــى شــــعار . ال
"من ل تنظيم له ل قوة له"وعلى شعار " تنظموا في المنظمات الجماهيرية"

كيـــد والـــدفاع باســـتمرار علـــى ضـــرورة فـــرض ديمقراطيـــة المنظمـــات الجماهيريـــة واســـتقلليتها وتقـــدميتها- 8
أ
التا

.وجماهيريتها

وضـاعها الماديـة، وذلـك- 9
أ
ن تحســن ا

أ
نـه بإمكـان الجمـاهير انــتزاع حقوقهـا، وبإمكانهــا ا

أ
الــدفاع باسـتمرار علـى ا

ة على النضال الجماهيري الموحد
أ
.إذا وفرت في نفسها شروط الوعي والتنظيم والجرا
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سـلوب الفعـال والناجـح،- 10
أ
كـثر مـا يمكـن مـن الجمـاهير هوال

أ
الدعايـة باسـتمرار لكـون النضـالت الموحـدة ل

حيان عاجزة
أ
ة والمحدودة تبقى في غالب ال

أ
.بينما النضالت المجزا

خرى فيها، واستخلص الدروس منها لتطويرها- 11
أ
.الدعاية لنضالت الجماهير وتحليلها وإبراز النقائص ال

نشــــر الفكــــر الثـــوري والشـــيوعي عــــن طريـــق التعريـــف بـــه كنظريــــة، وعــــن طريـــق اســــتيعابه فــــي تفكيرنـــا- 12
.وتحاليلنا، وعن طريق تحويله إلى ممارسة و إلى قوة ثورية جبارة

حزاب البرجوازيـــة والبرجوازيـــة الصـــغيرة بـــالمغرب، تحليـــل طبيعتهـــا- 13
أ
فضـــح منـــاورات وتخـــاذل وقصـــورال

فاق ممارساتها، وتبيان طبيعة وحدود دورها في الثورة
آ
.الطبقية وطبيعة ممارساتها، وإبراز حدود ا

طروحـات والتجاهـات السياسـية المنحرفـة الموجـودة - 14
أ
ن توجـد(النقد الممنهج والمعمـق لل

أ
)والـتي يمكـن ا

.في الساحة السياسية

. التعريف بالثورات الشعبية الجارية حاليا في العالم، والتعريف بدروسها- 15

الـدفاع عـن حـق الشـعوب فـي تقريـر مصـيرها بنفسـها، وضـمنها حـق الشـعب الصـحراوي فـي تقريـر مصـيره- 16
وحقــــه فــــي النفصــــال والســــتقلل، والمطالبــــة بــــإجراء اســــتفتاء فــــي الصــــحراء الغربيــــة بعــــد انســــحاب الدارة
والجيـــــش الملكييـــــن منهــــا، مــــع الــــتركيز علـــــى فضـــــح تبعــــات الحــــرب وانعكاســـــاتها القتصـــــادية والجتماعيـــــة

وضاع الجماهير الشعبية المغربية
أ
.والسياسية على ا

الدفاع على الضرورة الستراتيجية الثورية والقومية لتوحيد الشـعوب العربيـة وذلـك عـبر الكـفـاح المشـترك- 17
عدائها المشتركين

أ
.ضد ا

ــــذي يتجســــد فــــي الثــــالو - 18 ــــذي يهــــدد القوميــــة العربيــــة والثــــورة العربيــــة وال ــــراز الخطــــر ال المبرياليــــة: إب
ل وهـي حـق الشــعب الفلسـطيني فـي تقريـر

أ
والصـهيونية والرجعيـة العربيـة، والـدفاع علـى المواقـف المبدئيـة، ا

مصــيره وحقــه فــي إقامــة دولتــه الديمقراطيــة المســتقلة، واعتبــار منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثــل الشــرعي
.والوحيد للشعب الفلسطيني، وإبراز ضرورة تجنيد كافة الشعوب العربية لهذا الهدف

خــرى بنضــال حركــات التحــرر- 19
أ
إبــراز اللتقــاء الموضــوعي بيــن نضــال الشــعب المغربــي ونضــال الشــعوب ال

. والحركات الثورية والشيوعية عبر العالم

ساليب النضال  ) 4  (
أ
شكال وا

أ
في ا
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الــتركيز علــى خــوض النضــال القاعــدي الواســع والــدؤوب مــن داخــل مواقــع النتــاج ومــن داخــل المنظمــات- 
عمـــال النضـــالية الفوقيـــة الصـــاخبة والمعزولـــة عـــن. الجماهيريـــة، وخاصـــة منهـــا النقابـــات

أ
مكـــن ال

أ
و تلفـــي مـــا ا

.الجماهير، والتي تفضح تواجدنا للعدو وتعرضنا بشكل مبكر لقمع تصفوي

نديــة(الحــرص علــى العتنــاء بالعمــل داخــل المنظمــات الجماهيريــة القانونيــة - 
أ
المرخصــة مثــل الجمعيــات وال

هــم الوســائل الــتي)علــى الخصــوص النقابــات(والتعاضــديات 
أ
، نظــرا لكــون هــده المنظمــات الجماهيريــة مــن ا

ن المنظمـــات الجماهيريـــة هـــي بالنســـبة للشـــيوعيين مثـــل المـــاء
أ
تمكــــن مـــن ارتبـــاط الثـــوريين بالجمـــاهير، وا

.بالنسبة للسمك

 -
أ
و حركــة نضــالية عنــد خوضــهم لممارســة: العمــل بمبــدا

أ
و منظمــة ا

أ
و تيــار سياســي ا

أ
مســاندة ومســاعدة كــل فــرد ا

.نضالية ثورية

و مضاد للشتراكية والبروليتاريا- 
أ
.نقد وفضح كل اتجاه سياسي مضاد للثورة ،ا

القبول بعقد اتفاقات محـددة مؤقتـة وملموسـة بهـدف خـوض نضـالت مشـتركة ضـد العـدو المشـترك مـع اتجـاه- 
.سياسي نضالي، وذلك كلما توفرت الشروط الموضوعية والذاتية لذلك

فـي مرحلـة ضـعف التنظيمـات الثوريـة ،يجـب تلفـي الصـدام المباشـر مـع العـدو الطبقـي كمنظمـة ، والعتنـاء- 
بنشر الدعاية الثورية وبناء التنظيمات القاعدية النضالية والتنظيمات الجماهيريـة فـي خضـم المعـارك، وكـدا،

والربـط بيـن النضـال مـن اجـل انـتزاع إصـلحات ملموسـة مـن) النقـابي مثل(النطلق من النضال القتصادي 
خرى النضال الثوري وسط الجماهير بهدف تهيئ شروط إسقاط النظام الستبدادي القائم

أ
.جهة ،ومن جهة ا

كيفية استغلل إمكانية العمل النضالي المسموح به قانونيا وكيفية الربط بيــن العمــل النضــالي الممنــوع  ) 5  (
والعمل النضالي المسموح به قانونيا

:ملحظة

قبل استعمال بعض العبارات نطـرح فيهـا التعريفـات التاليـة، وإن كـانت غيـر مسـتعملة مـن طـرف العمـوم ل- 
مــا العمــل النضــالي

أ
نــه يطمــح لخدمــة مصــالح الشــعب ل ا

أ
نــه عــادل ول

أ
ن عمل نضــاليا وثوريــا مشــروعا ل

أ
نعتــبر ا

و المسـموح بـه قانونيـا، فنقصـد بـه العمـل الـذي تسـمح بـه السـلطة السـائدة 
أ
قـل نظريـا(القـانوني، ا

أ
فـي) علـى ال

ونخصـص صـيغة السـري للعمـل المخفـي. القانون القائم، مثل التنظيـم النقـابي، الضـراب، التجمـع، التظـاهر
منية، بينما العمل العلني نعني به عكس العمل السري

