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المحاور

5ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولية ـــ موقع 
أ
مام" و قضية ألصحرأء ــ مقدمات أ

أ
6 غشت ــــــــــــــــــــــــــــــ 30ألمنظمة ألماركسية ــ أللينينية ألمغربية "إلى أل

22ألثورة في ألغرب ألعربي في ألمرحلة ألتاريخية من تصفية ألمبريالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نفاس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ
رض ألصحرأء ــ مجلة أ

أ
39ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــفلسطين جديدة في أ

50ألموقف ألوطني ألحقيقي من ألصحرأء و مهام ألحركة ألجماهيرية و قوأها ألثورية و ألديمقرأطية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

54حكم ألحسن ــ عبدا ــ ألدليمي حكم ألعطش و ألجوع و ألطرد و ألسيمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جل عزل ألحكم ألرجعي ألعميل، تعزيز ألوحدة ألنضالية، تحقيق ألبرنامج ألديمقرأطي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أ
57من أ

مام حول ألمسيرة ألخضرأء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ
63ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبيان منظمة إلى أل

66 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل يشكل سكان ألصحرأء ألغربية شعبا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

69ألجمهورية ألعربية ألصحرأوية أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

71لنكشف عن حقيقة ألتدخل في ألزأيير من طرف ألحكم ألعميل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

80ـــ ــــــــــــــــــــــمغرب ألنضال، ألمستقبل بين يدي ألطبقة ألعاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

84ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليسقط برلمان ألخونة و ألنتهازيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

88ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلصات نقاش حول ألصحرأء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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93ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهد ألحماية ألفرنسية من جديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97ـــــ ألرد ألشعبي على ألمؤأمرة ألمبريالية و ألرجعية في ألمنطقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جل وحدة مغرب ألشعوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أ
جل وحدة شعوب ألغرب ألعربي ضد ألمبريالية، من أ

أ
104من أ

لة ألصحرأء ألغربية ــ نظرتان لتاريخ ألمغرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ
111ــــــ ألعروي و مسا

118ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــألمغارب و ألوحدة ألمنشودة ــ نظرتان للوحدة ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضية سياسية للنقاش) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ
126ــــــــــــــــــــ نحو ألتصعيد في ألصحرأء (أ

سس ألتاريخية لكـفاح ألتحرر ألوطني للشعب ألصحرأوي و تبلوره فيما بين 
أ
134ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1976 و 1955أل

145ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألهوأمش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمهيد

مــام"، و كــذأ
أ
يقدم هذأ ألكـتاب مجموعة من ألوثائق ألتي بلورتها ألمنظمة ألماركسية ــ أللينينية ألمغربيــة "إلــى أل

و مجموعة من رفاق ألمنظمة بخصوص قضية ألصحرأء ألغربية. للشارة،
أ
 فقد أستعمل موقـــعمقالت و ملخصات لرفاق أ

 حــول معالجــة1974ان قــد صــدر باســم ألمنظمــة فــي ســبتمبر  غشــت هنــا كغلف لهــذأ ألكـتــاب، غلف كـتــاب ســابق كــ30
لة ألصحرأء ألغربيــة. كمــا عمــل ألموقــع علــى وضــع مقالــة فــي بدأيــة هــذأ ألكـتــاب، و هــي بعنــوأن: ألمنظمــة ألماركســية ــ

أ
مسا

جــل عــرض و ألتعريــف بموأقــف ألمنظمــة أتجــاه
أ
وليــة ــ ، مــن أ

أ
مام" و قضية ألصحرأء ــ مقدمات أ

أ
أللينينية ألمغربية "إلى أل

سيس 
أ
.  1974 إلى حدود مارس لسنة 1970 غشت 30قضية ألصحرأء، من خلل وثائـقها،أبتدأءأ من فترة ألتا

مــام" فــي قضــية ألصــحرأء، و
أ
ول خــروج جمــاهيري للحركــة ألماركســية ــ أللينينيــة ألمغربيــة و لمنظمــة "إلــى أل

أ
إن أ

ألعلن عـــن ألموقـــف ألسياســـي مـــن هـــذه ألقضـــية، كـــان خلل ألمـــؤتمر ألخـــامس عشـــر للتحـــاد ألـــوطني لطلبـــة ألمغـــرب
خيــر فــي إحــدى توصــياته صــيغة "حــق تقريــر ألمصــير للشــعب ألعربــي فــي ألصــحرأء"، و1972(صيف 

أ
) حين تبنــى هــذأ أل

نفــاس" (دجنــبر 
أ
رض ألصــحرأء" علــى صــفحات مجلــة "أ

أ
 ــ ينــاير1971قبل ذلك، حين إصدأر وثيقة "فلسطين جديدة فــي أ

نظر صفحات ألهوأمش في أخر ألكـتاب).1972
أ
،لمعرفة ألمزيد حول هذه ألوثيقة و غيرها، أ

، تنظــر لقضــية ألصــحرأء  ضــمن تصــور أســترأتيجي1974عموما، ظلت ألمنظمة في موأقفهــا و إلــى حــدود خريــف 
ممي و ألطــرح ألقــومي للثــورة ألعربيــة بقيــادة ألبروليتاريــا، و تصــور للثــورة فــي منطقــة ألغــرب ألعربــي. و

أ
يربط بين ألخط أل

، معتبرة  كـفاح تحرر جمــاهير ألصــحرأء ( أســتعمال صــيغة جمــاهير1976هي ألموأقف ألتي ظلت ثابتة إلى حدود خريف 
 مـــارس" أنـــذأك) جـــزء مـــن ألثـــورة ألوطنيـــة23بـــدل صـــيغة "ألشـــعب ألصـــحرأوي" لمرأفقـــة ألتطـــور ألـــذي عرفتـــه منظمـــة "

ألديموقرأطيــة ألشــعبية بــالمغرب، مــع حــق جمــاهير ألصــحرأء فــي تقريــر مصــيرها. بعــد ذلــك، و فــي ســياق ألتطــورأت ألــتي
عرفتها ألصحرأء ألغربية من إعلن ألجمهوريــة ألعربيــة، و أنــدلع ألحــرب بيــن  ألنظــام و ألجبهــة ألشــعبية لتحريــر ألســاقية
ألحمــــرأء و وأدي ألــــذهب، عملــــت ألمنظمــــة علــــى تقييــــم موقفهــــا و تــــدقيقه و معالجــــة تناقضــــاته ألمفاهيميــــة (جمــــاهير /
صــبحت

أ
شعب)، ضمن عملية تدقيق ألسترأتيجية ألثورية للمنظمة و مهمة بناء ألحزب ألثوري للطبقــة ألعاملــة، حيــث أ

همية في إطــار مــا ســيطلق عليــه ب "نظريــة
أ
منطقة ألجنوب ألغربي (منطقة سوس و محيطها) منطقة أسترأتيجية بالغة أل

ألثورة في ألغرب ألعربي". 
في هذأ ألكـتــاب، عمــل ألموقــع علــى وضــع، إلــى جــانب وثــائق ألمنظمــة و مناضــليها بخصــوص قضــية ألصــحرأء،
مجموعة من ألوثائق ألدعائية و ألتحريضية ألتي تضمنت موأقف ألمنظمة من ألقضية، و ذلك بهدف تقريب ألمناضلين
و ألقرأء مــن مجريــات ألكـفــاح ألثــوري ألــذي خاضــته ألمنظمــة و ألــذي فيــه عــبرت عــن موأقفهــا مــن مجمــل ألسياســات ألــتي
فرضــها ألنظــام علــى جمــاهير ألشــعب. كمــا نضــع، فــي خاتمــة هــذأ ألكـتــاب، مجموعــة مــن ألهــوأمش ألــتي تتضــمن بعــض

و توضح ألسياقات و ألظروف ألتي فيها تم إصدأر هذه ألوثائق ألتاريخية للمنظمة. 
أ
ألمعطيات أ

 غشت30موقع 
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مامةظم  ماماركسي  – ماميةيةي  مامكسيي 
مام"

أ
اى مل و قضي  ماصحسمء" مإ
واي  

أ
مقدمات م

2016 مايو
 غشت30موقع 

أحتلت قضية ألصــحرأء ألغربيــة موقعــا مهمــا فــي ســيرورة ألصــرأعات ألطبقيــة بــالمغرب، خاصــة فــي ألمرحلــة ألــتي
ـــي  عقبـــت أنقلب

أ
حـــزأب. 1972غشـــت  16و 1971يوليـــوز  10أ

أ
ـــدة مـــع أل فالنظـــام جعلهـــا بوأبـــة لتحالفـــات سياســـية جدي

" ...ألمسلسل ألديموقرأطي" "ألمغرب ألجديد" "ألوحدة ألوطنية"ألصلحية ألمغربية، و ذلك تحت شعارأت مختلفة 
كان ألنظام ألكمبرأدوري يروم تعزيز قاعدته ألسياسية و إعادة ألشرعية ألمفقودة لنظامه ألسياســي، خاصــة بعــد

حــــزأب ألصــــلحية أللعبــــة مــــن موقــــع ألتبعيــــة أنطلقــــا مــــن مصــــالحها ألخاصــــة،. ألمحــــاولتين ألنقلبيــــتين
أ
و قبلــــت أل

" .ألمسلسل ألديموقرأطي"وأنخرطت في مسار ما سمي ب 
ســمال ألكمــبرأدوري ألــذي زحــف نحــو منــاطق

أ
و شكل هــذأ ألمسلســل ألمزعــوم غطــاءأ سياســيا لســيرورة ترأكــم ألرأ

برز نتائجها بلترة فئت وأسعة من ألفلحين ألصغار وألفقرأء ألذين فقــدوأ
أ
جديدة و قطاعات أقتصادية جديدة، كان من أ

يدي ألعاملة ألرخيصة بالمدن و ضوأحيها
أ
رأضيهم و تحولوأ إلى جيش من ألعاطلين و أل

أ
دت سياســات ألنظــام إلــى. أ

أ
كما أ

ترأكــم ألــدين ألخــارجي بشــكل لــم يســبق لــه مثيــل، ممــا جعــل ألنظــام يطبــق سياســة ألتقــويم ألهيكلــي ألمملة مــن طــرف
.صندوق ألنقد ألدولي

و قـــــد عرفـــــت ســــنوأت ألســـــبعينات و ألثمانينـــــات تزأيـــــد سياســــات ألنهـــــب و ألســـــتغلل و ألتفقيــــر و ألضــــطهاد
شكال ألنضال وألمقاومة بقمــع دمــوي، وشــن ألنظــام ألكمــبرأدوري هجومــا

أ
ألسياسي، في ظل نظام دكـتاتوري وأجه كل أ

ت ألســجون و قمعيا وأسعا أتجاه تنظيمات ألحركــة ألماركســية أللينينيــة ألمغربيــة و أليســار
أ
ألــديموقرأطي ألتقــدمي، فــامتل

.ألمعتقلت ألسرية بخيرة مناضلي ألشعب ألمغربي
كل سياسات ألنظام لم تكن معزولة عن ألسترأتيجيات ألمبريالية بالمنطقة، ولم تكن قضية ألصــحرأء بمعــزل

ســـاس وضـــعت ألحركـــة ألماركســـية ت أللينينيـــة. عـــن ذلـــك لموقعهـــا ألســـترأتيجي وألقتصـــادي وألجغرأفـــي
أ
وعلـــى هـــذأ أل

.1970ألمغربية على ألمحك منذ سنة 
ن1980إلــى  1970ليــس بوســعنا هنــا ســوى تقــديم بعــض ألشــارأت فيمــا يخــص ألمرحلــة ألممتــدة مــن 

أ
، عســى أ

مام " تساعد على فهم موأقف ألحركة، و خاصة موأقف منظمة 
أ
".إلى أل

وليس ألمقصود هنــا، ألقيــام بتقييــم شــامل لموأقــف ألمنظمــة مــن قضــية ألصــحرأء ألغربيــة، بقــدر مــا هــو تعريــف
فستتضمن هذه ألمقدمات مجموعة من ألفقــرأت حــول قضــية ألصــحرأء. بتلك ألموأقف، وإطلع ألمناضلين وألقرأء عليها

ساســية مــن 
أ
جــل خــط ماركســي ت"تاريــخ صــدور  (1974مــارس  8إلــى  1970غشــت  30وردت فــي وثــائق ألمنظمــة أل

أ
مــن أ

...").لينيني
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نفــاس - غالبــا مــا يشــار إلــى ألتقريــر

أ
 )1972ينــاير - 1971دجنــبر  8- 7عــدد مــزدوج ( ألدرأســة ألــذي نشــرته مجلــة أ

رض ألصــحرأء"تحــت عنــوأن 
أ
) 77إلــى ألصــفحة  66مــن ألصــفحة" ( فلســطين جديــدة فــي أ ول وثيقــة تؤســس لموقــف 

أ
كــا

نفــاس-و قــد تــم توقيــع هــاته ألدرأســة. ألحملم من قضــية ألصــحرأء 
أ
فــي هــذه ألحقبــة. ألتقريــر مــن طــرف هيئــة تحريــر مجلــة أ

نفاس تضم هيئة تحرير مشتركة بين تنظيم 
أ
" كانت مجلة أ

أ
مام" ( "أ

أ
و) . مارس لحقــا 23" (ب" و تنظيم ) لحقا " إلى أل

عضــاء هيئــة ألتحريــر مــن قيــاديــي ألمنظمــتين و قــد حصــل ألتفــاق بينهــم علــى توقيــع ذلــك ألتقريــر ت ألدرأســة باســم
أ
كان أ

منية
أ
سباب أ

أ
جرتها ألمجلة مع ألشــهيد مصــطفى. ألهيئة ل

أ
ن ألنص هو عبارة عن حوأرأت مفصلة أ

أ
و ألحقيقة ألتاريخية هي أ

برز مؤسسي ألجبهة ألشعبية لتحرير ألساقية ألحمرأء و وأدي ألذهب، ألذي كان ل يزأل يتابع درأســته
أ
حد أ

أ
ألسيد ألوألي أ

ضـــم ألتقريـــر ت ( وكـــانت ألوثيقـــة عبـــارة عـــن تقريـــر وخلصـــات لـــذلك ألحـــوأر حـــول ألصـــحرأء ألغربيـــة. ألجامعيـــة بالربـــاط
ألموقــع ألســكاني ت نبــذة تاريخيــة ت ألمــوأرد ألقتصــادية ت ألــتركيب ألجتمــاعي و: - ألدرأسة مجموعة من ألمحاور و هــي 

طماع ألمتنازعة و ألحتمالت ألوأردة – 70تطوره ت ألحزب ألمسلم ت حوأدع يونيو 
أ
).طريق ألتحرير- أل

ساسية
أ
طروحته أل

أ
:و تلخص هاته ألفقرة ألمقتبسة من ألنص أ

ساســية ألــتي عرقلــت نمــو حركــة ألتحريــر فــي ألصــحرأء ضــد ألســتعمار ألســباني و" 
أ
إن مــن ألعوأمــل ألتاريخيــة أل

ألسيطرة ألقتصادية و ألعسكرية ألمبريالية و ضد ألخونة ألمحلييــن، هــو ألتــدخل ألمســتمر خلل كــل ألفــترة ألتاريخيــة
رض

أ
ألماضية لتطويق و تفريق ألمبادرأت ألتحريرية في ألصحرأء، و فرض ألوصــاية عليهــا مــن طــرف ألرجعيــة ألمحيطــة بــا

رأضــي. ألصحرأء، و خاصة منها من جانب ألرجعية ألمغربية 
أ
و قد وقع دوما هذأ ألتدخل ألرســمي تحــت غطــاء مغربيــة أل

ن ألفلس ألملمـــوس للرجعيـــة علـــى صـــعيد ألمعركـــة ألوطنيـــة، و تحـــدد أرتباطاتهـــا و توثـــق. ألصـــحرأوية 
أ
و مـــن ألوأضـــح أ

.تبعيتها للمبريالية، يجعلها في ألصف ألمعادي عمليا لتحرير ألجماهير ألصحرأوية
/إن تعمق ألتناقض بين ألجماهير ألصحرأوية و ألسلطات ألستعمارية يســير بمــوأزأة أنكشــاف ألتعامــل ألرجعــي

م " ألمبريــــالي علــــى حســــابها، و يجعلهــــا بالتــــالي تنفــــر مــــن شــــعار 
أ
فــــي ظــــل ألظــــروف ألسياســــية و" ألنضــــمام للــــوطن أل

.ألتاريخية ألحالية
مـــن تـــم يتخـــذ ألـــدور ألسياســـي ألمســـتقل لحركـــة ألتحريـــر ألصـــحرأوية طـــابعه ألحاســـم فـــي شـــق ألطريـــق ألفعلـــي

كــــدت حــــوأدع يونيــــو 
أ
، حتميتــــه و ضــــرورته بالنســــبة1970ألصــــحيح للكـفــــاح، طريــــق ألعنــــف ألثــــوري ألمســــلح، ألــــذي أ

إن شق هذأ ألطريق تحت شــعار محاربــة ألســتعمار ألســباني و ألهيمنــة ألمبرياليــة فــي. للجماهير ألصحرأوية ألمضطهدة
ول علـــى ذأت ألجمـــاهير ألصـــحرأوية، ليتطلـــب رفـــض ألوصـــاية ألسياســـية مـــن ألرجعيـــة ألمحيطـــة

أ
ألصـــحرأء، بالعتمـــاد أ

رأضي ألصحرأء بكل حزم 
أ
".با

قل بالنســبة للمنظمــة ألماركســية ت أللينينيــة ألمغربيــة 
أ
مــام"من وجهة نظر تاريخية، وعلى أل

أ
، لــم يكــن"إلــى أل

رض ألصـــحرأء"نـــص وثيقـــة 
أ
ول وثيقـــة تعلـــن فيهـــا منظمـــة "فلســـطين جديـــدة فـــي أ

أ
مـــام"، هـــو أ

أ
موقفهـــا مـــن قضـــية" إلـــى أل

عله ك
أ
قنعـــة فلنفتـــح ألطريـــق"ألصـــحرأء، فقـــد تطرقـــت لـــذلك فـــي مجموعـــة مـــن ألوثـــائق ســـابقة علـــى ألنـــص أ

أ
ســـقطت أل

نفــاس ..." ألثــورة فــي ألغــرب ألعربــي "و " ألثــوري
أ
( 19عــدد ) بالفرنســية ( كمــا خصصــت مجلــة أ )1970ألســنة ألخامســة ،  

، وضــم ألملــف مقــال تعريفيــا"إفريقيــا نفــس ألمعركــة ألوأحــدة: " ملفا خاصا حــول حركــات ألتحريــر ألفريقيــة تحــت عنــوأن
برأهام ألسرفاتي و عبد أللطيف أللعــبي، و همــا

أ
بالصحرأء ألغربية من توقيع هيئة ألتحرير، ألتي كانت تضم بين صفوفها أ

ولــى ألمؤسســة لمنظمــة 
أ
مــام " مــن ألنــوأة أل

أ
"وهــذأ ألمقــال يمكــن أعتبــاره بــاكورة ألموقــف ألــذي تبلــور فــي وثيقــة " . إلــى أل
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رض ألصحرأء 

أ
ومجموعـة مـن...) ألجغرأفيــا وألســكان وألمـوأرد (، وضم ألمقال فـي مقدمـة تعريفيــة "فلسطين جديدة في أ

:ألفقرأت
. ألصحرأء ألغربية من ألوأقع ألستعماري إلى ألوأقع ألمبريالي- 
.ألحلول ألمزيفة- 
رض عربية- 

أ
.ألصحرأء أ

.ألثورة ألعربية- 
وسع هــو ألثــورة ألعربيــة 

أ
.عموما تبلور ألموقف ضمن تصور أسترأتيجي للثورة في ألغرب ألعربي، و ضمن سياق أ

طروحــات 
أ
ن أ

أ
مــام"ويعنــي هــذأ، أ

أ
قــد وجــدت صــدأها لــدى مجموعــة مــن مناضــلي حركــة ألتحريــر ألصــحرأوية، وفــي" إلــى أل

و ألعلن عــن ألموقــف سياســيا مــن طــرف..." فلســطين جديــدة "ويبقــى صــدور وثيقــة . مقــدمتهم مصــطفى ألــوألي ألســيد
خيـر فـي إحــدى 15ألحركة ألماركسية أللينينية ألمغربية، خلل ألمؤتمر

أ
للتحــاد ألـوطني لطلبـة ألمغــرب لمــا تبنــى هـذأ أل

ول خــروج جمــاهيري للمنظمــة وألحملــم فــي"حــق تقريــر ألمصــير للشــعب ألعربــي فــي ألصــحرأء" توصــياته صــيغة 
أ
، همــا أ

. قضية ألصحرأء
صــبحت تــدريجيا ألنقطــة ألمحوريــة فــي ألوضــع1974 و بدأيــة 1973عنــد نهايــة 

أ
 لــوح ألنظــام بقضــية ألصــحرأء، وأ

حــزأب ألصــلحية و ألحــزب ألتحريفــي . ألسياســي ألمغربــي
أ
بالجوقــة، ممــا أســتدعى) ألتحــرر و ألشــترأكية(و قــد ألتحقــت أل

مام" إصدأرموقف سياسي من طرف منظمة 
أ
مــام " ، فجاءت أفتتاحية جريدة "إلى أل

أ
تحــت) 74ينــاير  (19ألعــدد " إلــى أل

لتعــبر عــن" ألموقــف ألــوطني ألحقيقــي مــن ألصــحرأء و مهــام ألحركــة ألجماهيريــة و قوأهــا ألثوريــة و ألديموقرأطيــة: " عنــوأن
صـدرت ألمنظمـة كرأسـا حـول قضـية 1974و فـي شـتنبر . موقف ألمنظمة و تحديـد مهـام ألقـوى ألثوريـة و ألديموقرأطيـة

أ
، أ

حــد قيــاديــي". طريقــان لتحريــر ألصــحرأء " ألصــحرأء تحــت عنــوأن 
أ
و قــد ضــم ألكــرأس إلــى جــانب رد ألمنظمــة و جهــة نظرل

".مغربية ألصحرأء " حول ) ألرأحل عبد ألسلم ألمؤذن( مارس  23منظمة 
:إلى صدور ألكرأس وقعت مجموعة من ألمستجدأت، منها  19من أفتتاحية ألعدد 

 .1974مارس في ربيع  23أنعقاد ألندوة ألوطنية لمنظمة - 
غلبيــة لصــالح ألتــوجه ألقريــب مــن" مــارس 23"مــن نتائــج هــاته ألنــدوة أنبثــاق قيــادة جديــدة لمنظمــة 

أ
ضــمت أ

مــام"منظمــة 
أ
مــام " ألتجــاه أليجــابي كمــا كــانت تســميه منظمـة " ( إلــى أل

أ
نــذأك " إلــى أل

آ
و تبنــت ألنـدوة موقفــا يقــر بحــق) أ

.ألصحرأء" لجماهير"تقرير ألمصير 
صدر ألتنظيمان بيانا مشتركا تضمن موقفهما من ألصحرأء

أ
.وعلى إثر هذأ ألتحول، أ

دى إلــى عــودة - 
أ
لمباشــرة مهامهمــا مــن جديــد، و ستصــدر" لجنــة ألتوحيــد " تحســن ألعلقــات بيــن ألتنظيميــن أ

كـتوبر " ألخطة ألتكـتيكية ألمشتركة " هذه أللجنة وثيقة 
أ
.1974في أ

دبيات منظمة  74إلى حدود خريف 
أ
مام " ، ظلت قضية ألصحرأء ينظر إليها في أ

أ
ضمن خط أسـترأتيجي" إلى أل

ممي وأ لطرح ألقـومي للثـورة ألعربيـة بقيـادة ألبروليتاريــا، و تصـور للثـورة فـي منطقـة ألغـرب ألعربـي، و
أ
يربط بين ألخط أل

هم وثائق ألمنظمة 
أ
قنعة لنفتــح ألطريــق ألثــوري : "و نشير هنا إلى ألوثائق ألتالية ( هو ما تشهد عليه أ

أ
خاصــة" سقطت أل

ألثــورة فــي ألغــرب ألعربــي فــي ألفــترة" ، كمــا نشــير كــذلك إلــى و ثيقــة "أســترأتيجية ألثــورة " ألــتي تحمــل عنــوأن  3ألنقطــة 
"خاصــة ألنقطــة ألثالثــة و عنوأنهــا " مسـودة حــول ألســترأتيجية ألثوريــة " ، كـذلك وثيقــة "ألتاريخيــة لنــدحار ألمبرياليــة 
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ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
تناقضـات ألعـدو" ، و يمكن ألعودة كـذلك إلـى وثيقـة "من ألقوأعد ألحمرأء ألمتحركة إلى مناطق ألسلطة ألحمرأء ألدأئمة 

فــق ألثــوري بــالمغرب 
أ
فــق ألثــوري بــالمغرب "خصوصــا ألفصــل ألعاشــرو عنــوأنه " و أل

أ
دنــاه فقــرأت مــن هــاته". أل

أ
وسننشــر أ

جل خط ماركسي ت لينيني"ألذي يوأفق صدور وثيقة  1974مارس  8إلى  1970غشت  30ألوثائق ألصادرة من 
أ
" ) .من أ

، ظلــت موأقــف ألمنظمـة ثابتــة، كمـا عــبرت عنهــا أفتتاحيـة ألعـدد 1976، و إلـى حـدود خريــف 1974من خريف 
مام تحت عنوأن 19

أ
ألموقف ألوطني ألحقيقي من ألصحرأء و مهـام ألحركـة ألجماهيريـة و قوأهـا ألثوريــة و: " لجريدة إلى أل

دبيات ومناشير ألمنظمة لهاته ألفترة عن مضمون هاتين". طريقان لتحرير ألصحرأء "و كرأس " ألديموقرأطية
أ
ولم تخرج أ

و أعتبــار كـفــاح تحــرر جمــاهير ألصــحرأء" ألشعب ألصحرأوي" بدل" جماهير ألصحرأء" ألوثيقتين بحيث أستعمال صيغة 
و قـد ســبق ذكـر. جزء من ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية بــالمغرب، مـع حـق جمـاهير ألصـحرأء فـي تقريــر مصــيرها

ســـباب تكـتيكيـــة 
أ
كـثر وضـــوحا مـــن ألقضــية ل

أ
خـــرت ظهـــور موقـــف أ

أ
ســـباب ألـــتي أ

أ
صـــبحت تعرفـــه( أل

أ
مرأفقـــة ألتطـــور ألــذي أ

نــذأك مــن خلل ألــدعم ألتكـتيكي لتيارهــا أليجــابي  23منظمــة 
آ
و كــذأ بـــروز خلفــات دأخــل ألكـتابــة ألوطنيــة، )مــارس أ

كـثر تطورأ
أ
جيل ألعلن عن موقف أ

أ
.للمنظمة، مما ساهم كذلك في تا

ــــف  ــــتي عرفتهــــا ألصــــحرأء ألغربيــــة 1976لكــــن فــــي خري ــــدة أل خــــذأ بعيــــن ألعتبــــار ألتطــــورأت ألجدي
أ
إعلن( ، و أ

ألجمهورية ألعربية في ألصحرأء، و أندلع ألحرب بين ألنظـام و ألجبهـة ألشـعبية لتحريـر ألسـاقية ألحمـرأء و وأدي ألـذهب
طرها و قيادتها، ألتي كانت)1977فبرأير-محاكمة يناير(، و في إطار ألستعدأد للمحاكمة )

أ
، قامت ألمنظمة من خلل أ

طر و قيادة 
أ
سـجن( ، ألـتي كـانت تقيــم فـي ســجن غبيلـة  26مـارس مـا كـان يسـمى بمجموعـة  23تشكل مع مجموعة من أ

، بإعـادة تقييــم ألموقـف ألســابق و تـدقيقه و معالجـة تناقضــاته ألمفاهيميـة مــن1976ينـاير  16منـذ ) مدني بالدأر ألبيضـاء 
و شعب، و كذلك إعادة صهر موقف ألمنظمة في طرحها ألسترأتيجي حول ألثورة في ألغرب ألعربي، مما

أ
قبيل جماهير أ

إلى) سوس و محيطها ( أستدعى تدقيقا لسترأتيجيتها ألثورية في ألمغرب، ألشيئ ألذي قام برفع منطقة ألجنوب ألغربي 
هميــة، وســاهم فــي تــدقيق مهمــة بنــاء ألحــزب ألثــوري للطبقــة ألعاملــة فــي علقــة مــع

أ
مســتوى منطقــة أســترأتيجية بالغــة أل

نظريــة ألثـورة فـي ألغــرب" هكذأ تم أســتكمال بنــاء مـا ســيطلق عليــه ب . ألتطور ألحاصل في ألطرح ألسترأتيجي للمنظمة
".ألعربي

سس هذه ألنظرية و هما  76عرف خريف 
أ
ساسيتين و مركزتين تضعان أ

أ
: بروز و ثيقتين أ

" هل يشكل سكان ألصحرأء شعبا؟- "
". ألجمهورية ألعربية في ألصحرأء أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي- "

خيـرة فـي كـتـاب 
أ
ن هـاتين ألوثيقــتين قـد تــم إصـدأرهما فـي ألسـنوأت أل

أ
سـيرورة إعـادة"وهنا لبد مـن ألشـارة إلـى أ

مام " بناء منظمة 
أ
فق ألديموقرأطي " جدلية ألقطيعة و ألستمرأر" إلى أل

أ
ول، حسن ألصعيب ، منشورأت أل

أ
. ألجزء أل

:و مما جاء في تقديم صاحب هذأ ألكـتاب لهاتين ألوثيقتين ما يلي 
ن ماة333ص ما333ذي نةش333سه هة333ا و ما333ذي يحم333ل "  س333اس ماسياس333ي اسف333اق ماحسك333  12مإ

أ
نقط333  ه333و ما333ذي ك333ون مل

غمبي  ماساحق  من رفاق ( ماماركسي  ماميةيةي  
أ
ية33ايس( في دفاعهم في محاكم  ما33دمر مابيض33اء ) مارس  23يما فيهم مل

".هو امةظمتةا " هل سكان ماصحسمء يشكمون شعبا " و ماتقديم ) " 1977
: و لتصحيح ما جاء في هذه ألفقرة نذكر بما يلي 
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ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
مـام" إن ألوثيقتين أللتين تتحـدع عنهمـا ألفقـرة همـا معـا لمنظمـة 

أ
و قـد قـام بصـياغتهما باللغــة ألفرنسـية". إلـى أل

برأهــام ألســرفاتي 
أ
نــذأك( ألرفيــق أ

آ
صــليان إذن همــا باللغــة ألفرنســية، و قــد تمــت ترجمتهمــا إلــى أللغــة ألعربيــة أ

أ
)ألنصــان أل

فــي) ألتجاه أليجابي( مارس 23و قد تم عرضهما على رفاق منظمة . تتويجا لنقاشات ثنائية و جماعية بين رفاق ألمنظمة
طر ألمنظمتين حيث تبنــى رفــاق منظمـة 

أ
ي تغييــر فــي 23إطار أجتماع مشترك جمع أ

أ
رضــيتين أللــتين لــم تعرفــا أ

أ
مــارس أل

.مضمونهما و شكلهما
ألجمهوريــة" و فيمــا يخــص وثيقــة . كمــا يجــب ألتــذكير أن ألوثيقــتين قــد صــدرتا مســتقلتين عــن بعضــهما ألبعــض

نقطة كما جاء علــى لســان 12نقطة و ليس  13فإنها معروفة بوثيقة " ألعربية ألصحرأوية أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي 
.ألكاتب

عله، تعتــبر ناقصــة لكونهــا ل تتضــمن
أ
ن ألوثيقــة ألمنشــورة فــي ألمصــدر ألمشــار إليــه أ

أ
و مــن هنــا وجــب ألتنــبيه أ

نذأك13ألنقطة 
آ
. ، و هي ألنقطة ألتي تتحدع عن منطقة ألجنوب ألغربي و دورها في ظل أسترأتيجية ألمنظمة أ

طـــر
أ
منيـــة بحيـــث ل يمكـــن ألطلع علـــى ألنـــص ألكامـــل، إل بالنســـبة ل

أ
ـــى أعتبـــارأت أ و لعـــل مـــرد ذلـــك يعـــود إل

منيا
أ
.ألمنظمة نظرأ لخطورة ألنقطة أ

خرى و هي
أ
:و عموما، صدرت ألوثيقتان في إطار ألعدأد للمحاكمة ضمن نصوص أ

) تحليل سياسي ( !"اةستعد-" 
" مابسنامج ماديموقسمطي- "
 " مسون ه33م م33ن و مام33ؤممسة م33اهي-

آ
ألجرأئـــم( تحليـــل تـــاريخي لجرأئـــم ألنظـــام ألكمـــبرأدوري بـــالمغرب "( ؟مامت33ا

 ).1976إلى  1956ألسياسية و ألقتصادية و ألجتماعية من 
بالضافة إلى ألستعدأد ألقانوني للمحاكمــة مــن خلل درأسـة فصــول ألقــانون ألجنــائي و تهيــئ ألــردود علـى ألتهـم

همها وثيقة . ألموجهة للمعتقلين
أ
خرى أ

أ
ساس33ي  امخ33ط مايمية3ي وس3ط ماحسك3 " كانت هناك وثائق أ

أ
في يع3ض مامظاهسمل

و " مامسحموي33 - "ماميةيةي33  مامكسيي33 -ماماركس33ي 
أ
رضــية ألديولوجيــة للــرد علــى"- ) مامةش33في  ماجدي33دة"م

أ
ألــتي شــكلت أل

نذأك 
آ
.ألطروحات أليمينية دأخل ألحركة ألماركسية ت أللينينية ألمغربية أ

ن كرونولوجيا لموأقف ألمنظمة من قضية ألصحرأء، من خلل عــرض مجموعــة مــن ألمقتطفــات مــن
آ
و نعرض أل

ساسية ألصادرة بين غشت 
أ
.1974ومارس  1970وثائـقها أل

واى 
أ
قةع ، فمةفتح ماطسيق ماثوري: "ماوثيق  مل

أ
)1970غشت  30" (سقطت مل

ماتدمخل يين هذه ماقوى و ماثورة ماعسيي  و ماعاامي : ثانيا 

دى هـذأ ألتقهقـر بالمبرياليـة إلـى موأجهـة أنطلقـة ألتحــرر للشـعوب بتعميــم نظـام ألســتعمار ألجديـد
أ
هـذأ. و لقد أ

وممــا دعــم هــذه. ألنظــام ألــذي تنــوب فيــه ألقطاعيــات وألبرجوأزيــات ألمحليــة جزئيــا عــن ألســيطرة ألمباشــرة للمبرياليــة
ألسياسـة للمبرياليـة أسـتيلء حفنـة مــن ألــبيروقرأطيين ألمحـترفين علـى ألحكـم فـي ألتحـاد ألسـوفياتي فـي ألسـنوأت ألـتي

نظمة ألديمقرأطية ألوطنية، ودخلت مع ألمبريالية في مجرد. تلت وفاة ستالين
أ
هذه ألحفنة ألتي دعت إلى ما يسمى بال

ن أنطلقــات ألشــعوب ســيل جــارف، فهــا هــي ألثــورة ألكوبيــة تفتــح ثغــرة
أ
تناقضــات ثانويــة علــى ألصــعيد ألقتصــادي، إل أ
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ثير ألتحريفيـــة

أ
ثيرهــا ســوى تـــا

أ
مريكـــا أللتينيـــة ل يحــد مـــن تا

أ
ففــي ألكونغــو وفــي أندونيســـيا ومــالي وغانـــا نـــرى. جديــدة فــي أ

كـثر قوأعــد ألبرجوأزيــة وألمبرياليــة، وكــذأ ألشـــعب ألفيتنــامي ألبطــل ونضــال ألشــعوب
أ
كـثر فــا

أ
نضــالت ألشــعوب تزلـــزل أ

خضـــر وألتشـــاد، هـــذأ ألنضـــال ألـــذي يمتـــد ليشـــمل شـــعوب زيمبـــابوي
أ
س أل

أ
نغـــول وموزمـــبيق وغينيـــا وألـــرأ

أ
فريقيـــة فـــي أ

أ
أل

ت تســتخرج ألــدروس مــن ألنكســات
أ
وناميبيــا وألــذي يتجــدد فــي ألكــامرون، وإن شــعوبا مثــل شــعوب ألكونغــو برأزفيــل بــدأ

.ألمترتبة عن أليديولوجية ألتحريفية
مريكــان

أ
مريكــي ألمتحــالف مــع جميــع ألثــوأر أل

أ
فريقــي أل

أ
وفــي دأخــل ألقلعــة ألمبرياليــة نفســها، فــإن ألشــعب أل

وإن تطــور وأنتصــار ألثــورة ألثقافيــة فــي. يشــن نضــال ثوريــا حاســما يهــدد وينخــر شــيئ فشــيئ حصــن ألمبرياليــة ألحصــين
لبانيــا قــد بعــث ألصــورة ألحيــة للشــترأكية وزود ألنضــالت ألثوريــة ألعالميــة بمــد ثــوري جديــد

أ
كمــا تعــرف عــدة. ألصــين وأ

وربية مثــل فرنســا وإيطاليــا أنبعاثــا صــارخا وعنيفــا للقــوى ألثوريــة وفــي طليعتهــا ألطبقــة ألعاملـة، ويســتعد
أ
سمالية أ

أ
بلدأن رأ

.ألشعب ألسباني ألباسل تحت قيادة ألبروليتاريا ألثورية لشن ألحملة ألحاسمة على ألدكـتاتورية ألفاشية
في هذأ ألطار تنمو مسيرة ألثورة ألعربية معتمدة على ألثورة ألعالميـة، فتصـبح عـامل حاسـما بالنســبة إليهـا، .2

خذ أنطلقته من ألهزيمة ألذريعة ألتي عرفتهــا ألقطاعيــات وألبرجوأزيــات ألعربيــة فــي يونيــو 
أ
مــا. 1967وهذأ ألنمو ألهادر أ

أ
أ

ساسي لهذه ألمسيرة فهو ألشعب ألفلسطيني ألمسلح ماديا ومعنويا وإيديولوجيا وألــذي ألتحــم بالحديــد وألنــار
أ
ألمحرك أل

صـــبح يكـــون قـــوة ثوريـــة ل تقهـــر 23خلل 
أ
ثيرأت وإيـــديولوجيات. ســـنة، فا

أ
فمـــن خلل نضـــالته تفضـــح وتشـــطب كـــل تـــا

إن هذأ. أللينينية وتترعرع إيديولوجية ألثورة ألعربية-ألبرجوأزية ألصغيرة وتنغرس جذور أليديولوجية ألثورية ألماركسية
إل. ألشعاع ما فتئ يتجسد في ثورة أليمن ألجنوبي وفي نمو ألحركـة ألثوريـة وألتحرريــة فـي ظفــار وألخليــج ألعربـي وإريتريــا

ثيرأت ألفكر ألبرجوأزي ألصغير ألذي لزأل قويا دأخل ألوطن ألعربي وألمدعم من طرف أليديولوجية ألتحريفية قد
أ
ن تا

أ
أ

ن يشــل نضــالت ألشــعوب ألعربيــة حــائل دونهــا وتقــديم دعــم ملمــوس للثــورة ألفلســطينية خاصــة ضــد تطــبيع
أ
أســتطاع أ

".مشروع روجرز"مؤأمرة ألتصفية ألتي خطتها ألمبريالية وألتحريفية وألحاملة أسم 
ن ألزحــف ألشــامل وألعظيــم للشــعب ألعربــي يســتلزم ألتصــفية ألنهائيــة لليديولوجيــة

أ
وألعــبرة مــن كــل هــذأ هــو أ

ألتحريفيــة وألبرجوأزيــة ألصــغيرة، كمــا يســتلزم فضــحا تامــا لــدور ألخونــة ألسياســيين ألمنــافقين عملء ألشــرذمة ألتحريفيــة
هــؤلء ألسياســيون ألمحــترفون ألمحكــوم عليهــم بــالنقرأض ألمخــزي، كمــا كــان. ألمســيطرة علــى قيــادة ألتحــاد ألســوفياتي

حزأب ألتحريفية في مصر وألجزأئر وتونس
أ
ن بالنسبة لل

أ
.ألشا

ي تقــدم ملمــوس فــي نضــالت ألجمــاهير ضــد
أ
ساســي، فــإن أ

أ
وإذأ كــانت ألمبرياليــة وعملؤهــا ألمحليــون ألعــدو أل

هذأ ألعدو لن يتــم إل بمحاربــة وإضـعاف ثـم تصــفية موأقـع ألفكـر ألــبرجوأزي ألصـغير وألتحريفيـة وفضـح ألخونـة بل رحمـة
.ول شفقة

إن ترعـــرع ألثـــورة ألعالميـــة وألثـــورة ألعربيـــة وتصـــفية ألتحريفيـــة دأخـــل صـــفوف ألثـــورة ألعربيـــة وفـــي ألقطاعـــات
ـــم تصـــفية ألكمشـــة ألتحريفيـــة ألـــتي تقـــود ألتحـــاد ساســـية للثـــورة ألعالميـــة ســـيمكن فـــي ألمـــدى ألمتوســـط مـــن عـــزل ث

أ
أل

ول
أ
س وطــن ألشــترأكية أل

أ
قيــادة ثوريــة ترفــع مــن جديــد رأيــة لينيــن وســتالين، رأيــة- ألســوفياتي كــي يحــل محلهــا تعلــى رأ
ممية ألبروليتارية وألثورة ألعالمية

أ
.أل

:مستسمتيجي  ماثورة  .3
.إن قضايا ألسترأتيجية ألثورية في ألمغرب تشكل جزءأ من ألثورة ألعربية ألمرتبطة بدورها بالثورة ألعالمية
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)
أ
يظهـــر مـــن تحليـــل ألقـــوى ألمتوأجـــدة فـــي ألمغـــرب وألنضـــالت ألهامــة للطبقـــة ألعاملـــة وشـــبه ألبروليتاريـــا فـــي )م

ن ألنطلقــة ألثوريــة ممكنــة فــي ألمغــرب فــي ألســنوأت ألقادمــة، وكــذأ نمــو
أ
خيــرة، أ

أ
ألمــدن وألبــوأدي خلل ألســنوأت أل

بيــض ألمتوسـط
أ
سـمالية علـى ألصـعيد ألعـالمي وخصوصـا فـي منطقـة ألبحـر أل

أ
زمـة ألعامـة للرأ

أ
كـل. ألثورة ألعربية وتفاقم أل

هــذأ يلقــي وأجبــا مقدســا علــى عــاتق ألشــعب ألمغربــي وألمناضــلين ألثــوريين ألمغاربــة، وهــذأ ألــوأجب يتجســد فــي تحقيــق
شقائنا ألفلسطينيين مــن ألخلــف وإبقــاء

أ
هذأ ألمكان، وتحقيق ألنطلقة ألثورية لموأجهة حرب ألعدوأن ألمبريالي على أ

.ألشعلة ألثورية في هذأ ألجزء ألغربي من ألوطن ألعربي
بيــض ألمتوســط تجعــل )ب(

أ
همية ألمغرب ألقصوى بالنسبة للسترأتيجية ألمبريالية في منطقة ألبحــر أل

أ
ن أ

أ
إل أ

مرأ حتميا فتكون إذ ذأك ألحرب ألشعبية ألرد ألناجع على ألهجــوم ألمبريــالي،
أ
ألتدخل ألمبريالي ضد ألنطلقة ألثورية أ

بيــض ألمتوســط بمحاصــرته
أ
ن يزيــد فــي خطــورة ألصــعوبات ألــتي تــوأجه عــدو ألشــعوب فــي منطقــة ألبحــر أل

أ
نه أ

أ
ممــا مــن شــا

مد في ألشرق وألغرب حتى ألنتصار ألنهائي ألحتمي
أ
.دأخل حرب شعبية طويلة أل

وستكون ألنضالت ألعظيمة ألتي ستتمخض عنها طاقات ألشعب ألسباني ألثورية دعما حاسـما للحركـة ألثوريـة
بيـــض ألمتوســـط مـــن طـــرف ألمبرياليـــة. ألمغربيـــة

