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الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 
 

ح برنامج لطار النضال الثوري الجبهوي 1مقتح

)محاور رئيسية(
 

ي يج00ب أن ينظمه00ا إط00ار النض00ال الث00وري الجبه00وي إن الهدف الساسي للث00ورة الش00عبية ال00تح
ي000000 الكب000000ار ووكلء

ادوري000000ة وملكي000000 الراض  جوازي000000ة الكمتو ه000000و تحري000000ر ش000000عبنا م000000ن س000000يطرة التو
يالي00ة، والقض00اء عل النظ00ام العمي00ل وجه00از دولت00ه م00ن أج00ل فت00ح آف00اق ازده00ار ش00عبنا المتو

آن000ذاك س00يتمكن ش000عبنا. كش00عب س000يد لحي000اته وعل أرض000ه، س000يد لعمل00ه وفك00ره الخلقيي 00
ي بناء مغرب الشعوب كج00زء ل

ي00 من المساهمة بشكل فعال ف 
يتج00زأ م00ن الم00ة العربي00ة، وف 

نهضة منطقة البحر البيض المتوسط كمجموعة أخوية لشعوب حرة تتحمل مس00ؤوليتها
ون، ومن أجل الوصول إل هذا ي القرن الواحد والعشو

ي بناء الحضارة العالمية ف 
بالكامل ف 

:الهدف يمكن وضع اللبنات التالية

ه00ذا الن00ص ل يحم00ل توقيع00ا، ول تاريخ00ا، وينتمي00 لحقب00ة م00ا بع00د  غشت:30الهامش من وضع موقع 0  1
ي0000 مض0000مونه يظه0000ر ل. ، ولعل0000ه ص0000يغ م0000ن داخ0000ل الس0000جن ض0000من نقاش0000ات معين0000ة1985

إن التمع0000ن ف 
، أو أن00ه يعك00س تناقض00ات1985منطقيته بالمقارنة مع مسار تطور فكر التحريفييي  الج00دد لم00ا بع00د 

، ذلك أن وثائق أخرى تعكس نفس الوضعية، م00ن حي00ث رفضها"إعادة البناء"داخل من تبنوا خط 
ي000 أطروح000ات جدي000دة للتحريفييي 000 الج000دد، م000ن قبي000ل مثل وثيق000ة  نام000ج"تبت  اله000داف التكتيكي000ة والتو

ء ينطب00ق عل00"الث00وري ي00
، ونف00س الشو ي

عي والق00انون  ، رف00ض أرض00ية ت00دعو إل00 النتقال إل00 العمل الشو00
ي000000 الث000000ورة الوطني000000ة الديموقراطي000000ة الش000000عبية"وثيقة 

ي ح000000اولت"مض000000مون التح000000رر الجتم000000اعي ف  ، ال000000تح
اتيجية الثوري00ة، ومث00ل ه00ذه الوث00ائق، إم00ا أنه00ا غتي00 موقع00ة، أو تحم00ل ي00 بع00ض قض00ايا الس00تح

الجته00اد ف 
.توقيعات شخصية
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:عل المستوى السياسي )1
القض00اء عل النظ00ام الملكي00 العمي00ل وتحطي00م جه00از دولت00ه المض00طهد وبالخص00وص        -

ي س0000يتم تحويله0000ا إل ( ح0000ل جه0000از الب0000وليس وال0000درك والجي0000ش ح0000راس"ماع0000دا البحري0000ة ال0000تح
.السلطة لوزارة الداخلية عل كافة المستويات ، وجهاز القضاء وكل جهاز")الشواطئ

عل س00لطة المج00الس الش00عبية المنتخب00ة إقامة جمهوري00ة ش00عبية ديمقراطي00ة ترتك00ز        -
، والممك00ن حله000ا بنف00س الطريق000ة، وذل00ك عل ك00ل المس000تويات، المحلي000ة بش00كل ديمقراطي000