أ
سباب ا

أ
.ل
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إن طبيعـــــة النظـــــام القـــــائم ببلدنـــــا كنظـــــام ملكـــــي كمــــبرادوري رجعـــــي اســـــتبدادي تبعـــــي وعميــــل للمبرياليـــــة
ي عمـل ثـوري علنـي ومسـموح بـه

أ
والصهيونية، تنفـي إمكانيـة الخـوض بالنسـبة للمنظمـات الثوريـة كمنظمـات ل

يســمح بخــوض نضــال ثــوري علنــي ومســموح بــه" هــامش ديمقراطــي"قانونيــا، إن الدعــاءات الــتي تزعــم بوجــود 
نـوال(قانونيـا 

أ
، ليسـت سـوى تغطيـة تبريريـة لتبنـي وتطـبيق مناهـج إصـلحية متخاذلـة،)مثلمـا تفعـل جماعـة ا

جهـزة القمعيـة التصـفوية العصـرية المتـوفرة حاليـا لـدى النظـام القـائم
أ
خـرى إن التفنـن فـي تطـوير ال

أ
ومـن جهـة ا

و كـتنظيمات
أ
فراد ا

أ
. والموجهة ضد القوى الثورية المغربية لن يسمح بتواجدنا سواء كا

واذا كــان مــن غيــر الممكــن حاليــا بــالمغرب قيــام تنظيمــات ثوريــة كـتنظيمــات بعمــل نضــالي علنــي ومســموح بــه
قانونيــا، فــإن المناضــلين الثــوريين وكــذلك الشــيوعيين المنخرطيــن والمتجــدرين فــي المنظمــات الجماهيريــة

و كـتيـار جمـاهيري ل علـى الخصـوص ل داخـل تلـك المنظمـات) كالسمك في الماء(
أ
فـراد ا

أ
يمكنهـم كمناضـلين ا

ن يقومــوا بتحركــات نضــالية جماهيريــة علنيــة هامــة جــدا 
أ
م ل(الجماهيريــة، ا

أ
،) ســواء كــان مســموح بــه قانونيــا ا

هكــــذا يمكنهــــم تنظيــــم إضــــرابات وعقــــد تجمعــــات وبنــــاء تنظيمــــات قاعديــــة جماهيريــــة واحتلل المؤسســــات
.الخ...والخروج في مظاهرات

ومـــن خلل التواجـــد فـــي المنظمـــات الجماهيريـــة العلنيـــة نعمـــل بهـــدف تنظيـــم الجمـــاهير وتوعيتهـــا، وبهـــدف
عــداءها، وتخــوض نضــالت متواضــعة ،ولكنهــا متصــاعدة دفاعــا عــن مصــالحها

أ
جعلهــا تعــرف واقعهــا، وتعــرف ا

نصــار جــدد للثــورة الشــتراكية، وفــي الشــروط الــتي تســمح بــذلك فــي معرفــة. ومطامحهــا
أ
ونعمــل بهــدف تكــوين ا

جـــل انـــتزاع مطالبهـــا اليوميـــة وتحقيـــق
أ
طير الجمـــاهير وقيـــادة نضـــالها مـــن ا

أ
اســـتغلل التنظيمـــات العلنيـــة لتـــا

كـثر صــعوبة يجــب معرفــة
أ
طموحاتهــا، وفــي نفــس الــوقت بنــاء التنظيمــات الســرية للجمــاهير، وفــي الشــروط ال

و الشــبه العلنــي، كمــا يجــب معرفــة خــوض عمــل ســري وســط المنظمــات
أ
اســتغلل إمكانيــات العمــل العلنــي ا

نــه يجــب علــى( الجماهيريــة الرجعيــة 
أ
فــي مراحــل متقدمــة مــن نمــو المنظمــة السياســي والتنظيمــي والنضــالي ل

ن يذهبوا حيثما وجدت الجماهير وان يناضلوا هناك من اجل الثورة
أ
.الشيوعيين ا

ن ينخـرط ويعمـل فـي منظمـة جماهيريـة
أ
وبالتالي فعلى كل عضو في المنظمة وكل مناضل متقدم مرتبط بهـا، ا

كـثر(علنيـــة 
أ
و ا
أ
،وخاصـــة فـــي النقابـــات، ويجـــب محاســـبة ومســـاعدة كـــل مـــن تهـــاون فـــي إنجـــاز هـــده) واحـــدة ا

.المهمة

عله(إن الربط 
أ
سلوب الربط بيـن العمـل) المعروض ا

أ
بين العمل النضالي العلني والعمل النضالي السري هوا

ساسـي مـن نضـالنا اليـومي، ويسـتعمل النضـال العلنـي كعمـل ثـانوي
أ
النضالي الثوري السري الذي هـو الجـزء ال

20



www.30aout.info

ول
أ
و الشـبه العلنـي. ضروري ومكمل لل

أ
كما يجب الحذر من النسياق في بعض النجاحات في العمـل العلنـي ا

ن نتــذكر باســتمرار
أ
خــرى يجــب ا

أ
إلــى حــد الســقوط فــي مجــال بنــاء وتصــليب التنظيــم الســري، لكــن مــن جهــة ا

العمــل فــي الســرية ليــس هــدفا فــي حــد ذاتــه، بــل يهــدف إلــى حمايــة التنظيــم مــن الضــربات القمعيــة التصــفوية
نفسنا واختفائنا وراء الستار

أ
.للعدو، وليس للتقوقع على ا

بصدد العمل في النقابات  ) 6  (

ن نحـــدد
أ
ن نخطـــط لعملنــا فـــي النقابــات، وا

أ
إن تجربتنـــا فـــي النقابـــات ضــعيفة جـــدا ،لكـــن هــذا ل يمنعنـــا مـــن ا

المبـــادئ الموجهـــة لهـــذا العمـــل انطلقـــا مـــن اســـتيعابنا لواقـــع النقابـــات الراهـــن ، ومـــن دراســـة تجـــارب غيرنـــا
.وتحليلها

داة الرئيسـية للســتيلء علـى الســلطة وانجـاز الثـورة ،فــإن
أ
تختلــف النقابـة عـن الحـزب، فـإذا كــان الحـزب هـو ال

وضــاع
أ
جــل تحســين ال

أ
دنــى مســتويات الــوعي بضـرورة النضــال المشــترك مــن ا

أ
النقابــة هــي التنظيــم الــذي يضــم ا

دوارهمـا ، وليـس فـي القضـايا الـتي يمكـن تناولهـا سـواء كـانت. المادية المشتركة
أ
فالحزب والنقابة يختلفـان فـي ا

و غيرهـــا
أ
و سياســـية ا

أ
و الحـــزب(وتوثيـــق ارتبـــاط المنظمـــة . اقتصـــادية ا

أ
ساســـية يســـتحيل بـــدون) ا

أ
بالجمـــاهير ال

عضـاء تلـك المنظمـة 
أ
و الحـزب(انخراط وعمل جزء مهـم مـن ا

أ
بشـكل حيـوي وفعـال فـي النقابـات والمنظمـات) ا

و هــــروب مــــن القمــــع للختفــــاء فــــي
أ
الجماهيريــــة عمومــــا، وليــــس العمــــل فــــي النقابــــات مجــــرد تكـتيــــك مــــؤقت ا

هميـــــة قصــــــــــوى،واستقللية النقابـــــة كـتنظيـــــم جمـــــاهيري ل تمنـــــع
أ
ـــــات، ولكنـــــه ضـــــرورة دائمـــــة وذات ا النقاب