أ
إن أحتلل ألمـــدن وألجــــزر ألمغربيـــة ألـــتي تقـــع علـــى شـــاطئ ألبحـــر أل

سس وحدة جدليــة
أ
مريكية تضع أ

أ
ألسبانية وكذلك تدعيم ألمطارأت ألعسكرية في جنوب إسبانيا من طرف ألمبريالية أل

ن يتطــور ألنضــال ألثــوري للشــعب. مــا بيــن ألكـفاحــات ألثوريــة للشــعبين ألمغربــي وألســباني
أ
كمــا يجــب قبــل كــل شــيء أ

.ألمغربي في موريتانيا ووأدي ألذهب وألساقية ألحمرأء
فــالحزب ألثــوري ألمغربــي يرفــض بتاتــا كــل ألتقســيمات ألمفروضــة مــن طــرف ألســتعمار كمــا يرفــض كــل ألموأقــف
ألشوفينية ألتي تتخذها ألبرجوأزية وألبرجوأزية ألصغيرة وألسياسيون ألمنافقون ألمغاربة وألرأمية إلى جعل تلـك ألربـوع

فالنضال ألشعبي ألمغربي يجري في خضم ألمســيرة ألعامــة وألطويلــة للثــورة. ألصحرأوية ومن سكانها مستعمرأت مغربية
وســيكون ذلــك مســاهمة حاســمة فــي تحريــر وتوحيــد. ألعربيــة ألــتي ســيتمخض عنهــا حتمــا وطــن عربــي وأحــد حــر ومنتصــر

وليغارشـــيا ألكمبرأدوريـــة عملء ألمبرياليـــة وضـــد ألمبرياليـــة. ألقـــارة ألفريقيـــة
أ
قـــرب إخوأننـــا فـــي هـــذأ ألنضـــال ضـــد أل

أ
وأ

مريكيــة، هـم إخوأننــا فــي
أ
جــل طـرد ســيدتهم جميعــا ألمبرياليــة أل

أ
جل طرد ألصـهيونية، ومــن أ

أ
ألفرنسية وألسبانية ومن أ

ن فـي ألتشـاد،. ألصحرأء وموريتانيا
أ
ساسا شكل حــرب شـعبية كمـا هـو ألشـا

أ
خذ أ

أ
وهذأ ألكـفاح ألمشترك لشعوبنا ألذي سيا

ن يتجسد في تنظيم جبهة موحدة للتحرير
أ
.يمكن أ

ساســـي ألـــذي يعتمـــده تطـــور ألحركـــة فـــي ألمغـــرب هـــو ألجـــد فـــي تنميـــة وتجديـــد ألقـــوى ألذأتيـــة )ج(
أ
 أل

أ
إن ألمبـــدأ

ساســية فهــي بنــاء لجــن هياكــل ألنضــال . وألقضــاء علــى قــوى ألعــدو
أ
دأة أل

أ
مــا أل

أ
ألعماليــة، فــي خضــم ألمعــارك) ألشــعبي(أ

حياء ألشعبية
أ
.ألجماهيرية، في ألمعامل وألمناجم وألضيعات ألكبيرة ومجموعات ألنضال ألشعبي في ألبوأدي وأل

ن تــدعم قوتهــا فــي كــل
أ
ويجب على ألجماهير ألشعبية ألمنظمة في أللجن ألعمالية ومجموعات ألنضال ألشعبي أ

وأمرهـا وضــد ألمبرياليــة تمرحلــة بمرحلـة
أ
وليغارشــيا ألكمبرأدوريــة وجهازهــا ألقمعـي وضــد منفــذي أ

أ
-نضال ملموس ضـد أل

و ألبوأدي وفي ألمناجم، هــذأ باعتبــار قوأهــا
أ
بتعلم أستعمال طرق ألنضال ألجماهيري وألحرب ألشعبية سوأء في ألمدن أ

مكن لتسديد ألضربات إليه
أ
.ألخاصة وقوى ألعدو وعزله كلما أ

ن
أ
حســن ألمناضــلين فــي إطــار لجــان ألنضــال ألعماليــة وألشــعبية، وأ

أ
ن يــبرز مناضــلو ألحــزب ألثــوري أ

أ
كمــا يجــب أ

دأتــه ألتنســيقية
أ
وستصــبح هــذه أللجــان وفــي إطــار. يصــبحوأ فــي إطــار هيكــل وتنظيــم ألحــزب ألثــوري وقيــادته ألجماعيــة وأ
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دأة ألتحرر وألستيلء على ألحكم وإقامة ألسلطة ألثوريــة وتقويتهـا، سـلطة ألدكـتاتوريــة ألديمقرأطيــة

أ
مسيرة ألثورة نفسها أ

".ألثورية للعمال وألفلحين ألفقرأء

)1971ماي  4(ماثورة في ماكسب ماعسيي في مامسحم  ماتاريخي  من تصفي  ملمبسيااي  : ماوثيق  ماثاني 

ن فـــترة تعفـــن ألمبرياليـــة هـــي فـــي نفـــس ألـــوقت، وعـــن طريـــق ســـيرورة جدليـــة، ألفـــترة"
أ
هـــذأ مـــا يفســـر كـــذلك أ

إنها ألفترة ألتاريخية لتصفية ألمبريالية علـى ألصـعيد. ألتاريخية لستيقاظ ألشعوب وتحركها ألثوري على ألصعيد ألعالمي
.ألعالمي 

خاتم 
فق ألسترأتيجي للكـفاح ألثوري للجماهير بالمغرب

أ
ن ما سبق يوضح أل

أ
.نظن أ

ن تحقق ألمبريالية ديموقرأطيــة برجوأزيــة علــى حســاب خــدأمها ول
أ
ن ننتظر من مثل هكذأ مساومات أ

أ
ل يجب أ

زق أقتصادي يجر هؤلء 
أ
ن يقع ما

أ
.إلى ألمساومة) ألخدأم( كذلك أنتظار أ

نهــا ل تســتطيع
أ
خيــرة وضــعية جعــل ألمبرياليــة تعــرف أ

أ
لقــد خلــق ألتطــور ألسياســي للســنوأت ألخمســة عشــر أل

جــل كبــح ألحركـة ألثوريــة للشــعب 15ألعتماد على سلطة سياسيين برجوأزيين مخنتين، عبر 
أ
سنة من أللتوأءأت، من أ

.ألمغربي، فالمبريالية ليمكنها سوى دعم ألنظام ألمرتشي للطغمة ألتيوفيودألية
علــــى صــــعيد ألمغــــرب ألكــــبير، فهــــذه ألطغمــــة تتــــوأطئ مــــع ألبرجوأزيــــات ألبيروقرأطيــــة ألجزأئريــــة وألموريطانيــــة

.وألتونسية مع ألدمى ألتي يتم تهييئها في ألعيون ، إن هذأ ألتوأطؤ مكون محوري للسترأتيجية ألمبريالية في ألمنطقة
لكن هذه ألسترتيجية، و ضرورأت ألمبريالية في ألفترة ألتاريخية ألتي هي فترة ألتصفية على ألصعيد ألعالمي،
خــرى ألضــعيفة فــي ألجهــة

أ
ضــعف فـي هـذه ألمنطقــة، بــترأبط جــدلي مــع أســبانيا، ألحلقــة أل

أ
جعلــت مــن ألمغــرب ألحلقــة أل

بيض ألمتوسط
أ
خرى من مدخل ألبحر أل

أ
.أل

تي ألمناضـلون ألثوريــون للطبقـات ألجتماعيـة،
أ
هذأ يبين ألمســؤولية ألتاريخيــة لشــعبنا، وفــي مقدمـة ألنضــال يــا

ساسية للنضال ألثوري للبروليتاريا وألفلحين ألفقرأء
أ
.ألذين يشكلون ألقوى أل

وليغارشـــية ألكمبرأدوريـــة ألمتعفــن، هــو فــي نفــس ألــوقت، وبشـــكل ل أنفصــام
أ
إن ألكـفـــاح ألثـــوري ضــد نظــام أل

.فيه،هو كـفاح تحرري ضد ألمبريالية
ساسيا لجبهة تحررية بالغرب ألعربي، سيصبح ألكـفاح ألتــاريخي ألـذي سـيؤدي

أ
إن هذأ ألكـفاح، باعتباره محركا أ

إلى أنهيار ألسترأتيجية ألمبريالية في ألمنطقة، مدعما بذلك بشكل حاســم كـفــاح إخوأننــا ألفلســطينيين، ليصــبح بــذلك
 ".عامل هاما للثورة ألعربية وألثورة ألعالمية

 
جل ماجبه  ماثوري  ماشعبي : ماوثيق  ماثااث 

أ
من م

حدمث عاشس يوايوز(
أ
)1972يونيو 3(ــ ) دروس ماةضالت ماشعبي  وم

ماموقد ماكسيي امثورة ماعسيي : ماثورة مامكسيي  "
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جــل، فــإذأ كــانت ممارســة ألحكــم ألثــوري مــن طــرف ألعمــال وألفلحيــن، وألقضــاء علــى ألهياكــل ألســتعمارية"
أ
أ

ن
أ
ألجديـــدة، تضـــمن ســـبل تنميـــة ألبلد وتمتـــع ألجميــع بالعمـــل وألحيـــاة ألشـــريفة وألمعرفـــة، فمـــن ألـــوأجب علينـــا إذن أ

نتحمل مسؤولياتنا ألتاريخية، بجانب ألطبقات ألكادحة وألحركـات ألثوريــة فـي ألــوطن ألعربــي وفــي فلسـطين، بالنضــال
جل تشطيب ألوجود ألمبريالي وألصهيوني وألرجعي من مجموع ألوطن ألعربي

أ
وسيكون مــن ألــوهم أعتبــار تشــييد. من أ

ألبلد ألـــدأخلي ممكنـــا، إذأ نحـــن فصـــلناه عـــن ألبنـــاء ألثـــوري للـــوطن ألعربـــي، وأعتقـــاد مثـــل هـــذأ يشـــكل تهديـــدأ خطيـــرأ
.بالنسبة لثورتنا، إذأ نحن لم نكرس جهودنا في نفس ألوقت لمحو ألعدو ألمبريالي نهائيا من ألوطن ألعربي كليا

لــذأ فــإن ألجمــاهير ألثوريــة ألمغربيــة، ستصــبح مجنــدة بجــانب إخوأننــا ألفلســطينيين وإخوأننــا ألمضــطهدين فــي
ن ألثورة ألمغربية ستساند في نفس ألوقت مجموع ألنضـالت ألتحرريــة فـي ألـوطن ألعربـي، كنضــال. ألوطن ألعربي

أ
كما أ

يضــا ألكـفــاح ألــوطني ألتحــرري وألجتمــاعي
أ
رتيريــا، وكـفــاح إخوأننــا فــي ألتشــاد، وستســاند أ

أ
شــقائنا فــي ألخليــج ألعربــي وأ

أ
أ

إن ألمكانيــات ألماديــة وألبشــرية أللزمــة وألــتي تتــوفر عليهــا بلدنــا ستســخر لــدعم. لكافــة شــعوب ألعــالم ضــد ألمبرياليــة
يضــا-وعلــى ألثــورة ألمغربيــة . ألثــورة فــي ألعــالم ألعربــي خاصــة ،وعلــى ألصــعيد ألعــالمي عمومــا

أ
ن تســخر طاقاتهــا لزألــة- أ

أ
أ

ن تزيــل ألقوأعـد ألمبرياليـة ألعســكرية وألمدنيـة مـن ألمغـرب، وعليهــا. ألوجود ألمبريالي فـي غـرب ألـوطن ألعربـي
أ
عليهـا أ

بيــض ألمتوســط فــي بلدنــا
أ
ن تشــطب ألفاشــيين ألســبان مــن ألقوأعــد ألــتي ل زألــت تحــت قبضــتها علــى شــاطئ ألبحــر أل

أ
.أ

ن تســاعد بصــفة حاســمة إخوأننــا ألصــحرأويين، لكــي يقــدموأ مســيرة حــرب ألتحريــر ألشــعبية ألــتي ســتخرج
أ
عليهــا كــذلك أ

طلنتيكية للوطن ألعربي
أ
.ألمبريالية من ألوأجهة أل

بيـــض ألمتوســـط،
أ
وإن ألثـــورة ألمغربيـــة، بتحالفهـــا مـــع ألشـــعوب ألمناضـــلة فـــي ألمنطقـــة ألغربيـــة مـــن ألبحـــر أل

مـة
أ
ستصبح عنصرأ حاسما في ألنضال ألذي يستهدف منع ألمبريالية مــن أســتعمال هـذه ألمنطقــة كـقاعـدة عــدوأن ضـد أل

نـــذأك قطـــع ألطريـــق علـــى ألمبرياليـــة فـــي. ألعربيـــة
آ
بيـــض ألمتوســـط، ستســـتطيع أ

أ
ـــة فـــي غـــرب ألبحـــر أل إن ألقـــوى ألثوري

مة ألعربية وإخوأننا ألفلسطينيين
أ
.هذه هي ألمهام ألتاريخية ألملقاة على عاتق شعبنا. محاولتها ألعدوأنية على أل

جــل ألســير قــدما نحــو طريــق ألخلص،
أ
إن وأجــب جميــع ألمناضــلين ألثــوريين، هــو إنجــاز هــذأ ألبرنامــج، مــن أ

.طريق ألثورة ألشعبية
ووأجــــب ألعمــــال وألفلحيــــن وألجنــــود وألشــــباب، فــــي ألمعامــــل وألمنــــاجم وألقــــرى وألمعســــكرأت وألمــــدأرس

حيــاء ألشــعبية، ووأجبنــا هــو ألتنظيــم فــي لجــن ثوريــة، 
أ
دأة ألنضــال مــنقاعــدة ألجبهــة ألثوريــة ألشــعبيةوألكليــات وأل

أ
 وأ

جل 
أ
جل ألجمهورية ألشعبيةأ

أ
".  ألحكم ألثوري للعمال وألفلحين، من أ

 
ستسمتيجي  ماثوري : ماوثيق  ماسميع  )1972يونيو  30(مسودة حول ملإ

 
إن بناء ألقوأعـد ألحمـرأء ألمتحركـة وتحويلهــا إلــى منــاطق دأئمـة للســلطة ألحمــرأء سـيزيد مــن أحتمــالت ألتــدخل"

ن
أ
ن هـذه ألقوأعــد ألحمـرأء ألمتحركــة يجــب أ

أ
ن ألتـدخل لــن يزيــد كـفــاح ألشــعب إل صـمودأ وضــرأوة، كمــا أ

أ
ألمبريــالي غيــر أ

بيــض ألمتوســط 
أ
ألشــعب ألصــحرأوي، ألشــعب ألموريتــاني(توضع في إطار ألجبهة ألوأسعة لشعوب منطقة غرب ألبحـر أل

، حيث سيصــعب علــى ألمبرياليــة ألمتمركـزة فـي ألمنـاطق سـحق أنتفاضــات ألشـعوب)وألشعب ألسباني وشعب ألتشاد
".مما سيؤدي إلى دحرها نهائيا وبناء ألجبهة ألغربية للثورة ألعربية
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فق ماثوري ياامكسب: "ماوثيق  ماخامس 
أ
)1972شتةبس 10"(تةاقضات ماعدو ومل

VIII  -ملندفاع  ماثوري  امجماهيس:

ـــاليين ـــة للجمـــاهير تولـــد و تطـــور ألتناقضـــات وســـط ألعـــدو، ســـوأء بيـــن ألمبري نـــرى إذن لمـــاذأ ألندفاعـــة ألثوري
و بيــن ألفئت ألجتماعيـة ألمكونـة لطبقـة ألمخــزن 

أ
مريكييــن و ألفرنيســيين، أ

أ
إن ألميــزة ألساســية للوضــع فـي ألمغــرب. أل

 ينقشــع شــيئ. هي ألندفاعة ألثورية للجماهير
أ
إن ضباب ألديولوجية ألبورجوأزية ألذي حيد ألجماهير عند ألستقلل بــدأ

ســنة مــن ألتورطــات و ألستســلمات و ألتــوأءأت سياســيــي ألبورجوأزيــة ألوطنيــة، مــن إيكــس ليبــان إلــى 15فشــئيئ بعــد 
بالضافة إلى ألفلس ألمفتوح للتحريفية، في وجه أللصوصية بل حدود لطبقة ألمخـزن، و فــي 1965إفرأن مرورأ بانهيار 

لــم يكــن. وجــه ألتعفــن ألمفتــوح لجهــاز ألدولــة و فـي وجــه ألتوأطــؤ غيــر ألمســتتر لهــاته ألطبقــة مـع ألصــهيونية و ألمبرياليــة
مام ألجماهير ألشعبية سوى ألنضال ألثوري 

أ
.أ

لكــل ألســيرورأت ألوطنيـة و ألدوليــة للصــرأع ألطبقـي فـي ألمغــرب و 1970و شـتنبر 1967إن ألتلقي ما بين يونيـو 
خــذه فــي وقــت وجيــز جــدأ ألنضــال ألثــوري للجمــاهير

أ
بالنســبة للثــورة ألعربيــة، يفســر ذلــك ألمظهــر ألمتفجــر فعل ألــذي أ

.ألمغربية و تمفصله ألمتنامي مع ألنضال ألثوري و ألتحرري لخوأنهم ألصحرأويين 

IX  -دور ماجيش في ماصسمع ماطبقي

خيــرة لحكــم أللصــوص ألكمــبرأدوريين وألمبريــاليين فــي ألغــرب ألعربــي بفضــل ألندفاعــة
أ
لقــد دقــت ألســاعة أل

.شــهر عســل أللصوصــية أنتهــى بليلــة دأميــة و تصــفية حســابات . ألثوريــة للجماهير،وتطـــور نضــالت ألشــعب ألصــحرأوي 
ن نضــع ألمحــاولتين ألنقلبيــتين ليــومي 

أ
مر ضــباط1972غشــت  16و  1971يوليــوز  10لكــن ليمكــن أ

آ
فقــط فــي مســتوى تــا
و متقززين من تعفن صارخ، و ليس كمجــرد أنعكــاس لســيرورة قوميــة عربيــة حيــث 

أ
ألضــباط"كبار لهم توق شره للسلطة أ

حرأر
أ
مازيغيــة" أل

أ
قـل ت كزعمـاء قبائــل أ

أ
يريدون ألنتقام للكرأمـة ألوطنيــة ألمهانـة مـن طـرف ألخونـة، و ليـس ت و بشـكل أ

و مــــن
أ
يزعزعـــــون نيربورجوأزيـــــة منحطــــة، إن ألضـــــباط ذوي ألمرأتـــــب ألعليــــا ســــوأء أنحـــــدروأ مــــن عـــــائلت كبــــار ألقــــوأد أ

قل تعفنا نفسيا و معنويا من طرف ألملكية . ألبورجوأزية، ينتمون إلى طبقة ألمخزن 
أ
ولئك ألذين كانوأ أ

أ
ما أ

أ
مثل عبابو( أ

كـثر إحساسا بالحركات ألعميقة للنضال ألوطني و ألثوري للجمـاهير ألشـعبية ألـتي تخــترق ألجيــش) و ألمذبوح 
أ
فقد كانوأ أ

من ضباط ألصف و ألجنود ألمنحدرين من ألشعب، كما ضباط ألصــف، ألشــباب ألمنحــدرين مــن ألبورجوأزيــة ألصــغيرة
.و ألمتوسطة 

إن ألثـــورة ألديولوجيـــة ألحقيقيـــة ألـــتي أســـتولت علـــى ألجيـــل ألجديـــد مـــن ألشـــباب ألممدرســـين ألمنحـــدرين مـــن
ثير ألــدروس ألدمويـة لمـارس 

أ
وسـبتمبر 1967بــالمغرب و يونيـو 1965ألجماهير ألمبلترة، على ضوء هذأ ألوضع ،و تحت تـا

فق ألثوري للجماهير و لنضالتها 1970
أ
كـثر أل

أ
كـثر فا

أ
. في ألشرق ألعربي، ترسخ أ
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ثقافية للجماهير ألمغربية، تسمح لنا بإبعاد كــل غمــوض حــول طبيعــة هــذأ- إن فهم ألجذور ألثقافية و ألسوسيو

حجبـــة ألوطنيـــة ألبورجوأزيـــة ألـــتي تـــم كنســـها مـــع أنهيـــار ألديولوجيـــات ألبورجوأزيـــة، أنحلل و تعفـــن طبقـــة.ألـــوعي
أ
إن أ

ســها ألملكيــة، توأطؤهــا ألصــريح، أقتصــاديا، ثقافيــا وسياســيا مــع ألمبرياليــة، كــل هــذأ تــرك ألجمــاهير
أ
ألمخــزن و علــى رأ

مــام مســؤولية ألمصــير ألــوطني، ليــس ذلــك ألــذي يقتضــي إخضــاع قبائــل ألريــف و ألصــحرأء ألغربيــة
أ
ألشــعبية ألمغربيــة أ

طمــــاع ألقتصــــادية للبورجوأزيــــة و طبقــــة ألمخــــزن، ولكــــن ذلــــك ألــــذي تحملتــــه ألقبائــــل دأئمــــا فــــي موأجهــــة ألــــدخول
أ
لل

يضا ذلك ألذي في ظل ألفترة
أ
مة ألعربية، و أ

أ
 من أل

أ
ألستعماري، ذلك ألذي يقتضي ألدفاع عن ألمغارب، كجزء ل يتجزأ

ن نكون مــع ألشــعب ألفلســطيني ألشـهيد و ألمكافــح ضـد ألمبرياليـــة،ضد
أ
ألتاريخية للثورة ألعربية وقبل كل شيء تعني أ

جــديرإلى ســمارة
أ
يضــا ذلــك ألــذي أســتعاد حمــل ألعلــم مــن أ

أ
ألصــهيونية، ضــد ألقطــاع ، ضــد كــل ألخونــة و ألنتهــازيين، أ

خاف ألمبريالية و ألخونة،إنها ألمسؤولية ألتاريخية ألملقاة على ألشــعب ألعربـي بــالمغرب و فـي ألصـحرأء
أ
وألذي كان قد أ

وفقيــر ألــذين تورطــوأ بنشــاط فــي كــل ألجرأئــم وأللصوصــية للنظــام،. ألغربيــة ألموقــد ألغربــي للثــورة ألعربيــة
أ
خــرون مثــل أ

آ
أ

مريكيــة
أ
مبرياليــات و ألســترأتيجية أل

أ
كـثر جاهزية أتجاه ألتناقضــات ألمابينيــة لل

أ
مام ألخطر ألمتزأيد، أ

أ
كـثر وضوحا أ

أ
ظلوأ أ

عمــال ألباريســية و كوكـتـايلت 
أ
عمال و مهرجي ألملكية ألقــابعين بيـن موأئـد أل

أ
وطيــل ألمنصـور" ألجديدة، من بنكيــي أل

أ
أ

مــــاكن ألــــدعارة ألخاصــــة بهــــم " 
أ
ســــوأء بــــوعي و بعلقــــة مباشــــرة مـــع" ألســــامون " لكــــن ألضــــباط. إذأ لــــم يكــــن ذلــــك فــــي أ

و بشبه وعي و في إطار ألديولوجية ألقومية نمـوذج ألقـذأفي، يبقـون مرتبطيـن بطبقتهــم 
أ
ن. ألمبريالية، أ

أ
كلهـم وأعـون بـا

كـثر عــن
أ
كـثر، و بوقاحــة أ

أ
حقد ألشعب على طبقة ألمخزن يتبلور بحدة متزأيدة ضد ألملكية و رئيسها ألذي يعبر بصرأحة أ

مريكيــة بقطــع هــذه ألبــؤرة ألــتي حولهــا يتبلــور حقـــد. ألتعفـــن و ألخيانـــة 
أ
مــن هنــا يمكـــن ألتفكيــر فــي حســـم ألمبرياليــة أل

ألشــعب، حــتى يصــبح ممكنــا عــزل ألجمــاهير ألشــعبية عــن ألمناضــلين ألثــوريين، و تســييد ألرهــاب ألفاشــي ضــدهم، مــع
فك تعبئة ألشعب و ألبدء من جديد تحت أشكال جديدة و تحت علمة ألجمهوريــة وألعروبــة، ألعمليــة ألــتي نجحــت فــي

مــر غيــر منبثــق لــدى ألبعــض مــن أســترأتيجية مســبقة،. تحــت بطاقــة ألملكيــة وألوطنيــة ألمغربيــة 1955
أ
و حــتى لــو كــان أل

كيــد ســيكون نظــام عســكري وليــد أنقلب مــدفوع بمنطــق ألطبقــة ألــتي ينتمــي إليهــا بنيويــا ألضــباط ألكبــار نحــو هــاته
أ
فبالتا

ولكن هل بإمكان حتى نظام يقوده ضباط منحدرون من ألبورجوأزية ألصغيرة وألمتوســطة و ألرأغــبين بصــدق. ألسياسة 
خدمة ألمثل ألعليا للقومية ألعربية تحطيم مــن ألفـوق وبطـرق تقنوقرأطيــة ألجهــازألطفيلي ألضـخم للدولــة هـل يمكـن مــن
فوق و بطرق تقنوقرأطية تحطيم ألجهاز ألطفيلي ألضخم للدولة ؟ هل بإمكــانهم و مــن فـوق و بطــرق تقنوقرأطيــة تحريــك

فكـــار ألتقنوقرأطيـــة ألبورجوأزيـــة ألصـــغيرة يعتقـــدون بـــذلك 
أ
جـــل فالضـــباط ألوطنيـــون ألـــذين تلقـــوأ أل

أ
لكـــن. ألجمـــاهير ؟ أ

نــور ألســادأت 
أ
ن مثال ناصر يولد دأئما مثال أ

أ
شــياء بســرعة . ألتاريخ يظهر أ

أ
خــرى تســير أليــوم أل

أ
حينمــا ل يقــدم. مــن جهــة أ

و للشترأكية ألمبريالية ضمانات مضادة للثورة كما هو ألحال بالنسبة للقــذأفي،
أ
و عسكري للمبريالية أ

أ
نظام بيروقرأطي أ

كـون وأقـع ضــعف قاعـدته ألجتماعيـة، وأقــع عـدم كـونه مؤسـس علـى ألسـلطة ألثوريـة للجمـاهير ألمسـلحة، محكـوم عليـه
بـدون ثــورة تباشــر، عـبر طريـق طويــل مــن ألنضــال ألمســلح للجمـاهير ليـس هنــاك. بنهاية شبيهة بنهاية طوريس ببوليفيا 

ألطريـــق ألوحيـــد هـــو ذلـــك ألـــذي عـــبر ألكـفـــاح ألمســـلح للجمـــاهير يـــؤدي إلـــى. مخـــرج، ليـــس هنـــاك ســـوى طـــرق مســـدودة
ن تكون جمهورية ضباط 

أ
جل ستحتفظ صورة .ألجمهورية ألشعبية و ألعربية للعمال و ألفلحين ، ل يمكن أ

أ
يوليــوز 10أ

كـثر من مجرد أنقلب 
أ
بناء ألشعب، تلمذة و جنود هرمومو ضد. لدى ألشعب بشيء أ

أ
ذلك ألحقد ألمعبر عنه من طرف أ

ن تتبلــور إيجابيــا إل فــي ظــل ألعنــف ألثــوري للجمــاهير، و.ألتعفــن ألقــائم تحــت ألشــمس 
أ
لكــن هــاته ألصــورة ل يمكــن لهــا أ
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ســلحتها ضـد ألعـدو ألطبقــي و

أ
و تلك من ألجيش إلى رفــض إطلق ألنــار ضـد ألشـعب، إلـى قلــب أ

أ
ألذي سيقود هاته ألفئة أ

ولى ألمسلحة للشعب في سيرورة حرب تحرير شعبية
أ
نوية أل

أ
.ضد ألخونة، إلى ألندماج بال

X – فق ماثوري في مامكسب
أ
:مل

شـــكال عليـــا و باســـتمرأر
أ
هكـــذأ فـــالطريق ألوحيـــد للجمـــاهير هـــو طريـــق تطـــوير ألنضـــال ألثـــوري، بالنتقـــال إلـــى أ

للنضال، من ألمظاهرأت ألجماهيرية إلى ألعنف ألثوري ألجماهيري، ومن ألعنف ألثــوري ألجمـاهيري إلـى ألتســلح ألـذأتي
شــكال

أ
للجماهير عن طريق نـزع سـلح قـوأت ألعـدو هنــاك حيــث ألمكـان عزلهــا، و مـن ألعنــف ألثــوري ألجمـاهيري إلــى أل

ولــى لجيــش ألشــعب، إلــى توســيع و تعميــق حــرب تحريــر ألشــعب حــتى
أ
نويــة أل

أ
ســيس أل

أ
ولــى للســلطة ألثوريــــة،إلى تا

أ
أل

أنتصــــار ألدكـتاتوريــــة ألديموقرأطيــــة ألثوريــــة للعمــــال و ألفلحيــــن، حــــتى ألســــلطة ألثوريــــة للجــــان ألعماليــــة ألمســــلحة و
جل ألجمهورية ألشعبية ألعربيــة

أ
رض، ألفلحون ألفقرأء و ألصغار ألمسلحون، من أ

أ
ألجماعات ألمبلترة للفلحين بدون أ

أ
جــل تحريــر ألغــرب ألعربــي كجـزء ل يتجــزأ

أ
جل تحويل ألمغرب بؤرة غربية للثورة ألعربية، مـن أ

أ
للعمال و ألفلحين، من أ

مــة ألعربيـــة 
أ
ن يمــر مــن كــل. مـــن أل

أ
هــذأ ألطريـــق ألطويـــل و ألصـــعب ســيغتني مـــن كـــل تناقضـــات ألعـــدو، و لكـــن عليــه أ

و
أ
و هـذأ ألمكــون أ

أ
و ذأك مــن ألمبرياليـة، أ

أ
مـر بهــذأ ألشــكل أ

أ
ألمنــاورأت ألـتي تحيكهــا كـل مكونــات ألعــدو ت سـوأء تعلـق أل

قـــل مـــن طـــرف
أ
و أ

أ
كـثر أ

أ
ن يرســـمها لفـــك تعبئـــة ألجمـــاهير بـــدعم نشـــيط أ

أ
ذأك مـــن طبقـــة ألمخـــزن ألـــذي ســـيحاول جاهـــدأ أ

و ألجديـدة للديولوجيــة ألبورجوأزيــة ألـتي تبقــى قـادرة علـى
أ
شكال ألحالية أ

أ
سياسيــي ألبورجوأزية ألوطنية، وباستعمال أل

جـــل تجـــاوز هـــذه ألمنـــاورأت منتصـــرة، علـــى ألحركـــة ألثوريـــة ألمغربيـــة و ألجمـــاهير. تحريـــف ألجمـــاهير عـــن ألنضـــال 
أ
مـــن أ

ألثوريــة ألمغربيــة باســتمرأر و عــبر نضــالتها ألخاصــة، أســتيعاب ألتجربــة ألغنيــة لنضــال ألحركــة ألثوريــة ألعالميــة و ألــتي
كـثر بـالوأقع ألملمـوس

أ
كـثر كـثافـة لعصـرنا، وإغنائهــا عـبر إدماجهـا كـل يـوم أ

أ
حملهـا فكـر مــاو تسـي تونـغ باعتبــاره ألتعـبير أل

قنعــة متعــددة، و حيــث ألتيــارأت ألبورجوأزيــة. للمغــرب و ألثــورة بــالغرب ألعربــي 
أ
فــي هــذأ ألنضــال حيــث ســيحمل ألعــدو أ

ن تتعلـم
أ
قنعـة، علـى ألحركـة ألثوريــة و ألشــعبية أ

أ
ألصغيرة ألتي ل زألت مرتبطـة بالجمـاهير و ألـتي تنخـدع بسـهولة بهــاته أل

قــل تحييــدها، تفكيــك
أ
و علــى أل

أ
من ألنموذج ألصيني و ألفيتنامي، بالعتماد على ألقوى ألثورية، كسب ألقوى ألوسـطية أ

عدأء وأحدأ وأحدأ 
أ
عدأء ألرئيسيين، أستعمال ألتناقضات دأخلها و بينها و بين حلفائها، هزم أل

أ
.وحدة أل

ن يكونا مسشدم في تقدم ماطسيق ماثوري
أ
مكانهما م ساسيان امةضال ماثوري ياامكسب ياإ

أ
:هةاك محورمن م

1 – ـــورة تقـــوم بهـــا :  مامكسيي333  ماث333ورة  ـــة للمبرياليـــة و ألصـــهيونية و لطبقـــة ألمخـــزن ، ث ألجمـــاهير: ثـــورة معادي
 مـن ألثـورة ألعربيـة

أ
فعلـى محـور ألثــورة ألعربيـة. ألعمالية و ألفلحيـة تحــت قيـادة ألبروليتاريــا، كـثـورة تعتــبر جـزءأ ل يتجــزأ

هكذأ وعلى ألمستوى ألمباشر، فالعدو ألرئيسي هو أئـتلف طبقة ألمخزن ت بقيــادة ألملكيــة ت و. تتموقع ألثورة ألمغربية
نهــا جــزء مــن ألثــورة. ألمبرياليــة، أئـتلف ت يحاصــر و يبعــد ألمغــرب عــن ألثــورة ألعربيــة 

أ
و لكــن و فــي نفــس ألــوقت، ول

ألعربيــة، ألحركــة وألثــورة ألشــعبية ألمغربيــة ألمســتعدة للتحــالف مــع كــل ألقــوى ألوطنيــة ألمعارضــة للملكيــة، ليمكنهــا
نهــا كلهـا مرتبطـة بنيويــا فيمـا بينهــا

أ
شــكال ألمبرياليـات ل

أ
ي شكل مـن أ

أ
شكال ألتوأفقات مع أ

أ
ي شكل من أ

أ
ألمساهمة في أ

ولى ألعدو ألسترأتيجي ألرئيسي للشعب ألعربي 
أ
مريكية بالدرجة أل

أ
.بالصهيونية و تمثل ألمبريالية أل
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رأضــي ألقبائــل مــن طــرف ألجماعــات ألفلحيــة ألمبلــترة فــي إطــار:  مامكسيي  ماثورة – 2

أ
جــل أســتعادة أ

أ
ثــورة مــن أ

جــل تحطيــم. ألتحــالف ألثــوري للعمــال و ألفلحيــن 
أ
ن تكــون إل مــن صــنع ألجمــاهير ألعماليــة و ألفلحيــن مــن أ

أ
ل يمكــن أ

جــل
أ
نظمة ألضطهاد ألتي تثقل كاهل ألجماهير، مــن أ

أ
طبقة ألمخزن كطبقة و تحطيم ألنفوذ ألمبريالي ألصهيوني و كل أ

جل تشييد ألسلطة ألثوريــة للجــان ألعماليـة ألمســلحة و ألجماعــات ألمبلــترة, ألجمهورية ألعربية للعمال و ألفلحين 
أ
من أ

جـــل تشـــييد ألدكـتاتوريـــة ألديموقرأطيـــة ألثوريـــة
أ
رأضـــي ألقبائـــل، مـــن أ

أ
جـــل أســـتعادة أ

أ
للفلحيـــن ألفقـــرأء ألمســـلحة، مـــن أ

للعمال و ألفلحين ألفقرأء، و في إطارها يمكن للبورجوأزية ألوطنية نفسها ألتحرر من ألسيطرة ألمبريالية و من ســيطرة
جل تحويل ألمغرب و ألصحرأء ألغربية إلى بؤرة غربية للثورة ألعربية 

أ
ن ينبــع. طبقة ألمخزن، من أ

أ
هذأ ألهــدف ل يمكــن أ

ن ل" ألسلطة تنبع مـن فوهـة ألبندقيـة " إل من فوهة ألبندقية 
أ
ن تنـتزع ألبندقيـة مـن ألعـدو و أ

أ
ن ألجمـاهير عليهــا أ

أ
تعنــي أ

حد 
أ
.تسلمها ل

ساســـية ســـتعرف ألحركـــة ألثوريـــة و ألشـــعبية ألمغربيـــة كيـــف تبقـــى حـــذرة أتجـــاه محـــاولت
أ
علـــى هـــاته ألقاعـــدة أل

شكال و كيفما كان مصدره
أ
ي شكل من أل

أ
و كل أنقلب تحت أ

أ
.ألنقلب ألعسكرية، أ

ســلحة مــن
أ
جــل نــزع أل

أ
كــل أنهيــار دأخــل ألعــدو بإمكــان ألجمــاهير ألســتفادة منــه لتطــوير قــدرتها ألنضــالية مــن أ

نويـة مسـلحة للشـعب، وحـده ألشـعب ألمسـلح ألضـامن
أ
ن تنتظــم كا

أ
جـل أ

أ
ألعدو لجر ألجنود ألثوريين إلى صفوفها، مـن أ

.ألحقيقي لنجازأت ألشعب 
كل سلطة تعتبر نفسها معادية للمبريالية، للصهيونية و ضد طبقة ألمخزن وألتي تنبثق من ألشــعب ألمســلح،
ستجد في نفس ألـوقت دعـم ألحركـة ألثوريــة و ألشـعبية ألمغربيـة لكــل خطـوة حقيقيــة معاديـة للمبرياليـة و ألصـهيونية و
رأضــي

أ
جــل تســليح ألشــعب بغــرض أســتعادة ألثــورة ل

أ
ضــد طبقــة ألمخــزن، و فــي نفــس ألــوقت نضــال ألحركــة ألثوريــة مــن أ

جـــل ألجمهوريـــة ألعربيـــة
أ
ألقبائـــل مـــن طـــرف جماعـــات ألفلحيـــن ألفقـــرأء، ألمدعمـــة بالنضـــال ألثـــوري للبروليتاريـــا، مـــن أ

.للعمال و ألفلحين 
ت 

آ
تســتطيع ألجمــاهير ألشــعبية، ألــتي تبنــي. إن طريــق ألثــورة ليــس طريقــا مفتوحــا بــدون حــوأجز، بــدون مفاجــا

كـثر بالديولوجيــا ألثوريــة للبرولتاريــا و بنضــالها بكســبها ســلطة
أ
كـثر فــا

أ
كـثر  تنظيماتهــا ألثوريــة وألمســلحة أ

أ
كـثر فــا

أ
بصــلبة أ

".حتى ألنتصار ...ألنفوس، فتح طريق ألثورة باستمرأر 
 

)1973ميسيل  6(33 ) ماةص ماكامل(ماوضع ماسمهن ومامهام ماعاجم  امحممم : ماوثيق  ماسادس  
 
ملستسمتيجي  ماثوري  وماعةف ماثوري"
و يتردد في طـرح أسـترأتيجيته ألثوريـة جماهيريـا وفـي طـرح"

أ
خر أ

أ
ن يتا

أ
لم يعد بإمكان أليسار ألماركسي أللينيني أ

.مفهومه للعنف ألثوري ودوره في ألمسيرة ألثورية
خيرة قد برهنت بشكل حاسم عن مدى هيمنة أليديولوجيـة ألبرجوأزيـة ألصـغيرة علـى ألجمـاهير

أ
حدأع أل

أ
إن أل

خير إطلق مبادرأتهــا ألكـفاحيــة
أ
خير نمــو وتجــذير ألحركــة ألجماهيريــة وتــا

أ
ألكادحــة، ومــدى مــا تســببه هــذه ألهيمنــة مــن تــا

ن تقـوم بـه نخبــة مـن
أ
وتفجير طاقاتها ألثورية، وما تزكيه من مفاهيم فوقيـة فـي وعـي ألجمـاهير عـن ألثـورة، كعمـل يمكــن أ

حــرأر"ألوطنيين ألمخلصين، في شـكل أنقلب برجــوأزي صــغير يقـوم بــه 
أ
و خــارج ألجيـش عــن طريــق شــبكة" ألضــباط أل

أ
أ
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ن تقوم بتحطيم ألحكم، ويزدأد هذأ ألثقل فـي تكبيــل طاقــات ألجمـاهير حينمــا تنتهـي هـذه ألعمليـات إلـى

أ
مسلحة يمكن أ

خيرة
أ
يام أل

أ
ساوية كما في أل

أ
.نهاية ما

ولـى، مهمـة إزأحــة هـذه ألهيمنـة، وإعــادة توضــيح دور ألعنــف
أ
وتقع على عاتق ألماركســيين أللينينييــن بالدرجــة أل

أللينينيــة، فـي ألشــروط ألجديـدة للوضـع ألرأهــن، لنمـو-ألثــوري فــي أســترأتيجية ألثــورة، ومــا لــم تســتطع ألحركــة ألماركســية
ن تدمج ألعنف ألثوري بإحكام في خطها ألسياسي وفي عملها ألدعائيألحركة ألجماهيرية، 
أ
، فإنها ســتحكم علــى نفســها،أ

ن تصبح ذيلها وتتجاوزها
أ
.ليس فقط بالتخلف عن ألحركة ألجماهيرية، ولكن با

كيــد عليــه، دور ألجمــاهير ألكادحــة فــي ألقيــام بــالعنف ألثــوري وموأجهــة ألعــدو ألطبقــي
أ
وفــي مقدمــة مــا يجــب ألتا

ـــاليين،  ســـياده ألمبري
أ
علـــى لكـفـــاح ألجمـــاهير ألكادحـــة فـــي تحطيـــم ألعـــدووأ

أ
، وإرســـاءإن ألعنـــف ألثـــوري هـــو ألشـــكل أل

ألجمهوريـــة ألديمقرأطيـــة ألشـــعبية، شـــكل ألكـفـــاح ألـــذي تمارســـه فـــي موأجهـــة ألعنـــف ألرجعـــي ألـــذي تمـــارس بـــه ألطبقـــة
.ألحاكمة أستغلل وأضطهاد ألجماهير

وبحكـــم ألتنـــاقض فــي بنيــة شــبه إقطاعيــة وشــبه أســتعمارية، بيـــن نظــام ألمعمريـــن ألجــدد وجمــاهير ألفلحيـــن
مد بقيادة ألطبقة ألعاملــة، إنهــا ألمســيرة ألــتيألفقرأء، 

أ
فإن ألشكل ألرئيسي للعنف ألثوري هو ألحرب ألشعبية ألطويلة أل

رأضــي وتصـــفية دولــة ألمعمريــن
أ
تقــود فيهــا ألبروليتاريـــا جمــاهير ألفلحيـــن ألمســلحين عــبر ألجبهــة ألثوريـــة إلــى أنــتزأع أل

ســيس وتــدعيم ألحكــم ألثــوري للعمــال وألفلحيــن مــن خلل
أ
جنــبي طــرد ألمبريــاليين، وبتا

أ
ســمال أل

أ
ألجــدد و وســطاء ألرأ

ســـيس مجـــالس ألعمـــال وألفلحيـــن وألجنـــود ألثـــوريين، وهـــي ألمســـيرة ألـــتي تقودهـــا
أ
هـــذه ألمســـيرة ذأتهـــا، مـــن خلل تا

ن ينفجر إل إذأ مارست ألطليعة ألثورية. ألطليعة ألبروليتارية ألمنظمة في ألحزب ألثوري
أ
ول يمكن لهذأ ألكـفاح ألعنيف أ

 مــــن خلل ألنضــــال، طاقاتهــــاتــــدركعمل سياســــيا تنظيميــــا طــــويل وســــط جمــــاهير ألفلحيــــن وجمــــاهير ألمــــدن، ألــــتي 
أمتـــدأدأ للسياســـة"ألملموســـة وقـــدرتها علـــى تحطيـــم ألعـــدو وبنـــاء ألجمهوريـــة ألديمقرأطيـــة ألشـــعبية، فـــالحرب ليســـت إل 

خرى
أ
".بوسائل أ

ولـــى مـــن أنفجـــار طاقـــات ألعنـــف ألثـــوري ألجمـــاهيري، تقـــوم جمـــاهير ألفلحيـــن بقيـــادة ألحـــزب
أ
وفـــي ألمرحلـــة أل

يــدي ألعــدو وأســتخدأمه فــي
أ
رأضــي وحرثهــا بقــوة بوأســطة أللجــان ألثوريــة، وأنــتزأع ألســلح مــن أ