ي" والبلدي00ة والقليمي00ة والوطني00ة، ويش00كل ي ال00وطت  الهيئ00ة العلي00ا للس00لطة" المجل00س الش00عتو
الشعبية، والذي ستكون له، وبعلقة وطي00دة م0ع المج00الس الش00عبية المحلي00ة والقليمي00ة،

يعية: ص0000لحية وض0000ع دس0000تور جدي0000د يرتك0000ز أساس0000ا عل مب0000دأ فص0000ل الس0000لط الثلث التشو0000
".فصل الجهاز التنفيذي عن الهيئات السياسية المنبثق عنها" والتنفيذية والقضائية مع

، وعف00و واس00ع        - العف00و الش00امل والف00وري بالنس00بة لك00ل الحك00ام ذات الط00ابع السياسي00

ي قروس00طي
إلغ00اء عقوب00ة .أكتث ما يمك00ن بالنس00بة لمعتقلي00 الح00ق الع00ام، ض00حايا جه00از قض0انئ

الع0000دام، وإقام0000ة دول0000ة الق0000انون علماني0000ة مض0000مونة بالخص0000وص، بفض0000ل الس0000تقلل الت0000ام
للس000لطة القض0000ائية إزاء الس000لطة التنفيذي0000ة، ومرتك000زة عل ق000وانيي  عصية وتقدمي000ة تطب000ق

.بالخصوص وبدقة العلن العالمي لحقوق النسان
ة        - أوس00ع ممارس00ة للديمقراطي00ة بفض00ل ممارس00ة أقص ح00د م00ن الديمقراطي00ة المباشو00

ي00ة الواس00عة والمس00تقلة ع00ن وص00اية الدول00ة للمج00الس الش00عبية، وك00ذا المنظم00ات الجماهتي
والحزاب، وكذا بفض00ل حري00ة تش00كيل الح00زاب وض00مان حري00ة التع00بتي والعقي00دة الديني00ة أو

.الفلسفية
ي00000 واس00000ع عل المس00000تويات السياس00000ية والقتص00000ادية والثقافي00000ة        -

اف بحك00000م ذانح الع00000تح
ة م00ن تاريخه00ا مث00ل مجموع00ة الري00ف ي تس00تمد شخص00ية متمتي 00 -جبال00ة، زم00ور- للمن00اطق ال00تح

اف باللغ000ة المازيغي000ة كلغ000ة وطني000ة مث000ل العربي000ة،-زي000ان، س000وس  ، والع000تح الطل000س الص000غتي
ي العلقات والوثائق الدبلوماسية

ة اللغة المستعملة ف  .بينما تظل هذه الختي
:عل المستوى القتصادي)2
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مصادرة كل الملك المنقولة والثابتة للعائلة الملكية، ولكل الذين تقلدوا مناصب        -
، وذل00ك) وزير الداخلية أول، وزير(وزارية حكومية من مستوى عال  ي

ي عهد الحس00ن الث00ان 
ف 

.دون تعويض
groupes"ت000000أميم البن000000وك وأه000000م المجموع000000ات المالي000000ة         -  financiers "وتق000000دير

ي المؤسسة
.التعويض عل أساس الرأس المال الذي تم السهام فعل به ف 

ي000 إط0000ار ق000وانيي  الخوصص000ة إل        -
ي ت000م تفويته000ا ف  إرج000اع ك000ل الص000ناعات والمن000اجم ال000تح

.الملكية العمومية
:إصلح زراعي جدري يرتكز إل        -

ي00000 المن00000اطق المس00000قية، وتكلي00000ف مجمع00000ات العم00000ال 10ن00000زع ملكي00000ة م00000ا ف00000وق * 
هكت00000ار ف 
ها .الزراعييي  لهذه الستغلليات بتسيتي