و الحـــزب(المنظمـــة
أ
كـثر مـــا) ا

أ
ن تســـتقطب إلـــى صـــفوفها ا

أ
ن تســـاهم فيهـــا عـــبر مناضـــليها المنخرطيـــن فيهـــا، وا

أ
ا

و للشــيوعية
أ
ن تســتقطبهم للثـورة ا

أ
وهـذه الســتقللية ل تمنعهــا مــن خلـق. يمكنــه مــن المناضـلين المنقـبين، وا

فــق ثــوري داخــل النقابــة يخــدم المصــالح الشــيوعية للبروليتاريــا، ومــن ضــمنها
أ
تيــار جمــاهيري ديمقراطــي ذو ا

ن يبقــى تعامــل المنظمــة 
أ
و الحــزب(الســتيلء علــى الســلطة، يكـفــي فــي ذلــك ا

أ
مــع النقابــة تعــامل ديمقراطيــا،) ا

ن يلعبــــه الحــــزب
أ
و ســــيطرة فوقيــــة وبيروقراطيــــة، والــــدور القيــــادي الــــذي يطــــرح ا

أ
ن ل يتحــــول إلــــى هيمنــــة ا

أ
وا

و قـانوني ، ولكـن هـذا الـدور القيـادي يجـب
أ
البروليتاري الشيوعي تجاه النقابات ليـس بامتيـاز، ول بحـق وراثـي ا

ن يســتحقه الحــزب الشــيوعي مــن خلل تكــونه كطليعــة للبروليتاريــا الثوريــة المنظمــة والواعيــة ، ومــن خلل
أ
ا

فمـــتى انحـــرف. الـــتزامه بخدمـــة مصـــالح الجمـــاهير، ومـــن خلل قيـــامه بممارســـة ثوريـــة شـــيوعية طليعيـــة حقـــا 
.الحزب، فقد بالتالي دوره القيادي

21



www.30aout.info

ن يقوم به المناضلون الشـيوعيون ضـمن حركـة نضـالية جماهيريـة، لـن يسـتطيعوا القيـام بـه
أ
إن جل ما يمكن ا

و كشــــيوعيين منظميــــن (كمنظمــــة 
أ
و كحــــزب ا

أ
ولكنهــــم ســــيقومون بــــه كمناضــــلين طليعييــــن منخرطيــــن فــــي) ا
ســــــاليب مبادراتنــــــا النضــــــالية) او المنظمــــــات الجماهيريــــــة عمومــــــا(النقابــــــات 

أ
شــــــكال وا

أ
ن الــــــذي ســــــيحدد ا

أ
وا

ســبقية. الجماهيريــة إبــان ظهــور المــد النضــالي ،هــو مــدى تجــدرنا داخــل المصــانع
أ
ي تفريــط فــي إعطــاء ا

أ
ن ا
أ
وا

سـبقيات لخـوض العمـل الثـوري مـن داخـل مواقـع النتـاج يـؤدي حتمـا إلـى تلشـي
أ
و فقـدان(ال

أ
الصـلة بالطبقـة) ا

ي حركة نضالية جماهيرية عمل مهدد، بالجهاز السريع مـن طـرف القمـع
أ
إن السـبيل لصـد. العاملة ،ويجعل ا

ن
أ
القمـــع وإفشـــال محاولـــة طـــرد المناضـــلين العمـــال هـــو التجـــدر فـــي مجمـــل الوحـــدات النتاجيـــة المعنيـــة، وا

ويجــب. الحاســم فــي انجــاز نضــالت العمــال هــو النضــال الجمــاهيري مــن داخــل المصــانع، وليــس مــن خارجهــا
التركيز على خوض النضال الثوري من داخل مواقع النتاج مع عدم إغفال مجمل الجماهير الشعبية المدينيـة

خرى 
أ
طيرهـا سياسـيا وتنظيميـا ونضـاليا بشـكل)الغير عمالية(ال

أ
و تا
أ
، بل بالعكس، يوفر لنا إمكانية تحريكها ا

كـثر سدادة
أ
صلب وا

أ
فـق الثـوري، وعنـدما يصـبح. ا

أ
فعنـدما ينضـج النضـال النقـابي الجمـاهيري الـديمقراطي ذو ال
نــذاك مــن الممكــن ومــن الســهل تجنيــد جيــوش الجمــاهير الشــعبية 

أ
ولفهــا حــول) الغيــر عماليــة(عامــا يصــبح ا

جل نضال واسع مشترك وعارم
أ
.العمال من ا

سلوب عملي لتوجيه عملنا في النقابات في الفترة الراهنة
أ
: وهذا ا

ن يهتم بالعمل النقابي ويعمل على تطويره إذا كان موجودا- 
أ
.على المناضل ا

كـثر تقـدما حـول العمـل النقـابي والجمـود النقـابي ، ومحاولـة شـرح تلـك- 
أ
كـثر تقدما مـع العناصـر ال

أ
فتح نقاش ا

ن يكـون. الظاهرة، هذا مع الحتياط بعـدم التيـان بقـرارات جـاهزة ل ملئهـا علـى العمـال
أ
ويشـترط هـذا العمـل ا

.المناضل قد قام بالتحقيقات اللزمة لمعرفة التاريخ النضالي للمؤسسة وكدا تاريخها

.العمل مع العناصر المتحمسة على تحريك الجو النقابي في المؤسسة- 

جــل تهيــئ شــروط الدعايــة للعمــل النقــابي، ثــم الدعايــة للعمــل النقــابي: فــي حالــة غيــاب نقابــة- 
أ
العمــل مــن ا

والعمل على خلق جو المطالبة بالنقابة، وفي هذا الباب يجب مراعاة خصوصيات كل مؤسسة، خصوصـا فـي
المؤسسات التي يكون فيها العمل النقابي ، فلن يكون من السهل رد العتبـار للعمـل النقـابي، فغالبـا مـا نجـد

و التقسيم قد تركوا استياء كبيرا لدى العمال
أ
.البيروقراطية النقابية ا

ن يعمل على تنمية وتطوير الوعي السياسي داخل النقابة وهو ما يتطلب- 
أ
:على المناضل ا

22



www.30aout.info

كـثر تقــدما، وذلــك- 
أ
تقــديم النقــاش مــع الطلئــع العماليــة المتمرســة بالنضــال داخــل النقابــة ومــع العناصــر ال

وضاع العامـة فـي البلد والسياسـة
أ
جل ربط الوضع والمشاكل التي تعاني منها الطبقة العاملة بال

أ
بالعمل من ا
.العامة للحكم

جعـــل العمـــال والعمـــال النقـــابيين يلمســـون مـــن خلل ممارســـتهم النضـــالية طبيعـــة النظـــام القـــائم، وكـــدا- 
.القوانين التي تحكم سير المجتمع وتطوره

هميـــة حـــزب الطبقـــة العاملـــة وللتغييـــر الثـــوري - 
أ
ـــة ل طروحـــات القـــوى الصـــلحية، والدعاي

أ
الثـــورة(مواجهـــة ا

.، هذا مع تجنب الصراع المباشر مع العناصر المنتمية لقوى الصلح)الوطنية الديمقراطية الشعبية

كـثر اسـتعدادا- 
أ
كـثر اسـتعدادا للعمـل السياسـي، وال

أ
نـذاك يمكـن خلـق علقـات شـبه منظمـة مـع العناصـر ال

آ
ا

كـثر انسـجاما مـع خـط المنظمـة، وفـي إطـار هـذه العلقـات يمكـن تعميـق
أ
لستصـاغة الماركسـية اللينينيـة ،وال

النقــاش حــول حــزب الطبقــة العاملــة وحــول الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة الشــعبية، و يمكــن فــي هــذا المجــال
ساسية في خط المنظمة المنشورة

أ
.العتمادعلى بعض المقالت ال

السابقة والخلصات والتوصيات المبلورة في الندوة هـي خطـة عملنـا المنبثقـة عـن نـدوتنا) 6(إن النقط الست 
.تلك