أ
ألثــوري، بعمليــة أنــتزأع أل

خــرى لتشــتيت قـوأت
أ
حمر، وتتسلسل هـذه ألنضــالت ألعنيفــة مــن منطقـة ل

أ
ولى للجيش أل

أ
سيس ألكـتائب ألمسلحة أل

أ
تا

حياء ألشعبية، وبتنظيم ألمقاومة لتفكيــك قــوأت
أ
ألعدو، في ألوقت ألذي تقوم فيه جماهير ألمدن باحتلل ألمعامل وأل

ولــى وكلمــا تمكــن ألحــزب ألثــوري مــن توســيع هــذه
أ
ألعــدو، ألــتي تكــون قــادرة علــى ألتــدخل وألقمــع بســرعة فــي ألمرحلــة أل

خـــرى، كلمـــا أســـتطاع تفكيـــك قـــوأت ألعـــدو وتهيــيء مرحلـــة
أ
ألنضـــالت فـــي ألباديـــة وفـــي ألمـــدن، وتحريكهـــا مـــن منطقـــة ل

.مرحلة ألقوأعد ألحمرأء ألمتحركةجديدة في ألكـفاح وهذه هي 
على يتسـم توسـيع ألكـتــائب ألمسـلحة وتركيزهـا فـي 

أ
، وتوسـيع هـذه ألمرأكـز بفعــل نمـومرأكـز حصــينةوفي مرحلة أ

ســيس ألحكــم ألجديــد،منــاطق محــررةألطاقــات ألكـفاحيــة للجمــاهير، وتتحــول هــذه ألمرأكــز ألثابتــة إلــى 
أ
 عمليــة تا

أ
، وتبــدأ

تســـليح كـــل ألشـــعب،(حكـــم ألعمـــال وألفلحيـــن ألمســـلحين فـــي هـــذه ألمنـــاطق وألشـــروع فـــي تطـــبيق ألبرنامـــج ألثـــوري 
سماليين، تصفية مصالح ألمبريالية 

أ
ملك ألمعمرين ألجدد وكبار ألرأ

أ
، وفي هذه ألمرحلة ألــتي يحتمــل فيهــا...)مصادرة أ

تـــدخل ألمبرياليـــة لحمايـــة مصـــالحها وتـــدعيم ألنظـــام ألمعـــرض للنهيـــار، فـــإن هـــذأ ألتـــدخل لـــن يزيـــد كـفـــاح ألشـــعب إل
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ضــرأوة، وبارتبــاط وثيــق بكـفــاح ألجمــاهير ألصــحرأوية وتوســيع جبهــة ألنضــال ضــد ألمبرياليــة فــي ألمنطقــة حــتى ألنصــر

.ألنهائي
و في كوريا وظفار

أ
ثبتته أنتصارأت ألشعوب في ألصين أ

أ
مــاكن عديــدة مــن ألعــالم،... هذأ هو ألطريق ألذي أ

أ
وفي أ

يــام بشــكل خــاص أنتصــارأت ألشــعب ألفيتنــامي وألشــعب أللووســي وألشــعب ألكــامبودجي ألــذي يســتعد
أ
وتثبتــه هــذه أل

عدأء ألشعب
أ
خر موأقع أ

آ
يام لتصفية أ

أ
سـمالية وأنتصــار. هذه أل

أ
إن ألحـرب ألشـعبية هـي طريـق ألنصـر فـي عصـر أنــدحار ألرأ

مة ألعربية في تصفية ألصهيونية وألمبريالية وألرجعية
أ
.ألشترأكية، وهي ألطريق ألوحيد لشعبنا ولكل أل

طيرهــا لــن يتــم إل بطليعــة ألحــزب ألثــوري، حــزب ألبروليتاريــا ألمتحالفــة مــع جمــاهير
أ
إن تنظيــم هــذه ألمســيرة وتا

أللينينيون ل يرمون بالعنف ألثــوري علــى عــاتق ألحركـة ألجماهيريــة، بــل إن دور ألحــزب ألثــوري-ألفلحين، فالماركسيون
بســط مرأحلـه، مـن ألمظـاهرة ألـتي تـرد علـى

أ
بتـدأء مـن أ

أ
طير وتنظيــم ألعنــف ألثــوري وتفجيــره فـي ألـوقت ألمناسـب، أ

أ
هو تا

رأضــي وحرثهــا
أ
حيــاء ألشــعبية إلــى تظــاهرأت ألفلحيــن فــي ألباديــة، مــرورأ إلــى ألمنــاجم وألمعامــل وأل

أ
قــوأت ألقمــع فــي أل

ولى في ألحرب ألشعبية
أ
سيس ألقوأعد ألحمرأء ألمتحركة، ألمرحلة ألحاسمة أل

أ
.بقوة، إلى تا

ـــذي يقـــود عمليـــة إدرأك ألجمـــاهير لطاقاتهـــا ألملموســـة ولقـــدرتها علـــى تحطيـــم ألعـــدو، إن ألحـــزب ألثـــوري هـــو أل
ـــد وألمناشـــير وألتحريـــض باعتبـــاره أســـترأتيجيا نمـــرأ مـــن ورق، وهـــو إدرأك ل يتـــم بعمـــل دعـــائي نظـــري مـــن خلل ألجرأئ

بســط مرأحــل ألنضـالألخطابي فقط، بل بتفجير ألعنف 
أ
شـكاله وفـي أ

أ
بسـط أ

أ
جــل ألزيـادةمن أ

أ
، فـي ألنضــال ألنقـابي مـن أ

طير مبــادرأت ألجمــاهير، وتصــعيدها وفــق ألشــروط ألملموســة وفـي
أ
جــل إصـلح ألتعليـم، وبتنظيــم وتــا

أ
و مــن أ

أ
جــور أ

أ
فـي أل

حياء، في ألدوأوير وألضيعات، فـي ألمــدأرس وألكليــات، إن ألماركســيين
أ
أللينينييــن هـم-خطة محكمة، في ألمعامل وأل

طيره وتنظيمه عبر كل مرأحله
أ
".طليعة هذأ ألنضال وهم ألذين يقومون بتا

جل خط ماركسي ايةيةي احزب مابسوايتاريا مامكسيي : ماوثيق  ماسايع  
أ
)1974مارس  8(من م

 
إن عملية صياغة خط ماركسي لينيني سـديد للثــورة ألمغربيــة، وبنــاء ألحــزب ألثــوري ألبروليتــاري، ل تنفصــل" .1

هميــة بالغــة فـي هـذأألثورة ألمغربية جزءأ ل يتجزء من ألثورة ألعربيــة،لحظة عن مهمة أعتبار 
أ
 وتكـتســي ألثــورة ألمغربيــة أ

فـإن ألثــورة ألمغربيـة تشــكل. فبحكم أشـتدأد ألصـرأع ألطبقـي ببلدنــا، وبحكــم أســترأتيجية ألمبرياليـة بالمنطقـة. ألمجال
ـــوطن ألعربـــي، ولهـــذأ تشـــكل ألمركـــز ألغربـــي للثـــورة ألعربيـــة ، ممـــا يضـــع علـــىألحلقـــة ألضـــعيفة للمبرياليـــة فـــي غـــرب أل

: إن مهماتنا بهذأ ألصدد تتمحور في . ألماركسيين أللينينيين ألمغاربة مهمات جسيمة في هذأ ألمجال
v جـــل

أ
مـــة ألعربيـــة فـــي نضـــالها ضـــد ألمبرياليـــة وألصـــهيونية وألرجعيـــة، مـــن أ

أ
ربـــط كـفـــاح ألشـــعب ألمغربـــي بال

ووضــع ذلــك فــي مهمــات ألدعايــة ألثوريــة لفضــح منــاورأت نظــام. ألســتقلل ألــوطني وألديمقرأطيــة وألوحــدة وألشــترأكية
. ألحسن ت عبد ا ت ألدليمي في هذأ ألمجال

v ألرجعية-ألصهيونية-تدعيم وتوسيع جبهة ثورية عربية وأسعة ضد ألهجمة ألمبريالية.
صيلة وألعميقة بين ألشعب ألمغربي وألشعب ألعربي في ألصحرأء ألغربية، يجعل مــن ألضــروري

أ
إن ألروأبط أل

جل إنشـاء ألمركـز ألغربــي للثـورة ألعربيـة، 
أ
دمــج كـفــاح ألتحــرر ألــوطني فـي ألصــحرأءفي صياغة ألسترأتيجية ألثورية، من أ

www.30aout.info                                                                                                              20

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
هميــة فـي. ألغربية بالثورة ألوطنيـة ألديمقرأطيــة ألشـعبية، فــي أســترأتيجية وأحــدة وجبهــة وأحـدة

أ
إن هـذه ألمهمـة بالغــة أل

.بناء ألخط ألثوري ألسديد للحزب ألماركسي أللينيني ألمغربي
v تمتين علقاتنا ألسياسية وألنضالية بالفصــائل ألماركسـية أللينينيـة علـى أمتـدأد ألــوطن ألعربـي، وألعمـل علـى

بلورة خط نضالي عام على ألصعيد ألقومي يوحـد بينهـا، ويضـع فـي حســابه بـذأت ألـوقت، ألخصــائص ألمميـزة لكـل نظـام
مميــة فـي دعــم ألثــورة ألعالميـــة،على. علـى ألصــعيد ألقطــري

أ
وبهــذأ ألطريـق بالـذأت، ستســهم ألثـورة ألمغربيــة بوأجباتهــا أل

شــكال ألتحريفيــة
أ
ممية ألبروليتارية، وتوطيد ألخط ألبروليتاري ألسديد على ألمسـتوى ألعــالمي، ومحاربــة كافـة أ

أ
قاعدة أل

".ألمعاصرة
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ماثورة في ماكسب ماعسيي في مامسحم 
ماتاريخي  من تصفي  ملمبسيااي 

19711971 مايو  مايو 44

I - نضال ماجماهيس و تةاقضات ماحكم في مامكسب

:نضالت ماجماهيس- 1
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خيرة، تبين تصاعد نضالت ألجماهير ألشعبية، و إعادة ألنظر في ألسلطة

أ
حدأع ألتي عرفتها ألشهور أل

أ
إن أل

.ألكمبرأدورية من طرف مجموع ألشعب

ولد خليفــة، ألــذين هبــوأ1970لقد سجل شهر نونبر 
أ
، تطورأ كيفيا في نضالت ألفلحين، مــع نضــالت فلحــي أ

يدي ألقطاعيين ألجدد
أ
رأضيهم من أ

أ
جل أنتزأع أ

أ
.من أ

رأضـــيهم، كـــانت قـــد
أ
و إن أحتجاجـــات و تظـــاهرأت ألجمـــاهير ألفلحيـــة ضـــد أســـتحوأذ ألقطـــاعيين ألجـــدد علـــى أ

يضا مناطق متعددة من ألبلد، خاصة في ألريف وتادلة
أ
.عرفتها أ

قــل خضــوعا
أ
قــل فا

أ
صــبحت أ

أ
نهــا أ

أ
لقد بينت ألطبقة ألعاملة عن طريق عدة إضرأبات، و توقف عن ألعمــل، علــى أ

لعرقلــة ألبيروقرأطيـــة ألنقابيـــة، و يبقـــى ألعمـــال ألمنجميــون فــي ألطليعــة، ليـــس فقـــط بـــالتوقف عـــن ألعمـــل و ألضـــرأبات
عمــاق

أ
كـثر حــدة، حيــث يــترأفق ألضــرأب مــع أحتلل أ

أ
شــكال نضــالية أ

أ
ألجزئيــة فــي خريبكــة، لكــن بتســجيل أنتقــال إلــى أ

بريــل
أ
وأخــر أ

أ
مــاي مــع منجميــي قطــارة ضــد تســريح ســبعة مــن ممثليهــم، مــن بينهــم ألكــاتب- ألمنــاجم، كمــا حــدع فــي أ

.ألنقابي
ن يحــد مــن إضــرأب

أ
و في ألمدن، ما زأل ثقل ألبيروقرأطية ألنقابية فعــال، و كــان قــد أســتطاع فــي شــهر دجنــبر، أ

.ألعمال في معمل باطا بالدأر ألبيضاء ضد قمع ألباطرونا
و مـــع ذلـــك،. علـــى هـــذأ ألصـــعيد، جـــاء ألنجـــاح ألبـــاهر لمنجميــي قطـــارة، ليـــبين ألطريـــق ألصـــحيح للبرولتاريـــا

خيرة، تطــورت
أ
سابيع أل

أ
كـثر، هكذأ، و في أل

أ
كـثر فا

أ
صبحت ألبيرروقرأطية ألعمالية محط تساؤل وسط برولتاريا ألمدن أ

أ
أ

همهـــا مـــا عرفتـــه شـــركة ألســـكر 
أ
بالـــدأر ألبيضـــاء، ألمصـــنع ألـــذي يعـــد وأحـــدأ مـــن معاقـــل) كوزيمـــار(إضـــرأبات جديـــدة، أ

ألبرولتاريا ألبيضاوية، لكن في نفس ألوقت، تعرضت لقمع و حصار شرسين، حيث يوجد ألعديد من مناضلي كوزيمــار
.1ضمن سجناء مرأكش

في هذه ألسنة، خاض شباب ألثانويــات منــذ بدأيــة ينــاير، و إلــى حــدود منتصــف شــهر مــارس، نضــالت طويلــة و
كـثر حدة من ألسنوأت ألسابقة، و ألتي كانت قد هزت ألنظام بقوة

أ
.أ

لقــــد كــــانت خاصــــية نضــــالت هــــذه ألســــنة، فــــي عــــدد مــــن ألمــــدن، أنتقــــال ألجمــــاهير ألشــــعبية إلــــى ألمســــاندة
.ألمفتوحة، حيث تظاهرت إلى جانب ألتلميذ في قصر ألسوق و ألناظور و وجدة

 ، إلــى تظــاهرة شــعبية، حيــث هــرب فنــانو2مــارس  3و فــي مدينــة ألــدأر ألبيضــاء، تحــولت ليلــة ألعيــد ألرســمي، 
مام صياح ألجماهير

أ
.ألنظام مفزوعين، أ

ســابيع 12و بعــد ألســتئناف ألعــام للدرأســة، أبتــدأءأ مــن 
أ
مــارس، بعــد إعــادة إدمــاج ألتلميــذ ألمطروديــن فــي أل

ولى من ألضرأب، قدم ألتلميذ برهانا صارخا على أستمرأر كـفاحيتهم، من خلل دخولهم في ألضرأب ألعام ليــوم 
أ
23أل

.مارس

، و"للتحــاد ألــوطني للقــوأت ألشــعبية"، ألــتي مســت ألعديــد مــن مناضــلي ألجنــاح ألثــوري 1971-1970 ـ إن ألمقصــود بــذلك، هــو أعتقــالت 1
).ألمترجم(ألذين تم تقديمهم للمحاكمة في مدينة مرأكش، و كان من بين ألمعتقلين عمال منتمون لمعمل كوزيمار، 

.ألذي كان يحتفل به نظام ألحسن ألثاني" عيد ألعرش"مارس هو تاريخ  3ـ  2
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كـثر حزمـا، و لــم يسـتطع ألسياسـيون ألــبرجوأزيون

أ
و قد كانت مساندة ألطلبة لتلميذ ألثانويات في هـذه ألســنة أ

ن يزيلوأ ألقناع بشكل مفتــوح،
أ
و ممثليهم دأخل ألتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب، ألعودة إلى مهزلة إفرأن، و كان عليهم أ

ثير
أ
خيـــر، يـــبين، فـــي نفـــس ألـــوقت، تـــا

أ
لتكســـير ألضـــرأب فـــي ألجامعـــة خلل شـــهر فـــبرأير، و تمكنهـــم مـــن ذلـــك فـــي أل

ألديولوجيا ألبرجوأزية ألصغيرة على قسم هام من ألطلبة، و أستمرأر أتجاه ألترأجع لدى ألطلبــة ألثــوريين فــي ألجامعــة،
حزأب ألبرجوأزية

أ
مام أل

أ
.ألذي يعزلهم عن ألجماهير، و في نفس ألوقت، يضعفهم أ

ساســـية لنضـــالت ألجمـــاهير تتمثـــل فـــي عـــدم ألتنســـيق و ألتجـــذر غيـــر ألكـــافي للمناضـــلين
أ
إن نقـــط ألضـــعف أل

فــق ألســترأتيجي
أ
حســـن. ألثـــوريين دأخــل ألجمــاهير، و نقـــص أل

أ
لكـــن ألتطــور نفســـه لنضــالت ألجمــاهير يخلـــق شـــروطا أ

.لتجاوز نقط ألضعف هذه
شهر من ألنضالت يبين مــن خلل مثــال

أ
إن ألشعار ألذي صدحت به ألجماهير في فاتح ماي، و ألمعمم لستة أ

ولد خليفـــة"
أ
مـــر بشـــعار ( 3"قطـــارة"و " أ

أ
كنايـــة عـــن ألتحـــالف ألعمـــالي" ولد خليفـــة و قطـــارة و ألثـــورة ألمظفـــرة"يتعلـــق أل

ن)إضافة ألمترجم) (ألفلحي
أ
ن ألجماهير تعرف أستخلص ألدروس من هذه ألنضالت، و على ألمناضلين ألثــوريين أ

أ
، أ

كـثر حضــورأ دأخــل نضــالت 
أ
يضــا، و تــوجيه جهــدهم بشــكل يجعلهــم أ

أ
فــي" قطــارة"و " ولد خليفــة"يعرفــوأ أستخلصــها أ

.ألمستقبل
:تشدد ماةظام و عدم منسجامه - 2

 
أ
 م
أ
مام هذه ألنضالت تشدد ألنظام بقوة في موأقفه --م

أ
فقد كــان خطــاب ألعــرش بمثابــة رفــض عنيــف، و غيــر مقنــع. أ

رض، و مطالب ألشبيبة حول ألتعليم ،)بفتح ألنون و تشديدها(
أ
. على مطالب ألفلحين حول أل

سعار قفزأت جديدة، فثمن ألزبدة تضاعف مرتين و نصف بشكل مفاجئ مــع أرتفــاع
أ
في ألمقابل، عرف أرتفاع أل

. سعر ألبنزين، و قد وأجه ألنظام ألمطالب ألشعبية حول سعر ألسكر، بصمت ينم عن ألحتقار
وليغارشــية ألكمبرأدوريــة، تســقط فــي منطــق

أ
فــي ألحقيقــة، فــي ألطــار ألعــام، ألــذي ســنعرض لــه لحقــا، فــإن أل

.نظامها لنهب ألبلد
حــزأب ألبرجوأزيــة فــي

أ
مــام ألعجــز ألمتزأيــد لل

أ
وليغارشــية للتحــرك بــوجه مكشــوف، أ

أ
علوة علــى ذلــك، تضــطر أل

ثير على ألجماهير ألشعبية
أ
كـثر على ألتا

أ
كـثر فا

أ
طير ألجماهير، و ألسياسيون ألخونة ألعاجزون أ

أ
.تا

ـــة، و تعفنهـــا ألمتســـارع، يمنعانهـــا مـــن ––ب ب  وليغارشـــية ألكمبرأدوري
أ
و مـــع ذلـــك، فضـــعف ألقاعـــدة ألطبقيـــة لل

.ألمرور إلى ألقمع ألمعمم تجاه نضالت ألجماهير
ربك تماما ألرهاب، ألذي حاول عملء ألنظام قصارى جهدهم ممارسته في منطقة" ولد خليفة"إن رد فلحي 

أ
أ

و دأخـل ألبرولتاريــا ألبيضــاوية، كــانت تــروج شــعارأت ثوريـة، سـوأء علــى. ألغرب، و أضطر ألنظام إلـى ألــترأجع فـي قطــارة
لت، و يقوم ألتلميذ بالرد على قوى ألقمع و عملء ألنظام دأخل إدأرة ألثانويات

آ
و على ظهر أل

أ
.جدرأن ألمعامل، أ

مام أضطرأب ألسياسيين ألبرجوأزيين و ألبوليس
أ
.لقد ظهرت ألجبهة ألموحدة للطلبة ألتقدميين بقوة، أ

مر هنا، بشعار 3
أ
لف.كناية عن ألتحالف ألعمالي ألفلحي" ولد خليفة و قطارة و ألثورة ألمظفرة" ـ  يتعلق أل

آ
هذأ ألشعار صدحت به حنـــاجر أ

ن ولد خليفــة، هــو أسـم قبيلــة مــن ألفلحيــن، أنتفضـت بمنطقــة1971ألعمــال و ألشــبيبة ألثوريــة، خلل مســيرأت فاتــح مــايو لســنة 
أ
، و مــن ألمعــروف أ

جـــدأد ضـــد جشـــع " ألغـــرب"
أ
رض أل

أ
جهـــزة ألنظـــام ألقمعيـــة" ألمعمريـــن ألجــدد"دفاعـــا عــن أ

أ
مـــا قطــارة، فاســـم لمنجـــم بنـــوأحي. ألمســـاندين مـــن طـــرف أ

أ
أ

ســـها إعـــادة رفـــاقهم ألمطروديـــن، و قـــد أضـــطر ألنظـــام
أ
مرأكـــش، أعتصـــم ألعمـــال بقعـــره، و هـــددوأ بتفجيـــره إذأ لـــم يســـتجب ألنظـــام لمطـــالبهم و علـــى رأ

).ألمترجم (للستجابة تحت ضغط نضالهم و ألتضامن ألوأسع معهم
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في هذه ألسـنة، تمظهـر هـذأ ألضــعف كـذلك، فـي ألمـرور إلـى أســتعمال كومونـدوهات فاشـية، و لـم يقــدر ألنظـام
صــبحت بــدورها تزعجــه، و ذلــك بتنظيــم هجــوم بوليســي

أ
علــى إســكات ألصــحافة ألبرجوأزيــة ألــتي، و حــتى بغموضــاتها، أ

جهزة مطابعها
أ
. لتكسير أ

، و تنظيـــم مـــن"ألتحــــاد ألعــــام لطلبـــة ألمغــــرب"و فــــي ألجامعــــات ظهــــرت كومونـــدوهات فاشـــية، تحــــت غطـــاء 
، و بـــذل ألبـــوليس قصـــارى جهـــده لجلـــب ألمناضـــلين ألعمـــال،"شـــبيبة و أشـــترأكية"ألمخـــبرين ألمندســـين تحـــت أســـم 

، ألـــذي تقـــوم ســـيارأت"أتحـــاد ألعمـــل ألمغربـــي"إلـــى تنظيمهـــم " ألتحـــاد ألمغربـــي للشـــغل"ألمشـــمئزين مـــن بيروقرأطيـــة 
.بحمايته 125ألبوليس فياط 

ها منـــذ ســـبعة عشـــر شـــهرأ، عـــن طريــــق
أ
نـــه ســـيتوج هـــذه ألســـنة عمليـــة ألـــترهيب، ألـــتي بـــدأ

أ
لقـــد ظــــن ألنظـــام أ

ألختطافات و ألتوقيفات و ألتعذيب، و ألمــرور إلـى محاكمـة مئــتين مــن ألمناضــلين، ألــذين تــم أعتقــالهم فـي كـل منــاطق
مريكية، و ألبوليس ألفاشي ألفرنكاوي ألسباني

أ
.ألمغرب و بالخارج، بمساعدة ألمخابرأت أل

ن، لــم يحصـــل إل علــى نتائـــج عكســية لهــذه ألتوقعــات، و قــد رفـــض ألقضــاة ألعســكريون محاكمــة
آ
لكــن لحــد أل

ن يجعلوأ ألجيش متوأطئ في ألعملية، و أضطر ألنظام، أللجوء إلى عملء خدأم معينون في مرأكش
أ
. ألمناضلين، و أ

علـــى ألعكـــس، لـــم تـــترأجع نضـــالت ألجمـــاهير، و أقــــترأب موعـــد ألمحاكمـــة، كـــان قـــد زعـــزع بعــــض ألقطاعــــات
و قد كان دور ألمناضلين ألثوريين حاسم فــي هـذأ ألميـدأن، بصــفة خاصــة،. ألبرجوأزية ألصغيرة، ألميالة إلى ألنتظارية

ثيرهــــا علــــى بعــــض ألقطاعــــات
أ
لــــدفع ألتيــــارأت ألنتهازيــــة ألنتظاريــــة مــــن ألبرجوأزيــــة ألصــــغيرة إلــــى ألــــترأجع، و ترأجــــع تا
.ألجماهيرية، كما هو ألحال، بالنسبة لدورهم في كسر جدأر ألصمت حول محاكمة مرأكش

إن تشــدد ألنظــام، علــى ألرغــم مــن ضــعف قاعــدته ألجتماعيــة ألــتي تــؤدي إلــى عــدم ألنســجام، ليــس فقــط --ج ج 
.نتيجة منطقه ألخاص، كطغمة من ألناهبين، و لكن لنعكاس ألندماج ألوثيق للنظام ألكمبرأدوري مع ألمبريالية

 علــى عكــس ألمظــاهر ألــتي تنتــج عــن ألدرأك ألــبرجوأزي ألصــغير للظـوأهر ألوطنيــة، بعزلهــا عــن ســياقها ألــدولي،
فــإن رفــض ألصــلح ألزرأعــي، و سياســة ألمغربــة لبعــض ألقطاعــات ألتجاريــة، هــي، كمــا ســنبينها، فــي تطــابق مــع تصــاعد

.سياسة ألحتكارأت ألمبريالية على ألصعيد ألعالمي
إن هـــذأ ألنـــدماج، يظهـــر بوضـــوح، فـــي تعـــاون ألنظـــام فـــي مشـــاكل ألصـــحرأء ألغربيـــة، فـــي تعزيـــز ألروأبـــط مـــع

مريكية في ألمنطقـة
أ
و ألبيـان ألــذي نشــر فـي. ألمبريالية ألفرنسية و ألسبانية، كل هذأ في إطار أسترأتيجية ألمبريالية أل

فالحكومــة ألمغربيــة و معهــا ألفاشــية. ختــام جولــة لــوبيز برأفــو إلــى ألربــاط فــي نهايــة مــارس، لــه دللتــه فــي هــذأ ألموضــوع
من في ألبحـر ألمتوسـط"ألسبانية مهتمتان بتعزيز 

أ
خـر، تعزيـز ألموأقـع ألعسـكرية"ألـوعي ألمتوسـطي"و " أل

آ
، و بتعــبير أ

.ألمبريالية و ألديولوجية ألمبريالية و ألستعمارية ألجديدة
بشكل جلي، تعد ألفاشية ألسبانية و ألطغمة ألكمبرأدورية ألمغربيـة دعامتـا ألمبرياليــة فـي منطقـة غـرب ألبحـر

لكــن لســوء حــظ ألمخططــات ألمبرياليــة، فكلمــا أعتمــدت ألمبرياليــة علــى هــذه ألــدعائم، كلمــا تعرضــت هــذه. ألمتوســط
خيرة للتعفن، و يشهد بهذأ قضيتا ماتيسا في أسبانيا، و بن مسعود في ألمغرب

أ
.أل

ن نفهــم مشــاكل ألثــورة ألعربيــة فــي ألســياق ألعــام للنضــال ألثــوري
أ
و لفهــم منطــق هــذه ألســيرورة، يجــب علينــا أ

جل تصفية ألمبريالية
أ
.للشعوب، من أ
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II  - -  قضايا ماثورة ماعسيي

:ماضسيات ماموجه  امثورة مافمسطيةي  - 1
جــبرت

أ
خيــرة، محاصــرة و تطويــق ألثــورة ألفلســطينية، ألبــؤرة ألرئيســية للثــورة ألعربيــة، و قــد أ

أ
شــهدت ألشــهور أل

ن تنكـفــئ علـى ذأتهــا فــي سـرية شــبه تامــة، و
أ
ردنيين، ألمقاومــة ألفلســطينية علـى أ

أ
ألضربات ألتي سددها جيش ألعملء أل

خص فـــي قلـــب فلســـطين
أ
ن تتبنـــى مرأجعـــة لـــم تكـتمـــل، فـــي نفـــس ألـــوقت، تعمـــق تنظيـــم ألمقاومـــة و تجـــذرت، و بـــال

أ
أ

.ألمحتلة، رغم حصار ألقوأت ألصهيونية دأخل مخيمات غزة
إن توأطؤ ألمبريالية و ألتحريفية، كـان ألعامـل ألمحـدد، ألـذي يسـمح بتطويـق ألثـورة ألفلسـطينية، و بالفعــل،
جــل كبــح

أ
ن تلتقــي فــي نفــس ألهــدف، مــن أ

أ
فــإن هــذأ ألتوأطــؤ، ســمح للقطاعيــات و ألبرجوأزيــات ألعربيــة ألمرتبطــة بهــا، أ

.ألندفاعة ألعميقة للثورة ألعربية و بؤرتها ألرئيسية
عمليا، فإن هـذأ يقـود ألــدعائم ألطبقيـة للتحريفيـة فـي ألمنطقـة، ألبرجوأزيـة ألبيروقرأطيــة ألعربيـة، إلـى ألنتقــال

كـثر إلى ألوصاية ألمباشرة للمبريالية،
أ
كـثر فا

أ
خر ألتحريفية ألسوفياتية عــن ألظهــور ضــمن هــذه ألعمليــة، ك أ

أ
بينما لن تتا

".مخدوع ألتاريخ"
لكــن فـي نفــس ألــوقت، فالنتصــار ألمباشــر لقــوى ألثــورة ألمضــادة، يجــذر بــذور ألديولوجيــة ألثوريــة فـي مجمــوع

دوأر ألتحريفيين ألذين يظهرون على حقيقتهم
أ
كـثر، بقدر ما تنفضح أ

أ
مة ألعربية، و بدرجة أ

أ
ولــى بطبيعــة. أل

أ
و بالدرجــة أل

مة ألعربية
أ
خرى ألتي تشكل أل

أ
يضا دأخل ألشعوب أل

أ
.ألحال، وسط ألشعب ألفلسطيني، و أ

ثار ألسطحية تكاد تظهر بالكاد
آ
ن أل

أ
.إننا نعيش ألدلئل ألملموسة لذلك بالمغرب، رغم أ

كـثر ثقل، علــى ألمــدى ألقريــب، نعنــي
أ
كـثر عمقــا، و ذأت أنعكاســات أ

أ
ثــار أ

آ
و بالنســبة للشــعبين، حيــث هــذه أل

ثيرأت ألسطح، ألمدركة مع ذلك، ألسقوط في ألحباط
أ
هكــذأ إذن،. ألشعبين ألمصري و ألسودأني، ل يجب، نتيجة لـتا

كـثر أتساعا
أ
كـثر عمقا و أ

أ
كـثر قوة، أ

أ
خرى للثورة ألعربية، تنبثق أ

أ
. من ألممكن ترقب موجة أ

تجمع مابسجومزيات وماسجعيات ماعسيي  في ظل ملستسمتيجي  ملمبسيااي  - 2

نظمة ألبرجوأزية ألصغيرة ألعربية، و محاولت إخفائها من طرف قادتها، تقودهم
أ
في هذأ ألسياق، تتعمق تناقضات أل

إلى لعبة تكـتيكية أتجاه ألمبريالية، مفصولة عن نضالت ألجماهير، و فاقدة لفكر أسترأتيجي، يزيد من تعميق

.تناقضاتها، و أندماجها ألتدريجي بالسترأتيجية ألمبريالة

إن ألمخططين ألرئيسيين، هما من جهة، فدرألية ألجمهوريات ألعربية، و محاولة ألحكومة ألمصرية إنقــاد مــاء
خرى

أ
.ألوجه في تطبيق مشروع روجرز، و مشاكل ألبترول من جهة أ

3 
أ
 3م
أ
نور ماسادمت م

أ
فدرماي  ماجمهوريات ماعسيي  و يهمومنيات م
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إن فدرأليـــة ألجمهوريـــات ألعربيـــة، هـــي فـــي ألحقيقـــة، تعزيـــز لتماســـك علـــى مســـتوى ألقمـــة، لثلت برجوأزيـــات

.بيروقرأطية عربية رئيسية في ألمشرق ألعربي
إن هــذأ ألتجمــع، تحــت غطــاء عبــارأت دعــم ألثــورة ألفلســطينية، يرمــي فــي ألوأقــع، إلــى ألتهييــئ للستســلمات
مريكيــة و ألتحريفيــة فـي هـذه ألمنطقـة، ألتوأطـؤ ألــذي تلعــب

أ
كـثر، فـي إطــار ألتوأطـؤ بيــن ألمبرياليـة أل

أ
كـثر فـا

أ
ألمفتوحــة أ

كـثر
أ
كـثر فا

أ
مريكية ألدور ألمحدد أ

أ
. فيه ألمبريالية أل

يضـــا، فـــإن أتجاهـــات هـــذه ألبرجوأزيـــة ألبيروقرأطيـــة، ألـــتي،
أ
تحـــت غطـــاء ضـــمن هـــذأ ألتوأطـــؤ، و هـــذأ ألتجمـــع أ

ألفرأزيولوجيا ألماركسوية، في إطار ألروأبط مع ألتحاد ألسـوفياتي، ألــذي يقـدم كــدأعم للنضــال ضــد ألمبرياليــة، تمــارس
و فــي ألكــوأليس،

أ
كـثر و تضــعف، لصــالح أتجاهــات تنــادي بالمكشــوف، أ

أ
كـثر فــا

أ
ثيرأ مشــل للجمــاهير ألثوريــة و تنعــزل أ

أ
تــا

ولئــك، موحــدون حــول ألتخلــي عــن ألفلســطينيين، لكــن
أ
بالنتقــال إلــى مســاومة مباشــرة مــع ألمبرياليــة، إن هــؤلء، و أ

خير
أ
. ألتيار ألثاني، يدفع هذأ ألتخلي حتى منطقه أل

صـــبحت
أ
خيـــرة ألـــتي تختـــبئ تحتهـــا ألبرجوأزيـــات ألبيروقرأطيـــة، لتغليـــط ألجمـــاهير، أ

أ
هكـــذأ، فـــإن ألغطـــاءأت أل

كـثر
أ
كـثر فا

أ
.تتضح أ

و كانعكاس ملطف لمعارضة ألجماهير، قامت أللجنة ألمركزية للتحاد ألشترأكي ألعربــي، بشــكل غيـر منتظــر،
جيل ألنقاش

أ
جبر ألقادة على تا

أ
.بتقديم أنتقادأت للتفاق حول ألفدرألية، مما أ

خـر ألغطـاءأت ألشـترأكوية للبرجوأزيــة
آ
سـقط وأحـدة مــن أ

أ
إن إعفاء علي صبري، ليلة مجيئ روجرز إلـى ألقـاهرة، أ

خــر، تحــت ضــغط.ألبيروقرأطيــة ألمصــرية
آ
خيــرة، يســير منــذ شــهرين، مــن ترأجــع إلــى أ

أ
س هــذه أل

أ
نــور ألســادأت، رأ

أ
و إن أ
مريكية

أ
.ألشروط ألسرأئيلية أل

فبعد ألتخلي عن ألحديث عن سيناء، و لكي ينقد ما تبقى له من مــاء ألــوجه، مــا زأل يحــاول، ألحصــول للمشــاة
.كلم 20ألمصريين، و فقط للمشاة، على ألسماح لهم بعبور ألقناة، بعد أنسحاب ألقوأت ألصهيونية ب

كـثر فـــاكـثر، بالمكـــان ألتفكيـــر بـــاقترأب ألمنعطـــف ألحاســـم للثـــورة ألعربيـــة، حيــــث ســـيكنس غضـــب
أ
هكـــذأ، أ

.ألجماهير ألمصرية أنتهازية ألبرجوأزية ألصغيرة

مشاكل مابتسول --ب ب 
كـثر

أ
فيمـــا يخـــص هـــذه ألمشـــاكل، فالبرجوأزيـــات ألبيروقرأطيـــة، خاصـــة ألليبيـــة و ألجزأئريـــة، ألـــتي لعبـــت لعبـــة أ

خيــرأ عــن دم ألشــهدأء ألممــزوج
أ
ن بومــدين تكلــم أ

أ
ذكــاء، ســهلها ألتعقيــد ألتقنــي للمشــكل، و ألتــوهيم ألــذي يخلقــه، لحــد أ

مــر كــذلك، تلــك ألحذأقــة ألكــبيرة و ألقــوة ألسياســية للحتكــارأت ألدوليــة، ألــتي تشــكل
أ
بــالبترول ألجزأئــري، و ســهل أل

.ألكارطيل ألعالمي للبترول
تيــة

آ
زمة ألبــترول ألحاليـة، توجـد فـي شـهية ألبرجوأزيــات ألبيروقرأطيــة ألعربيـة، للزيـادة فـي موأردهــا أل

أ
صل أ

أ
إن أ

.من هذأ ألمصدر
و إن أللحظــة ألمختــارة تســمح لهــم، بالقيــام بعمليــة تمــويه مذهلــة بالنســبة للنضــال ألسياســي و ألثــوري ألمعــادي

علـــى ألعكـــس، فـــإن موقـــع. للمبرياليـــة، دون، مـــع ذلـــك، ألمســـاس بالمصـــالح ألحيويـــة للمبرياليـــة فـــي هـــذأ ألميـــدأن
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ألحتكــــار ألعــــالمي للكارتيــــل يتعــــزز، و ليــــس غريبــــا، مشــــاركة ألقطاعيــــات ألعربيــــة و أليرأنيــــة و ألعملء ألفنيزويليــــون

.للمبريالية في ألعملية
ساسية

أ
:و بدون ألدخول في تحليلت طويلة، فلنسجل ألوقائع أل

ساسا- متفاقات ماكارتيل مابتسواي 33  11ب 3ب 3
أ
:مادول مامةتج ، ماميبي  م

ألبرميــل يســاوي وأحــد علــى ســبعة(إن هــذه ألتفاقيــات، بموأفقتهــا علــى زيــادة تصــل إلــى دولر للبرميــل تقريبــا، 
ي مـن ألــدول ألمنتجـة(مــن ثمـن ألــبيع عنـد ألمنطلـق ) من ألطن

أ
، تسـمح لهـذه ألبلـدأن ، بالزيـادة فـي عائــدأتها ألفعليـة)أ
ي ما يعادل من 

أ
رباح، أ

أ
.دولر للبرميل 0,55إلى  0,50من حصتها في أل

زيــادة، رغــم حجمهـا) مليــار درهــم 3(مليـون دولر  600بالنسبة لليبيا، فهذأ يعنـي، زيــادة فـي ألعائـدأت تقــارب 
.أستعمارية- ألكبير، لن تغير من بنية أقتصادية تظل نيو

و مع ذلك، لم يتم ألمساس بوضـعية أحتكــار ألبــترول، فالبنيــة ألعالميــة لســعر ألبــترول، ألــتي يرتكــز عليهــا هـذأ
ألحتكار، لم يتم أستحضارها حتى، إن هذه ألزيادة، ل يتحملها ألكارتيل، بل تنعكس على ألســتهلك بشــكل كامــل،

ثمان ألبيع للبترول ألخام
أ
رباح ألكارتيل ستزيد حصتها كذلك من أرتفاع أ

أ
ن أ

أ
.مقارنة بثمن ألبيع، بما يعني أ

ســــمالي ألعــــالمي ســــيرى، هكــــذأ، تســــريعا فــــي ســــيرورة ألتضــــخم و تناقضــــاته ألقتصــــادية
أ
إذأ كـــان ألقتصــــاد ألرأ

ألعميقــة، فــإن موقــع ألحتكــارأت ألبتروليــة، ألعمــود ألفقــري للمبرياليــة، لــن يمــس، بــل علــى ألعكــس مــن ذلــك، فــإنه
ن ألدول ألمنتجة وقعت علـى أتفــاق لمـدة خمـس سـنوأت، و

أ
زمة، خاصة، و أ

أ
حرى، ستخرج قوية من أل

أ
و بال

أ
سيتعزز، أ

خص عندما تخلت ليبيــا عــن ألمطلــب ألوحيــد ألـذي يمـس بالبنيــة ألمبرياليــة، يعنــي أللـتزأم بإعــادة ألسـتثمار دأخــل
أ
بال

رباحها
أ
.ألبلد، من طرف ألشركات ألبترولية، لحصة من أ

:ماةزمع مافسنسي ماجزمئسي حول مابتسول ــ  22ب 3 ب 3 
ن ألكارتيل ألعالمي للبترول لم يتم ألمساس به

أ
.إن ألنزأع ألذي تمت معالجته بشكل منفرد لذو معنى، ل

خـرى،
أ
إن ألنـزأع يوجـد بيــن ألدولــة ألجزأئريــة مــن جهــة، و ألشـركة ألـتي تشــرف عليهــا ألدولــة ألفرنســية مــن جهــة أ

سمال مختلط، تتوفر على مقعد أحتياطي لدى ألكارتيل
أ
.شركة وأحدة، و هي ألشركة ألفرنسية للبترول، شركة ذأت رأ

لكن ألذي كان موضوع خلف، من ألجانب ألفرنسي، كما بالنسبة للكارتيل، يتعلق ببقايا محاولة ألديغولية،
ول محاولــة مـن هـذأ

أ
و فئة من ألبرجوأزية ألتكنوقرأطية ألفرنسية، ألتي تلعــب لعبـة مسـتقلة تجــاه ألكارتيــل ألبـترولي، و أ

.بإيطاليا، و كانت قد أنتهت باغتيال صاحبهاماتي33ي ألنوع، كان قد قام بها 
إذأ كانت ألبرجوأزية ألبيروقرأطية ألجزأئرية، هنا، قد قادت مركبها بمهارة، فإن ألذي سهل لها ذلك ، هــو تلــك

.ألحماقات ألتي رأكمتها ألدولة ألفرنسية و ألشركات ألبترولية ألفرنسية
حول هذه ألنقطة، من ألمسـموح ألتســاؤل، حـول مـا إذأ كـان هـذأ ألـترأكم للحماقـات مـن هـذأ ألحجــم،لم يكــن

.مقصودأ من طرف ألقادة ألسياسيين ألفرنسيين، لتصفية ألسياسة ألمعادية للكارتيل
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خرى، عندما نستحضر ريــاء بومبيــدو، ألمـدير ألســابق لبنــك روتشــيلد، فمثــل هـذه ألفرضــية تظـل

أ
في مناسبات أ

ســمالية ألفرنســية و سياســتها، و
أ
كـثر فــاكـثر، بيــن أقتصــاد ألرأ

أ
كـثر تماســكا، إذ تتطــابق مــع ألنــدماج ألمســجل أ

أ
كــذلك، أ

مريكية و ألحتكارأت ألدولية
أ
.ألمبريالية أل

من ألجانب ألجزأئري، فإن ألهجوم تركز حول ألمجموعات ألبترولية ألتابعة للدولة ألفرنسية، و كان هــذأ نتيجــة
مريكية و ألنجليزية سنة 

أ
ميم ممتلكات ألشركات ألبترولية أل

أ
ن ألجزأئــر1967منطقية، لتا

أ
، و قد يكون عكس ذلـك، لـو أ

مريكية
أ
.لم تقم، كما فعلت ذلك، بتقارب وأضح مع ألشركات أل

هميــة 12إن مشــروع أتفــاق بيــع 
أ
مريكيــة، و أل

أ
مليــار مــتر مكعــب مــن ألغــاز فــي ألســنة، إلــى ألوليــات ألمتحــدة أل

مريكية لذو مغزى
أ
عطيت من طرف ألقيادة ألجزأئرية لمسطرة إجرأء ألموأفقة من قبل ألسلطات أل

أ
.ألتي أ

ولـى للســتقلل،
أ
إن هذأ ألمشروع، من خلل ألمقادير ألمرتقبة، هو في ألحقيقة تخلي عن سياسـة ألســنوأت أل

ساسـية مـن ألغـاز ألجزأئـري، لفائــدة ألصـناعة ألوطنيـة و ألمغاربيـة، إن هـذأ
أ
ألتي كانت تريـد بحـق، ألحتفــاظ بـالموأرد أل