ي مناطق البور،30فوق  نزع ملكية ما* 
ي من طرف المجالس هكتارف 

وتوزي0000ع هذه الراض 
ي000 ذل000ك توزيعه000ا عل الملكيي 000 الق000دام ال000ذين ل

الش000عبية المحلي000ة بش000كل متس000اوي، بم000ا ف 
، ه00ذه المج00الس"anciens" propriétaires non absentéistesيزرع00ون بالتوكي00ل 

ورة إعادة إنشاءها ي حالة الص 
ي الرعي الجماعية وف 

.الشعبية ستضمن كذلك تسيتي أراض 
اف المج0000الس الش0000عبية المحلي0000ة*  إع0000ادة تنظي0000م مؤسس0000ات الق0000رض الفلحي0000 تح0000ث إشو0000

ورية، ي خدمة الفلحيي  الفقراء، خاص00ة، وتنمي00ة البني00ات التحتي00ة الص 00
والقليمية لتكون ف 

.لسيما الري الصغتي وتجهتي  آبار المياه
ي البادية        -

وط الحياة والعمران ف  .تحسيي  شو
ي000 ك000ل المؤسس000ات collectifs des travailleurs" إقام000ة مجمع000ات الع000امليي         -

ف 
ي يفوق ع00دد عماله00ا ومس00تخدميها  20العامة أو الخاصة الصناعية، التجارية والمالية، التح

ه00اته المجمع00ات يج00ب أن تت00وفر عل ك00ل الص00لحيات م00ن أج00ل مراقب00ة التس00يتي. شخص00ا
.والنتاج

، وخاض000ع        - ي ي ال000وطت  ي00 للتخطي000ط منبث00ق ع00ن المجل00س الش000عتو تأس000يس مجل000س وطت 
ي00000 نهاي00000ة المط00000اف

ي. لس00000لطته وتوجيه00000اته وس00000لطة ق00000راره ف  ويتكل00000ف ه00000ذا المجل00000س ال00000وطت 
ي0000 إطاره0000ا

ي ال0000ذي س0000يتطور ف  اتيجية للقتص0000اد ال0000وطت  للتخطي0000ط ببل0000ورة التوجه0000ات الس0000تح
ي س000تلعب دور الم000وجه بالنس000بة النش000اط الح000ر والمس000ؤول للمؤسس000ات القتص000ادية، وال000تح
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وستتض0000000من تل0000000ك التوجه0000000ات، بالخص0000000وص مجه0000000ودا ذا. لس0000000تثمارات الدول0000000ة والجه0000000ات

ي أولوي000ة، م000ن أج000ل إع000ادة البن000اء المت000وازن للقتص000اديات الجهوي000ة للمن0000اطق المهمش000ة ال000تح
.خرب00ها النظامان الستعماري والستعمار الجديد

:إن التخطيط القتصادي يجب أن يرتكز عل المبادئ التالية
.أن ترتكز التنمية عل مبدأ العتماد عل القوى الذاتية* 
.أن تك00000ون التنمي00000ة القتص00000ادية متمرك00000زة ح00000ول تلبي00000ة الحاجي00000ات الغذائي00000ة، كم00000ا وكيف00000ا* 

.وبأثمنة مناسبة بالنسبة للجماهتي الشعبية
ورية للستهلك العادي*  .توفتي المواد الصناعية الص 
ي(ت0000وازن وتكام0000ل الفلح0000ة والص00000ناعة، بتحقي00000ق تواف00000ق بيي 00000 تنمي00000ة قروي0000ة مدمج0000ة *  ال00000تح

ة وتنمي0000ة ص0000ناعية متمفص0000لة خاص0000ة ح0000ول الزراع0000ة، تهي0000أ) تتض0000من ص0000ناعة قروي0000ة ص0000غتي
إض00افة ال. بشكل متواز مع تطور التعلي00م وانتق00ال بل00دنا إل التكنولوجي00ا والحي00اة العصية

.أن هذه التنمية يمكن أن تتمفصل مع تنمية شاملة للمغرب الكبتي
".دور الشعب"تحويل قصور النظام الملكي ال         -
ة         - اني000ة تس000يتي الدول000ة بنس000بة ك000بتي بالنس000بة لك000ل ال000وزارات) تقريب000ا %50(تقلي000ص متي 