توصية للعمل وسط الفلحين

ســـاس للوضـــع
أ
إن النصـــوص المقترحـــة للنقـــاش فـــي إطـــارالتهيئ لنـــدوة الفـــرع ،هـــي نصـــوص نظريـــة تتطـــرق بال

هميــــة هــــذه النصــــوص فإنهــــا ل ترقــــى إلــــى مســــتوى النفــــاذ إلــــى عمــــق واقــــع الباديــــة
أ
الطبقــــي بالباديــــة، ورغــــم ا

ـــه، كواقـــع البنـــى الفوقيـــة بالباديـــة ـــالمغرب وطـــرح الشـــكالت المرتبطـــة ب القبيلـــة، المشـــكلة:وخصوصـــياته ب
مازيغيـــة، وغيرهـــا مـــن الشــكالت المطروحـــة والـــتي ل يمكـــن التحـــد  عـــن التجـــدر وســـط الفلحيـــن بــدون

أ
ال

ساليب وخطط ولو عامة لكيفية التعامل معها
أ
ن نـوجه بحوثنـا النظريـة.تلمسها، وطرح ا

أ
وهـذا مـا يطـرح علينـا ا

للجابــة علــى مثــل هــذه الشــكاليات، انطلقــا مــن دراســة ماديــة تاريخيــة لمجتمعنــا بالباديــة ،والســتفادة مــن
حــــرب الريــــف مثل:دروس نضــــالت وانتفاضــــات الفلحيــــن المجيــــدة، ســــواء فــــي مواجهــــة الســــتعمار القــــديم

والستعمار الجديد
أ
.ا
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خــــرى، انطلقــــا مــــن الواقــــع الــــذاتي الحــــالي للمنظمــــة، وانطلقــــا مــــن الطبيعــــة
أ
هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة ا

طـر للعمـل المباشروسـط الفلحيـن
أ
و التنظيمــي،فإن ارسـال ا

أ
سيسية للمرحلة، سـواء فـي جانبهـا السياسـي ا

أ
التا

ن هــذا ل يمنعنــا مــن العتمــاد علــى العــاطفين علــى منظمتنــا مــن رجــال
أ
غيــر ممكــن فــي الشــروط الحاليــة، إل ا

طـــر للعمـــل فـــي المســـتقبل
أ
التعليـــم وتقنييـــن فلحييـــن وغيرهـــم للرتبـــاط بالباديـــة وتمهيـــد الشـــروط لرســـال ا

ساسـية والحساســة بالباديــة،ثم فـي مرحلـة متقدمــة نقـل قوانـا الرئيســية
أ
القريـب بشـكل مباشـر فـي المنـاطق ال

للعمل وسط الفلحين،في هذا الطار يمكن التمييز بين طابعين للمناطق في المغرب، وهذا التمييـز يفـرض
سلوبين للعمل والتجدر

أ
.بالضرورة التمييز في ا

 وكــدا المنــاطق الــتي تتواجــد بهــا معامــل الســكر الــتي يملكهــاالكــبرى، الضــيعات فيهــا تســود الــتي المنــاطق)1
ماسـة وتادلـة وهـي المنـاطق الـتي تسـود فيهـا-كمثال حي لهـذه المنـاطق الغـرب مثل، سـوس( المعمرون الجدد

وهـذه الضـيعات) ملكـون معمـرون جـدد غالبـا مـا يقطنـون بالمدينـة( الضـيعات الكـبرى والـتي يملكهـا ملكـون
ســمالي وتعتمــد بشــكل كــبير علــى المكننــة وتشــغل يــد عاملــة شــبه دائمــة

أ
ســلوب النتــاج الرا

أ
عمــال(يســود فيهــا ا
ســهل قياســا للطــابع الثــاني للمنــاطق. اضــافة إلــى يـد عاملــة موســمية) زراعيــون

أ
إن العمــل بمثـل هــذه المنــاطق ا

طـــر للعمـــل مباشـــرة وســـط العمـــال. الـــتي ســـنتحد  عنهـــا فـــي الفقـــرة
أ
ففـــي مثـــل عـــذه المنـــاطق يمكـــن ارســـال ا

طــر الــتي يتطلــب عملهــل فــي مثــل
أ
صــلية بالنســبة لل

أ
الزراعييــن ويمكــن بســهولة انتحــال هويــة مغــايرة للهويــة ال

ساليب العمل هنا تختلـف عـن الطـابع الثـاني. هذه القطاعات تغييرا للهوية
أ
طير. وا

أ
ففـي هـذه المنـاطق يمكـن تـا

العمال الزراعييـن للـدفاع عـن حقـوق جزئيـة وصـول إلـى الحـق النقـابي والضـمان افجتمـاعي وغيرهـا مـن الحقـوق
و المسـموعين

أ
الـتي تتـوفر عليهـا الطبقـة العاملـة فـي المـدن ويمكـن العتمـاد علـى الدعايـة والتحريضالشـفويين ا

فضـل عـبر اذاعـات الجيـران
أ
شـرطة مسـجلة ومـن ال

أ
منـا(عبر ا

أ
كـثر ا

أ
سـلوب ا

أ
و المـزج بينهمـا حيـث يعتمـد) هـذا ال

أ
ا
مـا الدعايـة المكـتوبـة فل يمكـن.المناضـل علـى مـا تـذيعه الذاعـة ليحللـه ويربطـه بـالواقع المعـاش فـي المنطقـة 
أ
ا

منــــي للوثــــائق
أ
كـثر تقـــدما مــــن جهــــة نظـــرا للطـــابع ال

أ
اللجــــوء إليهــــا إل فــــي مراحـــل جــــد متقدمــــة وع العناصــــر ال

ســاليب النضــال فحســب الظــرف ومســتوى التقــدم. المكـتوبــة ونظــرا لتفشــي الميــة فــي الباديــة
أ
مــا ا
أ
ابتــداء مــن: ا
كـثر قربا...المطالبة الشفوية إلى المطالبة المكـتوبة

أ
.إلى الضراب، إلى التظاهر في المدينة ال

المناطق التي تسود فيها الملكية الصغيرة)2

ن الطـابع السـائد
أ
(إن هـذا ل يعنـي غيـاب الملكيـة الكـبيرة والمعمريـن الجـدد بهـذه المنـاطق ولكـن يعنـي فقـط ا

فـــي هـــذه المنـــاطق ل توجـــد فيهـــا. هوالملكيـــة الصـــغيرة) نظـــرا لشـــروط تاريخيـــة موضـــوعية يجـــب البحـــث فيهـــا
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تي
أ
طر للعمـل فيهـا بشـكل مباشـر، مـا عـدا التجمعـات فـي الموقـف حيـث يـا

أ
تجمعات عمالية قارة يمكن ارسال ا

خريـن
آ
خـد عمـال ا

أ
خـد مـا يلزمـه مـن العمـال ثـم يعـود فـي اليـوم التـالي ويا

أ
فـي هـذه المنـاطق الـتي يتواجـد. فلح ل

ســـاس البورجوازيـــة الصـــغيرة الفلحيـــة والبورجوازيـــة الوطنيـــة الفلحيـــة
أ
و المتوســـطة(فيهـــا بال

أ
طير) ا

أ
يمكـــن تـــا

سمدة، القرض الفلحي، وفي هذه المناطق يمكن
أ
هؤلء حول ما يعانون من تسلط السلطة وغلء البذور وال

ساسا على القليمية
أ
كـبر الدعايـة للمشـاكل. العتماد ا

أ
فراد الذي ينتمي إلى المنطقة يمكنه بسهولة ا

أ
حد ال

أ
فإن ا

ســـاليب العمـــل لمواجهتهـــا
أ
ســـاليب الدعايـــة فتمـــة الدعايـــة الشـــفوية إمـــا بشـــكل. الـــتي تعـــاني منهـــا وطـــرح ا