ســعار ألغــاز ألمنخفضــة
أ
خذ بعين ألعتبار، أ

أ
ن يمثل إل عامل تافها في ألتوأزن ألمالي ألجزأئري، إذأ أ

أ
ألمشروع، ل يمكن أ

مريكــي، و مصــاريف ألتســييل و ألنقــل،(
أ
ســعار ألكميــة ألكــبيرة مــن ألغــاز أل

أ
خــذنا بعيــن ألعتبــار أ

أ
كــبر تقــدير، إذأ أ

أ
علــى أ

ن يتجــاوز 
أ
ي  0,01فالربــح لكــل مــتر مكعــب ل يمكــن أ

أ
مليــون دينــار فــي ألســنة، بينمــا حاجيــات ألمخطــط 120دينــار، أ

).مليار دينار في ألسنة 5ألخماسي تفوق 
هميـــة ألمعطـــاة لهـــذأ ألمشــــروع، يكمــــن تفســــيرها فــــي ألتقــــارب ألسياســـي لبرجوأزيــــة ألدولــــة ألجزأئريــــة، و

أ
إن أل

سمالية
أ
.ألحتكارأت ألرأ

كـثر تماســكا
أ
ن تحالفــا أ

أ
كـل هـذأ، و مـا يرتبــط بـه مــن أتصـالت مجمومـة بيــن ألبلـدأن ألمغاربيـة، يوضـح بجلء، أ

مريكيــة، و ألمجموعــات
أ
ســس بيــن ألــدول ألمغاربيــة، تحــت ألرعايــة ألسياســية و ألقتصــادية ألمباشــرة للمبرياليــة أل

أ
يتا

ول بدأية لعملية أمبريالية في ألصحرأء ألغربيــة، و هــذأ
أ
ألفرنسية و ألسبانية، ألمرتبطة بها، أئـتلف، يعد، في ألمقام أل

كـثر مـــن طـــرف ألمبرياليـــة، لفدرأليـــة ألجمهوريـــات ألعربيـــة حيـــث يتقـــاطع ألنفـــوذ
أ
ألئـتلف، هـــو نظيـــر غربـــي، مرأقـــب أ

.ألمبريالي و ألتحريفي
نظمــة عربيـة مـوجه ضـد شــعوبها، يسـتهدف

أ
مر يعنــي قبــل كـل شــيئ، تحــالف يبــن أ

أ
و تلــك، فــال

أ
في هـذه ألحالـة أ

.خنق ألحركة ألثورية ألعربية
ي

أ
كـثر مــن أ

أ
ساســي بالنســبة للثــورة ألعربيــة، يظــل أ

أ
ن أل

أ
خــرى، أ

أ
هكــذأ، و فــي ختــام هــذأ ألجــزء، فلنســجل مــرة أ

وقت مضى، ألنضال ألثوري ألجماهيري، و ألحرب ألشعبية لتحرير ألشعب ألفلسطيني و ألخليــج ألعربـي، و تطورهـا فـي
جــل ذلــك، مــن ألضــروري ألقضــاء علــى ألديولوجيــة ألتحريفيــة، و ألبرجوأزيــة ألصــغيرة

أ
ألشــرق و ألغــرب ألعربــي، و مــن أ

ن تهب بكل حزم ضد ألمبريالية و ألصهيونية
أ
جل أ

أ
.وسط ألجماهير، من أ

ن ألرهـــان حاســـم جـــدأ بالنســـبة
أ
خيـــرة، أ

أ
حـــدأع ألشـــهور أل

أ
ـــك أ ن نســـجل، و يؤكـــد ذل

أ
يضـــا، يجـــب أ

أ
لكـــن هنـــا أ

مــد، و غيــر مفصــول فــي ألوأقــع، عــن ســيرورة ألثــورة
أ
ن يكــون إل طويــل أل

أ
ن هــذأ ألنضــال، ل يمكــن أ

أ
للمبرياليــة، لحــد أ

.ألعالمية و تصفية ألمبريالية على ألصعيد ألعالمي
خيــرة، و ألتحــولت ألبنيويــة فــي

أ
حــدأع أل

أ
ن، علــى ضــوء أل

آ
إن هــذه ألقضــايا، هــي ألــتي يجــب علينــا فحصــها أل

.ألفترة ألتاريخية ألحالية، و هذأ سيسمح لنا بالعودة إلى ألمهمة ألخاصة للثورة في ألغرب ألعريــي
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III  - - مافتسة ماتاريخي  اتصفي  ملمبسيااي  عمى ماصعيد ماعاامي

مريكيــة و عملئهــا
أ
لحقتهــا شــعوب ألهنــد ألصــينية، بقــوأت ألعتــدأء ألمبرياليــة أل

أ
تعتبر ألهزيمة ألتاريخية، ألتي أ

همية في ألفترة ألحاليــة
أ
كـثر أ

أ
مريكيــة وســائل ضــخمة. في سايغون، في جنوب أللووس، ألحدع أل

أ
لقــد عــبئت ألقــوأت أل

ن
آ
لف ألهيلوكبـــترأت، مئت قاذفـــات ألقنابـــل ألعملقـــة : غيـــر مســـبوقة لحـــد أل

آ
ـــة عـــبر ســـتائر مـــن52بأ ، لنقـــل و حماي

لف ألفيـالق: ألقنابل، قوأت سايغون ألعميلـة، و ألنتيجـة
آ
تـدمير مئت طـائرأت ألهيلوكبـتير، ألهزيمـة، ألحصــار، سـحق أ

ولئـــك ألـــذين نجـــوأ مـــن ألجحيـــم، ألـــذي خلقـــه ألهجـــوم ألمضـــاد للقـــوأت ألثوريـــة
أ
ألعميلـــة، ألهـــروب ألمخجـــل، و هلـــع أ

.أللووسية و ألفيتنامية
بـدأ، عـن تمـوين ألمقــاتلين

أ
في ظل هذأ ألجحيم، وتحــت ألقصــف ألمكـثـف، لــم يتوقـف ألمقــاتلون ألفيتنـاميون أ

.في ألكامبودج و جنوب ألفيتنام
مريكية، بعد أندحار أعتدأءأتها في ألكامبودج، ألتوغـل

أ
و من ألممكن ألتساؤل، كيف أستطاعت ألمبريالية أل

كـثر في ألكارثة؟ إنه في ألحقيقة، منطق ألمبريالية نفسه
أ
.أ

1970ماي من سنة  20في 
أ
، بعد ألعتدأء ألمبربيالي علـى ألكـامبودج، فـي تصـريح لمــاو تسـي تونـغ، ألـذي يبـدأ

كــد علــى ألصــعيد ألعــالمي: "بهــذه ألعبــارة
أ
مريكيــة، تتا

أ
كــد". فــي ألــوقت ألحــالي، دفعـة جديــدة للنضــال ضــد ألمبرياليــة أل

أ
أ

ن
أ
مريكية تظهر كعملق، لكنها في ألحقيقة ليست إل نمرأ من ورق، و تقاوم بشكل يــائس: "أ

أ
فـي ألعمـق،. ألمبريالية أل

أليـــوم، فـــي ألعـــالم، مـــن يخـــاف مـــن ؟ ليســـت شـــعوب ألفيتنـــام و أللووس و ألكـــامبودج و فلســـطين، و بـــاقي ألبلـــدأن
مريكيــة هـي مـن يخـاف شـعوب ألعـالم،

أ
مريكيــة؟ إن ألمبرياليــة أل

أ
ألعربية، و باقي ألعالم، مــن يخــاف مــن ألمبرياليـة أل

قل تحرك، يشتد بها ألفزع
أ
ن قضية عادلــة، تحظــى دأئمـا بمسـاندة وأسـعة،. ففي أ

أ
هناك وقائع لحصر لها، تبرهن،على أ

ن بلــدأ
أ
ن يهــزم بلــدأ قويــا، كمــا أ

أ
بينمــا قضــية غيــر عادلــة، ل تحظــى إل بالقليــل مــن ألمســاندة، إن بلــدأ ضــعيفا، يمكــن أ

 علـى
أ
كيــد علـى أعتـدأءأت بلــد كـبير، إذأ تجــرأ

أ
ن ينتصــر علــى بلـد كـبير، إن شــعب بلــد صــغير، ينتصــر بالتا

أ
صـغيرأ، يمكــن أ

خذ مصيره يده في بلده
أ
سلحة، و يا

أ
".إنه قانون ألتاريخ. ألنهوض للقتال، أللتجاء إلى أل

نهى ماو تسي تونغ هذأ ألندأء ب
أ
مريكيين ألمعتدين و عملئهم: "و هكذأ، أ

أ
" .يا شعوب ألعالم أتحدوأ لهزم أل

ن هذأ مفتاح ألوضعية ألدولية ، و من هنا وضعية و مهام ألثورة ألمغربيـة، إننــا دخلنـا مرحلـة
أ
ن نفهم، ل

أ
يجب أ

سمالية ألتي أفتتحت مع
أ
زمة ألعامة للرأ

أ
ولوج ألمبريالية على ألصعيد ألعالمي مرحلة ألتصفية ألنهائية، ألفترة ألنهائية لل

كـتوبر 
أ
.1917ثورة أ

سمااي   3 1
أ
زم  ماعام  امسم

أ
ماتعمق ماسياسي ال

زمـــة ألعامـــة دخلـــت فــي ألمرحلـــة نفســـها
أ
ســمالية، هــذه أل

أ
زمـــة ألعامــة للرأ

أ
كـتــوبر مـــا نســميه بال

أ
لقــد فتحـــت ثـــورة أ

ن أنقلــب ميـزأن ألقـوى علـى ألصـعيد ألعـالمي بيـن قـوى ألثـورة و قـوى ألمبرياليــة
أ
لتصفية نظام ألمبريالية ألعـالمي، منـذ أ

.1949لصالح ألثورة، بانتصار ألثورة ألصينية سنة 
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ن ألنتائــج،

أ
كــد هــذأ ألنقلب فــي مــوأزين ألقــوى، فــا

أ
مريكيــة فــي كوريــا، قــد أ

أ
لكــن، إذأ كــان فشــل ألمبرياليــة أل

خرت بسبب تطور ألتحريفية ودور ألديلوجية ألتحريفية ألمعرقل لنمو ألوعي ألثوري للشعوب
أ
.كانت قد تا

لـــم تقـــدر هـــذه ألديولوجيـــا، علـــى منـــع أنتصـــار ألثـــورة ألكوبيـــة، ألـــتي كـــانت ثغـــرة جديـــدة فـــي ألمعقـــل ألمباشـــر
مريكيــة

أ
ساســي، فــالهجوم ألمضــاد ألحــازم للديولوجيــة ألثوريــة ألماركســية. للمبرياليــة أل

أ
أللينينيــة بقيــادة-لكــن بشــكل أ

، هـو ألـذي كـان ألســبب ألرئيســي لنــدحار ألديولوجيــة ألتحريفيــة، فـي1962ألحزب ألشيوعي ألصيني، أبتـدأءأ مـن سـنة 
.بضع سنوأت

إن تطور ألنضال ألبطولي للشعب ألفيتنامي، ألذي رد بالنصر على ألتدخل ألمكـثف لقوأت ألعــدوأن ألمبريــالي
مريكي سنة

أ
.، قد جاء ليتبث صحة ألخط ألثوري1964أل

كـثر،
أ
كـثر فـا

أ
منذ عشر سـنوأت، تطـورت ألنضـالت ألمســلحة لحركـات ألتحــرر ألـوطني، فــي مـد، مـا فــتئ يتعــاظم أ

نغـــول، ألموزمـــبيق، غينيـــا بيســـاو، ناميبيـــا، إريثريـــا، تشـــاد، فلســـطين، ظفـــار، ألخليـــج ألعربـــي، ألكـــامبودج،: فـــي 
أ
أ

.أللووس و ألتايلند
بريــل مــن ســنة 

أ
، أنفجــارأت جديــدة للنضــالت ألثوريــة، فقــد أنتفــض ألشــعب ألمالغاشــي1971و قــد عــرف شــهر أ

ول مــرة، منــذ مذأبــح 
أ
زق يســار ألبرجوأزيــة ألصــغيرة، و ألتحريفيــة، كــان مثــار تســاؤل و إعــادة ألنظــر مــن. 1947ل

أ
إن مــا

طريــق"و فــي ألبنغــال، أنتفضــت ألجمــاهير ضــد ألرعــب ألعســكري ألباكســتاني، تحــت شــعار .طــرف ألثــوريين فــي ســيلن
فشــلوأ محــاولت ألبرجوأزيــة ألمحليــة ألبنغاليــة، لتحريــف أتجــاه ألمشــكل بــالتوأطؤ مــع"فلســطين هــو طريقنــا

أ
، و بــذلك أ

.ألبرجوأزية ألكبيرة ألهندية
مريكــا

أ
مريكية بالفشل، و ووجه بمقاومة شـديدة مــن طـرف ألجمــاهير فــي أ

أ
و في ألشيلي، مني نفوذ ألمبريالية أل

.أللتينية، رغم ألترهيب ألفاشي
كـثر، و كشــفت سـلطة

أ
كـثر فــا

أ
خذ حجما كـبيرأ أ

أ
ت نضالت ألطبقة ألعاملة أليطالية تا

أ
سمالية، بدأ

أ
وروبا ألرأ

أ
و في أ

ســـمالية ألنجليزيـــة علـــى
أ
زمـــة ألرأ

أ
مريكيـــة، و تتعمـــق أ

أ
ســـمال ألكـــبير فـــي فرنســـا عـــن عجزهـــا و تبعيتهــــا للمبرياليـــة أل

أ
ألرأ

جل تحرره ألوطني
أ
.ألمستوى ألقتصادي و ألسياسي، بالنضال ألمتزأيد لشعب إيرلندأ ألشمالية من أ

و فـــي أســـبانيا، لـــم يســـتطع ألـــترهيب ألفاشـــي منـــع إعـــادة تنظيـــم ألحركـــة ألثوريـــة و ألتحرريـــة لشـــعوب أســـبانيا و
تطورها، فالطبقـة ألعاملـة ألســبانية ألـتي يقودهـا ألحـزب ألشـيوعي ألسـباني، ألـذي كـان ألحــزب ألشـيوعي ألكـبير ألوحيـد
سمالية ألذي نجا من وصاية ألتحريفية، أنضـمت إليهــا جمـاهير ألفلحيــن و ألطلبـة فـي جبهـة وأسـعة لنضـال

أ
وربا ألرأ

أ
في أ

 ألشعب ألباسكي و ألكـتلني، منتفضة لنتزأع حقوقها ألوطنية، في تحالف مع ألشعب ألسباني. 
صـــبحت ألركيـــزة ألرئيســـية للســـترأتيجية

أ
و هكـــذأ، تنضـــج شـــروط ألنفجـــار ألثـــوري فـــي أســـبانبا ألفاشـــية، ألـــتي أ

.ألمبريالية في غرب ألبحر ألمتوسط، و في ألمغرب ألعربي
قليــات

أ
و فــي قلــب ألقلعــة ألمبرياليــة نفســها، تتعمــق ألتناقضــات، ألــتي يوجــد فــي طليعتهــا ألنضــال ألثــوري لل

فرو
أ
مريكبة، و ألمكسيكو-ألوطنية، أل

أ
مريكية و ألكندية ألفرنكـفونيــة- أ

أ
صــبحت. أ

أ
مريكيــة، فقــد أ

أ
مــا ألشــبيبة ألطلبيــة أل

أ
أ

كـثر، تعيد ألنظر في ألديولوجيا نفسها، ألتي كان ألمطلوب منها ألترويج لها 
أ
كـثر فا

أ
.أ

زقها، تجميـع قوأهـا، لكــن
آ
في هذأ ألسياق، تحاول ألبيروقرأطية ألسوفياتية ألتحريفية ألتي ورطتها فشالتها و ما

ن تعــبر
أ
رغــم مجهودأتهــا، دأخــل منطقــة ســيطرتها ألمباشــرة، لــم تســتطع ألتحريفيــة منــع ألطبقــة ألعاملــة ألبولونيــة مــن أ
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بشــجاعة عــن إرأدتهــا فــي فــرض أشــترأكية حقيقيــة، مورطــة هكــذأ ألمشــاريع ألتحريفيــة، لتقــديم تســهيلت كــبيرة لتســرب

لمانية ألغربية، ألمحاسب ألرئيسي للمبريالية في ألمنطقة
أ
سمالية أل

أ
.ألرأ

زم  3 2
أ
:ماتعميق ملقتصادي ال

خيــرة، هـذأ
أ
دق، منـذ ألعشـر ســنوأت أل

أ
سـمالي، منـذ ألحــرب ألعالميــة ألثانيــة، و بصــفة أ

أ
يؤكد تطور ألقتصاد ألرأ

يضا هذه ألفترة ألتاريخية لتصفية ألمبريالية على ألصعيد ألعالمي
أ
.ألتعميق، و يموضع أ

سـمالية منـذ 
أ
ســنة، فــإن أقتصـاد ألحتكــارأت يتعمـق و يتمركـز، و يســم 25في إطار أنكماش ألسوق ألعالميـة ألرأ

كـثر ألسياسة ألمبريالية
أ
كـثر فا

أ
. بطابعه أ

شـكال عرفـت نمـوأ متســارعا و متزأيــدأ منـذ عشـر
أ
شكال مرتبطة فيما بينهـا، تطبـع هـذأ ألتعميـق، أ

أ
و هناك ثلثة أ

. سنوأت

3 
أ
 3م
أ
زم  عن طسيق ماعسكسةم

أ
 مقتصاد محتكارمت يحاول تجاوز مل

زمــة كــبيرة، منــذ نهايــة ألحــرب ألعالميــة ألثانيــة، كمــا وقــع ســنة 
أ
ســمالي أ

أ
، و ســنوأت1929لــم يعــرف ألقتصــاد ألرأ

.ألثلثينات
ســمالي ظــوأهر دوريــة، يخففهــا ترأجــع محــدد ، و تســمى أنحســارأت، و قــد1960فــإلى غايــة 

أ
، عــرف ألقتصــاد ألرأ

ن ألعــالم قــد
أ
ســمالية تــم تجاوزهــا، و أ

أ
ن عيــوب ألرأ

أ
جعــل تقويمهــا ألســريع، ألقتصــاديين ألــبرجوأزيين يعلنــون بزعــق، أ

سمالية- دخل في فترة ألنيو
أ
.رأ

كـثر مثار للنشوة، ما دأمت نفس ظوأهر ألنحســار هـذه، لـم تســجل بجـد
أ
يضا، أ

أ
و. كانت ألعشر سنوأت ألتالية أ

حـدثته
أ
هميـة، و ألـذي أ

أ
كـثر أ

أ
صــبح أ

أ
ن مثل هذأ ألزدهار، مرده ذلـك ألثقــل ألــذي أ

أ
مع ذلك، يظهر بوضوح شيئ فشيئ، أ

ن يكبر منذ . عسكرة ألقتصاد
أ
كـثر1948هذأ ألثقل ألذي لم يكـف عن أ

أ
كـثر فا

أ
سمالي أ

أ
.، و يطبع ألقتصاد ألرأ

ثير ألمزدوج، ألمرتبط جدليا، للتمركز ألقتصادي و ألسياســي للحتكــارأت علـى ألصــعيد ألعــالمي كهيكــل
أ
إن ألتا

خــــرى، يقــــود إلــــى هيكلــــة ألقاعــــدة ألقتصــــادية
أ
للمبرياليــــة مــــن جهــــة، و تطــــور ألنضــــالت ألثوريــــة للشــــعوب مــــن جهــــة أ

.للمبريالية نحو ألحرب و ألعسكرة
مريكيــــة، بكــــل رعونــــة، فـــي ألحــــرب

أ
خيــــرة، ألســــنوأت ألــــتي أرتمــــت فيهــــا ألمبرياليــــة أل

أ
تعــــد ألعشــــر ســـنوأت أل

يضـا، ألــتي عرفــت ألحــرب ألعدوأنيــة ألصـهيونية فــي يونيـو 
أ
، و1967ألمناهضة للثورة فــي ألفيتنـام، و هـي نفــس ألســنوأت أ

سيس دكـتاتوريــات عســكرية، فـي ألبرأزيــل و أليونــان و
أ
يضا ألتي عرفت تا

أ
زمة في ألمشرق ألعربي، هي ألسنوأت أ

أ
تفاقم أل

وليغارشـــية
أ
كـثر تعفنـــا مثـــل دوفـــاليــي بهـــايتي و أل

أ
ـــدعم ألوأســـع للفئت ألجتماعيـــة أل ندونيســـيا، هـــي كـــذلك ســـنوأت أل

أ
أ

.ألكمبرأدورية بالمغرب
مريكـــي 

أ
 فـــي رد علـــىماغ33دوف،علـــى ألصـــعيد ألقتصـــادي، لخـــص هــذأ ألتطـــور مـــؤخرأ، ألقتصـــادي ألماركســـي أل

سمالية، حيث كـتب قائل
أ
:منتقديه من محامي ألرأ

ذم ك33ان" ساس33يا، مإ
أ
زم33  مقتص33ادي  ك33بسى مة33ذ ماح3سب ماعاامي33  ماثاني33 ، يع33د تكي33سم م

أ
ن غياب م

أ
تسى ملنتقادمت، م

سباب اه33ذم 
أ
هم مل
أ
ن م
أ
ساس3ي"مع ذاك م

أ
ا3  ماعس3كسي  ماض33خم  ما3تي يةته3ا ماولي3ات مامتح3دة" ماتكي3س مل

آ
يتمث3ل ف3ي مل
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س33مااي  حديث33  و س33ممي ،

أ
ذن مث3ل ه33ذم ماتكي3س م3ن ماص33عوي  معتب33اره يدمي33  فج3س جدي33د اسم مسيكي  و محتفظت يها، مإ

أ
مل

ن33ه مص33در ح33سوب و ت33وتسمت ن ماةزمع33ات مادمخمي33  و ماخارجي33 ، ما33تي وا33دها مث33ل ه33ذم . ي33ل عم3ى ماعك33س، مإ ،"ماةج33اح"مإ
كي33د اي3س

أ
مسيكي3 ، اك3ن يك3ل تا

أ
ف3ول ملمبسمطوري33  مل

أ
واى عم3ى نهاي33  ملمبسيااي3  و م

أ
تعتبس يدون نقاش ممكن علمات م
سمااي  ملحتكاري 

أ
صلح سممي امسم "ياإ

Montly review, oct – nov 1970
.و مع ذلك، فمثل هذأ ألنظام ل يمكن ألتحكم فيه إلى ما ل نهاية

مريكـي يعـرف ترأجعــا وأضـحا،ف ألبطالـة بلغــت 
أ
مليـون عاطـل، و مجمـوع ألنشــاط 8فمنـذ سـنة، و ألقتصـاد أل

يضا بروز ظوأهر أقتصادية شاذة مثل%72,3إلى % 81,7، من 1970إلى نهاية  1969ألصناعي نزل منذ نهاية 
أ
، يسجل أ

زمـة نقديــة عميقـة، ألـتي لـم ينجــح فـي تجاوزهــا، إل: ألتضـخم دأخـل ألركـود
أ
ربــع سـنوأت أ

أ
سـمالي منـذ أ

أ
يعـرف ألقتصـاد ألرأ

مام، مع تعميق هشاشة ألطابع ألمصطنع للنظام ألنقدي ألعالمي
أ
.عبر ألهروب إلى أل

خيــرة 
أ
يسي33ل (تــبين درأســة أ

أ
ن ،)1971م33ونتمي ريفي33و، م

أ
مريكيــة فــي ســن ألعمــل،% 25 أ

أ
مــن مجمــوع ألســاكنة أل

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

أ
.كانت إما في وضعية بطالة، أ

مريكيـة، و
أ
سـمالية ألحتكــارأت أل

أ
ن هذأ ألمعطـى، يقيـس ألتجـاه نحـو ركـود رأ

أ
صحاب هذه ألدرأسة، أ

أ
و يسجل أ
خيــر مــن ألقــرن،: "يضيفون إلى ذلك

أ
مر ضخامة تنامي ألحتكارأت فــي ألربــع أل

أ
ن يبعث ذلك على ألندهاش من أ

أ
بدون أ

ن هـذأ ألتجـاه هـو قـوي بشــكل وأضـح، لــم يكــن عليـه فـي سـنوأت ألثلثينـات
أ
نـه. فهذأ ألرقم يشير إلـى أ

أ
قـس علـى ذلـك، أ

جزأء
أ
لة ألجتماعية للبلد إلى أ

آ
".لدينا هنا مصدر ألكـثير من ألقوى ألتدميرية ألذي تقوم تماما على تفتيت أل

كـثر، نحو مغامرأت حمقاء
أ
كـثر فا

أ
مريكية تندفع، أ

أ
.فل عجب من رؤية ألمبريالية أل

س333مااي  وتةس3333يقها يقي3333ادة ب 3ب 3
أ
تمسك333ز ملحتك3333ارمت عم333ى ماص3333عيد ماع3333اامي، تج3333اوز ماتةاقض3333ات مابيةي3333  امسم

مسيكي 
أ
ملمبسيااي  مل

رضـيات ألقتصـادية ألـتي تمكنهـا مـن بسـط
أ
مريكيـة منـذ نهايــة ألحـرب ألعالميـة ألثانيـة، أل

أ
وضعت ألمبرباليــة أل

سمالية ألعالمية، هذأ طبعا، علوة على قوأعدها ألسياسية ت ألعسكرية ألمباشــرة و مــن
أ
هيمنتها على مجموع ألسوق ألرأ

همها دولة إسرأئيل
أ
.أ

لمانيــا و أليابــان، و ربطهمــا بعلقــات أمتيــازأت مــع
أ
ساســا علــى إعــادة بنــاء أقتصــادأت أ

أ
رضــيات أعتمــدت أ

أ
هــذه أل

صــبحت قاعـدة
أ
مريكيـة، ألـتي أ

أ
مريكية، لحساب و مصـلحة ألـدور ألسياسـي ألمسـيطر للوليــات ألمتحـدة أل

أ
ألحتكارأت أل

خرى
أ
سيا و أسترأليا من جهة أ

آ
وربا ألغربية من جهة، و جنوب شرق أ

أ
.ألنشاط ألقتصادي لمجموعة أ

دوأت للتوغــل و
أ
مريكيــة فــي هــذه ألمنــاطق، ليــس فقــط كــا

أ
هــذه ألبلــدأن تســتخدم كـقوأعــد رئيســية للمبرياليــة أل

ألتطــور ألقتصــادي" معجــزأت"ألخــترأق ألقتصــادي، و لكــن كدعامـة لعملياتهــا ألسياســية و ألعســكرية، و هـذأ مــا يفســر 
لمانيا ألغربية و أليايان

أ
.ل

و بشــــكل مباشـــر، فاســــترأتيجية ألحتكــــارأت
أ
كـثر أ

أ
أنطلقـــا مـــن هـــذه ألقوأعــــد و مــــن هـــذه ألروأبــــط، و بتحديــــد أ

سره
أ
سمالي با

أ
مريكية، تتمثل في بسط مرأقبتها على ألمجموعات ألمالية و ألصناعية لمجموع ألعالم ألرأ

أ
.أل
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وربــا

أ
وربيــة ألمشــتركة، ثــم فــي مرحلــة ثانيــة عــن أ

أ
إن ألهــدف ألرئيســي لرفــع ألحــدود ألقتصــادية دأخــل ألســوق أل

سرها، يكمن في رفع ألحوأجز لصالح تلك ألعمليات
أ
.ألغربية با

هم مجموعة صناعية فرنســية 
أ
عمــال"شــنايدر"و يمكن ألقتصار على مثال وأحد، و ألمتمثل في أ

أ
نجــزت أ

أ
، ألــتي أ

ســاس تحــت مرأقبــة ألمجموعــة ألبلجيكيــة ألتابعــة للبــارون 
أ
صــبحت بال

أ
ومبانكــبرى فــي ألمغــرب، و ألــتي أ

أ
خيــر،. م

أ
هــذأ أل

ساســية
أ
ليخفــي إرأدتــه فــي تحويــل مجمــوع ممتلكــاته ألصــناعية إلــى ألمضــاربات ألماليــة، و كــان قــد تنــازل عــن حصصــه أل

مريكية ألعملقة 
أ
.وستيةغ هاوسللمجموعة أل

 
أ
نشــا

أ
عمــال ألفرنســي، ألــذي يعــد مــن ألناحيــة ألنظريــة تحــت مرأقبــة"كريــدي ليــوني"كـذلك، أ

أ
، بنــك ألقــرض و أل

جــل ألضــغط علــى ألدولــة ألفرنســية،
أ
ســمال ألفرنســي ألكــبير، مــن أ

أ
ألدولــة ألفرنســية، لكنــه يخــدم فــي ألوأقــع ممثلــي ألرأ

لمانيـــا ألغربيـــة 
أ
ـــدأخل وثيقـــا مـــع بنـــك أ ـــم إنشـــاؤها ســـابقا،كوميسس333بةك، ت خيـــر، عـــن طريـــق شـــبكات ت

أ
و يرتبـــط هـــذأ أل

مريكية
أ
.بالمجموعات ألمالية ألدولية ألتي تهيمن عليها ألحتكارأت أل

ن فــي ألمغــرب، يمــارس هــذأ ألبنــك نفــوذأ حاســما بوأســطة ألمــدير ألعــام ألحــالي للمكـتــب ألشــريف
أ
و نســجل، أ

، ألــذي تمــت ترقيتــه حــديثا إلــى مرتبــة قائــد جوقــة ألشــرف، مــن طــرف)كريــم ألعمرأنــي(للفوســفاط و وزيــر ألماليــة ألجديــد 
سمال ألفرنسي

أ
.سفير فرنسا في ألمغرب، لخدماته ألجليلة و ألوفية للرأ

سـره، و يسـهل ذلـك، أنحطـاط ألطبقــات ألسـائدة
أ
سمالي با

أ
يتم تعميم هذأ ألنوع من ألعمليات على ألقتصاد ألرأ

ن مثال ألبارون 
أ
وربا ألغربية، حيث أ

أ
ومبان، في أ

أ
و عائلة م

أ
.له دللته ألمعبرةشةايدر، أ

كـثر نشاطا، هم ألذين يرأهنــون علــى ألنــدماج بالحتكــارأت
أ
وربيين أل

أ
سماليين أل

أ
في ألوأقع، فإن ألقياديين ألرأ

مريكية ألكبيرة
أ
.أل

عمــال، بمــا فيهــا تلــك ألــتي تعــد مــن ألناحيــة
أ
بنــاك ألكــبرى لل

أ
هــذأ ألتطــور وأضــح بصــفة خاصــة علــى مســتوى أل

سمالية
أ
.ألنظرية مرأقبة من طرف هذه ألدول ألرأ

رأضـــي ألمنخفضـــة، بنـــك روتشـــيلد، كريـــدي
أ
عمـــال ألرئيســـية، بنـــك بـــاريس و أل

أ
بنـــاك أل

أ
هكـــذأ، فـــي فرنســـا، فا

يضــــا، تلــــك ألمؤسســــات ألماليــــة، ألــــتي تتــــدأخل مــــع ألمجموعــــات ألماليــــة
أ
ليــــوني، ألمجموعــــة ألماليــــة للســــويس، هــــي أ

ســـمال ألمـــالي ألـــدولي، ألـــذي يوجـــد مركـــزه ألعصـــبي
أ
لمانيـــة، و كلهـــا تنتظــــم فـــي شـــبكة ألرأ

أ
مريكيــــة و ألنجليزيــــة و أل

أ
أل

مريكية
أ
.بالوليات ألمتحدة أل

بنــــــــــــــــــاك، ألــــــــــــــــــتي تحتــــــــــــــــــل دور ألســــــــــــــــــيطرة فــــــــــــــــــي ألبنيــــــــــــــــــة ألنيوكولونياليــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالمغرب
أ
إن هــــــــــــــــــذه أل

وليغارشـــــية
أ
ســـــمالية ألعالميـــــة ألحـــــازم لل

أ
بنــــــــــــــــــاك،صناعة،مناجم،سياحة)، قـــــد لعبـــــت دورأ حاســـــما، فـــــي دعـــــم ألرأ

أ
(أ

.1965ألكمبرأدورية ألمغربية، منذ 
ولى، بوأسطة شركـتها ألفرعيــة ألمشــتركة 

أ
بناك ألثلثة أل

أ
،1960دور ألكـفيــل، منــذ بدأيــة كوفيمار، لقد لعبت أل

فــي ألنهــوض بالعمليــة ألسياســية تألقتصــادية فــي ألصــحرأء ألغربيــة، فــي إطــار ألســترأتيجية ألعالميــة للحتكــارأت ألــتي
مريكيــة، و مــع سياســيــي ألبرجوأزيــة ألكــبيرة ألســبانية، ألــتي

أ
ســفله، بتنســيق تــام مــع ألحتكــارأت ألبتروليــة أل

أ
ســنذكرها أ

.ممثلها ألنشيط، و كذأ وكلؤهم في ألمغرب و موريطانيااوييز يسمفو يعد 
كـثر حنكة فـي ألجزأئــر، ألـذي بينــا مظهـره ألبـترولي، بالبرجوأزبــة ألبيروقرأطيــة ألجزأئريــة إلـى

أ
دى أللعب أل

أ
و قد أ

.أللتحاق بالعملية
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نــه مــن ألســطحية ألبحــث علــى هــذأ ألمســتوى ألعميــق و ألحاســم، عــن تناقضــات بيــن ألمبرياليــة

أ
و هكــذأ، نــرى أ

مريكيــــة و ألمبرياليــــة ألفرنســــية، ففــــي ألحقيقــــة كــــانت هــــذه ألتناقضــــات موجــــودة، و قــــد أرتبطــــت بالديغوليــــة خلل
أ
أل

خير للبرجوأزية ألقومية ألفرنسية، و تكنوقرأط ألدولة ألفرنسية
أ
.ألستيقاظ أل

ســمالية، كمــا فــي ألــدول ألخاضــعة للبنيــة ألنيــو
أ
كولونياليــة، تنتهــي-لكــن ألوطنيــة ألبرجوأزيــة فــي هـذه ألــدول ألرأ

مريكية
أ
سمالية، تحت رعاية ألحتكارأت أل

أ
نصار ألندماج ألدولي للرأ

أ
.بالكنس من طرف أ

سمااي  3ج 
أ
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أ
ماسيطسة عمى مامومد مل

ماطفيمي 
كـثر

أ
كـثر فا

أ
. إن ألخصائص ألكولونيالية للمبريالية، كما وضحها لينين، تظهر ساطعة أ

خيــرة، لــم تغيــر هــذه ألخصــائص ألرئيســية، بــل
أ
سمالية، فالعشرين سنة أل

أ
خلفا، لما يزعمه بعض محاميــي ألرأ

. على ألعكس من ذلك، عملت على تفاقمها
ن تمركــز ألســلطة ألقتصــادية فــي: "فــي ألدرأســة ألــتي تمــت ألشــارة إليهــا ســابقاهاري ماغدوف و كما سطر ذلك 

أ
أ

صبح ممكنا فـي عـدد كـبير مــن ألصــناعات، بفضــل ألســيطرة علــى مصــادر ألمـوأد
أ
يد عدد محدود من ألشركات ألعملقة، أ

ولية عن طريق هذه ألشركات
أ
.أل

إن ألقدرة على ألحفاظ على تمركز هذه ألسلطة، و تصفية ألمنافسات ألوطنيــة و ألخارجيــة، و إضــعاف ألقــادمين
سعار و ألنتاج، لكنـه متوقــف علـى حيويـة و عدوأنيـة هـذه

أ
عمال بتوأفق مع ألسياسات ألحتكارية لل

أ
ألجدد، و تسيير أل

وليــة، علــى ألصــعيد
أ
ألشــركات ألعملقــة للحصــول و ألحفــاظ علــى تحكمهــا فــي ألقطاعــات ألرئيســية فــي ألــتزود بــالموأد أل

.ألعالمي
كــان هــذأ تحــت غطــاء ألعقلنيــة ألمختبئــة ورأء ألســتثمار فــي ألصــناعات ألســتخرأجية، طيلــة مرحلــة ألمبرياليــة

خص
أ
جل ألبترول، ولكن ضمن سلسلة كل ألموأد ألمعدنية بال

أ
.ألحديثة، ليس فقط من أ

وليـة، بـل
أ
جنـبي بـالموأد أل

أ
إن ألوضعية ألناتجة عن ذلك، ليـس تزأيـد تبعيــة ألوليـات ألمتحـدة أتجـاه ألتزويــد أل

."تبعية ألصناعة ألحتكارية باعتبارها أحتكارأت حول ألتحكم في ألتزود بهذه ألموأد
ن بســط أحتكــاره علــى ألســوق ألعالميــة

أ
ن تجمع ألشركات بعــد أ

أ
ينا، فيما يتعلق بالبترول، كيف أ

أ
ن رأ

أ
لقد سبق أ

خيرة
أ
زمة أل

أ
يضا تعزيز هذأ ألحتكار، في أل

أ
.للبترول، بوأسطة ألتفاقات ألمسماة ألكارتيل، تمكن من ألحفاظ، و أ

عله، حاسم، لفهم كيــف
أ
إن وزن ألكارتيل ألعالمي للبترول، ألمرتبط بسيرورة عملية ألتدأخل ألتي تم شرحها أ

خرى، بعملية ألصــحرأء ألغربيــة،
أ
ن هذه ألعملية، تندمج، من جهة، بعملية فدرألية ألجمهوريات ألعربية، و من جهة أ

أ
أ

و ذأك
أ
مريكية ألوأضحة، بهذأ ألقدر أ

أ
.ألمرتبطة نفسها بتجمع دول ألمغرب ألعربي تحت وصاية ألمبريالية أل

و فــي ألوأقــع، فــإن منطقــة ألصــحرأء، حيــث لــم يشــرع بعــد فــي أســتغلل ألبــترول فيهــا، هــي مجمــوع ألصــحرأء
ألغربيــة ألــتي تضــم كــل ألمنطقــة ألممتــدة مــن بشــار إلــى تنــدوف، و درعــة و طرفايــة و ألســاقية ألحمــرأء و وأدي ألــذهب و

.موريطانيا ألغربية
إن وجــود مــوأد بتروليــة، فــي هــذه ألمنطقــة ألوأســعة، شــيئ معــروف، لكــن مــتروك بعنايــة فــي ألظــل، إلــى غايــة

.إيجاد ألحلول ألسياسية ألتي ستمكن من إدماجها في ألنظام ألعالمي للبترول
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في نفس ألوقت، فالشـروع فـي أســتغلل فوسـفاط ألسـاقية ألحمـرأء، سيسـمح للمجموعــات ألصـناعية ألكيماويــة
وربيــة، بتعزيــز أحتكارأتهــا علــى مصــادر ألــتزود بالفوســفاط، كــان فــي لحظــة مــا، مهــددأ عــن طريــق ألرأدة ألضــعيفة و

أ
أل

.ألمترددة للبرجوأزية ألمغربية في سياسة مستقلة بالنسبة لمادة ألفوسفاط
ركـود ألمكـتــب: في ألطار ألحالي، حيث مثـل هـذه ألتجاهـات مسـتبعدة نهائيــا، فقـد تــم ألقيـام بعمليـة مزدوجـة

وليغارشــيتنا
أ
سـمال ألمــالي ألــدولي ل

أ
سـفي، عــن طريــق قنـاة خــدأم ألرأ

أ
ألشــريف للفوسـفاط، و تــدهور ألصـناعة ألكيماويــة با

ألكمبرأدوريــة، و قــد قــامت هــذه ألمجموعــات ألماليــة نفســها بتهييــئ أســتغلل فوســفاط ألســاقية ألحمــرأء، بوأســطة شــركة
دولية مرأقبة من طرفهم، و من طرف ألبرجوأزية ألكبيرة ألبيروقرأطية ألسبانية، شركة ستتمتع بوضع قانوني، فــي إطــار

مريكية و ألحتكارأت ألعالمية
أ
.ألدولة ألدمية للصحرأء ألغربية، و ألكل تحت وصاية ألمبريالية أل

ن ألعملية ألقتصــادية ألرئيســية للمبرياليــة توجـد فـي ألمغــرب ألكـبير،
أ
سباب تتلقى فيما بينها، أ

أ
ونرى إذن، ل

ســـيس ألصـــنيعة ألمبرياليـــة فـــي
أ
خـــرى، سياســـية و عســـكرية، تشـــبه ألعمليـــة ألـــتي بمقتضـــاها تـــم تا

أ
ســـباب أ

أ
يضـــا أ

أ
فهنـــاك أ

.ألشرق ألعربي، دولة إسرأئيل، هادفة إلى خلق صنيعة من نفس ألنوع في هذه ألمنطقة
كـثر ســكانا فــي ألمغــرب ألكــبير،

أ
ساســية للمبرياليــة، فــي ألمنــاطق أل

أ
ن ألســترأتيجية أل

أ
يضــا، أ

أ
مــا يفســر هــذأ أ

وليغارشــيات ألكمبرأدوريـة، و ألبيروقرأطيــات ألبرجوأزيــة
أ
كـثر حساسية إذن للحركـات ألسياسـية، هـي حمايـة و دعـم أل

أ
أل

.ألصغيرة، ألتي بإمكانها تحييد هذه ألحركات ألسياسية
يضــــا، فــــي هــــذأ ألنطــــاق، كيـــــف يكــــون دون جــــدوى، ألبحـــــث عـــــن أنســــجام ألســـــترأتيجية ألقتصــــادية

أ
نــــرى أ

ساســـي بالنســـبة للمبرياليـــة فـــي هـــذه
أ
للمبرياليـــة، بالنســـبة لكـــل بلـــد علـــى حـــدى، فـــي ألمغـــرب و ألجزأئـــر و تـــونس، فال

مــر ذلــك، دعــم ألفئت ألجتماعيــة
أ
نهــا، إذأ أســتدعى أل

أ
ألمنــاطق، يكمــن فــي محاصــرة ألحركــة ألثوريــة للجمــاهير، لحــد أ

ساسـية
أ
جــل حمايــة ألمنــاطق ألــتي تتمركـز فيهــا ألعمليــات أل

أ
كـثر فاشــية، و ذلـك مــن أ

أ
نظمـة أل

أ
شــكال أل

أ
كـثر طفيليــة و أ

أ
أل

ولية و ألتوأجد ألعسكري ألمباشر
أ
. للسيطرة على ألموأد أل

لــذلك نـــرى، كيـــف تكـــون وأهمــة نظريـــات ألعديـــد مـــن تكنوقرأطيينـــا و سياســـيينا ألـــبرجوأزيون ألصـــغار، ألـــذين
نهــم هـم مـن يمكنهــم

أ
مر إلى مســاندتهم فـي ألوصــول إلـى ألسـلطة، ل

أ
ن ألمبريالية سينتهي بها أل

أ
نفسهم بفكرة أ

أ
يخدعون أ

ناسا فاعلين و جديين بالنسبة للقتصاد ألمغربي
أ
ن يكونوأ أ

أ
.أ

مليون 15بالنسبة للمبريالية في ألمغرب، فالذي يهم، ليس فقط نجاعة ألقتصاد، بل منع ألتحرك ألثوري ل
. من ألمغاربة

وفقيــر، و مســاندة ألمبرياليــة ألمريكيــة سياســيا و أقتصــاديا،و
أ
هــذأ مايفســر تــذلل ألــوزرأء ألفرنســيين للجنــرأل أ

وليغارشيتنا
أ
.دون تحفظ، ل

 تقنــي و بشــكل وأضــح دأئــرة ألتعفــن، إلــى
أ
حــوأل، يتــم أللتجــاء بــدون ضوضــاء، لمــا يكشــف خطــا

أ
حســن أل

أ
فــي أ

سياد
أ
ل و هو خدمة أل

أ
.تغييرأت وزأرية، بالعتماد على نفس ألمعيار، أ

ساســـي بالنســـبة للمبرياليـــة، ليـــس تطـــبيق توصـــيات ألبنـــك ألـــدولي حـــول
أ
ن أل