وتص0000ل نس0000بة التقلي0000ص ه0000اته ال. ماع0000دا التعلي0000م والص0000حة والش0000بيبة والرياض0000ة والس0000كن
انيتهم00ا للتجهتي 00 80% ي وال00دفاع، وك00ذا متي  ي ذلك الم00ن ال00وطت 

ي وزارة الداخلية بما ف 
وأم00ا. ف 

الموظف000ون ال000ذين س000يتم الس000تغناء عنه000م بفض000ل ه000ذه السياس000ة وك000ذا بفض000ل ح000ل أجه000زة
)م0000ا ع0000دا بع0000ض مس0000ؤولي ه0000ذه الجه0000زة ال0000ذين ق0000د يح0000اكمون بس0000بب جرائمه0000م( الس0000لطة

فيجب تحويلهم إل أنش00طة إنتاجي00ة، أم00ا ال00وزارات الجتماعي00ة الرب00ع المش00ار إليه00ا فيج00ب
وط وقراطي0000ة، وم000ن أج000ل ض000مان أحس000ن الشو000 إع000ادة تنظيمه000ا لتخليص000ها م000ن الهياك000ل البتي

م00ع) رجال التعليم والصحة، والمس00اعدة للش00باب والس00كن(لنشاط ودينامية العامليي  بها 
انية الدولة .ضمان الولوية المطلقة لهذه المصالح عل مستوى متي 

ي تص00لح        - حذف كل واردات مواد الب00ذخ والم00واد نص0ف المص00نعة او قط0ع الغي00ار، ال00تح
ي00 كلم00ة  هن00ا ك00ل المنتوج00ات الموجه00ة نح00و" الب00ذخ"لنت00اج أو تركي00ب مث00ل ه00ذه الم00واد وتعت 

ي00 مس00تطاع الجم00اهتي الش00عبية الكادح00ة اقتناءه00ا
ي ليس00ت ف  وه00ذا .الستهلك الم00ادي، وال00تح
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الج0000راء يه0000م مثل الس00000يارات، بينم00000ا س0000يتم تخص00000يص مجه0000ود ه00000ام لتجهتي 00000 البلد بش0000بكة
.للنقل العمومي فعالة، ملئمة اقتصاديا

ي ج0000دري يح0000ذف أو        -
ائب المباشو0000 عل إص0000لح جب0000انئ يخف0000ف بش0000كل ملم0000وس الص 0000

ويف00رض. الم00داخيل الض00عيفة، ويزي00د فيه00ا بش00كل محس00وس بالنس00بة للم00داخيل المرتفع00ة
ائب والرس00وم غتي00 ة عل نفق00ات الب00ذخ، ويقل00ص بش00كل ك00بتي أو يح00ذف الص 00 ائب ك00بتي ض 00

ي تمس الجماهتي الكادحة بصفة أساسية ي أو التح
ة عل النتاج الثقاف  .المباشو

ي00 ذل00ك التعويض00ات ليج00ب أن تتج00اوز
ي الوظيفة العمومية، ف00إن الروات00ب العلي00ا بم00ا ف 

أما ف 
، إذا كان المر يتطل00ب أج00را، فإنه00ا يج00ب. مرات الرواتب الدنيا 7أو 6 أما أجور المنتخبيي 

ي الوظيف00ة العمومي00ة، دون الس00ماح بمراكمته00ا م00ع
أن تكون من مستوى متوسط الرواتب ف 

.مداخيل أخرى
إجراء مفاوضات مع كل الدول والبنوك الجنبية المعنية، من أجل حذف الج00زء الك00تو-  

ي000 كنف000ه،
ي ال000ذي اس000تجلبه النظ000ام الملكي000 العمي000ل، أو ال000ذي اس000تجلب ف  م000ن ال000دين الخ000ارحو