أ
مـــا ا
أ
ا

شرطة مسجلة واذاعات الجيران
أ
و عبر ا

أ
....مباشرا

و التصـالت المكـتوبــة إلــى التظــاهر
أ
ســاليب النضـال فتبتــدئ مــن التصــال المباشــر بالســلطة إلــى عرائـض ا

أ
مــا ا
أ
ا

قــل فــي المنــاطق مــن... امــام بنايــات الســلطة الــخ
أ
ســاس فــي مثــل هــذه المنــاطق وبشــكل ا

أ
ويمكــن العتمــاد بال

ساتذة وتقنيين فلحيين لنجاز مهامنا
أ
ول على العاطفين من معلمين وا

أ
.الطابع ال

:هناك خصوصيات البادية بالمغرب ويجب معرفة كيفية التعامل معها بالمرونة اللزمة وهي

يجــب تجنــب الحــديث عنــه إل إذا اســتعمل الــدين لتــبرير الســتغلل والقهــر وفــي هــذه الحالــة يجــب: الــدين- 
.مواجهة مثل هذه المواقف باستعمال الجوانب المشرقة في الدين

ة- 
أ
ة لها حساسية كبيرة في البادية وهنـاك المثـل الشـعبي المشـهور:المرا

أ
لة المرا

أ
النسـان كيمـوت علـى" إن مسا

مـــن عـــادة الباديـــة عـــدم الحـــديث عـــن الزوجـــة فـــي مجـــالس الرجـــال. ويقصـــد بهـــا الزوجـــة" ولدو ول علـــى بلدو
لة بالمرونة اللزمة حسب كل حالة وكل وضع

أ
.ويجب التعامل مع المسا

خــدها بعيــن: القليمية- 
أ
ســهل بــالفلحين، ويجــب ا

أ
إن هــذه الخصوصــية يمكــن اســتعمالها للتصــال بشــكل ا

.العتبار حين ارسال اطار للعمل في منطقة معينة دون تكريس سلبياتها

ن يكـــون هنـــاك طـــابع ثـــالث تســـود فيـــه الملكيـــة الشـــبه اقطاعيـــة خصوصـــا فـــي المنـــاطق ذات
أ
مـــن المحتمـــل ا

ولـــي،
أ
النتـــاج الضـــئيل والمنـــاطق النائيـــة، ويجـــب البحـــث فـــي هـــذه النقطـــة وطـــرح رؤى، ولـــو فـــي طابعهـــا ال

ولى والفقرة الثانية وسط هذه المناطق
أ
.كالرؤى المطروحة في الفقرة ال

ندوة الفرع

توصية حول التعامل مع النصوص والخلصات
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توصــي النــدوة قيــادة المنظمــة بالتعامــل مــع النصــوص الــتي نوقشــت فــي النــدوة والخلصــات الــتي خرجــت بهــا
:الندوة بالشكل التالي

اعــادة صــياغة النصــوص الــتي نوقشــت فــي النــدوة علــى ضــوء الخلصــات الــتي خرجــت بهــا النــدوة والمتعلقــة- 
ول
أ
.بكل نص على حدة وتعميمها داخل المنظمة في إطار التهيئ للمؤتمر الوطني ال

عن الندوة

"الشيوعي"توصية بصدد 

ن
أ
ـــديموقراطي وســـط" الشـــيوعي"تســـجل النـــدوة ا فـــي مضـــمونه الحـــالي لـــم يلعـــب دوره فـــي تنظيـــم الصـــراع ال

ساســـية فـــي تنظيـــم الصـــراع. المنظمـــة
أ
داة ال

أ
ن الشــيوعي هـــوال

أ
وعليـــه فـــإن النـــدوة، وبـــالرغم مـــن ذلـــك تعتبربـــا

كمــل). سياسيا،تنظيميـــا وإيــديولوجيا(الــديموقراطي الــداخلي
أ
وحــتى يتمكــن الشــيوعي مــن انجــاز مهــامه علــى ا

:وجه يجب

)مرة كل شهرين(ضمان دوريته-

ول-
أ
.ضرورة وضع برنامج للنقاش الداخلي يتماشى ومتطلبات التهيئ للمؤتمر الوطني ال

ولوياته-
أ
.اذا كانت المساهمة في الشيوعي حقا و واجبا على كل الرفاق، فيجب اللتزام بالبرنامج وا

ن ل يتعدى عدد صفحاته حدود -
أ
.صفحة 30كما يجب ا

توصية حول وضعية اطارات المناضلين

.توصي الندوة القيادة الوطنية بتجاوز ازدواجية وضعية المناضل كعضو داخل المنظمة وخارج المنظمة

مــا المناضــلين الحــاليين. وتوصــي بحــذف هــذا الطــار والقتصــار علــى الخليــا كإطــار قاعــدي داخــل المنظمــة
أ
ا

وتـــرى النـــدوة ضـــرورة تـــدقيق الصـــفات المختلفـــة بالنســـبة لعلقتنـــا مـــع. فتحســـم وضـــعيتهم حســـب كـــل حالـــة
.كما يجب اعتبارفترة الترشيح للمنظمة محدودة زمنيا للحسم في وضعية الطار المرشح. عاطفي المنظمة

سلوب التجدر
أ
توصية حول ا
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ن تعمــل علــى تــوجيه الرفــاق للعمــل خدمــة لشــعار تجــدر المنظمــة سياســيا
أ
توصــي النــدوة القيــادة الوطنيــة بــا

ن تعمــل علــى توفيرهــا،
أ
وتنظيميــا وســط الطبقــة العاملــة والفلحيــن ،وذلــك حســب المكانيــات الــتي يجــب ا
رضـــية 

أ
التجـــذر وســـط الطبقـــة"وحســـب القـــدرات المتـــوفرة لـــدى الرفـــاق داخـــل المنظمـــة، وانطلقـــا مـــن روح ا

:، وذلك حسب الترتيب التالي"العاملة 

ساسية-1
أ
.العمل كعمال مباشرين في وحدات النتاج ال

ساس في القلعات البروليتارية-2
أ
.العمل كمستخدمين صغار وبال

حياء الشعبية-3
أ
.العمل في ال

.العمل في النقابات-4

ن تحددها تجربة المنظمة-5
أ
خرى يمكن ا

أ
ساليب ثانوية ا

أ
.بالضافة إلى ا

خــرى كالتلميــــذ،الطلبة، مــدارس-6
أ
البحــث عــن امكانيــة التجــذر مــن خلل تــوجيه مناضــلين مــن قطاعــات ا

.للعمل وسط الطبقة العاملة...التكوين المهني

.توجيه العمل الديمقراطي وسط الطبقة العاملة في شتى مواقعها-7

ن تجعل القيادة الوطنيـة مـن شـعار التجـذر مقياسـا لسـتقطاب مناضـلين جـدد فـي صـفوف
أ
كما توصي الندوة با

سـاليب العمـل الـتي تخـدم هـده المهمـة بشـكل مباشـر. المنظمة
أ
ن تعطي ارشـاداتها فـي جميـع ا

أ
خر. وا

أ
ن ل تتـا

أ
وا

فـي طـرح الشـكالت الـتي تعـترض المناضـلين اثنـاء قيــامهم بهـده المهمـة، وعرضـها علـى الطـارات المتخصصـة
.والرفاق ذوي التجربة في هذا المجال

توصية بصدد الجهاز التقني المركزي

ن انشاء اجهزة تقنية محلية يبقـى رهيـن بمـدى تطـور ونمـو. سنتطرق هنا إلى الجهاز التقني المركزي فقط
أ
ذلك ا

.وانتشار المنظمة جغرافيا

:التقني الجهاز مهام

مــام"الطبــع بالنســبة للنشــرة المركزيــة -1
أ
، يجــب ان تســتمر فــي الصــدور فــي الخــارج، وذلــك إلــى حيــن"إلــى ال