أ
يضـــا، يتــــبين أ

أ
هكـــذأ، و هنـــا أ

وربييــن ألصــغار و ألمتوســطين
أ
يضــا تــرك ألتجــار أل

أ
وليغارشية ألكمبرأدورية، و ل يزعجها أ

أ
ألصلح ألزرأعي، و إنما دعم أل

وليغارشــية ألكمبرأدوريــة، و
أ
كـبر لل

أ
جـل ألربــح أل

أ
لمصيرهم، فعملية مغربة ألتجارة، هي قبل كل شيئ، تم وضعها مــن أ

وليغارشية
أ
.بالتالي للدوأئر ألمالية ألدولية ألتي أندمجت فيها هذه أل
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كـثر، توســيع نهبهــا للبلد، و

أ
كـثر فــا

أ
وليغارشــية ألكمبرأدوريــة، يمكنهــا، علــى إيقــاع يتعــرى أ

أ
ن أل

أ
هــذأ، مــا يفســر أ

كـثر علـى ألتبـذير و ألطفيليـة، و
أ
كـثر فـا

أ
لـة إدأريـة ترتكــز أ

آ
ألوصول إلى ميزأنية للدولة تساوي ثلث ألناتـج ألـوطني، لصــالح أ

خيــرة فـي ثمــن ألزبـدة
أ
توجيه على وجه ألحصر، ألقرأرأت ألقتصادية وفق شــهيتها ألفاحشــة، مثــال علـى ذلـك، ألزيــادة أل

درأهم تقريبا للكلغ، بعد ألتحكم في دأئرة ألستيرأد، كما هو ألحــال كــذلك 6درأهم إلى  2ألذي أنتقل دفعة وأحدة من 
رأضي ألزرأعية

أ
.بالنسبة لسياسة ألسدود، ألتي لتخدم سوى سياسة وضع أليد على أل

إن مقاربة أقتصادية محضة، ستخلص إلى كـون هـذه ألسياسـة متجهـة نحـو ألفلس، لكـن فـي ألحقيقـة تســتفيد
.من ألدعم أللمحدود للمبريالية

و وحـــده ألنضــال ألثــوري للجمــاهير، يســتطيع ألقضــاء علــى ألنــاهبين و مــدعميهم، لكـــن تفـــاقم ألنهــب، يخلـــق
.بالضبط ألظروف ألموضوعية لهذأ ألنضال ألثوري

ن ألقلع ألسياسـية و ألعسـكرية ألمقامـة فـي ألنقـط ألســترأتيجية فـي ألعـالم، يتــم دعمهـا بكــل
أ
يضا، أ

أ
هذأ يفسر أ

.ثمن، و بل حدود، من طرف ألمبريالية، كما هو ألحال بالنسبة لسرأئيل و جنوب أفريقيا
نه يمكـــن ألفصـــل بينهمـــا، كمـــا تفعـــل ألبورجوأزيـــات ألعربيـــة و ألفريقيــة، و تحريفيونـــا، ليــس إل

أ
إن ألتفكيــر بـــا

ــــبرجوأزي و ن ألفكــــر أل
أ
وهامــــا مرتبطــــة بالطبيعــــة ألطبقيــــة لهــــؤلء ألسياســــيين، و تخــــوفهم ألعضــــوي مــــن ألجمــــاهير، ل

أ
أ

قــل،
أ
و على أل

أ
ألمبريالي في جوهره يحتقر ألجماهير، و يعتقد بإمكانية ألتحكم في ألشعوب عن طريق إرشاء و مرأقبة، أ

".ألنخب"تحييد ما تسميه ألمبريالية ب
مــا ألديولوجيــة ألبرجوأزيــة ألصــغيرة، فل. فــي هــذأ ألعمــل، تقــدم ألديولوجيــة ألتحريفيــة مســاعدة للمبرياليــة

أ
أ

خرى في هذأ ألحتقار للجماهير
أ
كـثر من ألسماح لها بالدخول في هذه أللعبة، مشتركة هي أل

أ
.تطلب أ

كـثر، كيف ينهار ألنظام في ألعالم، و كيف ترمي ألجماهير بهذه ألنخب ألمزيفة إلى مزبلة
أ
كـثر فا

أ
و هذأ ما يفسر أ

جل تحررها
أ
.ألتاريخ، و كيف تنهض ألجماهير ألشعبية في كل مكان، من أ

ن فـــترة تعفـــن ألمبرياليـــة هـــي فـــي نفـــس ألـــوقت، و عـــن طريـــق ســـيرورة جدليـــة، ألفـــترة
أ
هـــذأ مـــا يفســـر كـــذلك، أ

إنهـــا ألفـــترة ألتاريخيـــة لتصـــفية ألمبرياليـــة علـــى. ألتاريخيـــة لســـتيقاظ ألشـــعوب، و تحركهـــا ألثـــوري علــى ألصـــعيد ألعـــالمي
.ألصعيد ألعالمي

خاتم 
فق ألسترأتيجي للكـفاح ألثوري للجماهير بالمغرب

أ
ن ما سبق، يوضح أل

أ
.نظن، أ

ن تحقــــق ألمبرياليـــة ديموقرأطيـــة برجوأزيــــة، علـــى حســـاب
أ
ن ننتظـــر مـــن مثـــل هكـــذأ مســـاومات، أ

أ
فل يجــــب أ

زق أقتصادي يجر هؤلء 
أ
ن يقع ما

أ
.إلى ألمساومة) ألخدأم(خدأمها، و ل كذلك أنتظار أ

نهــا ل تسـتطيع
أ
خيـرة وضـعية، جعـل ألمبرياليـة، تعـرف أ

أ
لقد خلـق ألتطـور ألسياسـي للسـنوأت ألخمسـة عشـر أل

جــل كبــح ألحركـة ألثوريــة للشــعب 15ألعتماد على سلطة سياسيين برجوأزيين مخنتين، عبر 
أ
سنة من أللتوأءأت، من أ

.فالمبريالية، ل يمكنها سوى دعم ألنظام ألمرتشي للطغمة ألنيوفيودألية. ألمغربي
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علـــى صـــعيد ألمغـــرب ألكـــبير، فهـــذه ألطغمـــة تتـــوأطئ مـــع ألبرجوأزيـــات ألبيروقرأطيـــة ألجزأئريـــة و ألموريطانيـــة و
ـــتي يتـــم تهييئهـــا فـــي ألعيـــون، إن هـــذأ ألتوأطـــؤ مكـــون محـــوري للســـترأتيجية ألمبرياليـــة فـــي ألتونســـية، و مـــع ألـــدمى أل

.ألمنطقة
لكـــن هـــذه ألســـترأتيجية، و ضـــرورأت ألمبرياليـــة فـــي ألفـــترة ألتاريخيـــة، ألـــتي هـــي فـــترة ألتصـــفية علـــى ألصـــعيد
خــرى ألضــعيفة فــي

أ
ضعف في هذه ألمنطقة، بترأبط جدلي مع أسبانيا، ألحلقــة أل

أ
ألعالمي، جعلت من ألمغرب ألحلقة أل

بيض ألمتوسط
أ
خرى من مدخل ألبحر أل

أ
.ألجهة أل

تي ألمناضـــلون ألثوريـــون
أ
و فـــي مقدمـــة ألكـفـــاح، يـــا

أ
هـــذأ يـــبين ألمســـؤولية ألتاريخيـــة لشـــعبنا، و فـــي ألمقدمـــة، أ

ساسية للنضال ألثوري للبرولتاريا و ألفلحين ألفقرأء
أ
.للطبقات ألجتماعية، ألذين يشكلون ألقوى أل

وليغارشــية ألكمبرأدوريــة ألمتعفــن، هــو فــي نفــس ألــوقت، و بشــكل ل أنفصــام
أ
إن ألكـفــاح ألثــوري ضــد نظــام أل

.فيه، كـفاح تحرري ضد ألمبريالية
ساسيا لجبهة تحررية بالغرب ألعربي، سيصبح ألكـفاح ألتــاريخي ألـذي سـيؤدي

أ
إن هذأ ألكـفاح، باعتباره محركا أ

إلــى أنهيــار ألســترأتيجية ألمبرياليــة فــي ألمنطقــة، مــدعما بــذلك، بشــكل حاســم، كـفــاح إخوأننــا ألفلســطينيين، ليصــبح
.بذلك، عامل هاما للثورة ألعربية و ألثورة ألعالمية

www.30aout.info                                                                                                              38

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل

رض ماصحسمء
أ
فمسطين جديدة في م

نفاس – ماعدد 
أ
 8 – 7: م
1972يةايس  – 1971دجةبس 

رض ألصــحرأء(نعــم، 
أ
درك). فلســطين جديــدة فــي أ

أ
حــدأع، وتــابع تطــور مشــكل ألصــحرأء، وأ

أ
ن مــن تمعــن فــي أتجــاه أل

أ
ل

هميـــة ألمنطقـــة أقتصـــاديا وعســـكريا، وغـــض ألنظـــر عـــن ألجعجعـــة أللفظيـــة حـــول
أ
ألسياســـة ألســـتعمارية ألســـبانية، وأ

و ) مغربيــة ألصــحرأء(
أ
و ) جزأئريتهــا(أ

أ
نهــا جميعــا تــدور فــي نفــس ألفلــك ألتقســيمي ألســتعماري وتحتفــظ) موريطانيتهــا(أ

أ
ل

بيــض ألمتوســط 
أ
ن... بالصحرأء كـقاعدة عسكرية لضرب حركة ألتحــرر ألـوطني وألقــوى ألثوريــة فـي غــرب ألبحــر أل

أ
درك، أ

أ
ل

و رودســيا ألجديـدة، ليــس مـن بــاب ألغـرأء ألصـحفي ألمبتـذل، إنـه وأقــع تعيشـه ألجمـاهير
أ
حديثنا عن فلسـطنة ألصـحرأء أ

.ألصحرأوية، وتحبل به ألتجاهات ألمبريالية
نفـاس مــن جديـد لتـدق نـاقوس ألخطـر، وتـوعي ألجمـاهير ألمغربيــة بحقيقــة مـا يحـاك لهــا فـي

أ
وفي هذه ألمرة، تقوم مجلـة أ

ة، وبكــل ثقــة فــي قــدرة ألشــعب ألعربــي فــي ألمنــاطق ألمحيطــة و فــي. ألخفــاء و يهــددها مســتقبل
أ
وخلصــتنا، وبكــل جــرأ

لة تحــرر ألصــحرأء توضــع ضــمن ســياق تحــرر ألشــعوب ألمحيطــة بهــا، وبــدعم قــوي مــن. ألقــوى ألثوريــة ألســبانية
أ
إن مســا

ساســـية، أســـتقلل ألجمـــاهير ألصـــحرأوية فـــي
أ
ألقـــوى ألثوريـــة ألســـبانية، و منطلـــق هـــذه ألعمليـــة ألتحرريـــة، ودعامتهـــا أل

جــل ألتحــرر
أ
ن يكــون إل بالكـفــاح. ألمبــادرة مــن أ

أ
ن ألتحــرر مــن ألســتعمار ل يمكــن أ

أ
و كمــا تعلمنــا كــل ألتجــارب ألثوريــة، أ

.ألمسلح، مع مرأعاة خصائص ألبلد وقوته ألسكانية وألجغرأفية
خــرى، ومــن جميــع

أ
ســباب بالــذأت، تطــرح ضــرورة دعــم مثــل هــذأ ألنضــال ألفــدأئي مــن ألخلــف بقوأعــد أنطلق أ

أ
ولهــذه أل

مــام رودســيا جديــدة،. ألجهات ألمحيطة بالصحرأء
أ
مام غزو أستيطاني، وخاصة بعد موت ألدكـتاتور ألعجوز فرأنكـو، أ

أ
إننا أ
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ن ألعديد مــن ألقــرأء ل يعــرف ألكـثير عــن ألصـحرأء،

أ
مام فلسطين جديدة في ألموقع ألغربي للبحر ألبيض ألمتوسط ، ول

أ
أ

ساسية
أ
ولية تعريفية مع ألحتفاظ بالخلصات أل

أ
ن يعطي معلومات أ

أ
.فقد حاول عرضنا أ

ن نعرض للقارئ ألمنهج ألذي تبعه ألتقرير
أ
فضل أ

أ
:ألدرأسة- ومن أل

ألموقع ألسكاني ) 1
نبذة تاريخية) 2
ألموأرد ألقتصادية ) 3
ألتركيب ألجتماعي وتطوره) 4
ألحزب ألمسلم) 5
1970حوأدع يونيو ) 6
طماع ألمتنازعة وألحتمالت ألوأردة)7

أ
أل

طريق ألتحرير) 8

:ماموقع وماسكان- 1
ساسيتين

أ
ألصـحرأء"وتســمى فـي ألصـطلح ألحــالي ب. ألساقية ألحمــرأء، و وأدي ألــذهب: تتكون ألصحرأء من منطقتين أ

لــف كلــم مربــع 288وتقــدر مســاحتها ب ". ألســبانية
أ
يحــدها مــن ألشــمال ألمغــرب، ومــن ألشــرق ألجزأئــر، ومــن ألجنــوب. أ

طلسي
أ
.موريطانيا، ومن ألغرب ألمحيط أل
لـف نسـمة، جــل ألسـكان عـرب، ويـدينون بالسـلم، ألـذي يعتـبر بالنســبة لهـم 250يقدر عـدد سـكانها، مـع ألتحفــظ ب 

أ
أ

ساسية لشخصيتهم ألمتميزة ضد ألغزو ألسباني
أ
.إحدى ألمقومات أل

:نبذة تاريخي  موجزة- 2
وقـــد حـــاول فـــي ألبدأيـــة أســـتغلل ألـــتركيب. حـــاول ألســـتعمار ألتســـرب للمنطقـــة منـــذ ألقـــديم، ولكنـــه فشـــل عـــدة مـــرأت

.ألقبلي، لذكاء ألتناقضات وألفتنة بين ألقبائل، ولكن محاولته لم تنجح
ول قافلــة تجاريــة دخلــت ألمنطقــة كــانت فــي

أ
هــالي ألمنطقــة، فــا

أ
 يتســرب عــن طريــق ألتعامــل ألتجــاري مــع أ

أ
وبعــد فــترة بــدأ

خــذ ألســمك(، وذلك عن طريق ألمقايضة بالسمك 1880سنة 
أ
، ثــم صــارت هــذه ألقوأفــل ألخارجيــة)بيع ألبضائع مقابل أ

.مهمتها حماية ألبضائع ألمستوردة) جنود 10(تقيم بها حامية قليلة ألعدد" برأكات"تبني مرأكز لها، وهي عبارة عن 
ي أســتعمار مباشـر، بــل بقيــت علـى تلـك ألحـال حـتى سـنة 1912وفي سنة 

أ
ولعــل. ومــا بعـدها 1956، لـم تشـهد ألمنطقـة أ

جنبي على أعتبار ألمنطقة سـوقا صـغيرة لترويــج ألبضـائع دون
أ
ذلك رأجع في ألغالب لفقر ألمنطقة وأقتصار ألستغلل أل

.حاجة إلى وجود أستعماري مباشر
ورغم ذلك، فقد قاوم ألسكان حتى ذلك ألوجود ألبسيط للستعمار، و طالبوأ بطرد ألسبانيين نهائيا، وحملــوأ ألســلح

، و1956و يســجل ألتاريــخ معركـة ألدشـيرة ألعظيمـة، ألـتي وقعــت ســنة . في وجه أســبانيا بقيـادة جيــش ألتحريــر ألمغربـي
يام، وتكبدت فيها قوأت ألستعمار ألسباني خسارة  5دأمت 

أ
لف جندي 30أ

أ
.أ
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فطلـب منهـم. ، وقـع توقـف جيــش ألتحريـر ألمغربـي، لكـن ألسـكان لـم يرضـخوأ1956ومع مجيـئ أسـتقلل ألمغـرب سـنة 

نــه
أ
ن ألستقلل ألشــامل لــم يتحقــق، وأ

أ
ن ينظموأ إلى ألقوأت ألنظامية، و رفض جزء منهم هذأ ألطلب باعتبار أ

أ
ألمغرب أ

، وإثــر ذلـك وزعــت"ألشــبيكة"وتجمهــروأ جنــوب طنطــان فــي مكــان يــدعى . لبــد مــن أســتمرأر ألكـفــاح و مقاومــة ألســتعمار
 أسـتمرأر ألمقاومــة

أ
عليهم ألسلطات ألمغربية منشــورأت تناشـد عــوأطفهم و ولءهـم، ولكــن ألسـكان تشـبتوأ بصــلبة بمبــدأ

جل تحرير ألساقية ألحمرأء و وأذي ألذهب
أ
.من أ

جــل إقنــاعهم"بوخشـيبة" ثم قام ألنظـام ألمغربــي باتصــال فـي مســتوى عــالي مـع رؤســاء ألقبائــل، وذلـك فـي مـؤتمر
أ
، مــن أ

.بالنضوأء في ألقوأت ألنظامية، لكن ألسكان رفضوأ
شعلت خلفا قبليا حربيا دأم سنة تقريبا، وكان ألمغــرب بــدوره يســاند فـي

أ
مام هذأ ألوضع، أستغلت فرنسا ألظرف، و أ

أ
وأ

خــرى
أ
ن ألهـدف مــن هـذه ألدسـائس مــن مختلـف ألجهـات،. هذأ ألخلف إحدى ألقبائـل، فـي صــرأعها مـع أل

أ
وكـان وأضــحا أ

هليــة للهــاء ألســكان عــن
أ
هــي ألقضــاء علــى بقايــا جيــش ألتحريــر، وتصــفية روحــه بيــن ألســكان، وإشــعال ألفتــن ألقبليــة أل

عدأء ألحقيقيين
أ
.أل

كيـد1958وحاولت فرنسا سنة 
أ
ســاس تا

أ
، تشكيل جمهورية في ألصحرأء، تكــون عاصــمتها تنــدوف، فرفــض ألشــيوخ علــى أ

.ألنتماء للمغرب
سلحة، وأتخذت من قوأدهم رؤساء عسكريين للمنطقة

أ
.ثم تقدمت أسبانيا، و رحبت بهم و منحتهم بعض أل

علن ألسكان عن مغربية ألمدينــة، ولكــن ألجزأئــر تــدخلت
أ
وبعد أستقلل ألجزأئر، بقيت منطقة تندوف بدون تحديد، فا

جبرتهم على ألستسلم، ثم عملت على دمجهم في ألمجتمع ألجزأئري
أ
. فا

مـام ألوضـع ألجديـد، تنقلــب علـى ألسـكان، وتكشــف عــن نوأياهـا1964وفي سنة 
أ
ت أســبانيا أ

أ
، حين ظهر ألفوسفاط ، بدأ

خــر يعــتزل، وبقــي ينــادي بعــدم شــرعية
آ
 إلــى ألمغــرب، وألبعــض أل

أ
 بعضــهم يلجــا

أ
ألســتعمارية، أضــطرب ألســكان، فبــدأ

.موأقف أسبانيا، ويحرض ألسكان
ت ألمعارضة تنمو في ألبوأدي وبعــض ألمـدن، فـي ألـوقت نفسـه ألـذي كــانت أسـبانيا تؤسـس مدينـة ألعيـون، وتهجــر

أ
وبدأ

ن موقـــف ألســـكان ظـــل ســـلبيا، ينحصـــر فـــي ألمعارضـــة
أ
ألســـبانيين إليهـــا، وتؤســـس فيهـــا مرأكـــز ألتبشـــير ألمســـيحي، إل أ

.ألصامتة
قــامت قوأعـد عســكرية لهــا فــي كـل1968وفي سنة 

أ
ت كـل شــيئ لتثــبيت وجودهــا ألســتعماري، إذ أ

أ
، كانت أسبانيا قد هيا

ي أنتفاضــة للسكان،عنـــد"ألمحبــس"و" ألدأخلــة"و" ســمارة"و" ألعيــون"مــن مدينــة 
أ
قــامت حكمــا عســكريا فــي وجــه أ

أ
، وأ

ت تطورأت سياسية هامة
أ
تية. هذأ ألحد، بدأ

آ
خرى أ

أ
.سنرجع إليها في نقط أ

:مامومرد ملقتصادي - 3
ساسا على ألحياة ألرعوية 

أ
سـماك، وألتجــارة)تربيــة ألبـل(يعتمد ألسكان في عيشهم أ

أ
، وقـع1965ومنـذ سـنة. ، وصـيد أل

همية خاصة باكـتشاف مناجم ألفوسفاط وألحديد، وألبترول وألغاز ألطبيعي
أ
عطى لهذه ألمنطقة أ

أ
.تطور جديد أ

فيمــا يخــص ألفوســفاط ، يوجــد بالمنطقــة أحتيــاطي مهــم، ويــتركز فــي منجمــي بــوكرأع، و تشــلة، أللــذين ســيتمكنان مــن
س"ألكــويرة"ويرتكـــز ألحديــد فــي منطقــة . و يمتــاز هــذأ ألفوســفاط بجــودة نوعيــة حســنة. تصــدير كميــة مهمــة ســنويا

أ
، ورأ

مر ألبترول وألغاز ألطبيعي
أ
نه ل زأل ل يستغل، وكذلك أ

أ
.بوجدور، إل أ
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خيـــر ألبـــترول فـــي منطقـــة" ج.ج.س"وأكـتشـــفت ألشـــركة ألفرنســـية 

أ
كـتـــوبر أل

أ
أمركبـــة نـــوع مـــن"(أديـــات أمركبـــة"فـــي شـــهر أ

ويوجــد هـذأ ألبــترول علــى ألســطح تقريبــا، وبكميــات ضــخمة، بحيــث يســهل أسـتغلله، لكــن". ألسـمارة"، قــرب )ألنبــات
.ألبدء باستخرأجه ل زأل لم يقع

طماع أستعمارية وأسعة وكـثيرة
أ
.هذه ألموأرد تجعل ألمنطقة محل أ

:ماتسكيب ملجتماعي وتطوره- 4
أ
:ماتكوين ماقبمي) م

ويرتبــط هـذأ بنوعيـة وســائل ألنتــاج ألمنحصـرة. يطغـى ألتكــوين ألجتمـاعي ألعشــائري ت ألقبلـي علـى ألباديـة فـي ألصــحرأء
.في تربية ألحيوأنات وخاصة منها ألبل، وحيث تنعدم ألفلحة، وألستقرأر ألجغرأفي للقبائل

وتنحصــر ألصــناعة ألتقليديــة فــي إطــار عــائلي مــوجه لســد ألحاجــات ألخاصــة بالقبيلــة، ول زأل تســويق هــذه ألبضــائع، فــي
.إطار سياحي مثل، ثانويا

وإذأ كــان نظــام ألتوزيــع ألــورأثي لملكيــة". ورأثة ألحرفة، وأستخدأم ألمعلمين"وتنظيم ألعمل في هذأ ألمجال يعتمد على 
"ألعشــار"وسائل ألنتاج وموأرد ألعيــش حســب ألقـانون ألسـلمي ســاريا، فـإن أســتغلل مجمــوع ألممتلكــات يقــع ضـمن 

ن وســـائل ألعيـــش يســـتفيد منهـــا ألجميـــع فـــي إطـــار عـــائلي و قبلـــي
أ
ي أ

أ
ـــوأزي هـــذأ ألتنظيميـــن ســـيادة ألقيـــم ألنســـانية. أ وي

...ألمعروفة عند ألبدو من شهامة، وعقلية جماعية، وكرم ألخ 
نه ل يمتاز علـى غيـره إل بكـونه صــاحب علــم وشـرف وكـرم، ويشــتغل بملكيتـه تمامـا

أ
ي رئيسها،أ

أ
صل في شيخ ألقبيلة أ

أ
وأل

عضاء ألقبيلة
أ
.كبقية أ

هم ألقبائل ستة
أ
ولد دليم، ألعروسيين، قبيلة ماء ألعينين: أ

أ
ولد تدرأرين، أ

أ
زركيين،أ

أ
.ألركيبات، أ

غلبهـا خــارج ألصـحرأء فـي إحـدى ألبلـدأن ألمجـاورة،
أ
ويختلف ألنشاط ألقتصادي ألسائد حسب ألقبائل، فمنها ما يوجد أ

و بالتجـــارة
أ
ن ينتـــج عـــن ذلــك. ومنهــا مــا يغلـــب عليــه ألترحـــال، ومنهــا مــن يشـــتغل خصوصــا بصــيد ألســمك، أ

أ
وطـــبيعي أ

أختلف في مستوى ألعلقة، و بالتالي مستوى ألتناقض حاليا مـع ألسـتعمار، وكـذلك مسـتوى ألرتبــاط بإحــدى ألبلـدأن
خرى

أ
.ألمجاورة، من قبيلة ل

هــذه ألوضــعية ألقبليــة تعتــبر عنصــرأ معــرقل لنمــو ألــوعي ألجمــاعي، ولحــم مجمــوع ألجمــاهير فــي نهــوض عــام وموحــد ضــد
ولعبت مختلف ألدوأئر ألستعمارية وألرجعية على ألعقلية ألقبلية لعرقلة ذلك ألنهوض بالضــبط ، ولمحاولــة. ألستعمار

هدأف سياسية في غير مصلحة ألجماهيرألصحرأوية
أ
.تحقيق أ
:يدمي  ماتمدن- ب

ول عامـــــل موضـــــوعي 
أ
ـــــة" لتمـــــدن"أ وليـــــة لنشـــــوء مرأكـــــز حضـــــرية، كـــــان مجيـــــئ ألقوأفـــــل ألتجاري

أ
و لظهـــــور أللبنـــــات أل

أ
أ
ت تروج ألعملـة ألنقديــة ألــخ " ألنغلق"ألستعمارية، ألتي كسرت وضعية 

أ
وتتمركــز ألمصــالح ألتجاريــة ألمبرياليــة... وبدأ

قسـاطا باهظـة مقابــل تسـبيق ألبضـائع). ألجــزر ألخضـرأء(في لس بالماس 
أ
خــذ منهـم أ

أ
وتعتمـد علـى وسـطاء صــحرأويين، تا

ن فيهم ألضمانات ألضرورية
أ
ن ترى أ

أ
.لهم بعد أ

جور،
أ
يضا كعامل ثاني، إحدأع جيش نظامي دأئم وما

أ
وهناك أ
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خيــرأ، وعلــى ألخصــوص، أكـتشــاف معــادن ألفوســفاط وألحديــد، وبدأيــة أســتغللها، ونمــو مرأكــز حضــرية لتجمــع

أ
وهنــاك أ

.ألسكان وأستقرأرهم
ولية ألناشئة

أ
هم ألمرأكز ألحضرية أل

أ
:أ

لــف نســمة 20وهــي ألعاصــمة، ويقــدر ســكانها ب : ألعيــون- 
أ
كــبر مركــز تجــاري، كمــا تشــهد حركــة ســياحية. أ

أ
يربطهــا. وهــي أ

كـثر مـن بــاخرتين للنقــل. خط للسكة ألحديدية بالمنجمين ألفوسفاطيين بوكرأع و تشلة
أ
.وتتـوفر علـى مينـاء كـبير يتســع ل

.كما توجد فيها ألمدرسة ألثانوية ألوحيدة ألموجودة في ألصحرأء
مريكيــة ألقاعــدة ألعســكرية ألـتي أضــطرت إلـى: ألدأخلــة- 

أ
ويســود بهــا صــيد ألسـمك، كمـا نقلــت إليهــا ألوليــات ألمتحـدة أل

.إجلئها من ليبيا
.وبها ثكنات عسكرية، كما يوجد قربها أحتياطي ألبترول: ألسمارة- 
هميــة سياســية نظــرأ لقربهــا مــن : ألكــويرة-

أ
ألمدينــة ألموريطانيــة ألــتي" أبطيــح ألزويــرأت"وهــي مركــز معــدن ألحديــد، ولهــا أ

ثيرأت هــذه ألحركــة
أ
صـدأء وتــا

أ
تتمركز فيها شركة أستخرأج ألحديد، وألحركة ألعمالية ألنضالية دأئمة فيهــا، وألكــويرة تنقــل أ

كـــبر تمركـــز للعمـــال 
أ
جـــانب أســـبانيين 20حـــوألي (ألنضـــالية إلـــى بـــوكرأع حيـــث يوجـــد أ

أ
لـــف عامـــل مـــا بيـــن صـــحرأويين وأ

أ
أ

).وغيرهم
هميتهــــا ألســــترأتيجية نظــــرأ لقربهــــا مــــن حــــدود ألبلــــدأن ألثلثــــة: ألمحبــــس-

أ
يضــــا ثكنــــة عســــكرية، لهــــا أ

أ
ألجزأئــــر،: وهــــي أ

.وموريطانيا، وألمغرب
وطبعــا، ل زألــت هــذه ألبــوأدر ألحضــرية جنينيــة، بحيــث لــم تتبلــور بعــد كوحــدأت أقتصــادية متكاملــة ألــتركيب، وبحيــث
ســاس موضــوعي لضــمحلل

أ
ينحصــر نموهــا فــي حــدود ألحاجــات ألقتصــادية وألعســكرية للســتعمار، ولكنهــا مــع ذلــك أ

.ألعلقات ألعشائرية، وتطوير تناقضات أجتماعية جديدة
:ملمح ماتمايز ماطبقي- ج
دوأت لســيطرته، مقابـــل- 

أ
 يســتقطب شــيوخ ألقبائــل، ويجعـــل منهــم أ

أ
ن ألســتعمار بــدأ

أ
ول ملحظــة فــي هــذأ ألطــار، أ

أ
أ

ساس أرستقرأطي رجعي وعميل
أ
.أمتيازأت مادية وسياسية، وقد صارت تتشكل هذه ألفئة على أ

 ألقبيلــة بالشــعور بامتيــازأت و وصــاية ألشــيوخ و تعــاملهم مــع ألغــزأة ألســبانيين
أ
ن صــعود ألكـفــاح. وعــادة مــا تبــدأ

أ
ولشــك أ

نهــــم يعتــــبرون ألعمــــاد ألمحلــــي للمنـــــاورأت.ألتحـــــرري سيفضــــح بشــــكل صــــارخ خيـــــانتهم ألتامــــة لقضــــية ألجمــــاهير
أ
كمــــا أ

بعـــد ألمصـــالح
أ
ألســـتعمارية ألرأميـــة إلـــى إجهـــاض ألـــوعي ألتحـــرري وســـد ألبـــاب فـــي وجـــه ألعوأصـــف ألثوريـــة ألـــتي تهـــدد أ

جنبية، ألمعدنية وألتجارية وألعسكرية
أ
.ألستغللية أل

قســاطا- 
أ
خــذ منهــم أ

أ
س بهــا ، وهــم عــادة فــي تنــاقض مــع ألحتكــارأت ألســتعمارية ألــتي تا

أ
مــا ألتجــار فيشــكلون فئــة لبــا

أ
أ

ن وأحد
آ
شخاص في أ

أ
رباح ألضئيلة لضمان عيش كـثير من أل

أ
ن مقتضيات ألكرم، وتسخير أل

أ
مجحفة، هذأ بالضافة إلى أ

.تدفع بكـثير منهم نحو ألفلس
.هناك فئة من ألصحرأويين ألمنضوين في ألجيش- 
تها عملية أسـتغلل منجـم ألفوسـفاط - 

أ
ما ألطبقة ألعاملة فحديثة ألعهد، إذ وأكبت نشا

أ
علـى يــد شـركة رباعيــة بمسـاهمة(أ

مريكيــة وألمانيــة
أ
موأل أسبانية وفرنسية وأ

أ
كـثر، لكــن). أ

أ
كـثر فــا

أ
ن أتسـاع هـذأ ألســتغلل ســيفرض نموهــا ألكمـي أ

أ
ولشـك أ

ألسلطات ألستعمارية ألسبانية تتبع منهجا خاصا في تكوين هذه ألطبقة ألعاملـة، فهـي تفتــح سـجلت فـي ألقبائــل لكــل
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خذ منهــم ألصــور وعقــود ألزديــاد وغيــر ذلـك، وفـي كــل مـرة تســتدعي قسـما ضـئيل منهــم

أ
من يريد ألعمل في ألمناجم، وتا

جرة قدرها ألجمالي
أ
شهر فقط، يتقاضى ألعامل خللها أ

أ
للعمل في ألمنجم، لكن، ليس بصفة دأئمة، وإنما لمدة ثلثة أ

لف فرنكا 80
أ
ن يتقاضى من ألشركة مقابــل بطـالته ألدأئمـة. أ

أ
وبعد هذه ألمدة يسرح ألعامل نهائيا من ألعمل على أساس أ

لف للعامــــل ألمــــتزوج و 10تعويضــــا قــــدره 
آ
عــــزب  7500أ

أ
وألرقــــم ألتقريــــبي لعــــدد ألعمــــال). شــــهريا(فرنــــك للعامــــل أل

لــف تعيــش فــي ألبطالــة ألمعوضــة 15ألــف عــامل، منهــم  20ألصــحرأويين
أ
غلــب ألعمــال ألمســتقرين وألــدأئمين هــم. أ

أ
وأ

.أسبان، جلبتهم ألسلطات من بلدها للعمل في ألميناء وألسكك ألحديدية وحتى في قسط من ألمناجم
يــة مســاوأة دأخــل ألعمــل، طبعــا

أ
يــة حريــة نقابيــة، وعــن أ

أ
وألسياســة ألســتعمارية ألخبيثــة فــي. ول مجــال للحــديث عــن أ

.تشكل ألطبقة ألعاملة كطبقة مستقرة قائمة بذأتها يضر طبعا بإمكانيات ألنضال ألعمالي وتطور ألوعي ألجماعي للعمــال
لكن وضع عدم ألستقرأر، وألضطهاد دأخــل ألمعمـل خلل فــترة ألعمــل، يســمح بنمـو وعــي منــاهض للسـتعمار، ينقلــه

.ألعمال إلى ألبادية عند عودتهم
خيــرأ ألفئت ألشــابة -

أ
غلبيــة ألســكان، ولزألــت إحــدى خصائصــها عــدم ألســتقرأر" ألمبلــترة"وهنــاك أ

أ
وألعاطلــة، وتمثــل أ

وضـاع ألســتعمارية، وجذريــة. ألجغرأفي، بحيث تنتقل باستمرأر بين ألبادية وألمدينــة
أ
وهـذه ألفئــة شـديدة ألتـذمر مــن أل

ن كـانت
أ
و رجعــت إلـى بلدهـا بعــد أ

أ
في موقفها من ألشيوخ ألخونة، وفي مقـدمتها فئـة متعلمـة وعاطلــة، تعلمـت محليـا، أ

وهــذه ألفئــة حيويــة ومرتفعــة ألــوعي طبعــا، وعــادة مــا تجــدها فــي قطيعــة تامــة مــع.فــي مــدأرس ألبلــدأن ألمجــاورة كــالمغرب
ول. مخلفات ألعقلية ألقبلية

أ
س رمح حركة ألتحرر وعمادها أل

أ
نها تمثل رأ

أ
.ويمكن ألجزم، على أ

ن تبقى في موقفها غير أليجابي من ألســتعمار" ألبادية"وإلى جانب هذه ألفئة ألمتقدمة من ألجماهير، فإن - 
أ
ل يمكنها أ

ن ألســـتعمار ألســـباني، فـــي إطـــار تخوفـــاته، يعلـــف ألشـــيوخ ألعملء، ويســـتفز ألقوأفـــل ألرحـــل، إذ
أ
طـــويل، خصوصـــا وأ

سوأق لرخصته 
أ
ويقيم ألثكنات وألقوأعد ألعسكرية في عــدد... ألخ ) 1967منذ (يفرض حدودأ لنطاق تجولها، ويخضع أل

رض ألصحرأء
أ
.من نقط أ

:ماحزب مامسمم- 5
ن 

أ
ولـــي علـــى محـــاولت ألحتـــوأء وألســـتغلل مـــن ألمصـــادر ألمبرياليـــة" ألحـــزب ألمســـلم"يمكـــن ألقـــول أ

أ
كـــان رد فعـــل أ

.وألرجعية
عطـــى رئســـتها لمحمـــدي بـــن" جبهـــة"، كـــون ألمغـــرب 1967ففـــي ســـنة 

أ
مـــن بعـــض ألمـــوظفين ألمغاربـــة ألصـــحرأويين، وأ

مـم ألمتحـدة فـي كـون ألصـحرأء مغربيـة 
أ
مـام هيئـة أل

أ
ألجمـاهير(سالك، لتكون كوأجهة لقرأر مطالب ألحكومـة ألمغربيـة أ

ن ماضي زعمائها سيئ" ألجبهة"ألصحرأوية لم تؤيد هذه 
أ
).ل

نــه 
أ
)رأخيــل(للسـكان، بقيـادة ألمستشــرق " ألممثــل ألشــرعي"وأهتدت أسبانيا لنفس ألمنهج فشكلت بدورها وفــدأ أدعــى أ

.رئيس ألمخابرأت ألسبانية في ألمنطقة
رأضــيها"وقامت موريطانيــا مـن جهتهــا تطــالب بالصـحرأء 

أ
ساسـية تتكـون". كجـزء مــن أ

أ
ت قناعـة أ

أ
مـام هـذه ألمنــاورأت بـدأ

أ
وأ

جـــل ألحقـــوق ألشـــرعية وألحقيقيـــة لســـكان ألصـــحرأء،
أ
عنـــد ألســـكان وهـــي ضـــرورة تشـــكيل حركـــة مســـتقلة تناضـــل مـــن أ

جـل ألقضـاء علـى
أ
ولى، وبعيــدأ عـن كـل ألمنــاورأت ألـتي تحـاك ضـدهم، ومــن أ

أ
بالعتماد على قدرأتهم ألنضالية بالدرجة أل

ن تفرضها عليهم ألدوأئر ألمبريالية وألرجعية
أ
.ألوصاية ألتي تحاول أ
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ســس فــي شــهر دجنــبر 

أ
ولــي عــن هــذأ ألتجــاه، وقــد تا

أ
، معتمــدأ فــي ألبدأيــة علــى1966وقــد كــان ألحــزب ألمســلم ألتعــبير أل

فكــار بصــري محمــد 
أ
فكــار خطــري ولــد ألجمــاني ألمعاديــة للوجــود ألســتعماري، ثــم تعــزز با

أ
، ألــذي دخــل)بفتــح ألصــاد(أ

ألمغربيــة،" ألجبهــة"، هاربا من متابعة ألشرطة ألمغربية، ألتي جرها عليه موقفه ألمعادي لتاســيس 1967ألمنطقة سنة 
علن عنه في مجلة 

أ
."ألشموع"وألذي أ

صــدقاء ألمخلصــين، وكــون لــه صــندوقا
أ
قربــاء وأل

أ
وقــد تكــون ألحــزب فــي ســرية تامــة، فــي مدينــة ألســمارة، معتمــدأ علــى أل

عضــاء 
أ
ر أســباني ثــم يــدفع بانتظــام 2000يــدفع ألعضــو فــي ألبدأيــة (ماليــا أعتمــادأ علــى ألوأجبــات ألماليــة ألــتي يــدفعها أل

جرتـه% 5
أ
صحاب ألمهــن ألحـرة(وقـد أنتمـى إليـه ألسـكان مــن كـل ألفئت ). من أ

أ
وحـدد ألحـزب مبـادئه). عمـال، جنــود،أ

ساسية كما يلي
أ
: أل
.تحرير ألصحرأء من ألوجود ألسباني-1
لكــن ألتطــورأت فيمــا بعــد وضــعت خلفــا شــديد. ألنضــمام إلــى ألمملكــة ألمغربيــة مــع ألحتفــاظ بحقــوق ألســكان كاملــة-2

لة
أ
.ألحدة بين قادة ألحزب حول هذه ألمسا

.طريق ألتحرير هي ألحرب ألمسلحة، ألمعتمدة على جيش وطني من ألسكان-3
ي مـن ألبلـدأن ألثلثـة

أ
سـلحة، ولكنـه لـم يحصــل عليهـا مـن أ

أ
مـوأل، وحــاول شـرأء أل

أ
سـاس، جمـع ألحـزب أل

أ
وعلـى هـذأ أل

موأل
أ
.ألمجاورة، و وقف عند مرحلة تكديس أل

هميتها ماسياسي  1970مسمسل حومدث جومن - 6
أ
:و م

، عرفت ألدبلوماسية ألمغربية تحركــا وأســعا، أســتهدف ألحصــول علــى بعــض ألغنــائم، مـع تكريــس ألوضــع1970في سنة 
شكال

أ
.ألستعماري بشكل من أل

ي ألعـــام ألـــدولي، نظمـــت أســـبانيا حفل كـــبيرأ فـــي مدينـــة ألعيـــون، جلبـــت إليـــه ألعديـــد مـــن
أ
مـــام ألـــرأ

أ
وفـــي إطـــار ألمزأيـــدة أ

خــرى بشــاحناتها لجمــع. ألمبعوثين ألصحفيين من كـثير من ألبلدأن، وعن كل وسائل ألعلم
أ
وبعثت أســبانيا مــن جهــة أ

.ألسكان من ألبوأدي لشرأكهم في ألحفل
نصاره وبنى خيامه ألخاصة، ونظم حفل خاصا بــه

أ
وشعر ألحزب ألمسلم باللعبة، فقرر ألمشاركة، وجمع عددأ كبيرأ من أ

.في ربوة تشرف على مكان ألحتفال ألسباني
ألرأبطـة"كان ألموجودون فـي ألخيـام ألسـبانية، مــن جاليـة أسـبانية، ومستشــرقين وشـرذمة مـن ألخونـة، ينـادون بحيــاة 

".ألسبانية ت ألصحرأوية
وكــان ألشــعب فــي صــمت رهيــب فــي خيــام ألحــزب ألمســلم، وبعــث ألحــاكم ألعســكري للمنطقــة رئيــس ألشــرطة وألخــائن

.فــي ألخيــام ألســبانية وألتبـــاحث مــع ألســلطات فــي مطــالبهم" ألنضــمام إلــى ألســكان"ألمســاعد لــه، ليطلبــا مــن هــؤلء 
جاب ألجميع

أ
و عملء ألسـبان: "وأ

أ
ما ألموجودون في خيــامكم فهــم إسـبان مستشـرقون، أ

أ
.ألصحرأويون موجودون هنا، أ

".ضرورة تطويعهم"وبعد أستشارة رئيس ألشرطة مع ألحاكم ألعسكري ألعام وقع ألتفاق على 
ن دخــول ألخيــام. وذهــب رئيـــس ألشــرطة ومعــه فريــق، بقصــد إجبـــارهم علــى ألقــدوم

أ
علنــوأ لــه أ

أ
لكــن ألســكان نهــروه، وأ

ن فصاعدأ
آ
نهم ل يقبلون بتحرك أسباني في ألمنطقة، بدون إرأدة ألصحرأويين، من أل

أ
.ممنوع عليه ل
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حد ألسكان قتيل

أ
ردى أ

أ
طلق ألنار وأ

أ
خرج مسدسه، وأ

أ
ربعــاء . (فغضب رئيس ألشرطة، فا

أ
يونيـو علــى 17وقــع ذلـك يـوم أل

).ألساعة ألخامسة عشية
فـرغ ألرصاصـتين ألبــاقيتين فـي

أ
حد ألسكان صخرة وضرب بها قائد ألشرطة على صدره، وأنتزع مسدسه، وأ

أ
خذ أ

أ
عندها، أ

خيرة، لتخبر ألحاكم ألعسكري بما وقع
أ
.أتجاه ألشرطة ألسبانية، ففرت هذه أل

ي عملء أســـبانيا(وجمـــع ألحـــاكم ألعســـكري توقيعـــات مـــا يســـمى بالســـكان 
أ
وأمـــر للقــوأت ألنظاميـــة بتطويـــق). أ

أ
عطـــى أل

أ
وأ

خــرون شــهدأء
آ
وظلــت ألطلقــات. ألحــزب فــي خيــامه وإطلق ألنــار عليــه مــن كــل صــوب، ففــر كـثير مــن ألســكان وســقط أ

يام
أ
.ألنارية تسمع في مدينة ألعيون حتى ألساعة ألثانية ليل، وتم منع ألتجول لمدة ثلثة أ