ي إل س000ندات ذات أم000د طوي000ل ج000دا
ي000 الح000د وتحوي000ل الب000افح

أو بنس000بة فائ000دة ض000ئيلة ج000دا، ف 
ي س0000000نويا  القص ول م0000000ن ص0000000ادرات 10%يج0000000ب أن تتع0000000دى قيم0000000ة أداء ال0000000دين الخ0000000ارحو

.البضائع
 
ي )3

:عل المستوى الجتماعي والثقاف 
 

: ولذلك يجب إعطاء السبقية التامة للتعليم والصحة والسكن والثقافة،
:التعليم      -أ 
ي م00ن خم0س س00نوات يج00ب أن يك00ون إلزامي00ا، ويص00بح فعلي00ا بع00د        -

إن التعليم البت00دانئ
ي00000. س00000نتيي  بالنس00000بة لك00000ل الطف00000ال الب00000الغيي  س00000ن السادس00000ة م00000ن الس00000نة الول للدراس00000ة

وف 
ي إنشاء مدارس الطفال ي كل" MATERNELLES"السنوات التالية، سيتم بشكل تدريجو

ف 
.سنوات 6و  3بيي   أنحاء البلد للطفال ما
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ي000 أقص الج000ال،        -
إن التعلي000م الث000انوي م000ن خم000س س000نوات يج000ب أن ينظ000م ويعم000م ف 

كم00ا يج00ب ت00وفتي مناص000ب ش00غل. به00دف إعط00اء تك00وين ع000ام وأس00س لك00ل ال00ذكور والن000اث

ي ي إطار التخطيط الوطت 
.ملئمة ف 

بع00د ذل00ك، يمك00ن له00ؤلء الش00باب، وحس00ب رغب00اتهم وطاق00اتهم، إم00ا إتم00ام تعليمه00م        -
ي00 التعلي00م الع00ام الث00انوي م00ن أج00ل النتق00ال ال التعلي00م الع00الي ال00ذي

، أو الس00تمرار ف  ي00 المهت 
، عل البح0000ث وتنمي0000ة الطاق0000ات الخلق0000ة، وال0000ذي يج0000ب أن س0000يكون مرتك0000زا، بش0000كل ك0000بتي
يك000ون مفتوح000ا أم000ام أقص ع000دد ممك000ن م000ن الش000باب بم000ا يتلءم وإمكاني000ة البلد ويج000ب أن
تق000000ام جس000000ور ستس000000مح للكب000000ار باللتح000000اق ب000000التعليم الع000000الي حس000000ب المكاني000000ات وحس000000ب

.قدراتهم الخاصة
ي0000 البلد،        -

ة بش0000كل ك0000بتي ف  ي لزال0000ت منتشو0000 ي0000 ظ0000رف يج0000ب القض0000اء عل المي0000ة ال0000تح
ف 
، رج0000ال ونس0000اء، ال0000ذين ل يتج0000اوز خم0000س س0000نوات، كح0000د أقص، بالنس0000بة لك0000ل الم0000واطنيي 

ويمك00ن أيض00ا ض00م الش00خاص. سنة وذل00ك ب00اللجوء إل وس00ائل التعبئ00ة الش00عبية 20سنهم 
ي الستفادة من هذا المجهود 20الذين يتعدى سنهم 

.سنة والراغبيي  ف 
ي هي00 اللغ00ة الص00لية، عربي00ة ك00انت أم أمازيغي00ة        -

ي00 البت00دانئ
ي00. س00تكون لغ00ة التعلي00م ف 

وف 
بش00كل ملئ00م ح00تح يتمك00ن الحالة الثانية، يجب تكميل هذا التعليم، بتعلي00م اللغ00ة العربي00ة،

ه000م م000ن الطف000ال الم000ازيغيون م000ن ول000وج التعلي000م الث000انوي، وه000م يمتلك000ون ه000ذه اللغ000ة كغتي
.الطفال