يضا
أ
ن تقتصـر علـى اصـدار. صدورها بالداخل ا

أ
ما مهام الطبع المطروحة على الجهاز التقني بالـداخل، فيجـب ا

أ
ا

و شــبه جماهيريــة "الشــيوعي"
أ
بالنســبة(، واصــدار نشــرة عماليــة ،بالضــافة إلــى كراســات داخليــة وجماهيريــة ا
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ن يتكلـف بطبعهـا بعـض رفاقنـا بالخـارج
أ
كمـا يمكـن اسـتغلل امكانيـة. لبعـض الكراسـات الجماهيريـة، يمكـن ا

ن ينشر منها باسم مستعار
أ
)النشر العلني وتعطى الصلحية للقيادة فيما يمكن ا

:والتموين المالية-2

.يجب ان يقوم بتموين التنظيم باللوازم الضرورية لنجاز مهامنا في نفس الشروط 

.التسجيل على اشرطة الكاسيت- 3

مني وفعال-4 
أ
.توفير شروط انشاء ارشيف مركزي بالداخل ا

.توفير بطاقات التعريف وتزويرها عند الحاجة- 5 

.اجراء تجارب في فن الماكياج والحلقة- 6

ن تتـوفر: ملحوظة
أ
تبقى في الفترة الراهنة مهمة الطبع هي المهمة الرئيسية في عمل الجهـاز التقنـي، لـذا يجـب ا

لة الصور على الورق العادي
آ
.المنظمة على ا

ة
أ
توصية حول قضية المرا

ة المغربيـة المضـطهدة فـي مسلسـل انجـاز الثـورة الوطنيـة- 
أ
ن تلعبـه المـرا

أ
انطلقـا مـن الـدور الهـام الـذي يجـب ا

الديمقراطية الشعبية،

وانطلقا من التهميش الحالي للعنصر النسوي في نشاط المنظمة،-

ســـاليب - 
أ
وتصـــورات وانطلقـــا مـــن الغمـــوض الـــذي يلـــف برامـــج المنظمـــة بخصـــوص هـــده النقطـــة، وغمـــوض ا

:فإن الندوة توصي قيادة المنظمة. العمل في هذا الميدان

ي نشـاط فعلـي)1
أ
نـه دونـه ل يمكـن التكلـم عـن ا

أ
تشـجيع النخـراط الفعـال للعنصـر النسـوي داخـل منظمتنـا، ل

.للمنظمة داخل القطاعات النسوية

ن تســاهم فيــه رفيقاتنــا)2
أ
طــرح برنامــج واضــح لنشــاط المنظمــة فــي هــذا الميــدان، هــذا البرنامــج الــذي يجــب ا

ساسي
أ
.بشكل ا
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ة المغربيــة)3
أ
وفــي هــذا الصــدد. تشــجيع كــل المبــادرات الحاليــة والمســتقبلية الهادفــة إلــى تقــديم نضــال المــرا

تطرح ضرورة انجاز تصور وبرنامج نضالي للـف كـل المناضـلت الـديمقراطيات المسـتعدات للنخـراط فـي حركـة
.ديمقراطية ثورية

توصية حول القضية الفلسطينية

نظــــرا لمــــا تكـتســــيه القضــــية الفلســــطينية مــــن اهميــــة بالنســــبة للشــــعب المغربــــي والشــــعوب العربيــــة وقواهــــا
ولى، ونظرا للتقصير الواضح لمنظمتنـا اتجـاه هـذه القضـية

أ
الديمقراطية والثورية ، باعتبارها قضيتنا القومية ال

و الـــداخلي، رغـــم تســـجيلنا ليجابيـــة التحـــرك النضـــالي الـــذي قـــام بـــه
أ
ســـواء علـــى مســـتوى نشـــاطها الجمـــاهيري ا

الرفاق في الداخل ابان الغزو الصهيوني للبنان الشقيق،

هميــة اللزمــة ســواء علــى مســتوى عملنــا
أ
فــإن نــدوة الفــرع توصــي قيــادة المنظمــة باعطــاء القضــية الفلســطينية ال

و على مستوى عملنا الداخلي وذلك بتعميـق النقـاش حولهـا، وكـدا علـى
أ
الجماهيري، وخصوصا الدعائي منه، ا

مســتوى عملنــا التنظيمــي ودلــك بربــط علقــة مســئولة مــع التنظيمــات الثوريــة الفلســطينية، وخصوصــا الجبهــة
.الشعبية لتحرير فلسطين

.البحث عن امكانية تنسيق العمل مع القوى الثورية المغربية فيما يخص هذه القضية-

نداء إلى القيادة الوطنية

سـهم القيـادة الوطنيـة، وتسـجل
أ
إن ندوة الفرع في الداخل تحيــي وتشيد بصمود كل رفاقنـا المعتقليـن وعلـى را

.باعتزاز دورهم الهام في الشراف على عملية اعادة بناء منظمتنا العتيدة سياسيا وتنظيميا

عضاء لجنة الفرع المنتخبة والمرشحين
أ
وانها لتناشد القيادة الوطنية للستمرار في تحمل مسؤولياتها بجانب ا

عضــاء فــي القيــادة الوطنيــة، وذلــك إلــى حــدود
أ
مــن طــرف هــذه النــدوة لــتزكيتهم مــن طــرف القيــادة الوطنيــة كا

ول للمنظمة
أ
.انعقاد المؤتمر الوطني ال

واننــا لصــامدون بجــانب رفاقنــا المعتقليــن فـــي خدمــة الشــعب المغربــي، ونعاهــدهم علــى الســتمرار فــي درب
.الثورة

توصية حول رفـــاقــــنـــا المعــتقلين
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ن يكــون لهــا(نظــرا لخصوصــية وضــعية رفاقنــا المعتقليــن، و مــا لهــذه الوضــعية -
أ
و مــا يمكــن ا

أ
مــن انعكاســات) ا

من المنظمة
أ
.خطيرة على ا

ن والــتي كــانت تســمح لهــم-
آ
انطلقــا مــن احتمــال اجهــاز النظــام علــى بعــض المكـتســبات الــتي انتزعوهــا لحــد ال

.بنشاط معين من قلب السجن

نـواع-
أ
دى إلـى تنـامي المثاليـة والذاتيـة وشـتى ا

أ
نظرا لكونهم غير مندمجين بحركة نضال الجماهير الشيء الذي ا
نعتـــبر ان اســـهام كـــل الرفـــاق الصـــامدين: - النحـــراف والنحلل فـــي صـــفوفهم، نظـــرا لهـــذه الحيثيـــات وغيرهـــا

ســاس إل إســهاما
أ
ن يكــون بال

أ
والمتشــبتين بالمنظمــة واهــدافها الســامية والمســتعدين للنضــال فيهــا ل يمكــن ا

ـــتي طبعـــت. نظريـــا ســـاليب الصـــراع الخـــاطئ ال
أ
ن يتجـــاوزوا حزازاتهـــم الشخصـــية وا

أ
ـــدا ،نهيـــب بكـــل الرفـــاق ا ل

ن، والـتي كـانت لهـا انعكاسـات جـد سـلبية علـى نشـاطهم مـن جهـة ونشـاط الفـرع الرئيسـي مـن
آ
تعـاملهم لحـد ال
خــرى 

أ
اد هــم ارادوا فعل الســهام فــي بلــورة(ان طبيعــة نشــاطهم وخصوصــية وضــعيتهم تفــرض عليهــم "جهــة ا

شـكال) خـط المنظمـة السياسـي
أ
ن يبـدعوا اسـاليب وا

أ
ن يؤسسـوا علقـات سياسـية ديمقراطيـة فيمـا بينهـم ، وا

أ
ا

فــي بلــورة) او فــردي(وتنســجم مــع ضــرورة اســهامهم بشــكل جمــاعي ) كمعتقليــن(تتلءم مــع وضــعيتهم الحاليــة 
ولهذا نقترح على الرفاق انجاز عدة دراسات نظرية جادة في المحاور التي يشتمل عليهم برنامج. خط المنظمة