كبر من ذلك
أ
حد عشر قتيل، لكن ألحقيقة أ

أ
حرقــت بــالبنزين . وقد صرحت أسبانيا بسقوط أ

أ
ن أســبانيا أ

أ
53ويضاف إليهــا أ

.كلم 20شخصا في غابة وأدي ألساقية ألبعيدة عن ألعيون ب
موأله

أ
ن كل من عثر عليه ألسبانيون زجوأ به في ألسجن، وقد حصلوأ على كل وثائق ألحزب وأ

أ
.وألمؤكد، أ

خريــن، فــإن ألســلطات
آ
فــرأد أ

أ
مــا رؤســـاء ألحــزب، خصوصــا بصـــري محمــد، ومحمــد بـــن لوشــاعة بــن ألبصــير، وخمســة أ

أ
أ

.ألسبانية وحدها عالمة بمصيرهم لحد ألساعة
ساسية

أ
حدأع ثلثة تطورأت أ

أ
:وقد تبع هذه أل

.تعمق ألوعي ألوطني ألتحرري للسكان، وتوسع ألستعدأدأت ألنضالية فيهم- 
نظمـة ألمجـاورة، وبالتــالي تعمـق ألرأدة علـى شـق ألتحريـر باسـتقلل سياسـي، وأعتمـادأ- 

أ
تعمـق ألشـمئزأز مــن موقــف أل
ساس

أ
.على ألمكانيات ألذأتية بال

ن ألمعارضـــة أحتوتهـــا ألســـلطات ألســـتعمارية-
أ
ن خطـــري. غيـــاب ألقيـــادة ألوطنيـــة، ل

أ
ـــى ذلـــك، أ هـــم ألشـــارأت إل

أ
ومـــن أ

وليــن للحـزب ألمســلم، أنضـم إلـى 
أ
حــد ألمؤسســين أل

أ
وقـد نــادى فـي ألبدأيــة بالمغربــة، ثــم. ألصـحرأء" برلمــان"ألجمـاني، أ

طر"صار ينادي بالحماية لفترة مؤقتة يتم خللها 
أ
ن من "تكوين أل

آ
ألصــحرأويين ألســبعة ألمنتــدبين" ألممثلين"، وهو أل

عضــاء إلــى 7عضــوأ، ينتــدب مــن بينهــم  40مــن "برلمــان ألصــحرأء"يتكــون ". (ألكــورتيس"فــي ألبرلمــان ألســباني ألمــدعو 
أ
أ

وهــذه ألتطــورأت ألسياســية، تجعـــل جمــاهير ألصــحرأء تتطلــع إلــى قيــادة ثوريــة جديــدة، لنضــالها). ألكــورتيس ألســباني
مالها على ألشباب

آ
.ألتحرري، وهي تعقد كل أ

طماع مامتةازع ، وملحتمالت ماومردة- 7
أ
:مل

ساســــية فــــي ألمنطقــــة، وبالضــــافة إلــــى ألتطويــــق* 
أ
ول ظــــاهرة هــــي عمــــل إســــبانيا، علــــى ضــــمان نفوذهــــا ومصــــالحها أل

أ
أ

رض ألصــحرأء، صــارت أســبانيا تشــرك معهــا ألمبرياليــات
أ
ألعســكري، وألقمــع ألوحشــي، وألمضــي قــدما فــي أبــتزأز خيــرأت أ

خرى في ألستغلل، حتى ل تبقى معزولة في سياستها عن ألمبريالية ألعملقة
أ
.أل

طــرأف لســتغلل ألمنــاجم
أ
يضــا، حــدثان دبلوماســيان. وضــمن هــذأ ألطــار تــدخل سياســة ألشــركات متعــددة أل

أ
وهنــاك أ

هامان، يرتبطان بعموم أسترأتيجية ألمبريالية في ألمنطقة، تلك ألسترأتيجية ألرأمية إلـى بنـاء قاعـدة عدوأنيــة، سياسـيا
.وعسكريا في ألمنطقة، ومرأقبة مجموع غرب ألوطن ألعربي، وضرب حركات ألتحرر ألفريقية

مين مصــــالحهما ألمبرياليــــة فــــي ألصــــحرأء1969فقــــد وقعــــت أســــبانيا وفرنســــا، ســــنة 
أ
ــــتا ، معاهــــدة للــــدفاع ألمشــــترك، لـ

.وموريطانيا بالخصوص
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مريكا وأسبانيا سنة 

أ
مريكية في قلب1970كما وقع تمديد معاهدة بين أ

أ
، تقبل بمقتضاها أسبانيا تمديد وجود ألقوأعد أل

مريكـا بتثــبيت وجـود أسـبانيا فـي ألصـحرأء 
أ
بقوأعـدها ألعسـكرية فـي ألمنطقـة، وبنفوذهـا ألسياسـي"أسبانيا، مقابــل قيـام أ

طرأف ألمنازعة لسبانيا، وبنفوذها ألدبلوماسي على ألصعيد ألدولي
أ
.لدى بعض أل

.ألجزأئر ت موريطانيا- ألمغرب : ألظاهرة ألثانية هي تطورأت ألمحور ألثلثي*
ن ألمـؤتمر. وألحلقـة ألهامـة فـي هـذأ ألصـدد هـو مـؤتمر نوأديبـو ألمشـهور، وألــذي فشـل حســب أعـترأف دبلوماسـي

أ
ويظهـر أ

جزأء
أ
:دأر بوضوح، حول موضوع ألتقسيم إلى ثلثة أ

.ألمنطقة ألشمالية ألغنية بالفوسفاط، تتبع ألمغرب- 1
.ألمنطقة ألجنوبية، ألغنية بالبترول، تتبع موريطانيا- 2
طلســي لتمريـر معادنهــا- 3

أ
و وقــع خلف بيــن ألمغـرب وموريطانيــا حــول موقـع منفـذ. يعطــى للجزأئــر منفــذ علـى ألمحيــط أل

خر
آ
ن يقع في ألجزء ألتابع للطرف أل

أ
.ألجزأئر، حيث يريد كل طرف أ

كــد عنــدها إرأدتهــا
أ
خــرى، وأ

أ
نظمة ألقائمة عند جماهير ألصحرأء مرة أ

أ
ساء هذأ ألموقف ألتقسيمي طبعا، إلى سمعة أل

أ
وقد أ

.في شق طريق تحرير نفسها بنفسها
نها قد خفت

أ
طماع بين دول ألمحور ألثلثي فيظهر أ

أ
ما فيما يرجع لتناقضات أل

أ
.أ

خيـر 
أ
ن: "، حيــث قــال)1971(مما يشير إلى ذلك، من جهــة موريطانيــا، كلمـة ولــد دأدة، فـي ألمـؤتمر ألفريقــي أل

أ
يجــب أ

كـد فــي عــدة" نعمل على زوأل ألستعمار، من منطقة ألساقية ألحمرأء ووأدي ألذهب
أ
نـه قبـل ذلــك، أ

أ
وهـذأ فـي مـوقفه، ل

ن أعترأف ألمغرب بموريطانيا ل يلغي مطالب موريطانيا في ألصحرأء"مناسبات على 
أ
".أ

ن ألجزأئر لم تعد تنازع ألنظام ألمغربي، ربما مقابل
أ
يضا أ

أ
:ويظهر أ

.أعترأف ألمغرب بسيادة ألجزأئر على تندوف- 
.إقرأر وضعية ألحدود ألحالية بين ألبلدين- 
.أتفاق ألنظامين في معاهدة إيفرأن على ألستغلل ألمشترك لمعادن ألحديد في ألجبيلت قرب تندوف- 

.وأرتبط ألمغرب بدوره مع إسبانيا، بمعاهدة لحسن ألجوأر وألتعاون ألفني وألثقافي
ن ثلثة أحتمالت لتطور ألوضع ألسياسي للمنطقة*

آ
.وهناك أل

ولهـــا ألتقســـيم، ويــــروج فـــي ألـــدوأئر ألرســـمية ألســـبانية، حيـــث يقبـــل نظـــام ألجنـــرأل فرأنكـــو بهـــذأ ألتقســـيم، ويرفضـــه
أ
أ

ن ألمغـــرب قـــدم أقترأحـــا، يتضـــمن إعطـــاء. ألجنـــرألت ألمتشـــبثون بالســـيطرة ألكاملـــة وألمباشـــرة علـــى ألمنطقـــة
أ
ويظهـــر أ

مريكــــــا وأســــــبانيا
أ
ــــــوزيعه بيــــــن أ ن مــــــردود أســــــتغلل ألمنــــــاجم، يتــــــم ت

أ
ســــــاس أ

أ
ألمغــــــرب جــــــزءأ مــــــن ألفوســــــفاط علــــــى أ

يضا سيادة ألمغرب على ألمنطقة، مع ترك .وألمغرب
أ
فـي يـد ألســبانيين لمـدة" حيث صيد ألسـمك" (ألدأخلة"ويتضمن أ

مريكية فيها 30
أ
. سنة مع ألحتفاظ بالقاعدة ألعسكرية أل

ن تشــكل حكومـة مـن رؤسـاء ألقبائــل، لكــن تحــت ألحمايـة ألسـبانية- 
أ
ثـاني ألحتمـالت، هـو ألحكــم ألـذأتي، ويتضـمن أ

طر محلية"لمدة معينة، في أنتظار 
أ
.، حيث صار يختفي1970وقد كان هذأ ألشعار رأئجا حتى عام ". تكوين أ

قلية ألسبانية، على طريقة رودسيا، ومن مقومات هذأ ألحتمال- 
أ
:ثالث ألحتمالت، هو حكم أل

رض- 1
أ
عدأد كبيرة، قصد جعلهم يشكلون ضـغطا سـكانيا علـى طريقـة ألسـتعمار ألســكاني ل

أ
هناك ترحيل للسبانيين با

قدمية عشر سنوأت زورأ في ألمنطقة. فلسطين
أ
 هذأ ألتهجير في ألستينات، وتمنح لكل ألمهاجرين ألسبانيين أ

أ
.وقد بدأ
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ثروأ على حسابها- 2

أ
خرى تعلق حركة تحرير . تعلق ألعسكريين بالمنطقة، ألتي أ

أ
جزر"(لس بالماس"ويلحظ من جهة أ

).بالمنطقة، حيث يريدون بناء دولة صحرأوية بقيادة تلك ألجبهة) ألخالدأت
كـثر من بوركوس ومن لس بالماس- 3

أ
.في حالة زوأل ألنظام ألفرنكوي، فإن ألصحرأء مرشحة للنفصال أ

عمال ألبرتغاليين في جنوب إفريقيا-4
أ
. ألسبانيون يدعون ألسكان إلى مقارنة سلوكهم في ألمنطقة، با

:طسيق ماتحسيس- 8
تي

آ
لة ألصحرأء، تلك ألمعطيات ألمترأبطة بين بعضها ألبعض، يمكن إجمالها كال

أ
ساسية في مسا

أ
:إن ألمعطيات أل

.أستمرأر ورسوخ ألهوية ألعربية لجماهير ألصحرأء، وتشبتها بتلك ألهوية- 
تصـــاعد ألوجـــود ألمبريـــالي ، باتجـــاه تحويـــل ألمنطقـــة ألصـــحرأوية إلـــى قاعـــدة عدوأنيـــة علـــى مجمـــوع ألمنطقـــة ألعربيـــة- 

.وألفريقية ألمحيطة
رض ألصحرأء- 

أ
.أنكشاف ألنوأيا ألتوسعية وألتقسيمية وألستغللية ألبغيضة من طرف ألرجعيات ألمحيطة با

تصاعد إرأدة ألجماهير ألصحرأوية في فرض أستقللها ألسياسي، ورفض ألوصايات ألدبلوماسية وألسياسـية، وألعتمـاد- 
ساس على إمكانياتها ألذأتية لشق طريقها في درب ألتحرير

أ
.بال
ن أنضــوت بقيتهــا- 

أ
ن تعرضــت ألمعارضــة ألقديمــة للقمــع، وبعــد أ

أ
ن، خصوصــا بعــد أ

آ
غيــاب قيــادة وطنيــة صــلبة لحــد أل

.ضمن ألمؤسسات ألستعمارية
مال في إعطاء ألقيادة ألثورية ألبديل في ألطلئع ألشابة ألثورية ألصلبة- 

آ
.أرتكاز كل أل

.هذه ألمعطيات، تمكن من تحديد ألملمح ألعامة لتطور نضال جماهير ألصحرأء
:مادور ماطميعي اجماهيس ماصحسمء في تحسيس مامةطق  ) 1

ساسية، ألتي عرقلت نمو حركة ألتحرير في ألصــحرأء، ضــمن ألســتعمار ألســباني وألســيطرة
أ
إن من ألعوأمل ألتاريخية أل

ألقتصادية وألعسكرية وألمبرياليــة وضـد ألخونـة ألمحلييـن، هـو ألتـدخل ألمسـتمر خلل كـل ألفـترة ألتاريخيــة ألماضـية
رض ألصــحرأء،

أ
لتطويق وتفريق ألمبادرأت ألتحريرية في ألصحرأء، وفرض ألوصاية عليهــا مــن طــرف ألرجعيــة ألمحيطــة بــا

رأضــي ألصــحرأوية. وخاصة منها من جانب ألرجعية ألمغربية
أ
.وقد وقع دومـا هـذأ ألتــدخل ألرســمي تحــت غطـاء مغربيــة أل

ن ألفلس ألملموس للرجعية على صعيد ألمعركة ألوطنية، وتعدد أرتباطاتهــا وتوثــق تبعيتهــا للمبرياليــة،
أ
ومن ألوأضح أ

.يجعلها في ألصف ألمعادي عمليا لتحرير ألجماهير ألصحرأوية
إن تعمـــق ألتنـــاقض بيـــن ألجمـــاهير ألصـــحرأوية، وألســـلطات ألســـتعمارية، يســـير بمـــوأزأة أنكشـــاف ألتعامـــل ألرجعـــي ت

م"ألمبريالي على حسابها، ويجعلها بالتالي تنفـر مـن شــعار 
أ
فـي ظــل ألظــروف ألسياســية وألتاريخيــة" ألنضـمام للــوطن أل

.ألحالية
ومــن تــم يتخــذ ألــدور ألسياســي ألمســتقل، لحركــة ألتحريــر ألصــحرأوية طــابعه ألحاســم فــي شــق ألطريــق ألفعلــي ألصــحيح

كــــدت حــــوأدع يونيــــو 
أ
، حتميتــــه وضــــرورته بالنســــبة للجمــــاهير1970للكـفــــاح، طريــــق ألعنــــف ألثــــوري ألمســــلح، ألــــذي أ

إن شـــق هـــذأ ألطريـــق، تحــــت شــــعار محاربــــة ألســــتعمار ألســــباني ، وألهيمنـــة ألمبرياليــــة فــــي. ألصــــحرأوية ألمضـــطهدة
ول، علـــى ذأت ألجمـــاهير ألصـــحرأوية، ليتطلـــب رفـــض ألوصـــاية ألسياســـية مـــن ألرجعيـــة ألمحيطـــة

أ
ألصـــحرأء، بالعتمـــاد أ

رأضي ألصحرأء، بكل حزم
أ
.با

www.30aout.info                                                                                                              48

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
:مرتباط تحسر ماصحسمء، يتحسر مامةطق  ماعسيي  مامحيط  ) 2

عله، ليلغــي ألشــعار أللفظــي حــول 
أ
ساســي أ

أ
 أل

أ
تي علــى ألضــرورة ألحتميــة، فــي" مغربيــة"إن ألمبــدأ

أ
ــا ن ي

أ
ألمنطقــة، دون أ

.تفاعل ألنضال ألتحرري في ألصحرأء مع ألنضال ألتحرري في ألبلدأن ألمحيطة بالصحرأء
و

أ
و ألموريطــــاني أ

أ
وهــــذأ ألطــــرح يلغــــي ألنزأعــــات ألقليميــــة وألشــــوفينية ألمختلفــــة، ســــوأء كــــانت مــــن ألجــــانب ألمغربــــي أ

 ألتضــــامن بيــــن حركــــات ألتحــــرر فــــي ألمنطقــــة
أ
ن خصــــائص ألمجتمــــع. ألصــــحرأوي ذأتــــه، ويســــتبدل ذلــــك بمبــــدأ

أ
ذلــــك أ

:ألصحرأوي ألمتمثلة في 
. ضعف عدد ألسكان- 
. ألطبيعة ألجغرأفية ألصحرأوية للمنطقة- 
رأضي ألبلدأن ألمجاورة" لجئين"وجود - 

أ
.صحرأويين في ألمناطق ألمجاورة للصحرأء، دأخل أ

وخصائص ألسيطرة ألعسكرية وألسكانية ألستعمارية، هذه ألخصائص ألموجزة، تجعل من ألمستحيل تحقيق ألنصر
على ألعدو ألستعماري، إذأ لم تعتمد حركـة ألتحــرر ألصــحرأوية علـى قوأعـد خلفيـة جماهيريـة ونضـالية صـلبة، تمامـا علـى

لة ألفلسـطينية وألبلـدأن ألمحيطـة بهــا
أ
هميـة ألقصـوى للمبـادرة ألكـفاحيــة ألصـحرأوية. غرأر ألمسا

أ
وهـذأ ألرتبــاط ل يلغـي أل

وضــاع ألمحيطــة، و وضــع حــد للنتظاريــة ألدبلوماســية بممارســة ثوريــة ملموســة، و رفــع ألوصــاية
أ
فــي تحريــك مجمــل أل

ن تضــع. باســتعادة ألثقــة بــالنفس لجمــاهير ألصــحرأء
أ
وإنــه لمطــروح علــى ألجمــاهير ألعربيــة فــي مجمــوع بلــدأن ألمنطقــة، أ

ن حركـات ألتحــرر فـي ألمنطقـة، سـيكون
أ
ألتضـامن ألنضـالي مـع ألجمـاهير ألصــحرأوية فـي جــدول نضــالها ألملمـوس، كمـا أ

مطلـــوب منهـــا إقامـــة جبهـــة نضـــالية صـــلبة، لموأجهـــة ألمخططـــات ألعدوأنيـــة، وألســـتغللية، وألتقســـيمية ألســـتعمارية
شــكال ألهيمنــة

أ
مامهـا باســتمرأر، مصـلحة ألجمـاهير فـي ألتحــرر ألشـامل مـن كـل أ

أ
يــة جهــة كـانت، وأضـعة أ

أ
وألرجعيــة مــن أ

ية جهة كان
أ
.ألمبريالية، و متجاوزة كل منطق إقليمي، وشوفيني من أ

وإن ألجمــــاهير ألمغربيــــة علــــى وجــــه ألخصــــوص وطلئعهــــا، نظــــرأ لطبيعــــة ألممارســــات ألرجعيــــة ألبغيضــــة، وللموأقــــف
 ألتضــامن ألفعــال وألعملــي، مــع نضــال ألجمــاهير ألصــحرأوية، وأضــعة تلــك

أ
ن تلــتزم بمبــدأ

أ
ألصــلحية أللفظيــة، عليهــا أ

هـــدأفها هـــي ، فـــي ألتحـــرر مـــن ألمبرياليـــة، وألرجعيـــة
أ
ألعلقـــة ضـــمن ألـــترأبط ألتـــاريخي، بيـــن ذلـــك ألـــدعم ألنضـــالي، وأ

.ألعميلة
ن تتضــامن نضــاليا وجماهيريــا، وبكــل ألوســائل، مــع كـفــاح

أ
خيــرأ، فــإن علــى ألحركــة ألديموقرأطيــة فــي إســبانيا ذأتهــا، أ

أ
وأ

.جماهير ألصحرأء، وعموم ألمنطقة، ضمن نضالها ضد ألنظام ألفاشي بقيادة فرأنكو وألرجعية ألسبانية
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ماموقف ماوطةي ماحقيقي من ماصحسمء
و مهام ماحسك  ماجماهيسي  و قومها ماثوري  و ماديموقسمطي 

مام"
أ
اى مل مفتتاحي  جسيدة "مإ

1974- يةايس 19عدد 

 علــى
أ
ن تغييــرأ جــذريا قــد طــرأ

أ
حــزأب ألبرجوأزيــة مــن قضــية ألصــحرأء، قــد يعتقــد أ

أ
إن مــن أنســاق مــع موأقــف أل

صــبحت بيــن عشــية و ضــحاها حكمــا وطنيــا
أ
ن كمشة ألحسن ت عبد ا ت ألــدليمي قـد أ

أ
ألوضع ألسياسي في ألمغرب، و أ

هدأف ألحقيقية للحكم ؟ . يسعى إلى تحرير ألصحرأء من قبضة ألستعمار ألسباني
أ
فما هي أل

زمتـــه
أ
منــذ وفـــاة علل ألفاســي، كــان ألحكـــم يهيـــئ للـــدخول فــي ألحـــوأر مـــع ألحـــزأب ألبرجوأزيـــة للتخفيـــف مـــن أ

كــدت ألتجربـة ذلــك، أســترجاع ألنفـس للتمكــن مـن قمــع ألحركـة. ألسياسية ألخانقة 
أ
و يستهدف ألحكم من ألحـوأر، كمـا أ
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ن ألخطــورة ألــتي وصــلتها وضــعية ألجمــاهير و نمــو

أ
كــبر فــي مرحلــة لحقــة، و أ

أ
حــزأب ألسياســية بســهولة أ

أ
ألجماهيريــة و أل

ألحــس ألــوطني لشــعبنا، و تصــاعد كـفــاح ألشــعوب ألمســتعمرة و ســـقوط ألحكــم ألســتعماري فــي ألبرتغــال، قــد شـــكلت
فرصــة ثمينــة أســتغلها ألحكــم لتغليـــف ألبــؤس و ألتشــريد و ألقمــع ألــذي تعـــاني منــه ألجمــاهير ألشــعبية لــدفع ألســتعمار

.ألسباني إلى قبول أقتسام ألنفوذ في ألصحرأء
.هكذأ جعل ألحكم قضية ألصحرأء مركز سياسته ألدأخلية و ألخارجية 

إن ألحكم ل يرفض ألسيطرة ألقتصادية و ألثقافيــة و ألوجـود ألعســكري للســتعمار ألســباني و ألمبرياليــة، كمــا
ن مصالحه ترتبط أرتباطــا وثيقــا بمصـالحها فـي ألمنطقـة

أ
خير دون خجل، ل

أ
علن ألحسن ذلك في خطابه أل

أ
و هـو يسـعى. أ

سمال ألمبريــالي ألــذي يســتغل خيــرأت ألصــحرأء
أ
سماله ألكمبرأدوري بالرأ

أ
فمشــروع ألحكــم يســتهدف ألســيطرة. إلى دمج رأ

مـــا وســـائله فل تتعـــدى ألضـــجيج. علـــى إدأرة ألصـــحرأء لتقويـــة مشـــاركـته كطـــرف فــي أســـتغلل ألمنطقــة و قمـــع جماهيرهـــا
أ
أ

ييـــد عـــالمي لخطتـــه و ألضـــغط علـــى
أ
ـــة، لضـــمان تا حـــزأب ألبرجوأزي

أ
ألعلمـــي و ألنشـــاط ألدبلوماســـي للســـفارأت و قـــادة أل

.ألستعمار ألسباني للقبول ببعض شروطه
إن ألمصـــالح ألقتصـــادية و ألسياســـية للطبقـــة ألحاكمـــة هــي ألمحـــرك ألوحيـــد لديماغوجيـــة ألحكـــم حـــول ضـــرورة

:لذلك يطمس كل ألعرأقيل ألتي تقف حاجزأ في تنمية هذه ألمصالح . تحرير ألصحرأء 
إن ألحكــم يتجاهــل ألمطامــح ألحقيقيــة لجمــاهير ألصــحرأء، و يبــذل كــل مــا فـي وســعه لكـتســاب عناصــر مــن- 1-

ي ألعــام ألعربــي و
أ
مــام ألــرأ

أ
ألصــحرأء، تقــف مــع خطتــه و تخــدمها ليقــوي وصــايته علــى ســكان ألمنطقــة و يفــرض تمــثيله لهــا أ

.ألدولي
و نشــاطه ألدبلوماسـي لطمـس و قمـع) رأديــو ، تلفــزة ، صــحف ( يعمل ألحكم على توسيع ضجته ألعلميــة - 2-

.أستعدأد شعبنا للدعم ألكـفاحي ألنضالي لجماهير ألصحرأء
ـــة - 3- لقمـــع كـــل ألمبـــادرأت) تطـــبيق ألقـــانون ألقضـــائي ألجهنمـــي ألجديـــد ( يشـــدد ألحكـــم إجرأءأتـــه ألدكـتاتوري

و باتجـــاه دعـــم كـفـــاح
أ
وضـــاعها ألمعاشـــية و أنـــتزأع ألحريـــات ألديموقرأطيـــة، أ

أ
ألنضـــالية للجمـــاهير، ســـوأء باتجـــاه تحســـين أ

.ألتحرر ألوطني للجماهير ألصحرأوية
ن خطــة ألحكــم ل تعــتزم- 4-

أ
يبــذل مبعوثــو ألحســن مجهــودأت جبــارة لقنــاع ألســتعمار ألســباني و ألمبرياليــة بــا

تصــفية ألمصــالح ألســتعمارية و ألمبرياليــة فـي ألمنطقــة، بــل تعــتزم ترســيخ ألســيطرة ألمبرياليــة تحــت شــكل أســتعماري
.جديد 

حـزأب و ألقـوى ألسياسـية تتفــق- 5-
أ
ن مجموع ألشعب و كـل أل

أ
حزأب ألسياسية هاته ألخطة كا

أ
يقدم ألحكم و أل

و هـــاته محاولـــة يائســـة لعـــزل ألحركـــة ألماركســـية ت أللينينيـــة ألمغربيـــة ألـــتي ترفـــض هـــذأ ألموقـــف رفضـــا قاطعـــا، و. عليهـــا
حــزأب ألبرجوأزيــة و تطــرح

أ
هــدأف ألحقيقيــة للحكــم و أل

أ
جــل فضــح أل

أ
تشــكل ألقــوة ألسياســية ألوحيــدة ألــتي تناضــل مــن أ

.قضية ألصحرأء من زأوية كـفاحية ثورية
إن موقـــف ألحكــم يخــدم ألســيطرة ألمبرياليـــة فــي ألمنطقــة و يســعى إلــى إخضــاعها لنظــام أســـتعماري جديــد، ل

.يناهض مصالح ألستعمار ألسباني في ألجوهر
حــزأب، فــإن أتفاقهــا حــول خطــة ألحكــم، لــم يتــم بمناســبة مشــكل ألصــحرأء فقــط

أ
مــا أل

أ
فقــد كــانت قبــل ذلــك. أ

و. تبحث عن صيغة لقتسام مناصب ألحكومة مع ألنطام، نظرأ لعجزها عن تحقيق مصالحها بتجنيد ألجمـاهير ألشـعبية
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حـــزأب

أ
حـــزأب إلـــى محطـــة ألحكـــم، هكـــذأ دخلـــت أل

أ
لـــم تكـــن قضـــية ألصـــحرأء إل ألقـــاطرة ألـــتي عجلـــت بوصـــول عربـــة أل

ي شرط، مستندة على ألوعود ألكاذبة
أ
فكل حزب برجوأزي ينتظــر مــن ألحكــم. ألبرجوأزية في دعم سياسة ألحكم بدون أ

ن يخفف ألقمع ألمسلط عليه، مقابل ألخدمات ألتي يقدمها 
أ
".عن طيب خاطر"أ

حـــزأب ألبرجوأزيـــة مـــن ألصـــحرأء يلتقـــي فـــي جـــوهره مـــع موقـــف حكـــم عصـــابة ألحســـن ت عبـــد ا ت
أ
و موقـــف أل

ي شـيئ علـى ألطلق" لتحريرهـا"فقد نصبت ألحسن مدأفعا عــن قضـية ألصـحرأء و قائـدأ . ألدليمي أللوطنية
أ
و لــم تقــم بـا

لتجنيد ألجماهير ألشعبية، و إطلق ألحريات ألديموقرأطية لتعبئتها و تحســين شــروط معيشــتها، و ألقيــام بــدعم كـفــاحي
حزأب ذيلية لسياسة ألحكم، و تغض ألطرف عــن سياســة ألتجويــع. ملموس لنضال ألجماهير ألصحرأوية

أ
صبحت أل

أ
فقد أ

.و ألتشريد و ألتجهيل و ألقمع ألتي تعاني منها ألجماهير ألكادحة
فقـــد شـــكلت جمـــاهير. إن فـــرض وصـــاية ألحكـــم ألرجعـــي علـــى جمـــاهير ألصـــحرأء مهمـــة رجعيـــة و ليســـت وطنيـــة

لة بديهيــة و وأضـحة تمـام ألوضـوح، لكـن ألشــعب
أ
ألصحرأء عبر ألتاريــخ وحـدة متينـة مـع ألشــعب ألمغربـي، و هـذه ألمسـا

و قــد. ألمغربــي قــد تعــرض إلــى عمليــة تقســيم علــى يــد ألســتعمار ألســباني، ألــذي عــزل منطقــة ألصــحرأء عــن بــاقي ألمغــرب
.عمل طوأل فترة ألحتلل على تكسير كل ألصلت ألتي تربط ألمنطقة بالمغرب

و دخلــــت ألجمــــاهير ألصــــحرأوية قهــــرأ فــــي علقــــات ألقتصــــاد ألســــتعماري، و وجهــــت كـفاحهــــا ضــــد ألســــتعمار
.للتخلص من ألستغلل ألبشع و ألقمع ألوحشي ألذي يسلطه عليها

و إن تخلف ألقتصاد في ألمنطقة و ألسيطرة ألعســكرية و ألسياسـية و ألثقافيــة ألسـتعمارية علـى كــل ألمنطقــة،
دى إلــى نشــوء وأقــع خــاص رغــم أرتبــاط ألمنطقــة تاريخيــا

أ
و ألعمــل علــى فصــل ألصــحرأء عــن ألمغــرب بكــل ألوســائل، قــد أ

.بالمغرب
إن ألمغــرب يختلــف كـثيرأ عــن ألصــحرأء، مــن حيــث مســتوى ألقتصــاد و طبيعــة ألــتركيب ألجتمــاعي، و طبيعــة
ألنضال و ألمهام ألسياسية، لذلك فإن حركـتنا ألماركسية ــ أللينينيـة ل تعتــبر ألجمـاهير ألصــحرأوية تشــكل شـعبا متكـامل

ن ذلــك يــترك جمــاهير ألصــحرأء تجــاه ألســتعمار ألســباني بمفردهــا، و. مســتقل أســتقلل كــامل عــن ألشــعب ألمغربــي
أ
ل

يفرض على ألمنطقة وجودأ مستقل عن ألمغرب، و ثورة وطنية ديموقرأطية في ألصحرأء ل ترتبط بــالثورة ألمغربيــة إل فــي
ي جمـاهير ألصـحرأء ألـتي تكافـح ضـد فصـل ألمنطقـة. إطار ألثورة ألعربية

أ
و تعتبر حركـتنا ألماركسية ــ أللينينية فـي ذلـك رأ

.نهائيا عن ألشعب ألمغربي 
ن ألمنطقــة

أ
يــة وصــاية علـى جمـاهير ألصـحرأء، بادعــاء أ

أ
خــرى ل تفــرض حركـتنـا ألماركسـية ــ أللينينيــة أ

أ
و مــن جهــة أ

ي جمــاهير ألصــحرأء و قوأهــا ألوطنيــة فــي إعــادة بنــاء وحــدتها مــع
أ
مغربيــة و يجــب ضــمها إلــى ألمغــرب تعســفا، و يبقــى رأ

حزأب ألبرجوأزية
أ
سس نضالية هو ألحاسم مهما كان موقف ألحكم و أل

أ
.ألشعب ألمغربي على أ

ن ألوحــــدة ألقتصــــادية و ألجتماعيــــة و ألثقافيــــة و ألكـفاحيــــة بيــــن
أ
و تؤكــــد حركـتنــــا ألماركســــية ــ أللينينيــــة علــــى أ

ألشعب ألمغربي و جماهير ألصحرأء، نظـرأ لتعرضــها للتكسـير مـن طـرف ألســتعمار ألسـباني و ألحكـم ألعميــل ألمتـوأطئ
ســــاس وطنــــي ديمــــوقرأطي، وطنــــي ينــــاهض

أ
معــــه، يجــــب إعــــادة بنائهــــا و يجــــب تقويتهــــا و إرســــاؤها مــــن جديــــد، و علــــى أ

ألستعمار و ألمبريالية في ألمغرب و ألصحرأء، و ديموقرأطي يناهض ألرجعية ألعميلة في ألصحرأء و ألحكــم ألعميــل فــي
.فالطار ألصحيح لعادة بناء هذه ألوحدة هو ألجمهورية ألديموقرأطية ألشعبية. ألمغرب
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رض ألمغــرب و ألصــحرأء، إل بدمــج كـفــاح ألتحــرر

أ
و ل يمكن ألوصول إلى بناء جمهورية ديموقرأطية شعبية على أ

هـــدأف
أ
ألـــوطني للجمـــاهير ألصـــحرأوية بكـفـــاح شـــعبنا ضـــد ألحكـــم ألملكـــي ألعميـــل، فـــي كـفـــاح وأحـــد و جبهـــة وأحـــدة و با

خذ شـعبنا فـي هـذه ألمسـيرة مهمـة ألمسـاهمة و ألـدعم لنضــال ألجمـاهير ألصــحرأوية، ألـتي تتعــرض. مشتركة و موحدة
أ
و يا

يدي ألثالوع ألمبريالي ت ألستعماري ت ألرجعي
أ
خبث ألمخططات على أ

أ
.ل

ن تكـون كـفاحيـة تعتمـد علـى قـدرة ألجمـاهير و طاقاتهــا ألنضــالية ألعاليـة
أ
شــكال ألـدعم ألكـفــاحي يجــب أ

أ
و. و إن أ

جــل دعــم
أ
ن ألحكــم يســلط ألنهــب و ألرهــاب علــى ألجمــاهير ألكادحــة لشــل أســتعدأدها ألنضــالي، فــإن ألكـفــاح مــن أ

أ
بمــا أ

وضــاعها ألمعاشــية ألمزريــة، و أنــتزأع
أ
جــل تحســين ألجمــاهير ل

أ
نضال جماهير ألصحرأء يرتبط أرتباطا وثيقــا بالنضــال مــن أ

جل تعبئتها للنضال بجانب جماهير ألصحرأء في معركة ألتحرر ألوطني
أ
.ألحريات ألديموقرأطية ألمهضومة ببلدنا من أ

إن إفشال مخططات ألحكم يتطلب توحيد صفوف كل ألمناضلين ألديموقرأطيين ألمخلصين في جبهة وأسـعة
جل 

أ
: مناهضة للحكم، تناضل من أ

:فسض ماحسيات ماديموقسمطي  - 
حرية ألضرأب * 
حرية ألتنظيم و ألتعبير* 
إطلق سرأح ألمعتقلين ألسياسيين* 

: تحسين شسوط معيش  ماجماهيس - 
جور * 

أ
رفع أل

توقيف ألطرد * 
ساسية * 

أ
ثمان ألموأد أل

أ
تخفيض أ

حذف ألضرأئب غير ألمباشرة * 
رأضي على فقرأء وصغار ألفلحين* 

أ
توزيع أل

 
.مساندة جماهيس ماصحسمء و ماةضال يجانبها ضد مامشاريع ملستعماري  في جبه  مكافح - 

مساندة ماثورة مافمسطيةي - 
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حكم ماحسن – عبد   – مادايمي
حكم ماعطش و ماجوع و ماطسد و ماسيمي

 74 يوايوز 29 
صدرته 

أ
مام " منشور أ

أ
وضاع ألمزرية للجماهير بطنجة " إلى أل

أ
حول أل

زمة ألماء ألتي ذهب ضحيتها عدد من ألموأطنين
أ
تي في مقدمتها أ

أ
و ألتي تا

: يا جماهيس طةج  

زمــة ألحكـم ألعميـل و تصـاعد نضـالت ألجمـاهير ألشـعبية
أ
تتميز ألوضعية في ألمغرب في ألوقت ألرأهن بتعمـق أ

ن يضـــمن للجمـــاهير . و فـــي مقــدمتها ألطبقـــة ألعاملـــة
أ
ألعيـــش"فحكـــم عصــابة ألحســـن ت عبــد ا تألـــدليمي ل يســتطيع أ

كما تتغنــى إذأعتـه و تلفزتـه، و لهـذأ فهـو يسـتعمل ألوسـيلة ألوحيـدة ألـتي تضـمن لـه" ألديموقرأطية"و" ألحرية"و " ألرغيد
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ربعة منهم بجروح

أ
صاب أ

أ
طلق ألرصاص على عمال جرأدة فا

أ
ألبقاء و ألستمرأر في ألستغلل و هي وسيلة ألقمع، حيث أ

تلميــذأ مــن مناضــلي ألنقابــة ألوطنيــة للتلميــذ، كمــا أعتقــل و حــاكم ألطلبــة مــن مناضــلي 22خطيــرة، و أعتقــل و حــاكم 
خيــرأ فــي طنجــة تمــت محاكمــة 

أ
مــوأطنين، و هنــاك أعتقــالت و محاكمــات فــي كــل 3ألتحــاد ألــوطني لطلبــة ألمغــرب، و أ

...وقت و مكان 
و فـــي مقابـــل سياســـة كمشـــة ألحســـن ت عبـــد ا ت ألـــدليمي، فـــإن ألجمـــاهير ألشـــعبية فـــي كـــل مكـــان تخـــوض

جــل ألحريــات ألديموقرأطيــة،
أ
جــور، ضــد سياســة ألطــرد، حــق( نضــالت عديــدة للمطالبــة بحقوقهــا و مــن أ

أ
ألزيــادة فــي أل

يـــدي ألمســـتغلين مكاســـب مهمـــة تشـــجعها علـــى ألمزيـــد مـــن....)ألشـــغل، حـــق ألتعـــبير، حـــق ألتنظيـــم 
أ
، و تنـــتزع مـــن أ

.ألنضال
إن ألجماهير ألشعبية في طنجة كجزء من ألجمــاهير ألشــعبية ألمغربيــة تعيــش وضــعية خطيــرة، بســبب سياسـة

و تظهر خطورة وضـعية ألجمـاهير ألشـعبية فــي مــدينتنا عامــة. سياسة ألقمع و ألتشريد و ألتجويع: ألحكم ألملكي ألعميل 
حياء ألشعبية خاصة 

أ
زمة ألماء حيث ينقطع ألماء في ...) بني مكادة، ألسوأني، ألمصلى (و في أل

أ
غلب" سبيل"في أ

أ
في أ

ن ألطبقـــة ألحاكمـــة تهتـــم
أ
يـــة محاولـــة لمعالجـــة ألوضـــعية، و هـــذأ ليـــس غريبـــا ل

أ
وقـــات، و ل تقـــوم ألســـلطات ألعميلـــة با

أ
أل

وطيلت ( بمصالحها 
أ
و تـترك ألجمـاهير تمـوت عطشـا بعـدما تــدهورت...) تصدير ألماء إلى جبل طارق، توفير ألماء فـي أل

زمـة ألمـاء مـوت . وضـعيتها ألمعيشـية
أ
فـي 1فـي كسـبارطا،  1فـي مرشـان،  2فـي بنـي مكـادة،  1(مـوأطنين  5و مـن نتائــج أ

.، فمن ألمسؤول عن كل هذأ ؟ إنها عصابة ألحسن ت عبد ا ت ألدليمي طبعا)ألمصلى
سمالي عبد ألمنعم ألطنجاوي في معمل 

أ
خرى فإن ألرأ

أ
ي مبرر بطرد ما يزيــد"تيسمار"و من جهة أ

أ
، قام و بدون أ

ية محاولة لرجاعهم" ألتحاد ألعام"عامل، و لم تقم ألنقابة ألتقسيمية  48عن 
أ
إن ألنقابة ألوحيدة ألتي يمكن للعمال. با

ن يتحــدوأ و يناضــلوأ فــي إطارهـــا هــي ألتحـــاد ألمغربــي للشــغل، ألــتي أنتزعهـــا ألعمـــال مــن ألســتعمار ألفرنســي بـــدمائهم
أ
أ

.ألطاهرة، و لقد تسلطت عليها كمشة من ألبيروقرأطيين ألنقابيين، و من وأجب ألعمال تطهيرها من هؤلء ألنتهازيين
صــوأتهم لدأنــة 3فــي حيــن قــام ألحكــم ألعميــل باعتقــال و محاكمــة 

أ
نهــم رفعــوأ أ

أ
مــوأطنين مــن طنجــة، و ذلــك ل

ميــر ألمــؤمنين"و هنــا تظهــر لنــا ديماغوجيــة . سياســة ألنظــام
أ
ميــر ألجلديــن فلقــد" حــامي ألملــة و ألــدين"و " أ

أ
إنــه حقيقــة أ

حكام ألتالية 
أ
: حكم على ألموأطنين ألثلثة بعد تعذيبهم بال

. درهم غرأمة1000، سنة و 1- 
شهر سجنا و 1-

أ
.درهم غرأمة  500، ستة أ

شهر سجنا و 1-
أ
.درهم غرأمة  250، ستة أ

بنــاء ألشــعب
أ
مـا فـي ميـدأن ألتعليـم، فمـا زأل ألحكــم ألمتعفــن يتـابع سياسـته ألتصـفوية ضـد أ

أ
و قـد ظهـرت هـذه. أ

قسام ألشــهادة حيــث كــانت نســبة ألنجــاح 
أ
مــا  30ألسياسة بوضوح في أمتحانات أ

أ
لـف، أ

أ
لــف فمصــيرهم 950فــي أل

أ
مــن أل

زيد من 
أ
ي ألبطالة، و كذلك في ألثانوي تم طرد أ

أ
.تلميذأ في طنجة 440ألشارع أ

و فــي إطــار سياســة تفقيــر ألجمــاهير ألشــعبية، و بعــد موجــة ألغلء ألكــبيرة ألــتي مــا زألــت مســتمرة، قــامت وزأرة
ن ثمن ألكازوأل لــم يرتفــع 10ألدأخلية بزيادة 

أ
خيــرأ قــام عمــال . فرنكات في ثمن ألحافلت رغم أ

أ
)ألجمعــة "( سربيســا"و أ

كـثر من 
أ
يام 10بإضرأب بطولي دأم أ

أ
.و بفضل نضالهم و وحدتهم و صمودهم أستطاعوأ تحقيق مطالبهم ألعادلة . أ
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: يا جماهيسنا ماشعبي  يطةج  

بــوأقه ب 
أ
ألنمــو و"إن حكــم كمشــة ألحســن ت عبــد ا ت ألــدليمي يغطــي قمعــه بحملــة ديماغوجيــة، و تتغنــى أ

مـوأل و ألبــذخ" نمـو و أزدهـار"، إنه نمو و أزدهار ألقمع و ألستغلل ألوحشي بالنسبة للجماهير ألشعبية، و "ألزدهار
أ
أل

مر ضد جماهير ألصــحرأء ألعربيــة ألغربيــة. لدى ألطبقة ألحاكمة
آ
إن. و في نفس ألوقت يقوم ألنظام ألعميل بالتهريج و ألتا

نــه عــدو ألشــعب و عميــل ألمبرياليـة
أ
ن يحقق لها مطالبهــا ل

أ
ن ألحكم ألملكي ألمتعفن ل يستطيع أ

أ
ألجماهير تعرف جيدأ أ

ن نتوحد و ننتظــم لكــي
أ
ن نكون وأعين بمخططات عصابة ألحسن ت عبد ا ت ألدليمي، و أ

أ
و ألصهيونية، و ينبغي لنا أ

عدأء ألشعب و تقيــم ألجمهوريــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية
أ
ن ننتزعهــا. نصبح قوة ل تقهر، قوة تسحق أ

أ
إن مطالبنــا ل يمكــن أ

.إل إذأ تنظمنا و ناضلنا بجميع ألوسائل 

حياء ماشعبي  - 
أ
جل توفيس ماماء يك3ثسة في مل

أ
اةةاضال من م

جل توقيف ماطسد في معمل تسمار- 
أ
اةةاضل من م

يةاء ماشعب و حسمانهم من حقهم في تعميم شعبي عسيي ديموقسمطي عممي- 
أ
اةةاضل ضد سياس  طسد م