ويت00000م دم00000ج الثقاف00000ة المازيغي00000ة. اللغ00000ة العربي00000ة هي00000 لغ00000ة التعلي00000م الث00000انوي والع00000الي        -
ي00 التعلي00م الث00انوي الع00ام

ي00 المازيغي00ة لك0ل ال00ذين. كالثقافة العربية ف 
ويج00ب تنظي00م دروس ف 

ي0000 ذل0000ك
ي0000. يرغب0000ون ف 

كم0000ا س0000يتم إنش0000اء معه0000د ع0000الي لتط0000وير اللغ0000ة والثقاف0000ة الم0000ازيغيتيي  ف 
ي كل المناطق المستقلة ذاتيا لمن يرغب

الجامعة، والذي يجب أن يتوفر عل ملحقات ف 
ي ذلك

.ف 
 

:الصحة: ب
 

6



www.30aout.info

ل000000ذلك يج000000ب القي000000ام بك000000ل. إن الص000000حة تش000000كل رص000000يدا ثمين000000ا بالنس000000بة لمجم000000وع الس000000كان
ي000 أن تعم000ل أول

ي000 ك000ل من000اطق البلد، ينبغ 
المجه000ودات لت000وفتي مص000لحة للوقاي000ة الص000حية ف 

mortalité"عل تخفي00ض نس000بة وفي00ات الطف000ال قب00ل بل00وغهم خم00س أو س000ت س00نوات 
infantile et juvénile "ي00 أق00رب الج00ال له00ذا لب00د

إل مستوى الدول المصنعة وذلك ف 
:من
وب        - سياسية مستعجلة تت00ول حملت التطهتي00 وإع00داد البني00ات التحتي00ة للم00اء الشو00

والمج00000اري والقض00000اء عل المس00000تنقعات للح00000د م00000ن الم00000راض المعدي00000ة، م00000ع الرتب00000اط م00000ع
ي الوقاية

.منظمة الصحة العالمية لنجاز برامج ف 
وط الصحية للوقاية من أمراض وحوادث الشغل        - .قوانيي  تضمن الشو
ي ته000دد ص000حة الم000واطنيي         - مواجه000ة النتائ000ج الض000ارة بالبيئ000ة الطبيعي000ة والعمراني000ة ال000تح

.الجسمية والنفسية
ي المكل00000ف، والعتم00000اد عل        - ي ب00000دل النه00000ج التكنول00000وحو العتم00000اد عل العنص البشو00000

.المراكز الصحية الولية
.توفتي برامج لمكافحة سوء التغذية        -
إلغاء وص00اية وزارة الداخلي00ة عل المستش00فيات العقلي00ة ومراجع00ة الق00وانيي  المتبع00ة        -

ي هذا المجال
.ف 
.إنشاء صيدلية وطنية بمشاركة الدول المغاربية        -

، ه00و ض00مان الزده00ار الت00ام ي00 مرحل00ة متقدم00ة أك00تث
إن اله00دف الع00ام ال00ذي يج00ب تحقيق00ه، ف 

ي000 ذل00ك الش00يخوخة
ي00 نف00س ال000وقت، ف00إن. لش00بيبتنا وحي000اة ص000حية، وكريم00ة للكب000ار بم00ا ف 

وف 
ي00 جمي00ع المي00ادين وك00ذا حماي00ة

ي تض00من المس00اواة التام00ة بيي 00 الم00رأة والرج00ل ف  الق00وانيي  ال00تح
وط وظيف0000ة الموم0000ة، ي0000 ممارس0000تها، ستس0000مح ت0000دريجيا بت0000وفتي الشو0000

عن0000دما ترغ0000ب الم0000رأة ف 
وستوض0000ع ك0000ل الوس0000ائل العصية" natalité"المادي0000ة م0000ن أج0000ل تنظي0000م أحس0000ن لل0000ولدة 

.والمضمونة صحيا تحت تصف المعنيي  والمعنيات
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