البحــــو  والدراســــات النظريــــة، كمــــا يطــــرح عليهــــم لانجــــاز تحاليــــل سياســــية اقتصــــادية معمقــــة ل دحــــض
فــي الســاحة ل ابــداء وجهــات) او الــتي يمكــن ان تــبرز(الطروحــات الصــلحية التحريفيــة الفوضــوية الــتي بــرزت 

.في الشكالت الجوهرية للثورة المغربية) الجماعية او الفردية(النظر 

كمــا يجــب علــى التنظيــم ان يــوفر الشــروط الضــرورية لنشــر الجتهــادات الــتي يقــوم بهــا الرفــاق المعتقليــن ســواء
عمـــدة 

أ
مـــام"علـــى ا

أ
و " إلـــى ال

أ
و علـــى شـــكل كـــراس " الشـــيوعي"ا

أ
وذلـــك حســـب طبيعـــة كـــل اجتهـــاد وامكانيـــة(ا

).المنظمة

مـــا بالنســـبة
أ
منيـــة وفعالـــة وقـــارة، ا

أ
امـــا فيمـــا يخـــص ربـــط التصـــال بـــالتنظيم، فيجـــب تـــوفير قنـــوات للتصـــال ا

جــل تعزيــز الصــفوف، فيجــب
أ
عضــاء المنظمــة الــذين خرجــوا مــن الســجن ورفضــوا اللتحــاق بالمنظمــة مــن ا

أ
ل

وهـذا ل يمنـع مـن ربـط التصـال بهـم مجـددا قصـد العمـل مـع كـل. اعتبارهم منسحبين ولو لـم يعلنـوا عـن ذلـك
.واحد منهم حسب مؤهلته واستعداداته

: برنامج البحو  والدراسات النظرية
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ظروف(الطبقة العاملة المغربية : تعميق البحث في التشكيلة الجتماعية المغربية ل في الحركة الجماهيرية-
وضـــاعها ونضـــالتها ومميزاتهـــا، خصائصـــها

أ
تها وتطورهـــا، تاريخهـــا الكـفـــاحي ودروســـه، واقعهـــا الراهـــن، ا

أ
نشـــا

)الهيكلية، مواقعها في الثودش والثورة الشتراكية

رض والمــاء، المكونــات الطبقيــة للحركــة الفلحيــة: فــي المســالة الفلحيــة-
أ
وضــاع: البنــى العقاريــة، مشــكل ال

أ
ا

الفلحيــــن الصــــغار والمعــــدمين، التاريــــخ الكـفــــاحي للحركــــة الفلحيــــة ودروســــه، فــــي الثــــورة الزراعيــــة، دور
.الفلحين في الثودش، في الثورة الشتراكية

مكوناتها، تاريخها النضالي، ودروسه، دورها في الثودش والثورة الشتراكية : في البرجوازية الصغيرة-

حزاب السياسية-
أ
طبيعتها الطبقية، نقاش برامجها، مواقعهـا وفعلهـا فـي الحركـة الجماهيريـة، دورهـا فـي: في ال
...الثودش

طبيعته، حدوده، تفـاعله مـع العمـل السياسـي، دوره فـي) الثقافي، الحقوقي، المهني: (في العمل الجمعوي-
.الثودش وفي الثورة الشتراكية

لة البربرية-
أ
ة ل في المسا

أ
.في تحرير المرا

، المقاومــة وجيــش)الفلحيــة والمدينيــة(تاريــخ النتفاضــات فــي المغــرب: اعـادة قــراءة تاريــخ المغـرب ودروســه-
.التحرير، حرب الريف التحررية، التجربة الديمقراطية بالمغرب، تاريخ جرائم الدولة العلوية

ممـــي-
أ
زمـــة الحركـــة الشـــيوعية العالميـــة، حـــول الوحـــدة العربيـــة، فـــي القضـــية: فـــي النضـــال القـــومي وال

أ
حـــول ا
.الفلسطينية، في قضية الصحراء الغربية

الفريقــي علــى صــعيد المنطقــة،/ علــى الصــعيد العــالمي، علــى الصــعيد العربــي: فــي الســتراتيجية المبرياليــة- 
.موقع المغرب في السلسلة المبريالية العالمية

 الســندينية، دروس الثــورة البلشــفية، الثــورة الصــينية، الثــورة الفيتناميــة، الكوبيــة،: -فــي تجــارب الشــعوب-
.اليرانية، دروس تجربة الشيلي

مــد، فــي:- فــي النظريــات العســكرية-
أ
نظريــة النتفاضــة المســلحة، نظريــة حــرب التحريــر الشــعبية الطويلــة ال

.تكـتيك حرب العصابات

توصية بصدد العلقات الخارجية
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:بالنسبة لمكونات الحركة الثورية المغربية-1

وانها، نظرا للغموض الـذي يكـتنـف واقـع
أ
لة سابقة ل

أ
إن طرح بناء وحدة الحملم وبناء جبهة القوى الثورية مسا

جـل ربـط علقـات ديمقراطيـة معهـا بعيـدا عـن. هده الحركة
أ
إن المطروح حاليا هو فقـط مـد الجسـور نحوهـا مـن ا

و ذيلية وذلك بهدف
أ
ية حلقية ا

أ
: ا

.التواجد المشترك) قطاعية/ منطقية(التنسيق النضالي القاعدي المشترك في مواقع -

خطاء السابقة-
أ
.تبادل الدبيات الجماهيرية والنشرة الجماهيرية فقط لتفادي السقوط مجددا في ال

.تبادل وجهات النظر في قضايا النضال الثوري- 

و عامـة(عـدم التسـرع فـي بنـاء اطـارات او اصـدار نشـرات -
أ
شـكال الـتي يمكـن) قطاعيـة ا

أ
و غيرهـا مـن ال

أ
مشـتركة ا

خطار التصفية البوليسية في ظل الواقع الحالي
أ
.ان تعرض الكل ل

 

جنبية-
أ
ما بالنسبة للقوى الثورية ال

أ
:ا

يجـب العمـل علـى ربـط علقـات مسـؤولة مـع كـل القـوى الثوريـة العربيـة والغيـر عربيـة الـتي لنـا معهـا التقـاء فـي
ممي للثورة بهدف

أ
:المنظور القومي وال

.الدعم المادي والمعنوي المشترك)1

عداء المشتركين)2
أ
.النضال المشترك ضد ال

هدافنا المشتركة)3
أ
ساليب النضالية الملئمة ل

أ
.تحديد ال

ن يحكمـا هـذه العلقــة همـا الســتقللية والديمقراطيـة
أ
إن هـذه المهمـة. إن المبـدئين الرئيسـيين اللــذين يجـب ا
ساسا على رفاقنا بالخارج

أ
.مطروحة ا

خــرى ، يجــب ان-
أ
منــي مــن جهــة، ومــن ضــرورة الفعاليــة عــبر التخصــص مــن جهــة ا

أ
مراعــاة كــذلك للجــانب ال

.يشرف رفيق قيادي واحد على هذه المهمة

ندوة الفرع

توصية حول الفرع بالخارج
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توصي ندوة الفرع بالـداخل قيـادة المنظمـة بالعمـل علـى حـل المشـاكل السياسـية والتنظيميـة الـتي يعـاني منهـا
ســس مبدئيــة مــع اســتعمال المرونــة اللزمــة نظــرا للواقــع الــذاتي للفــرع بالخــارج

أ
الفــرع بالخــارج، وذلــك علــى ا

:وذلك ب

جل حل المشاكل التنظيمية الملحة بفرنسا وبلجيكا)1
أ
.فتح نقاش مع الرفاق المسؤولين على الفرع من ا