اةةاضل ضد غلء مامعيش - 
طلق سسمح مامومطةين ماثلث -  اةطااب ياإ
جل ماحسيات ماديموقسمطي - 

أ
اةةاضل من م

عاشت ماجماهيس ماشعبي  

ماهزيم  اعصاي  ماحسن – عبد   – مادايمي
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جل عزل ماحكم ماسجعي ماعميل 
أ
من م

تعزيز ماوحدة ماةضااي 
تحقيق مابسنامج ماديموقسمطي

1975 فبسميس 12
مام"ماميةيةي  مامكسيي  - مامةظم  ماماركسي 

أ
اى مل "مإ

ن ميــــزأن ألقــــوى بيـــــن ألحكــــم و ألمبرياليــــة مــــن جهــــة و ألجمــــاهير ألشــــعبية و قوأهــــا ألوطنيــــة و
أ
بــــالرغم مــــن أ

خيـرة، فسـنعمل علـى توضــيح مختلـف ألتحـولت
أ
خـرى، لـم يعـرف تغيــرأ جوهريـا خلل ألفـترة أل

أ
ألديموقرأطية مـن جهـة أ

زمة ألنظام
أ
حزأب ألوطنية و با

أ
.ألتي عرفتها بلدنا، و بالخصوص تلك ألتي تتعلق بالموأقف ألسياسية لل
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زمة ألتي يشتد أستفحالها على كافة ألمستويات رغــم منــاورة 

أ
ألمزعـوم ألــذي يسـتهدف منهــا حكــم" ألتفتــح"هذه أل

عنــف علــى ألجمـاهير ألشـعبية، و كـل ألقــوى
أ
زمتــه و أسـتجماع قــوته للهجـوم مــن جديــد، و بشــكل أ

أ
ألجـرأم ألتنفيــس عــن أ

.ألوطنية و ألديموقرأطية ألحقيقية
تصــعيد نهــب ألجمــاهير و أضــطهادها و تســليط ألقمــع علــى ألحركــة ألماركســية أللينينيــة و كــل ألقــوى ألمناضــلة،
تعمق تبعية أقتصاد ألبلد للمبريالية، فـرض ألوصــاية علــى جمـاهير ألصــحرأء ألغربيــة ألمحتلـة، هـذه هـي ألسياسـة ألـتي

".ألتفتح"و" تحرير ألصحرأء"يحاول ألحكم ألعميل تغليفها بالديماغوجية حول 
تعمق مندماج ماطبق  ماحاكم  ماكمبسمدوري  يالمبسيااي - 

ففـــي ألميـــدأن ألفلحـــي، يـــوجه. تعمـــل ألطبقـــة ألحاكمـــة علـــى تعميـــق توثيـــق أرتبـــاط أقتصـــاد ألبلد بالمبرياليـــة
ساسية لعيش ألجمـاهير

أ
و قـد أرتفعــت نتيجــة. ألحكم مجمل ألنتاج ألمحلي للتصدير، و بذلك يقلص من إنتاج ألموأد أل

صبحت تستورد كالحبوب و ألزيت و ألبطاطس
أ
ثمان هذه ألموأد ألتي أ

أ
...!لذلك أ

رباحها، تجهــز ألطبقــة ألحاكمــة ضــيعات ألمعمريــن ألجــدد و تجريــد ألفلحيــن ألفقــرأء و
أ
و لضمان ألنمو ألسريع ل

رأضيهم قصد تحويلها إلى ضيعات تخصص لنتاج حاجيات ألسوق ألمبريالية
أ
.ألمتوسطين من أ

شكال
أ
إلــى ألضــغط ألمباشــر لرغــام ألفلحيــن علــى" خدمة ألمصلحة ألعامة"فمن : و تجريد ألفلحين يتم بعدة أ

ثمان بخسة، و أنتهاءأ بالقمع و تحطيم ألدوأوير كما وقع بتسلطانت
أ
رأضيهم با

أ
.بيع أ

ســــمال" ألمغربــــة"و فــــي ألصــــناعة، لــــم تعمــــل 
أ
ســــمال ألكمــــبرأدوري بالرأ

أ
وضــــحنا ســــالفا إل علــــى دمــــج ألرأ

أ
كمــــا أ

نقـــاض مصــالح ألبورجوأزيـــة ألوطنيـــة ألــتي يهــددها أحتكـــار ألطبقــةألمبريـــالي و تقويـــة هيمنتهــا علــى أقتصــاد ألبلد 
أ
علــى أ

هم ألموأرد ألقتصادية بالندحار 
أ
لبان و قطاع ألصيد  (  ألحاكمة ل

أ
...). أحتكار أل

و رغم فتح ألبــاب علـى مصـرأعيه للرســاميل ألمبرياليــة، بوضــع قــانون ألســتثمارأت ألجديــد، فــإن رســاميل قليلــة
رباح بسرعة كبيرة

أ
.جدأ هي ألتي تدخل ألمغرب و تستثمر في ألقطاعات ألتي ل تتطلب تجهيزأ هاما و تضمن در أل

كـثرينتفـــخ قطـــاع ألخـــدمات و ألسمســـرة و تبقـــى ألصـــناعة فـــي ألبلد تعـــرف جمـــودأ كـــبيرأ،نتيجـــة لـــذلك 
أ
 يربـــط أ

.ألسوق ألمحلية بالسوق ألمبريالية ألتي تتوأجد فيها كل ألموأد ألمصنعة ألضرورية لسير ألقتصاد ألكمبرأدوري
ما ألتصميم ألخماسي ألذي طبل له ألحكم كـثيرأ، فقد كان إنجازه يتوقـف بـالمطلق علـى ألرسـاميل ألمبرياليـة

أ
.أ

غلب ألمشاريع
أ
و لما تحفظت كل ألمبرياليات في تزويد ألحكم بقروض كبيرة، بقي ألتصميم ألخماسي معلقا، و أنتهت أ

زمــة ألعامــة للمبيرأليــة علــى أقتصــاد. ألــتي يتضــمنها إلــى ألفشـــل
أ
كـثر بفعـــل أنعكـــاس أل

أ
زمــة ألطبقــة ألحاكمــة أ

أ
و تتعمـــق أ

جـــل تـــدعيم ســـيطرة ألحكـــم
أ
ألبلد، لكنهـــا فـــي نفـــس ألـــوقت توســـع جهازهـــا ألقمعـــي ألـــذي يمتـــص نفقـــات باهظـــة، مـــن أ

هميـــة ألـــتي يوليهـــا ألحكـــم لتجهيـــز ألعصـــابات ألجرأميـــة. ألبوليســـي علـــى ألجمـــاهير ألشـــعبية
أ
و فـــي هـــذأ ألصـــدد تـــدخل أل

ـــتي يعمـــل ألحكـــم ألعميـــل ـــة، و كـــذلك تطـــبيق ألنظـــام ألقضـــائي ألجهنمـــي ألجديـــد، و هـــي مـــن بيـــن ألوســـائل أل ألموأزي
.بوأسطتها على ضمان حرية قمع ألجماهير و تسليط سيف ألمرأقبة و ألتفتيش على ألقوى ألوطنية و ألديموقرأطية

، و يحــاول تجاوزهــا بـاللجوء إلـى منــاورأت يسـتهدف مــنعزلة ألحكـم ألعميـلنتيجة تصعيد ألنهب و ألقمع تزدأد 
حزأب ألوطنية ألبورجوأزية

أ
.ورأئها أحتوأء أل

زمتــه
أ
حـزأب ألوطنيــة كلمـا أحتــدت أ

أ
 إلـى ألحــوأر مـع أل

أ
ن يلجــا

أ
و كـان يحــاول تطويعهــا. لقـد أعتـاد ألحكــم ألعميـل أ

زمــة ألــتي تنخــره
أ
و كــانت هــذه ألعمليــة كمــا أكــدت ألتجربــة ألملموســة. لخدمــة خططــه ألسياســية و للتخفيــف مــن حــدة أل
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حــــزأب ألمحـــاورة و ألعمـــل علـــى تصـــفية ألحركـــة ألماركســـية ت

أ
تنتهـــي دأئمـــا إلـــى توقيــــف ألحـــوأر و تســــليط ألقمـــع علـــى أل

.أللينينية، و كل ألقوى ألمناضلة
حـــزأب ألوطنيـــة باللتفـــاف حـــول مائـــدة ألحـــوأر ، و ألنتيجـــة كـــانت إعـــدأم 16فبعـــد أنقلب 

أ
غشـــت، ســـارعت أل

، و حــل ألتحــاد ألـوطني)جناح ألربــاط ســابقا(ألمناضل دهكون و رفاقه و توقيف حزب ألتحاد ألوطني للقوأت ألشعبية 
ن ألحريات ألعامة

أ
.لطلبة ألمغرب و حظر ألصحافة ألتقدمية، و إصدأر قوأنين قمعية جديدة بشا

حزأب ألوطنية لتقوم بترأجعات كبيرة في برأمجها و تحدد موقفها منه
أ
أن ألحكم يمارس شتى ألضغوطات على أل

بوأســطة) جنــاح ألربــاط ســابقا(هــذه ألضــغوطات مورســت علــى حــزب ألتحــاد ألــوطني للقــوأت ألشــعبية .. بشــكل وأضــح
. ألعدأمات و ألختطافات ألرهيبة ألتي تعرض لها عدد كبير من مناضلي ألحزب ألمخلصين

حــزأب ألبورجوأزيــة
أ
بمــوأزأة هــذه ألضــغوطات، أســتغل ألحكــم ألعميــل ورقــة ألصــحرأء ألغربيــة ألمحتلــة للــف أل

مـــام"حـــوله و شـــن حملـــة تصـــفية علـــى ألحركـــة ألماركســـية ت أللينينيـــة، ومنظمتنـــا ألصـــامدة 
أ
، ألـــتي تشـــكل ألقـــوة"إلـــى أل

ساسية في فضح مخططاته و تجنيد ألحركة ألجماهيرية ضده
أ
.ألسياسية أل

طلـــق عليـــه أســـم 
أ
حـــزأب ألوطنيـــة ألبورجوأزيـــة، و ل"ألتفتـــح"إن ألتكـتيـــك ألـــذي أ

أ
، يشـــكل تفتحـــا حـــذرأ علـــى أل

ي إجـــرأء
أ
حـــزأب ألوطنيـــة ل تنـــص علـــى أ

أ
ن تنـــازلت ألحكـــم ألطفيفـــة لل

أ
ي أ

أ
يشـــكل تفتحـــا فـــي ألحيـــاة ألسياســـية بـــالبلد، أ

يخفــف ألنهــب و ألقمــع ألــذي تعــاني منــه ألجمــاهير ألشــعبية ألغفيــرة، فــالمنطق ألــذي يحكــم سياســة ألطبقــة ألحاكمــة هــو
.منطق ل وطني لشعبي و رجعي

حزمب مابورجومزي 
أ
مل

حـزأب تنطلـق حاليــا فـي ممارســتها ألسياسـية مـن موقــف ضـعف، و مرأهنتهـا علـى ألحـوأر و ألنتخابــات لهـا
أ
كل أل

هدأف مختلفة
أ
.منطلقات و أ

:حزب ملستقلل - 
كـــد لحـــزب ألســـتقلل

أ
وضـــح ألمـــؤتمر ألتاســـع هـــذأ ألتجـــاه، لقـــد تا

أ
إنـــه يتجـــه بالتدريـــج إلـــى حظيـــرة ألحكـــم، و أ

ن أرتبــاطه بالمبريالــة و أحتكــاره لكـل
أ
ن يضــمن ديموقرأطيــة مــن ألنمــط ألبورجــوأزي، و أ

أ
ن ألحكــم ل يمكــن أ

أ
بـالملموس أ

ه ألحـــزب هـــو
آ
ساســـية أختيـــار يتعمـــق و تؤكـــده مشـــاريعه ألقتصـــادية و ألسياســـية، و ألحـــل ألـــذي أرتـــا

أ
مرأفـــق ألقتصـــاد أل

.محاولة إصلح ألنظام و ألتخفيف من طابعه ألستغللي و ألقمعي دون ألدخول في معركة سياسية ضده
:ملتحاد ملشتسمكي

يضا في علقته مع ألحكم ألعميـل مـن موقـع ضـعف، نظـرأ لكـل ألحملت ألـتي
أ
ما ألتحاد ألشترأكي، فينطلق أ

أ
أ

، و إذأ كان مـوقفه مــن ألصــحرأء يلتقــي مـع موقــف ألحكــم ألســتعماري ألجديـد، فــإن ألخلف و"جناح ألرباط"تعرض لها 
ي شـــعار ديمــوقرأطي

أ
ي تحـــرك نضـــالي حـــول أ

أ
ن ألحكـــم مســتعد لقمـــع أ

أ
و. ألتنـــاقض حـــول كـثير مـــن ألقضـــايا ســينفجر، ل

خرى ألحتفــاظ بالتحـاد ألشـترأكي كمجموعـة مـن ألشخصــيات ألمحـاورة و إبعـاده عـن ألجمـاهير
أ
يحاول ألحكم من جهة أ

.ألشعبية، لذلك فإن موأقف ألحزب من ألحركة ألجماهيرية ستحدد بدرجة كبيرة سياسة ألحكم ألقمعي تجاهه
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يسمهيم :متحاد عبد   مإ

سسـها فـي
أ
ما أتحاد عبد ا إبرأهيم، فيشكل ألمعبر ألسياسي عن مصــالح ألبيروقرأطيــة ألنقابيــة، و قــوته تجــد أ

أ
أ

غلــب نضــالت ألطبقــة ألعاملــة
أ
ثير كــبيرأ، فــإن أ

أ
ثير فكــره ألبورجــوأزي علــى ألطبقــة ألعاملــة، و طالمــا بقــي هــذأ ألتــا

أ
ثقــل تــا

و فــي إطــار خطــه. ســتجهض بســهولة مــن طــرف ألبيروقرطيــة ألنقابيــة ألــتي تشــكل ذيل للبورجوأزيــة فــي صــفوف ألعمــال
نــه يشــكل قــوة سياســية لهــا وزنهــا علــى ألصــعيد

أ
ألبورجوأزي سيضطر ألحزب للقيام بنشاطات نقابية عارضة ليؤكد للحكــم أ

وضـــاعا مزريـــة ســـيدفع ألحـــزب و ألبيروقرأطيـــة لتبنـــي بعـــض ألنضـــالت
أ
ن ضـــغط ألعمـــال ألـــذين يعيشـــون أ

أ
ألــوطني، كمـــا أ

.ألمطلبية، قصد تقوية ألوصاية على ألطقبة ألعاملة
:حزب ماتقدم و ملشتسمكي 

و. نتيجـة لتبعيتــه للتحريفيـة ألعالميـة" ألمعسـكر ألشـترأكي"يلعب حاليـا دور حلقــة وصـل بيــن ألحكــم و بلـدأن 
دوأت لمحاربــة ألحركــة ألماركســية ت أللينينيــة و منظمتنــا ألصــامدة 

أ
مــام"يشــكل كــذلك إحــدى أل

أ
ن خطتــه"إلــى أل

أ
، كمــا أ

جــل ألموأئــد ألمســتديرة، وحملتــه حــول
أ
ن نــدأءأت ألحــزب مــن أ

أ
زمــة سياســية، و أ

أ
تســتهدف إنقــاذ ألنظــام كلمــا ســقط فــي أ

.لتؤكد ذلك بوضوح" ألدينامية ألجديدة"
:ماحسك  ماماركسي  ماميةيةي 

و هــي تشــكل عــدوأ. إنهــا ألمعــبر ألسياســي ألفعلــي عــن مطامــح ألجمــاهير ألشــعبية للتخلــص مــن ألنهــب و ألقمــع
ية مناورة على حساب ألجماهير 

أ
نهــا و فــي مقــدمتها منظمتنــا .لدودأ لحكم ألجرأم، و هي ترفض أ

أ
مــام"كمــا أ

أ
ترفــض" إلــى أل

ألتخــاذل و ألتنــازل عــن مبادئهــا ألثوريــة ألبروليتاريــة، و بتشــبتها بخــط نضــالي ثــوري و بانتقادهــا لكــل تخــاذل فــي صــفوف
حـزأب

أ
حزأب و ألمنظمات ألوطنية، قد تـثير حقــد ألعناصـر أليمينيـة ألمتطرفـة دأخـل هـاته أل

أ
و فـي ألــوقت ألـذي أرتفــع. أل

حــزأب ألوطنيــة ألبورجوأزيـــة حــول ضــم ألصــحرأء ألغربيــة إلــى ألمغــرب، كـــانت
أ
ة ضــجيج ألحكــم أللوطنــي و أل

أ
فيــه فجــا

ألحركـــة ألماركســـية أللينينيـــة ألقـــوة ألسياســـية ألوحيـــدة ألـــتي كشـــفت عـــن جـــوهر ألقضـــية، و دعـــت فــي نفـــس ألـــوقت إلـــى
جـــل تحقيـــق ألبرنامـــج ألـــديموقرأطي ألـــدفاعي، ألـــذي وضـــعته أنطلقـــا مـــن تحليلهـــا للظـــروف ألملموســـة

أ
و. ألنضـــال مـــن أ

ساســية
أ
جــل ألتحــرر ألـوطني، كنقطــة أ

أ
ييــد ألنضــالي لكـفــاح جمــاهير ألصــحرأء مــن أ

أ
و ناضــلت وســط.. يتضــمن ألبرنامــج ألتا

جـــل ترجمـــة موقفهـــا ألـــوطني ألثـــوري فـــي كـفـــاح ألجمـــاهير، و أســـتجابت
أ
ألجمـــاهير، مضـــحية بعشـــرأت مـــن رفاقهـــا، مـــن أ

حــزأب ألبورجوأزيــة، ألــتي شــنت حملــة شــعوأء ضــد
أ
زعــج ألنظــام ألعميــل و أل

أ
ألجمــاهير ألشــعبية لموأقــف منظمتنــا، ممــا أ

ميــــة ألسياســــية 
أ
حــــزأب... منظمتنــــا ألعتيــــدة، و أتهمتهــــا بالخيانــــة و أل

أ
و تــــوج حكــــم ألعمالــــة هــــذه ألحملــــة ألسياســــية لل

ألبورجوأزيــة ضــد ألحركــة ألماركســية أللينينيــة، بحملــة قمعيــة شرســة، و جــابه حــزب ألســتقلل هــده ألحملــة بالصــمت و
و إن عــدم أتخــاذ موقــف وأضــح مــن ألختطافــات ألــتي تعرضــت لهــا ألحركــة.. حــزب ألتقــدم و ألشــترأكية بتضــامن ملغــوم 

ألماركســــية أللينينيــــة، يشــــكل جــــزءأ مــــن ألصــــمت علــــى ألمطــــالب ألديموقرأطيــــة لشــــعبنا و ألــــتي يشــــكل إطلق ســــرأح
همها

أ
ثبتت أختطافات نونبر . ألمعتقلين ألسياسيين أ

أ
شــكال ألتعــذيب، 1974و قد أ

أ
بشــع أ

أ
مــام أ

أ
قدرة رفاقنا على ألصمود أ

ساســـي للحكـــم فـــي
أ
نهـــا حطمـــت نجاعـــة ألتعـــذيب، ألســـلح أل

أ
و قـــدرة منظمتنـــا علـــى ألســـتمرأر وســـط نيـــرأن ألعـــــدو،كما أ

و لن تتخذ منظمتنا إرهاب ألحكم كذريعــة للتخلــف عــن ألحركــة ألجماهيريــة و تعزيــز أرتباطهــا. تخريب ألمنظمات ألثورية
.بالجماهير و تجنيدها و تصعيد نضالها ضد حكم ألعمالة
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:ماحسك  ماجماهيسي 

بانت ألحركة ألجماهيرية من خلل تطورها ألملموس عن فشل ألحكم في توقيف نضالتها
أ
فمن بدأية ألصيف. أ

إلى أليوم لم تتوقف ألطبقة ألعاملة عن مقاومـة نضــالية لمنــاورأت ألحكــم و ألباطرونـات، و هـذأ مـع ألثغـرأت ألـتي ل زألــت
.تعاني منها ألطبقة ألعاملة

ما في ألبادية، فإن ألفلحين ألصغار و ألمتوسطين يقاومون يوميا تعسف ألحكم ألعميــل، و مــا زألــوأ ينهجــون
أ
أ

ساليب نضالية بدأئية تنتهي غالبا إلى ألفشل
أ
.أ

أ
م و ألنقابـــة ألوطنيـــة للتلميـــذ، فـــإن جمـــاهير.ط.و.و رغـــم ألحظـــر و ألقمـــع ألمســـلط علـــى ألنقـــابتين ألثوريـــتين أ

ألشبيبة ألمدرسية تلتف حولها و تؤكد بنضالتها، قدرتها على ألستمرأر في رفع رأية ألتعليم ألشعبي ألعربي ألديموقرأطي
أ
م و ضــمان.ط.و.ألعلمــي، و تحقيــق ألحريــات ألديموقرأطيــة، و إطلق ســرأح ألمعتقليــن ألسياســيين و أســترجاع شــرعية أ

ن ألضرأبات ألمتقطعة للتلميـذ و إضــرأبات فــاس و ألربــاط و ألــدأر ألبيضــاء فــي شـهر دجنــبر و. (ألحق ألنقابي للتلميذ
أ
و أ

يناير، و ألضـرأب عــن ألطعــام ألــذي يخوضـه معتقلـي ســجن ألبيضــاء، 24ألضرأب ألعام في كل ألجامعة بمناسبة ذكرى 
 7تلميــذأ و 36

أ
ســاتذة، و كــذلك عزيــز لمنبهــي رئيــس أ

أ
ن.ط.و.طلبــة و أ

آ
م و نــائبه عبــد ألوأحــد بلكــبير ، و ألــذي يتجــاوز أل

كبر دليل على تلك ألنضالية
أ
..).ألثلثين يوما، ل

ولهــــذأ فـــإن ألوضـــع ألرأهــــن يتطلــــب نضــــال ألحركـــة ألماركســـية أللينينيــــة و كافـــة ألقــــوى ألوطنيـــة ألديموقرأطيــــة
قصـى حـد، و إحبــاط كـل ألمسـاومات

أ
جل توسـيع ألجبهـة ألمعارضـة للنظـام ألعميـل، و ألـدفع بعزلتــه إلـى أ

أ
ألمناضلة من أ

.ألتي تمر على حساب ألجماهير ألشعبية، و تجسيد في ألملموس، ألبرنامج ألديموقرأطي ألثوري
فالنتخابات فضل عــن. هذأ هو ألطريق ألوحيد لتغيير ميزأن ألقوى لصالح ألحركة ألجماهيرية و قوأها ألمناضلة

ســـلوبا يخـــدم ســـيطرة ألبورجوأزيـــة علـــى ألشـــعب فـــي ألغـــرب و يعطيهـــا طلءأ ديموقرأطيـــا، فإنهـــا فـــي بلدنـــا مجـــرد
أ
كونهـــا أ

ســـاليب ألـــتي تصـــحب. كاريكـــاتور ســـخيف و حقيـــر للنتخابـــات فـــي ألغـــرب
أ
ن ألـــتزييف و ألقمـــع هـــي أل

أ
ثبتـــت ألتجربـــة أ

أ
وأ

و ألعتمــاد علــى تحويــل أقتصــاد ألبلد و سياســتها فــي أتجــاه وطنــي مــن.. ألنتخابــات ألــتي يعــرف ألشــعب مســبقا نتائجهــا 
كــدت تجربــة

أ
دأخل ألحكومة تحت سيطرة ألحكم ألعميل، ألذي ربط ألمغرب بالمبريالية على كافة ألمســتويات، وهــم أ

..فشله ألقاطع  58حكومة 
ن تجنيد ألجماهيروقيادة نضالتها، هو ألحاسم في فرض تنازلت فعلية ملموسة على ألحكم ألعميل

أ
.يبقى أ

:مابسنامج ماديموقسمطي

وإن منظمتنا إذ تـدعو جميـع ألـوطنيين ألحقيقييــن و ألمناضـلين ألــديموقرأطيين و ألثــوريين إلـى ألسـهام بشـكل
يـــديهم هـــذأ

أ
فعـــال فـــي هـــذه ألمســـيرة ألنضـــالية للحركـــة ألجماهيريـــة، و إفشـــال مخططـــات ألحكـــم ألرجعـــي، لتضـــع بيـــن أ

ألبرنامــج ألمطلــبي ألــذي يشــكل قاعــدة ألنضــال ألــديموقرأطي فــي ألمرحلــة ألرأهنــة، و تــدعو مناضــلي ألحركــة ألجماهيريــة و
:كل ألقوى ألوطنية و ألديموقرأطية و ألثورية إلى أللتفاف حوله 
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:  ماحسيات ماديموقسمطي   - 

.إطلق سرأح كافة ألمعتقلين ألسياسيين- 
.إلغاء ألقانون ألقضائي ألجديد- 
 -

أ
.م.ط.و.رفع ألمنع عن أ

.حرية ألضرأب و ألتعبير و ألتنظيم- 
.حل ألعصابات ألبوليسية ألموأزية- 
حكام ألعدأم- 

أ
.إلغاء أ

ة مع ألرجل و ضمان حقوقها ألخاصة- 
أ
.مساوأة ألمرأ

:  تحسين شسوط معيش  ماجماهيس  - 

جور- 
أ
.إقرأر ألسلم ألمتحرك أل

ساسية- 
أ
ثمان ألموأد أل

أ
.تخفيض أ

.ألضمان ألجتماعي و ألتعويضات و فرض ألقيود على طرد ألعمال- 
.إلغاء ألديون و تسهيل ألقروض على ألفلحين ألفقرأء و ألصغار و ألمتوسطين- 
رأضي ألمسترجعة على فقرأء و صغار ألفلحين- 

أ
.توزيع أل

.حذف ألضرأئب غير ألمباشرة- 
.حماية ألقتصاد ألوطني و نهج سياسة ألتصنيع ألوطني- 
.ضمان تعميم مجانية ألطب و ألدوأء- 

.  تعليم شعبي عربي ديموقرأطي علمي
.  ألتعميم ت ألتعريب ت ألمغربة ت ألتوحيد  - 

جــل
أ
تصــفية ألقوأعــد ألعســكرية و تحريــر ســبتة و مليليــة و ألجــزر ألجعفريــة و دعــم كـفــاح جمــاهير ألصــحرأء مــن أ

.  ألتحرر ألوطني
.  دعم ألثورة ألفلسطينية و ألثورة في ألخليج و ألنظام ألثوري في أليمن ألديموقرأطية
.  دعم حركة تحرر ألشعوب و ألسهام في بناء ألجبهة ألعالمية ألمناهضة للمبريالية
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مام حول مامسيسة ماخضسمء
أ
اى مل ييان مةظم  مإ

ك3تويس 19
أ
1975م

مام"مةظم  
أ
اى مل ماميةيةي  مامكسيي - 3 ماماركسي  " مإ

علــــن ألحكــــم ألرجعــــي ألعميــــل عــــن تنظيــــم مســــيرة 
أ
مــــوأطن وموأطنــــة لضــــم 350000يشــــارك فيهــــا " خضــــرأء"أ

ييد جدي على ألصعيد ألعربي و ألفريقي و ألعالمي
أ
ي تا

أ
لكن حكم ألخيانة ألوطنية ل. ألصحرأء، بعدما فشل في ضمان أ

ن ألحسن ألثاني قال في خطابه
أ
إن كل حاجز إسباني أعترض طريقنــا لـن: « يريد طرد ألستعمار ألسباني من ألصحرأء ل

».نحاربه
إن ألحكــم أللوطنــي ليــس فــي صــالحه محاربــة صــديقه ألســتعمار ألســباني ألــذي يحتــل ســبتة و مليليــة و ألجــزر

شكال ألقمع و ألرهاب
أ
بشع أ

أ
.ألجعفرية، و ينهب ثروأتنا ألبحرية و ألذي يحتل ألصحرأء و يذيق سكانها و مناضليها أ

و هــو.إنهــا مســيرة ألخــدأع و ألنفــاق. إن ألمســيرة ألــتي ينظمهــا ألحكــم ألعميــل، مســيرة صــفرأء و ليســت خضــرأء
إنه يريد خلق ألعــدأء مــن. يهدف من ورأئها إلى أستعباد سكان ألصحرأء بالقوة و ألدخول في ألحرب ضد ألجزأئر ألشقيقة

خــــوة و ألنضـــــال و ألكـفـــــاح ضــــد ألســـــتعمار و
أ
جديــــد بيـــــن شــــعبنا و ألشـــــعب ألجزأئـــــري ألــــذي تجمعنــــا معــــه علقــــات أل

ألمبرياليـــة، و يهـــدف مـــن ورأئهــــا إلـــى ذبـــح مقـــاتلي ألجبهـــة ألشـــعبية لتحريـــر ألســـاقية و ألـــوأدي و تقســـيم ألصـــحرأء مـــع
.موريطانيا

إن ألحكــم ألعميــل يريــد تشــتيت ســكان ألصــحرأء و أســتعبادهم و تحــويلهم إلــى مــوأطنين مــن ألدرجــة ألثانيــة و
ربــاحه و ألحفــاظ علــى ألمصــالح ألمبرياليــة ألقتصــادية و

أ
رض و ألخيــرأت مــع حكــم ولــد دأدة، و ذلــك لتوســيع أ

أ
تقســيم أل

.ألعسكرية في ألصحرأء
هذأ هو ألدور ألذي يقوم به ألملك حســين ضـد ألمقاومـة ألفلســطينية، و ألســلطان قــابوس ألعميــل ضـد ألشــعب

.ألعماني ألبطل، و ألحكم ألثيوبي ضد ألثورة في إيرتريا
. إن خطة ألحكم ألعميل تدخل في مخطط أمبريالي صهيوني رجعي منسق يشمل كل ألعالم ألعربي

أ
و قــد أبتــدأ

مريكـــي ـ ألســـرأئيلي ـ ألمصـــري ألمخـــزي، و يســـتمر فـــي عمـــان و إيريتيريـــا و ألصـــحرأء
أ
إن خـــدأم. هـــذأ ألمخطـــط بالتفـــاق أل

ألمبريالية يحاولون خنق حركة ألتحــرر ألـوطني ألعربيــة و ترســيم مصــالح ألمبرياليــة و ألصــهيونية و ألســتعمار فـي وطننــا
.ألعربي ألكبير

إن جمــاهير ألصــحرأء ألــتي فرضــت إرأدتهــا بالكـفــاح ألمســلح ضــد ألســتعمار ألســباني ترفــض أللتحــاق بــالمغرب
ن ألحكم ألعميل ألذي يطبل للتحرير و ألوحدة هو ألذي قتــل مناضــلي جيــش ألتحريـر فـي ســنوأت 

أ
نها تعرف أ

أ
،58ـ  57ل

غــرق منطقــة ألريــف فــي ألــدم ســنة 
أ
بنــاء ألشــعب فــي ألــدأر59و هــو ألــذي أ

أ
، و هــو ألــذي وجــه فوهــات ألــدبابات إلــى صــدور أ

ن ألكولونيـل ألـدليمي ألـذي يشـرف علـى ألمسـيرة مــن ألمسـؤولين عــن أختطـاف و. 1965ألبيضاء سنة 
أ
و ل ينســى شـعبنا أ

كد على حق جماهير ألصحرأء في تقرير مصيرها
أ
.أغتيال ألمناضل ألوطني ألمهدي بن بركة ألذي أ
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ســـياد ألســـتعماريين إلـــى خدمـــة

أ
ن ينتقلـــوأ مـــن خدمـــة أل

أ
إن ألحكـــم يعتـــبر ســـكان ألصـــحرأء مجـــرد عبيـــد يجـــب أ

ســياد ألرجعييــن
أ
ن تتمتــع جمــاهير ألصــحرأء بحقهــا فــي ألكلم، و بحقهــا فــي تحديــد مصــيرها كمــا تــرأه. أل

أ
إنــه. إنــه يرفــض أ

.يفرض عليها أللتحاق بالمغرب تحت تهديد ألهرأوة و ألدبابات
نه ل يريد محــاربت

أ
سره أ

أ
مام ألعالم با

أ
ما حكم فرأنكو ألستعماري ألفاشستي، فإن ألحسن ألعميل يصرح أ

أ
مهمــا هأ

.كانت ألظروف
ضد من ستكافح ألمسيرة ؟ ضد إخوأننا في ألصحرأء، و ضـد إخوأننــا ألجزأئرييــن ألــذين ســيحاول ألحكــم جرهـم

خوية و ألنضالية بين ألشعبين ألمغربي و ألجزأئري
أ
.بكل ألوسائل إلى حرب غير عادلة تسمم ألعلقات أل

و نعم للحرب ضد ألســتعمار فـي ســبتة و مليليـة و ألجــزر، نعــم لضـمها بــالقوة، نعــم لطـرد! نقول ل لهذه ألحرب 
، و نعــــم للمســــاعدة ألعســــكرية و ألسياســــية لجمــــاهير ألصــــحرأء فــــي كـفاحهــــا ضــــد ألســــتعماراألســــتعمار ألســــباني منهــــ

مريكية بالقنيطرة و سيدي يحيــى و بوقنادل
أ
.ألسباني، نعم لتصفية ألقوأعد ألعسكرية أل

لماذأ سيترك سكان طنجة و تطوأن و ألناضور، سبتة و مليليــة و ألجــزر ألجعفريــة ألمحتلـة مـن طـرف ألســتعمار
، و يتجهــون إلــى ألجنــوب لمحاربــة إخــوأنهم ألصــحرأويين؟ هــذأ هــو منطــق ألحكــم أللوطنــي ألــذي ليهمــه مــنيألســبان

سماكها و تجارتها و ل يعطي سكانها حتى حق ألوجود 
أ
.ألصحرأء إل فوسفاطها و أ

.إن مشكل ألصحرأء مشكل سياسي يدور حول حق جماهير ألصحرأء في تقرير مصيرها، و ليس مشكل قانونيا
إن تاريــخ ألشــعوب و مصــائر ألشــعوب ل تقررهــا تصــويتات قضــاة محكمــة لهــاي، فلشــعبنا علقــات تاريخيــة مــع جمــاهير

و قــد عمــل ألســتعمار. و هــذه ألعلقــات كــانت أقتصــادية و سياســية و ثقافيــة و كـفاحيــة. ألصــحرأء ل تحتــاج إلــى تصــويت
ألسباني على تخريبها بمساعدة ألحكم أللوطني ألذي قضى على جيش ألتحرير فــي ألجنــوب، و لكــن إعــادة بنــاء ألوحــدة
ســاس كـفــاح وطنــي

أ
ســاس ألقمــع و ألقهــر و ألحتلل، و لكــن علــى أ

أ
ن تتــم علــى أ

أ
بيــن شــعبنا و جمــاهير ألصــحرأء ل يجــب أ

.ديمقرأطي
خيرة تبقى لجماهير ألصحرأء ألتي تعــترف لهــا منظمتنــا بكامــل ألحــق فــي تقريــر مصــيرها كمـا تعــترف

أ
إن ألكلمة أل

و وأجب شعبنا بعماله و فلحيه و شبابه و نسائه و جنـوده هـو مسـاعدتها ماديــا و سياسـيا و. بذلك جل ألمحافل ألدولية
.عسكريا لقتلع ألجذور ألمتعفنة للستعمار ألسباني ألخبيث في ألصحرأء

نــه يلــبي رغبتهــا فـي
أ
حضان ألحكــم ألعميــل، ل

أ
حزأب ألشرعية ألبورجوأزية قد أرتمت كلها دفعة وأحدة في أ

أ
إن أل

، و في شن ألحرب ضد ألجزأئر ألشـــقيقة،كما)ألبوليساريو(سحق جماهير ألصحرأء و طليعتها ألمناضلة ألجبهة ألشعبية 
حــزأب ألبورجوأزيــة. يفتح لها ألباب لجني بعض ألمكاسب ألضـيقة، و تبخــرت كـل مطالباتهــا بالديمقرأطيــة

أ
هكــذأ تغــرق أل

خــر فــي وحــل ألخدمــة ألســافرة للحكــم ألعميــل و تســاعده عمليــا فــي تغليــف ألبــؤس و ألرهــاب ألــذي تعــاني منــه
آ
بشــكل أ

.جماهيرنا ألشعبية
وضـــاع ألشـــعب 

أ
فالرشـــوة: إن حكـــم ألقمـــع و ألنهـــب يحـــاول فـــي ألنهايـــة عـــن طريـــق مســـيرته ألصـــفرأء، تغطيـــة أ

صــبحت رســمية فــي كــل ألدأرأت، و ألعمــال يطــردون بالعشــرأت كمــا وقــع فــي خريبكــة، و ألفلحــون يعــانون مــن ثقــل
أ
أ

ربــاحهم مــن ألصــفر فــي حيــن يحملهــم حكــم
أ
ألــديون و ألرشــوة و غلء ألســماد و كـثرة ألضــرأئب، و ألتجــار ألصــغار تقــترب أ

ثمــان
أ
، مهزلــة ألتعليــم، فالتســقيط خلل ســنة ألتحريــر ألكــاذب وصــللو مهزلــة ألمهــاز. ألنهــب مســؤولية ألزيــادة فــي أل
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ميــة ألــتي 

أ
بريـــاء يحرمـــون مـــن حقهـــم فــي ألتعليـــم و ألفلت مـــن أل

أ
طفـــال أل

أ
 يعـــاني منهـــا جـــللزألدرجـــات خطيـــرة، و أل

بائهم
آ
.أ

و يتوج حكم ألقمع هـذه ألسياسـة بتشـديد ألمرأقبـة ألبوليسـية علـى ألجمـاهير، و بإقامــة ألحـوأجز فـي ألطرقـات و
خـــرى فـــي حـــق شـــعبنا. ألشـــوأرع و إشـــاعة روح ألخـــوف و ألرهـــاب 

أ
ســـود جرأئـــم أ

أ
و يضـــيف ألحكـــم ألبوليســـي إلـــى ملفـــه أل

برأهـــام و زروأل عبـــد أللطيـــف و
أ
ســـهم ألرفـــاق ألســـرفاتي أ

أ
ألبطـــل، فعشـــرأت ألمناضـــلين ألماركســـيين أللينينييـــن و علـــى رأ

.، و لزأل بعضهم مجهول ألمصير1974لحبابي عبد ألحفيظ، أختطفوأ سنة 
خيـــرأ، و قبـــل ألخطـــاب ألملكـــي شـــنت ألعصـــابات ألبوليســـية أللشـــرعية حملـــة أختطـــاف وأســـعة فـــي صـــفوف

أ
وأ

ألحركــة ألماركســية أللينينيــة ألمغربيــة فــي ألــدأر ألبيضــاء، و عشــرأت ألمناضــلين ألتحــاديين مــن أتجــاه ألمناضــل ألبصــري
مضى بعضهم مايزيد على سنتين في ألكهوف ألسرية لبوليس ألدليمي

أ
.محمد، يحاكمون بعدما أ

حـــزأب ألبورجوأزيـــة ألمتمرغـــة فـــي ألـــترأب، إخفائهـــا علـــى
أ
هـــذأ ألوأقـــع، هـــذه ألجرأئـــم، يحـــاول ألحكـــم و معـــه أل

جل وضع حد لها
أ
.ألشعب و تدويخه لكي ليناضل من أ

و يتجاهــل زعمــاء ألمســيرة ألصـفرأء أســتعمار ســبتة و مليليــة و ألجــزر فـي حيــن يصــول فيهــا ألسـتعمار ألســباني و
.يجول، و يلقى كل ألتسهيلت من طرف صديقه ألحميم ألحكم ألرجعي ببلدنا

إنـــه يريـــد و يهيـــئ لســـتعباد. إن حكـــم عصـــابة ألحســـن ـ عبـــد ا ـ ألـــدليمي ل يريـــد محاربـــة ألســـتعمار ألســـباني
.جماهير ألصحرأء و شن ألحرب على ألجزأئر و تشديد أستغلل شعبنا

ـ ل لستعباد جماهير ألصحرأء
ـ ل للحرب ضد ألشعب ألجزأئري ألشقيق 

ـ ل لتقسيم ألصحرأء بين حكم ألحسن و حكم ولد دأدة 
ـ ألكل لتحرير سبتة و مليلية و ألجزر ألجعفرية

ـ كل شيئ لمساندة كـفاح جماهير ألصحرأء و طليعتها ألجبهة ألشعبية
جل 

أ
:لنناضل من أ

وضاع ألمعاشية للجماهير
أ
ـ تحسين أل

ـ إطلق سرأح ألمعتقلين ألسياسيين من ألسجون و ألمعتقلت ألسرية 
ـ إطلق ألحريات ألديمقرأطية، رفع ألرقابة عن ألصـحافة، حريــة ألتعـبير و ألتجمـع و ألتنظيـم، إرجــاع مشـروعية

وطم
أ
.أ
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هل يشكل سكان ماصحسمء ماكسيي  شعبا؟
 

1976خسيف 
مام"مامةظم  ماماركسي  33 ماميةيةي  مامكسيي  

أ
اى مل "مإ

تقديم

ن ألحركـــة ألماركســـية
أ
كيـــد علـــى أ

أ
ول يجـــب ألتا

أ
ن تســـتمر فـــي أســـتعمال مصـــطلحين غيـــر-أ

أ
أللينينيـــة ألمغربيـــة، ل يمكنهـــا أ

خرى ألجماهير ألصحرأوية
أ
.متساويين، لتعيين، من جهة ألشعب ألمغربي و من جهة أ

سس ديموقرأطية" ،1974إن ألموقف ألمحدد سنة
أ
، يؤدي"إعادة بناء ألوحدة ألوطنية للمغرب وألصحرأء ألغربية على أ

إلــى تعييــن تســمية ســكان ألصــحرأء ألغربيــة وتســمية ســكان ألمغــرب، باعتبــار مثل ألجــانب ألعــددي فــي ألتمييــز، و هــذأ
.خروج عن ألماركسية أللينينية

سس ماتاريخي - 1
أ
مل

رضية ألموزعـة مـن طـرف أليميـن دأخــل 1974إن وثيقة ألمنظمة لشتنبر - 1
أ
نـه 23، ألتي ترد على أل

أ
كـدت علـى أ

أ
مـارس، أ

، و في مرحلة تاريخية مطابقة للمجتمع19كانت هناك وحدة وطنية ما بين ألمغرب و ألصحرأء ألغربية حتى نهاية ألقرن 
.ألقطاعي

نه كان يوجد في ألصحرأء ألغربية مجتمع يمكن نعته بشبه إقطاعي، شــبه جمــاعي، و
أ
إذأ عمقنا هذأ ألتحليل، نستخرج أ

رض هـــي ألســـائدة 
أ
ن ذلـــك ألمجتمـــع كـــان مركبـــا مـــن قبائـــل، حيـــث كـــانت ألملكيـــة ألمشـــتركة لل

أ
رأضـــي( يعنـــي هـــذأ، أ

أ
أ

عيان و رؤساء ألزوأيــا ألدينيــة) .ألرعي
أ
نه ضمن هذه ألتشكيلة ألجتماعية كان يبرز ملكون للموأشي، و أ

أ
ممــا كــان... غير أ

.يشكل جنينا للقطاعية
مــر بالنســبة لكــل ألقبائــل تقريبــا فــي ألمغــرب

أ
لكــن تكــوين ألمــدن و أنتشــار ألتجــارة، ســمحت بتشــكيل. و هكــذأ كــان أل

سمالية ( برجوأزية صغيرة، و برجوأزية مركنتيلية 
أ
).يعني في مرحلة ألتجارة ما قبل ألرأ

ساســا مــن ألقــرن) و كـذلك جــزء مــن موريطانيــا( لقــد ترســخت ألوحــدة ألوطنيــة مــا بيــن ألمغــرب و ألصــحرأء ألغربيــة، - 2
أ
أ

.ألثامن إلى ألقرن ألرأبع عشر، كـقطر غربي للوطن ألعربي
دى إلــى إضــعاف هــذه ألوحــدة ألوطنيــة، خاصــة مــن19إلــى ألقــرن  15إن جمــود و تقهقــر ألدولــة ألمغربيــة مــن ألقــرن 