حـث الرفـاق بـالفرع فـي الخـارج علـى تحديـد خطـة عمـل ملموسـة تتـوج بنـدوة، مسـاهمة مـن الرفـاق بالخـارج)2
ول 
أ
ن تتركز. في إعادة البناء السياسي والتنظيمي، وذلك كخطوة على طريق تهيئ المؤتمر الوطني ال

أ
ويجب ا

:هذه الخطة على جانبين

ول-
أ
:النشاط الجماهيري للفرع بالخارج: الجانب ال

مام"الستمرار في اصدار -1
أ
.وفق التوصية المتعلقة بها الصادرة عن ندوة الفرع بالداخل" إلى ال

.النشاط وسط الطبقة العاملة المهاجرة والجالية المغربية بصفة عامة-2

)العمل على توجيه ورعاية تيار الطلبة التقدميين(النشاط وسط القطاع الطلبي -3

ربــط وتوطيــد العلقــة مــع التنظيمــات الثوريــة المغربيــة والعربيــة والدوليــة والقــوى الديمقراطيــة الفرنســية،-4
.وتطوير العمل وسط جمعية مناهضة القمع في المغرب

قطـار الـتي تتواجـد بهـا جاليـة مغربيـة، والـتي مـن- 5
أ
سـيس التنظيـم فـي ال

أ
ولـى لتا

أ
العمـل علـى خلـق اللبنـات ال

ن نتوفر فيها على هذه المكانية
أ
. الممكن ا

وخصوصـا اذاعـة(البحـث عـن امكانيـة اسـتغلل الدعايـة بشـكل منظـم باسـم المنظمـة مـن إذاعـات الجيـران -6
)....البوليزاريو: الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب

المســاهمة فــي بنــاء الخــط السياســي وذلــك بتنظيــم نقــاش: النشــاط الــداخلي للفــرع بالخــارج: الجــانب الثــاني-
ســاس مشــاريع يهيئهــا الرفــاق بالخــارج

أ
ن يتــم ذلــك علــى ا

أ
حــول القضــايا الرئيســية فــي خــط المنظمــة، ويمكــن ا

،كما يمكن الستفادة من النصوص المقترحة للنقاش في ندوتنا ،وكدا الخلصات المتعلقة بهـا، او النصـوص
.المعدلة حين يتم تهييئها

ندوة الفرع

مام  "  توصية حول النشرة المركزية 
أ
"   إلى ال
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عضاء القيادة بالهتمام بالنشرة المركزية للمنظمة حيث يجب 
أ
:توصي الندوة ا

ن تعالــج مــع رفــاق المنظمــة بالخــارج الصــعوبات الذاتيــة والتنظيميــة الــتي تعيشــها والــتي تقــف ضــد إصــدارها-
أ
ا

.بانتظام مع ضمان ادخالها

كما توصي الندوة على توفير شروط اصدارها بالداخل بموازاة صدورها بالخارج-

ن تحــث رفـاق المنظمـة علـى الهتمـام بالمسـاهمة فـي موادهـا، معتمـدين البتعـاد عـن التعـبير المثقفـي حــتى-
أ
ا

.يتسنى للجماهير استيعابها، حتى تكون في مستوى ربط منظمتنا بواقع ونضالت الجماهير

بالنســـبة للنشـــرة" الشـــيوعية"او " الماركســـية اللينينيـــة"كمـــا توصـــي النـــدوة القيـــادة الوطنيـــة بإســـقاط النعـــت -
خـرى والقتصـار علـى التوقيـع ب 

أ
منظمـة إلـى"الجماهيريـة، وكـذلك بالنسـبة لجميـع المنشـورات الجماهيريـة ال

مام
أ
".ال

 

توصية بصدد اصدار النشرة العمالية

ن
أ
:توصي الندوة بإصدار نشرة عمالية بالداخل، ويجب على هده النشرة ا

ســـاس برنامـــج ديمقراطـــي يخـــدم اســـتراتيجية المنظمـــة-
أ
تســـاهم فـــي بلـــورة تيـــار ديمقراطـــي وســـط العمـــال علـــى ا

ويجـــب العمـــل علـــى جعـــل العمـــال يســـاهمون فـــي تزويـــدها بمراســـلتهم. ويقـــدمها فـــي انجـــاز مهامهـــا الرئيســـية
.واسهاماتهم

ولـى والفلحيـن وكافـة النضـالت الجماهيريـة وتحليلهـا-
أ
وضـاع الماديـة والمعنويـة للعمـال بالدرجـة ال

أ
تعـرف بال

.واستخلص الدروس منها

داة فعالـة فـي خدمـة التجـدر وسـط
أ
جـل تحويلهـا إلـى صـوت فعلـي للعمـال وإلـى ا

أ
ن نناضـل مـن ا

أ
ويجـب كـذلك ا

.العمال وتجسيد شعار بناء منظمة صلبة مناضلة متجذرة وسط العمال والفلحين

ن تصدر باسم المنظمة-
أ
.وبالرغم من مبادرة المنظمة في اصدارها، ل يصح ا

توصية حول العمل الديمقراطي وسط المثقفين والتلميذ والنساء
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نظــرا للطاقــات الهائلــة الــتي يختزلهــا التلميــذ والنســاء ومجمــوع المثقفيــن ، وحــتى نعمــل علــى اطلق مبــادرات
جـل خلـق تيـار ديمقراطـي

أ
الجمـاهير، فــإن نـدوة الفـرع توصـي قيـادة المنظمــة بتـوجيه امكانيـات المنظمـة مــن ا

ن تنجـــز تصـــورا للنضـــال. واســـع داخـــل هـــده القطاعـــات يرتبـــط اســـتراتيجيا بمهــــام المنظمــــة
أ
وعلـــى المنظمـــة ا

رضــيات عمـــل قصـــد
أ
ن تطـــرح علـــى الطـــارات العاملـــة بهـــذه القطاعـــات وضـــع ا

أ
فـــق الثـــوري، وا

أ
الـــدمقراطي ذو ال

ماكن التي يجب التركيز عليها داخلها
أ
سبقيات والتركيز على ال

أ
.اعطاء ال

 

توصية حول المالية

ن تحـدد التعامـل مـع ميزانيـة المنظمـة وذلـك بتحديـد مـوارد المنظمـة الماليـة
أ
توصـي النـدوة القيـادة الوطنيـة بـا

ن يسهل عمل الطارات
أ
.ومداخيلها وتوزيعها على الفروع بالشكل الدي يسمح با

ن توفر الطارات مداخيل مالية تسمح بالكـتفاء الذاتي مـن ناحيـة اكـتراء المقـرات وتزويـدها
أ
كما توصي الندوة ا

.بملزماتها

ن يحتفــظ بهـا كـل اطـار مـن مـداخيله الخاصـة،
أ
ن تحـدد المقـادير الماليـة الــتي يمكـن ا

أ
توصـي النـدوة القيـادة بـا

.بعد تسديد مصاريفه اللزمة

عضـــاء المنظمـــة مـــن الناحيـــة
أ
ن تعيـــد النظـــر فـــي مســـطرة واجبـــات الرفـــاق ا

أ
وتوصـــي كـــذلك القيـــادة الوطنيـــة بـــا

ن تشـعر
أ
لة تغيير القاعدة الطبقية للمنظمـة بقاعـدة عماليـة يجـب ا

أ
خذ بعين العتبار مسا

أ
المالية، وخصوصا ال
خرى

أ
.بمساهمتها هي ال

و الـــذين فـــرض عليهـــم
أ
ن تخصـــص ميزانيـــة خاصـــة بالرفـــاق المتفرغيـــن للعمـــل الثـــوري، ا

أ
خيـــرا بـــا

أ
كمـــا توصـــي ا

.الدخول في السرية

عن ندوة الفرع
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