أ
، أ

سسها ألقتصادية و ألجتماعية و إطارها ألسياسي، و في ألمقابل تقوية ألحياة ألمسـتقلة للقبائــل فـي ألصـحرأء ألغربيـة،
أ
أ

همها ألركيبات( و تجمعها في كنفدرأليات كبيرة 
أ
ساسي ألذي بقــي فـي تلـك ألفــترة هـو ألرأبــط ألديولـوجي ت)أ

أ
، و ألرأبط أل

.ألديني
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خيــر مــن ألقــرن - 3
أ
 ألتغلغــل ألمبريــالي فــي ألغــرب ألعربــي فــي ألصــحرأء، و منــذ ألربــع أل

أ
، و لقــد ردت ألقبائــل19لقــد بــدأ

منــذ ذلــك. ألصحرأوية على هذأ ألتدخل بتمتين ألوحدة ألقبلية فيما بينها، تحت قيادة زعيم ديني و سياسي ماء ألعينين
ي1935ألتاريــخ ، وخلل كــل ألمرحلــة ألطويلــة مــن ألمقاومــة ألمســلحة ضــد ألتــدخل ألمبريــالي، ألــتي أســتمرت حــتى 

أ
، أ

على مرحلة من مرأحل ألتكوين ألوطني
أ
زيد من نصف قرن، تبلورت وحدة ألقبائل ألصحرأوية في أ

أ
.أ

ن ألســـتعمار ألســـباني أنحصـــر فـــي ثكنـــات فـــي ألعيـــون و
أ
إن هـــذه ألوحـــدة أســـتمرت فيمـــا بعـــد هـــذه ألمرحلـــة، خاصـــة و أ

بدأ أحتلل كل ألصحرأء ألغربية
أ
.ألدأخلة، و لم يستطع أ

إن ألحركة ألوطنية ألمغربية، بقيادة ألبرجوأزية، لم تحاول قط تنظيم ألنضال ألمشــترك مــع ألســكان ألصــحرأويين،- 4
و تشــكلت ألوحــدة مــا بيــن ألحركــة ألوطنيــة فــي منطقــة ألحمايــة ألفرنســية، و منطقــة ألشــمال للحمايــة ألســبانية، حــول

لكـن ألصـحرأء ألغربيـة بقيــت فـي ألوأقـع ألفعلـي مجهولـة مـن. ألبرجوأزية ألتي لـم تكــن موجـودة إل فـي هــاتين ألمنطقــتين
.طرف ألحركة ألوطنية ألمغربية ألوأقعة تحت قيادة ألبرجوأزية

كـثر مــن هــذأ، فــإن ألقيــادة ألبرجوأزيــة تركــت بصــفة مطلقــة ألصــحرأء ألغربيــة إلــى ألمبرياليــة، و ذلــك بمشــاركـتها- 5
أ
بــل أ

عمــال ألمقــررة مــن طــرف ألنظــام ألكمــبرأدوري، و بتوأطــؤ مــع ألمبرياليــة، و بالخصــوص 58-56ســنة 
أ
فــي ألتفاقيــات وأل

رأضــيهم، 58مارس - ألهجوم ألعدوأني لفبرأير
أ
خرجهــم بـذلك مـن أ

أ
ألذي شتت ألجزء ألكبير من ألسكان ألصحرأويين، و أ

.1948تماما كما شتت ألعدوأن ألصهيوني ألشعب ألفلسطيني سنة

على، أبتدأءأ من سنة - 6
أ
و قــد كــانت ألجبهــة ألشــعبية لتحريــر. 1967لقد تشكلت ألحركة ألوطنية ألصحرأوية في مرحلة أ

بــالعيون، حيــث ســقط ألعشــرأت مــن 1970ألســاقية ألحمــرأء و وأد ألــذهب هــي ألــتي قــادت ألمظــاهرأت ألكــبرى ليونيــو 
.ألوطنيين ألصحرأويين

يــة شــعرة، 6إلى  3إن ألنقط من ( 
أ
ولئك ألذين لم تعد تربطهم بالماركسية أللينينيـة أ

أ
كاذيب ألعروي، و أ

أ
تحدد بوضوح أ

 ).75-72و ألذين يحددون نشوء ألفكرة ألوطنية في ألصحرأء فيما بين 

ماثورة في ماكسب ماعسيي- 2

ــــة، و ضــــرورة ألقيــــادة67منــــذ هزيمــــة  لة ألمطروحــــة بالنســــبة للثــــورة ألعربيــــة، هــــي تجــــاوز ألقيــــادة ألبرجوأزي
أ
، و ألمســــا

لة بصـيغ و
أ
ألبروليتاريــة، فـي هـذأ ألطــار يجــب وضــع سـيرورة ألثـورة فـي ألغـرب ألعربـي، و ليـس ألسـتمرأر فـي طـرح ألمسـا

يضـــا، يجـــب وضـــع
أ
مفـــاهيم، قيـــادة برجوأزيـــة، إل تعـــبيرأ عـــن قطيعـــة تامـــة مـــع ألماركســـية أللينينيـــة، و فـــي هـــذأ ألطـــار أ

لة ألوطنية في ألغرب ألعربي
أ
.ألمسا

لهـــا
آ
ي أنطلقـــا مـــن جـــذورها ألتاريخيـــة و ما

أ
لة ألوطنيـــة، يعنـــي وضـــعها فـــي دينامكيتهـــا، أ

أ
إن ألمنظـــور ألبروليتـــاري للمســـا

ل ألذي يحدد ضمن ألثورة ألبروليتارية
آ
يضا، هذأ ألما

أ
.ألتاريخي أ
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لة ألثـورة فـي ألغــرب ألعربــي كإطــار للثــورة

أ
ن تضع مســا

أ
سس يجب على ألحركة ألماركسية أللينينية ألمغربية، أ

أ
على هذه أل

.ألديموقرأطية ألشعبية ألمغربية، و كجزء من ألثورة ألعربية

طار، و اماذم ماكسب ماعسيي يااخصوص؟ اماذم هذم ملإ

حســن للمغــرب ألعربــي، هــو فــي- 1
أ
و علــى أل

أ
فــق ألشــمولي للثــورة ألعربيــة، أ

أ
إ ن عــدم تحديــد ألطــار، و ألكـتفــاء بطــرح أل

و ألــوطن ألعربــي
أ
ألوأقــع، أعتبــار ألثــورة ألوطنيــة ألشــعبية ألمغربيــة غايــة نهائيــة، أنطلقــا منهــا، يبنــى ألمغــرب ألعربــي أ

خرى، و ليس في نضال ثوري مشترك
أ
.بتطوير ألروأبط ما بين دولة و أ

.إن هذأ ألفهم يؤدي حتما إلى ألشوفينية، إما بشكلها ألتوسعي أتجاه ألصحرأء ألغربية، و إما بشكلها ألنعزألي

إن ألروأبط ألتاريخية ألموضوعية، ألتي توجد مابين ألمغرب و ألصحرأء ألغربية، و ألمهمة ألمشتركة فــي ألقضــاء علــى- 2
ألهيمنة ألمبريالية في كل هـذه ألمنطقــة ألغربيــة مــن ألــوطن ألعربـي، تفــرض وحـدة ألثــورة فـي ألغــرب ألعربـي فـي ســيرورة

تبقــى مرتبطــة أرتباطــا) ألمرأحــل ألخاصــة (وأحــدة، يمكــن أن تعــرف مرأحــل خاصــة فــي كــل مــن ألبلــدأن ألثلع، لكنهــا 
.جدليا فيما بينها

لة ألساعة في ألبلدأن ألثلع، للوصول إلى ألقضاء على ألمبريالية، هي ألقيادة ألبروليتارية، و ليــس ألدعــاء- 3
أ
إن مسا

بــان ألوأقــع ألجتمــاعي فــي ألصــحرأء ألغربيــة ل يســمح بــذلك، إل) مــارس فــي بــاريس 23كمــا تفعــل مجموعــة أليميــن ل(
ضربا من سوء ألنية، ألتي تريد ألقفـز علـى وجـود طبقـة عاملـة فـي ألعيـون و بـوكرأع، كمـا يجهـل ألمفهـوم أللينينـي للقيـادة

ساسية فيها
أ
.ألبروليتارية، كـقوة جوهرية للثورة ألوطنية ألديموقرأطية حيث يظل ألفلحون ألقوة أل

فضــل
أ
نــه لفــي ألبلــدأن ألثلع للغــرب ألعربــي، موحــدين جــدليا فــي نفــس ألســيرورة ألثوريــة ألوأحــدة، تتــوفر ألشــروط أل

أ
وأ

.لتحقيق ألقيادة ألبروليتارية، على مجموع ألغرب ألعربي في ألمرحلة ألتاريخية ألرأهنة
فق ألثوري، يصح، و يصبح من ألضروري تحديد ألنقط ألتية

أ
:أستنتاجا مما سبق، و بدمج ألشروط ألتاريخية و أل

وجود كيان وطني صحرأوي- 1
ـــوطني ألموريطـــاني، يشـــكل- 2 ـــوطني ألمغربـــي، و ألكيـــان أل ـــوطني ألصـــحرأوي مثلـــه مثـــل ألكيـــان أل إن هـــذأ ألكيـــان أل

.مجموعة وأحدة مبنية تاريخيا، و موضوعة في نفس ألسيرورة ألثورية ،ألتي هي ألثورة في ألغرب ألعربي

ن تحدد ألمصطلح ألصحيح، و نفـس ألمصـطلح لتعييــن ألجمـاهير ألـتي تشــكل كل مـن هـذه
أ
سس ألتي يجب أ

أ
هذه هي أل

.ألكيانات ألوطنية ألثلع، إن مصطلح ألجماهير ل يعكس وجود هذه ألكيانات ألوطنية
ن يوضـــع فـــي دينـــامكيته، يعنـــي ديناميـــة ألثـــورة فـــي ألغـــرب"ألشـــعوب"و يبقـــى مصـــطلح 

أ
كـثر ملئمـــة، شـــريطة أ

أ
، هـــو أل

 من ألثورة ألعربية ألمظفرة
أ
.ألعربي كجزء ل يتجزأ
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ماجمهوري  ماعسيي  ماصحسموي ، منطلق  ماثورة في ماكسب ماعسيي

1976 خسيف 
مام"مامةظم  ماماركسي  33 ماميةيةي  مامكسيي  

أ
اى مل "مإ

.إن ألمغرب و ألصحرأء و موريطانيا يشكلون ثلع كيانات وطنية بمجموعها، تشكل ألقطر ألغربي للوطن ألعربي- 1

سس ألتاريخية لهذأ ألقطر، في مرحلة ألمجتمع شـبه ألقطـاعي و شـبه ألجمـاعي ألـذي كـان يميـز ألغـرب- 2
أ
لقد تكونت أل

.ألعربي إلى حدود ألدخول ألستعماري

دى إلى تطور مختلف لهذه ألبلــدأن ألثلع، تحــت سـيطرة ألســتعمار، خلل هـذأ ألتطـور،- 3
أ
إن ألدخول ألستعماري أ

ت تظهــر خصوصــيات كيانـــاتهم ألوطنيــة
أ
فتكــوين ألطبقــات ألحاكمــة ألكمبرأدوريــة فــي ألمغــرب و موريطانيــا مــا بيـــن. بــدأ

ضـد ألسـكان ألصــحرأويين، جعلــت إعــادة بنــاء 1958، و مســاهمتهم ألفعالــة فــي ألمـؤأمرة ألمبرياليــة لســنة 1960 -1956
ت فــي

أ
ألوحــدة ألوطنيــة فــي ألغــرب ألعربــي مســتحيلة، و ذلــك تحــت قيــادة هــذه ألطبقــات ألبرجوأزيــة ألوطنيــة ألــتي توأطــا

.هذه ألخيانة

ـــة ألموريطانيـــة أبتـــدأءأ مـــن - 4 ـــة ألمغربيـــة و ألدول ، و تكـــوين ألحركـــة ألوطنيـــة ألتحرريـــة1960 و 1956إن تكـــوين ألدول
.، قد ركزت هذه ألكيانات ألوطنية1967ألصحرأوية في مستوى عال أبتدأءأ من

لكــن ألماضــي ألــوطني ألمشــترك و كــذأ تطــور ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية فــي ألغــرب ألعربــي، تحــت قيــادة- 5
سس ديموقرأطية

أ
.ألبروليتاريا تحدد ضرورة إعادة بناء ألوحدة ألوطنية في ألغرب ألعربي على أ

ليمكن إعـادة هـذأ ألبنــاء إل فـي ســيرورة شـاملة للثـورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية فـي ألغــرب ألعربـي تحــت قيــادة- 6
.ألبروليتاريا

ن تحقــق ســيرورة ألثـورة ألديموقرأطيـة ألشـعبية فـي ألغـرب ألعربـي أنتصــارأت جزئيـة فـي إحـدى ألحلقــات- 7
أ
من ألممكـن أ

ن تصــــل إلــــى نهايتهــــا، يعنــــي ألقضــــاء ألنهــــائي علــــى ســــيطرة
أ
ألضــــعيفة للمبرياليــــة فــــي ألغــــرب ألعربــــي، لكنــــه ل يمكــــن أ

جمعه
أ
.ألمبريالية في ألغرب ألعربي إل على مستوى ألغرب ألعربي أ
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علـى، إن تطــور ألثـورة ألوطنيـة ألديموقرأطيـة ألشــعبية فـي ألغـرب ألعربــي كمسـيرة غيـر منقطعـة فـي- 8

أ
و حتى في مرحلـة أ

ن يصــل إلــى نهــايته إل فــي إطــار ألســيرورة ألثوريــة لبنــاء
أ
جــل بنــاء ألشــترأكية، ل يمكــن أ

أ
مرأحــل ألثــورة ألبروليتاريــة مــن أ

.ألوطن ألعربي تحت قيادة ألبروليتاريا

ضـــعف حلقــة فــي سلســلة ألمبرياليــة فــي ألغـــرب ألعربــي، و لهــذأ فــإن أنتصــار ألنضــال- 9
أ
إن ألصــحرأء ألغربيــة تشـــكل أ

ألتحـــرري ألـــوطني للشـــعب ألصـــحرأوي تحـــت قيـــادة ألجبهـــة ألشـــعبية لتحريـــر ألســـاقية ألحمـــرأء و وأد ألـــذهب ، و إقامـــة
رض ألصــحرأء ممكنــة، و تشــكل ألهــدف ألمركــزي فــي ألمرحلــة ألحاليــة

أ
ألجمهوريــة ألعربيــة ألشــعبية ألصــحرأوية فــي كــل أ

.للثورة في ألغرب ألعربي

جــل تحقيــق ألهـدف- 10
أ
إن ألدعم ألحازم و بدون تحفظ من طــرف ألقـوى ألثوريــة فـي ألمغــرب و موريطانيــا للنضــال مــن أ

ألمركزي ألحالي، يشكل وأجب كل ألماركسيين أللينينيين في ألغرب ألعربي ، و عدم ألستجابة لهذأ ألوأجب هو خــروج
.عن ألماركسية أللينينية

ـــة ألعربيـــة فـــي ألصـــحرأء، فـــي ألطريـــق ألبروليتـــاري، إل إذأ أنـــدمجت فـــي ألســـيرورة غيـــر- 11 ـــدعيم ألجمهوري ل يمكـــن ت
.ألمنقطعة وفي مرأحل للثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية في ألغرب ألعربي تحت قيادة ألبروليتاريا

ن يبــذلوأ كــل مجهــودأتهم لضــمان هــذأ ألنــدماج للثــورة- 12
أ
علــى ألماركســيين أللينينييــن للبلــدأن ألثلع و منظمــاتهم، أ

.ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية في سيرورة وأحدة، و أعتبار خصوصية ألنضال ألثوري في كل من ألبلدأن ألثلع

 

www.30aout.info                                                                                                              70

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل

اةكشف عن حقيق  ماتدخل في مازمييس من طسف ماحكم ماعميل

يسيل 25 
أ
1977 م
مام" "مامةظم  ماماركسي  333 ماميةيةي  مامكسيي 

أ
اى مل مإ

ساايب ممبسيااي  عدومني  جديدة-1-
أ
م

إن ألتـدخلت ألعسـكرية ألـتي قــامت بهــا ألمبرياليــة طيلـة ألمرحلـة ألســابقة فـي عديـد مــن ألمنـاطق لــم تكــن مـن
زمتــه

أ
ن ألنتصــارأت ألــتي. نتائجهــا غيــر إثــارة حقــد كــل ألشــعوب و تصــعيد كـفاحهــا ضــد ألنظــام ألمبريــالي و تعميــق أ

أ
كمــا أ
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ســــيوية و ألفريقيــــة و تنــــامي كـفاحــــات ألطبقــــة ألعاملـــة فـــي ألبلـــدأن

أ
حققتهــــا حركـــات ألتحريــــر فـــي ألكـثير مــــن ألبلــــدأن أل

صبحت تهدد بنيانها بالنهيار
أ
.ألغربية، قد ضيقت ألخناق على ألمبريالية و أ

خر فــي
أ
إن هــذه ألنهايــة ألحتميــة ألــتي يســير نحوهــا ألنظــام ألمبريــالي تفــزع ألحتكــارأت ألكــبرى و كــل قــوى ألتــا

كـثر مما مضى
أ
ســاليب عدوأنيــة. ألعالم، و تثير طبيعتها ألعدوأنية أ

أ
فلنقاد نفسها من ألدمار تتجه تلك ألقوى إلى أنتهاج أ

كـثر ملئمة مع تطور ألصرأع.
أ
شد شرأسة و أ

أ
جديدة أ

نفســهم"فمــن ورأء ديماغوجيــة حــوأر ألشــمال ت ألجنــوب، و تحــت لفتــة 
أ
ن يحلــوأ مشــاكلهم با

أ
فارقــة يجــب أ

أ
"أل

وســط و فـي إفريقيــا 
أ
حلف فـي كـل مـن ألشـرق أل

أ
ثيـر فـي مـؤتمر( تعمل ألمبريالية في أرتباك على إقامـة أ

أ
ألمشـروع ألـذي أ

خيرأ حول إقامة جيش رجعي موحد 
أ
) .ألقمة ألفرنسي ت ألفريقي في دكار أ

يضا، و في نفس ألتجاه تعمل على إقامة قلع حرأسة فـي بعــض ألمنــاطق ألســترأتيجية، عـن طريـق تقويـة
أ
إنها أ

نظمة ألعميلة ألمتسلطة على تلـك ألمنــاطق
أ
نظمـة ألعميلـة هـي ألتــدخل. أل

أ
حلف ألعســكرية، و تلــك أل

أ
إن مهمـة تلـك أل

مرهــا
أ
ن خلفيــة هــذه ألســترأتيجية ألجديــدة هــي تجنــب ألتــدخل. ألعــدوأني ألمباشــر مكــان ألمبرياليــة و تحــت أ

أ
و بــديهي أ

مـــا ألهـــدف فهـــو تصـــعيد ألعنـــف ألرجعـــي لتوقيـــف ألمـــد ألتحـــرري و ألحفـــاظ علـــى 
أ
مكـــن، أ

أ
مـــن"ألمفضـــوح مـــا أ

أ
مـــن" : أل

أ
أ

.ألحتكارأت ألمبريالية و حريتها ألوحشية في قهر ألشعوب

اى كمب حسمس  قوي - 2- مبسيااي  في مامكسب تعمل عمى تحويل ماةظام ماعميل مإ ملإ

إن ألموقــع ألســترأتيجي ألــذي يحتلــه ألمغــرب، و تنــامي كـفاحــات شــعبنا، و أنــدلع ألكـفــاح ألتحــرري ألمســلح فـي
زمة ألتي وصلها ألحكم في بلدنا، كل هــذه ألعوأمــل، بارتبــاط

أ
ألصحرأء ألغربية، و ضعف ألنظام ألموريطاني، و حدة أل

مــع تطــور ألوضــع ألعــام فــي ألمنطقــة، و علــى ألصــعيد ألعــالمي، دفعــت ألمبرياليــة إلــى ألمرأهنــة علــى ألحكــم ألعميــل فــي
هــــدأفها و مخططاتهــــا

أ
وضــــاعه عســــكريا و أقتصــــاديا بشــــكل ينطبــــق مــــع أ

أ
ألمغــــرب، و تجهــــد نفســــها عبثــــا لعــــادة ترتيــــب أ

.ألعدوأنية ألجديدة
إنهــا تعمــل علــى تحويــل ألحكــم ألعميــل فــي ألمغــرب إلــى كلــب حرأســة قــوي فــي ألمنطقــة، و تحويــل بلدنــا إلــى
بنــاء شــعبنا مــن فلحيــن و عــاطلين و شــباب كوقــود

أ
طلســية، و أســتعمال أ

أ
قاعــدة عدوأنيــة ضــمن شــبكـتها ألعســكرية أل

.لشعال حروبها ألمضادة لتحرر ألشعوب ألفريقية و ألعربية
مام"لقد سبق لمنظمتنا ألثورية 

أ
ن نبهت، منـذ "إلى أل

أ
، إلـى هـذه ألمـؤأمرة ألمبرياليــة، و دعـت و ل زألــت74، أ

بـــرز تلـــك
أ
تـــدعو، كـــل ألقـــوى ألمناضـــلة فـــي ألبلد إلـــى إدرأكهـــا جيـــدأ و ألعمـــل علـــى إحباطهـــا، و لنرجـــع إلـــى ألبعـــض مـــن أ

خيرة و ألتي تكشف بدورها عن ألتوجه ألمبريالي ألمذكور
أ
حدأع ألمشهودة في ألفترة أل

أ
:أل

لة ألصحرأء في منتصف سنة - 
أ
ثار ألحكم أللوطني مسا

أ
ة 74لقد أ

أ
و لقد سارعنا فورأ إلى فضــح هـذه ألمنــاورة. فجا

ن تكــون إطلقــا موقفــا وطنيــا أتخـذ تحــت ألضـغط ألمزعـوم للقـوى ألتقدميـة
أ
نـه ل يمكنهـا أ

أ
هـدأفها ألخطيـرة، و أ

أ
موضحين أ

وأمر بــاريس و
أ
كما روج لذلك ألنتهازيون من كل لون، بل توجيها أمبرياليا يقوم بتنفيذه حكم ألعمالة في ألرباط تحت أ

ن هدف ذلك ألتوجيه هو تضليل جماهير شعبنا و ضرب ألحركة ألتحررية ألصحرأوية في وقت لــم تكــن فيــه. وأشنطن
أ
و أ
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ألمبريالية قادرة على ألتدخل ألعسكري مباشرة في ألصحرأء، و لم يعد فيه ألستعمار ألسباني قادرأ على تمديــد وجــوده

و بالفعـل، بعـد سـنة، جــاء ألتـدخل ألعســكري ألملكـي فـي ألصـحرأء بموأفقـة ألحكـم ألسـباني، و ألستعماري ألعســكري 
إن تلــك ألتفاقيــات، و ذلــك. تمــت تحــت رعايــة ألمبرياليــة أتفاقيــات مدريــد و تقســيم ألصــحرأء بيــن ألحســن و ولــد دأدة

قيــم تحــالف مــتين بيــن ألنظــامين للتحــرك كـقطعــة وأحــدة
أ
ساســها أ

أ
رضــية ألماديــة ألــتي علــى أ

أ
ألتقســيم، يشــكل أليــوم أل

ألـــدفاع عـــن ألوحـــدة ألترأبيـــة"لموأجهـــة ألحركـــة ألوطنيـــة للجمـــاهير ألشـــعبية فـــي موريطانيـــا و ألصـــحرأء و ألمغـــرب باســـم 
ن ننتظــر مســتقبل تحــرك قــوى ألنظــامين معــا لقمــع نضــالت ألشــعب". ألمهــددة

أ
إنــه لتحــت هــذأ ألشــعار ألمزيــف يجــب أ

.ألموريطاني و حماية حكم ولد دأدة و مصالح ألمبريالية هناك

ألمـوجه للكـتــائب بلبنـان...) سـلح، مؤونــة (إن أستعمال ألموأنئ و ألبـوأخر ألمغربيــة لنقــل ألــدعم ألمبريـالي - 
لتدريب ألمرتزقــة و) قرب مدينة مرأكش(ضد ألمقاومة ألفلسطينية و ألحركة ألتقدمية أللبنانية، و كذأ منح ثكنة بن كرير 

، تــبرز مــدى حاجــة ألمبرياليــة لســتعمال بلدنــا، و مــن)ألدأهومي ســابقا(نقلهم للهجوم على ألحكم ألتقدمي في ألبينين 
.هنا ضرورة تقوية ألحكم ألمسلط عليها ليكون قادرأ على لعب ألدور ألعدوأني ألمرشح له

ألشـجرة ألـتي"و حــول " خطـة بــاريس ــ ألربــاط"إن هذأ ألدور يقبله ألنظام طوعا، و إن تصريحات ألحسن حــول 
وروبــا

أ
ورأقهــا فــي أ

أ
، لهــو تعــبير فصــيح عــن)ألنــدوة ألصــحفية بعــد ألمســيرة ألصــفرأء" (تمتــد عروقهــا فــي إفريقيــا و تتنفــس با

طلسي
أ
ركان ألحلف أل

أ
ن يقوم بكل ألمهام ألوسخة ألموكلة إليه من طرف قيادة أ

أ
.أستعدأد ألحكم ل

وأن و("إنه في هذأ ألطار، يجب وضع تدخل ألقوأت ألملكية في ألزأيير 
أ
إن شـجرة ألشـر أمتــدت عروقهــا قبــل أل

ن تتصــلب
أ
ن " ألســيادة ألوطنيــة"تحــت غطــاء ألــدفاع عــن ") حــتى قبــل أ

أ
دخــل حيــز" خــط بــاريس ت ألربــاط"للزأييــر، و أ

بنــاء شــعبنا إلــى ألمجــازر فــي ألزأييــر، تمامــا، و بالضــبط، كمــا فعلــت ألمبرياليــة
أ
ألتطــبيق علــى شــكل جســر جــوي لنقــل أ

سابقا عندما كانت تدفع بالمغاربة إلى ألموت في حروبها ألستعمارية في ألهند ألصينية ضد ألشعب ألفيتنــامي، و عنــدما
طفال بلدنا في حربه ألفاشية ضد ألقوى ألثورية في أسبانيا 

أ
).1934(كان فرأنكو يجند بالقوة حتى أ

إنــه. فتدخل ألنظام لنقاد مصالح ألحتكارأت ألكبرى في ألزأيير ليس حدثا منعزل عن مخطط أمبريالي متكامــل
خرى في تطبيق ألســترأتيجية ألعدوأنيـة ألجديـدة ألموجهـة ضـد حركـات ألتحــرر ألفريقيـة و ألعربيـة و ألـتي كشـفنا

أ
خطوة أ

.عنها منذ مدة
بنــاء ألصــحرأء، و

أ
تــت أتفاقيــات مدريــد و حــرب ألبــادة ألــتي شــنها ألحكــم ضــد أ

أ
و إنــه لضــمن هــذه ألســترأتيجية أ

كامتدأد لنفس ألدور ألموكل إلى ألنظام من طرف ألمبرياليـة كــانت مسـاعدة ألكـتــائب فـي لبنـان و ألمسـاهمة فــي ألهجـوم
ن

أ
خيــر، ل يمكنهــا أ

أ
ســاس، فــإن إدأنــة ألتــدخل ألملكـي أل

أ
على ألبينين، و أليوم ألتدخل في ألزأيير، و أنطلقا مـن هـذأ أل

.تكـتسي فعاليتها و مضمونها ألتحرري، إل بالدأنة ألنضالية ألمطلقة للمخطط ألمبريالي ككل

فسيقي3  داي3ل عم3ى قوته3ا و تجاوزه33ا- 3- مبسيااي  اعدومنها ضد ماعديد من ماحسكات ماتحسري  ملإ هل تصعيد ملإ
زمته ملقتصادي  و ماسياسي  ؟

أ
خس ل
آ
زمتها ماخانق  ؟ هل تدخل ماحكم في مازمييس دايل عمى تجاوزه هو مل

أ
ل
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وضــاع و

أ
سس ألمادية ألتي تتحكــم فــي تطــور أل

أ
حدأع بمعزل عن أل

أ
قد يتبادر إلى ذهن من يكـتفي بالنظر إلى أل

ن تدخل ألحكم في ألزأيير و تصعيد ألمبريالية للعدوأن، دليل علــى قــوة ألنظــام و قــوة ألمبرياليــة
أ
حدأع، با

أ
و. تصنع أل

ن تقييم وضع ألحكم
أ
نظرأ لمدى ألساءة ألتي تلحقها هذه ألنظرة ألسطحية بمسيرة ألنضال ألوطني ألثوري، فإننا نذكر با

ن ننطلق فيه 
أ
: يجب أ

ول 
أ
زمة ألتي وصلت إليها ألمبريالية: أ

أ
زمته باحتدأد أل

أ
. من وأقع أرتباط أحتدأد أ

مــن ألدرجـة ألـتي وصـلها ألتسـاع ألموضـوعي للهـوة ألفاصـلة بينـه و بيــن ألجمـاهير ألشـعبية، و ألـتي تحـدد: ثانيــا 
لة ألديموقرأطية(حسب ألوأقع ألمادي ألمعاشي و ألسياسي 

أ
. ألذي تعيشه تلك ألجماهير) مسا

ساســي فــي مــدى قــدرته ألموضــوعية: ثالثــا 
أ
مــن مــدى صــلبة ألبنيــة ألقتصــادية للنظــام و ألــتي تشــكل ألمســتند أل

.على موأجهة ألسخط ألجماهيري
: إذأ أعتمدنا هذه ألمنطلقات في ألتحليل، فإننا نخلص إلى ما يلي 

ســاليبها ألعدوأنيـة ألجديـدة، فإنهــا لـم تسـتطع بعـد- 1-
أ
ن ألمبرياليـة إذأ كـانت قـد رســمت ألخطـوط ألعريضـة ل

أ
أ

نهــا لـم تسـتكمل بعــد
أ
خيـرة علـى حســابها، كمـا أ

أ
أن تجد أستقرأرأ مرحليا ضمن موأزين ألقوى ألـتي تغيــرت فـي ألسـنوأت أل

:كل ألتدأبير ألتي تتطلبها ألمرحلة ألحالية 
 

ن حوأر ألشمال ت ألجنوب لم يلـد بعـد مـا تنتظـره ألمبرياليــة مـن إعـادة تقســيم ألعمـل علـى ألصـعيد ألعـالمي- 
أ
أ

نظمة ألموألية لها في نفس ألوقت ألذي يســمح لقتصــادها ألحتكــاري ألمنخــور مــن ألتنفيــس
أ
بشكل يسمح لها بتثبيت أل

زمته
أ
.عن أ

زمــة ألقتصــادية بــدوره يحــد مــن إمكانياتهــا للجــوأب علــى ألمتطلبــات ألحاليــة لعملئهــا أتجــاه- 
أ
ن عمــق هــذه أل

أ
أ

.تصاعد ألمد ألتحرري
ن تصاعد كـفاحات ألطبقـة ألعاملـة دأخـل ألبلـدأن ألغربيـة ضـد سياسـة ألتقشــف و تضــييق ألحريـات، يسـاهم- 
أ
أ

زمة ألمبريالية و عرقلة حركـتها و قدرتها على ألمبادرة
أ
خر في أ

آ
.هو أل

ســـس ألتقييـــم ألمـــادي ألـــذي حـــددناه ســـابقا، و
أ
مـــا بالنســـبة لوضـــع ألحكـــم، فإننـــا إذأ نظرنـــا إليـــه مـــن خلل أ

أ
أ

ساسيا في وضعه ألذأتي، نجد 
أ
زمة ألمبريالية ألتي تلعب دورأ أ

أ
: بالضافة إلى أنعكاسات أل

ن، ول زألت تعاني من نفس ألهشاشة ألــتي- 
آ
ي تغيير يذكر لحد أل

أ
 عليها أ

أ
سس ألقتصادية للنظام لم يطرأ

أ
ن أل

أ
أ

.عرفتها في ألماضي، بالرغم من إرأدة ألمبريالية و إرأدته في تقويتها
نظمـــة ألرجعيـــة ألعربيـــة ألـــتي أزدأد- 

أ
ن مختلـــف ألمســـاعدأت و ألقـــروض ألممنوحـــة مـــن طـــرف ألمبرياليـــة و أل

أ
أ

جهـــزة ألقمـــع ألمتســـلطة علـــى ألشـــعب
أ
خيرتيـــن تلتهمهـــا نفقـــات ألحـــرب فـــي ألصـــحرأء و أ

أ
حجمهـــا فعل خلل ألســـنتين أل

في ألمئة عما كان عليه في ألسنة ألماضـية وحـدها، توقـف 50ألعجز في ميزأنية ألدولة ألذي زأد هذه ألسنة ب (ألمغربي 
خير ألخ 

أ
...) .ألعديد من مشاريع ألتصميم أل

وضــاع ألمعيشــية للجمــاهير- 
أ
ن ألســخط ألجمــاهيري أزدأد تعاظمــا نتيجــة لتضــخم جيــش ألعــاطلين و تــدهور أل

أ
أ

مثلـة علــى تعمــق ذلـك ألســخط و أتســاع ألهـوة بيــن. بشكل مذهل، و تضييق ألحريات ألسياسية و ألنقابية
أ
و لعل أبــرز أل
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ألحكم و ألطبقـات ألشــعبية كـان ألرفــض ألجمـاهيري ألقــاطع لقـرض ألصـحرأء، و جـوأب شـعبنا علـى ألنـدأء ألملكـي للسـلم

حـزأب ألبرجوأزيــة. ألجتماعي بتصعيد نضالته ألمطلبيـة
أ
و هـذأ بــالرغم مـن أشـتدأد ألقمـع و مسـاهمة ألقيـادأت أليمينيـة ل

.إلى جانب ألحكم في تضليل ألجماهير و ألعمل على تحريف مسيرتها ألنضالية
إن ثقــل ألمهمــة ألجرأميــة ألــتي ينفــذها ألحكــم فــي ألصــحرأء إلــى جــانب متطلبــات موأجهــة نضــالت شــعبنا و- 

كبر في ألدفاع عن مصــالح ألمبرياليــة فــي ألجـزء ألغربــي مــن ألــوطن
أ
ي تحمله ألقسط أل

أ
حماية نظام ولد دأدة ألمهلهل، أ

زمة ألتي عاشها من قبل 
أ
.ألعربي، ل يفعل، بالضافة إلى باقي ألمميزأت، غير توريطه في أل

ن
أ
بــدأ أ

أ
زمة ألحادة ألتي تعيشها ألمبريالية و عميلهــا فــي ألمغــرب، فــإن ألمبرياليــة،ل يمكنهــا أ

أ
لكن بالرغم من أل

و تنتظر حل كل معضلتها ألذأتية لموأجهة ذلك ألمــد
أ
مام تنامي حركات ألتحرر أ

أ
إن مصــالحها ألمهــددة تفــرض. تستسلم أ

وضــاعها
أ
عليها ألدفاع عن نفسها بكل شرأسة، بالوسائل ألمتوفرة لديها، و في نفس ألوقت ألــذي تعمــل فيـه علــى ترتيــب أ

فضل
أ
.بشكل أ

وســترألية، و نظــرأ لمــا يشــكله
أ
ســمالية فــي إفريقيــا أل

أ
من ألحتكـــارأت ألرأ

أ
خطــار ألمحدقــة بــا

أ
و بالضــبط، نظــرأ لل

خطار، كان ألتنسيق بين مختلف ألمبرياليات، و تم تكليف ألحكــم
أ
همية للتخفيف من تلك أل

أ
ألحفاظ على ألزأيير من أ

وضاعه ألخاصة إلى ألسرأع بإنقاذ موبوتو
أ
.ألكمبرأدوري في ألمغرب بالرغم من أ

دوأر، تحمــل ألحكــم ألمبريــالي ألفرنسـي بصـفة رئيســية مسـؤولية ذلـك
أ
و لنفس ألعتبارأت، و فـي إطــار توزيــع أل

خيرة و تنامي قوى أليسار ألفرنسي
أ
.ألتدخل بالرغم من ألهزيمة ألتي لحقته في ألنتخابات أل

إنــه تنفيــذ ألعبــد ألمريــض. فالتــدخل ألعســكري للقــوأت ألملكيــة فــي ألزأييــر ليــس دليل علــى تجــاوز ألحكــم لزمتــه
وأمر سيده ألقلق

أ
همها هو . ل

أ
هدأف ألخاصة للحكم من ألتدخل فإن أ

أ
:و أل

 
نظمــة ألرجعيــة ألفريقيــة فـي ظــرف تتزأيــد فيــه حاجــاته إلـى ألمزيـد مـن- 

أ
ألعمل على كســب رضـى ألمبرياليــة و أل

.ألدعم ألمادي و ألسياسي و ألعسكري في حرب ألصحرأء
نظمة ألرجعية- 

أ
دأء وأجب رجعي ت أمبريالي مشترك لموأجهة ألزحف ألتحرري ألذي يهدد كل أل

أ
.أ
زمته- 

أ
.إظهار ألقوة على ألمستوى ألدأخلي و ألخارجي خاصة أتجاه ألجزأئر لخفاء أ

مبسيااي ماسجعي في مازمييس- 4- سباب مامباشسة امتدخل ماعسكسي ملإ
أ
مل

ساسية و ألمباشرة ألتي تكمن ورأء هذأ ألتدخل فهي كما يلي
أ
:أما بالنسبة للدوأفع أل

وستسماي  - 1
أ
فسيقيا مل : ماوضع مامتفجس في مإ

نغـول إلــى جــانب حركــات ألتحريـر ألمتناميــة فـي كـل
أ
إن ألنتصــار ألـذي حققتــه حركــات ألتحريـر فـي ألموزمــبيق و أ

ليـس) ألزأييــر(من جنوب إفريقيا و زمبابوي و غيرها مــن ألبلـدأن ألفريقيـة، يجعــل مــن ســقوط نظـام موبوتـو فـي ألكونغـو 
و لكـن كارثــة بالنســبة لهـا، إن...) ألنحـاس، ألزنـك، ألمـاس (فقط ضـربة قويـة فـي وجـه ألمصـالح ألقتصـادية ألمبرياليـة 
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بوأب على مصرأعيها لنتصارأت سريعة للعديد من حركات ألتحرر في ألمنطقــة، بالضــافة إلــى قطـع ألطريــق

أ
معناه فتح أل

نغول
أ
.على ألمؤأمرأت ألتي تحيكها ألمبريالية في ألوقت ألرأهن لضرب ألحكم ألتقدمي في أ

إن حكم موبوتو ليس فقط حكما ضعيفا، بــل وصـل درجــة مــن ألنحلل و ألتفكــك دفعــت بالمبرياليــة منــذ- 2
قــل،

أ
و علـى أل

أ
ن تبعث بالعشــرأت مـن خبرأئهــا عســكريين و مــدنيين للعمـل علـى إصــلحه و تنظيـم قـوأه ألقمعيـة، أ

أ
مدة أ

.تحضير بديل فعلي له
و بالرغم. تحت نظام موبوتو تعاني منذ سنوأت من شتى ألوأن ألقهر) ألزأيير(إن جماهير ألشعب ألكونغولي - 3

ن
أ
من ألقمع ألوحشي، فإن ألشعب ألكونغولي ألذي أكـتسب من خلل تجربة حكم لومومبا وعيا متقــدما، قــد أســتطاع أ

جنبيــة 
أ
حــزب- جبهـة ألتحريـر ألوطنيــة ألكنغوليــة (يعطي لنفسه قوى وطنية و تقدمية لمكافحــة ألسـتغلل و ألســيطرة أل

ثنــاء ألمجــازر ألــتي نظمــت). ألشــعب ألثــوري
أ
وأ إلــى ألخــارج أ

أ
بالضــافة إلــى ألعديــد مــن ألمناضــلين ألتقــدميين ألــذين ألتجــا

و فيما بعد
أ
.خلل تصفية حركة باتريس لومومبا أ

.إن مختلف هذه ألقوى هي ألتي تتحرك أليوم للطاحة بموبوتو و ضرب ألحتكارأت ألمســتغلة لخيــرأت ألكونغــو
جـل" رجــال ألـدرك ألكـتنغييــن"كما أن هذه ألقوى هـي ألـتي تريـد ألمبرياليـة إخفاءهـا ورأء مـا تسـميه 

أ
لتـبرير تـدخلها مـن أ

".حماية ألوحدة ألترأبية للزأيير"
فــاق ألســقوط ألحتمــي

آ
وضــاع أنفجــر ألكـفــاح ألمســلح بــدعم جمــاهيري ملحــوظ، و أتضــحت أ

أ
إنــه فــي ظــل هــذه أل

.لنظام موبوتو
كيــد، تحركــت طــوأبير ألمبرياليــة فــي هلــع تحــت شــعار 

أ
جنــبي"لموأجهــة هــذأ ألخطــر أل

أ
و" موأجهــة ألتــدخل أل

" ..ألشيوعية "محاربة 
فتكـفــل ألحكــم. فدفعت ألمبريالية بحكم ألخيانة في ألرباط إلى تزعم عـدوأن ألقــوى ألمضـادة لتحريـر ألشـعوب

طــره ألعســكرية ألعاملــة هنــاك منــذ مــدة جنبــا إلــى جنــب مــع ألخــبرأء
أ
ألفرنســي بالنقــل ألجــوي بالضــافة إلــى ألعشــرأت مــن أ

مريكيين و ألسرأئيليين
أ
ســلحة و ألنظــام. أل

أ
مريكيـة بالــدعم ألسياسـي و إرســال أل

أ
هذأ في حين تعهـدت فيـه ألمبرياليــة أل

لة ألطيـرأن
أ
رجعيــة أمبرياليــة يتصــدرها ألنظـام ألكمــبرأدوري فــي) بسـكون ألــرأء " (حركـة"إنهــا فعل . ألرجعي ألمصري بمسا

ة ألقهر في جيشه
أ
بناء شعبنا ألمنخرطين تحت وطا

أ
.ألمغرب، و يدفع حطبا لها أ

مبسيااي ماسجعي ؟- 5- فما هو موقع و موقف ماقيادمت ماحزيي  مابسجومزي  من هذم ماعدومن ملإ

حــزأب ألبرجوأزيــة فــي ألمغــرب تتحمــل مســؤولية خطيــرة فــي ألتــدخل ألجرأمــي ألــذي
أ
إن ألقيــادأت ألمتخاذلــة لل

كـثر مـــن ذلـــك
أ
ـــة ألتـــدخل ألملكـــي فـــي ألزأييـــر، و لكـــن أ ـــالزأيير، ليـــس فقـــط بعـــدم أتخـــاذ موقـــف لدأن ـــه ألحكـــم ب يقـــوم ب

ســاس ألمســاهمة فــي أتخــاذ ألقــرأرأت ألكــبرى. بمشــاركـتها فــي حكومــة نظــام ألخونــة
أ
هــذه ألحكومــة ألــتي أنضــموأ إليهــا علــى أ

، و ليـــس فقـــط لمرأقبـــة ألنتخابـــات كمـــا يـــدعون عـــن قصـــد)أنظـــر ألبيـــان ألرســـمي حـــول تعييـــن ألزعمـــاء ألـــوزرأء(للدولـــة 
ساسـي، فلقـد أنجــرت ورأء منــاورأت ألحكــم،. لمغالطة ألجماهير

أ
إن هذه ألقيادأت ألنتهازية، و إن كانت ليست ألعدو أل

فبمشـاركـتها فــي ألحكومـة ألملكيــة أللوطنيــة و أللشـعبية، و بعــدم فــرز موقفهــا عــن. و أن موقعها أليوم هـو ألتحــالف معـه
لة ألزأيير ألمسؤوليات ألتالية 

أ
: موقف تلك ألحكومة ألعميلة، تتحمل بوضوح في مسا
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مر ألمبريالية ألعدوأني ألموجه ضد ألشعب ألكنغولي و كافة شعوب إفريقيا- 1-
أ
.مسؤولية تزكية أ

بناء ألشعب ألزأييري خدمة لمصالح ألمبريالية و ألرجعية- 2-
أ
بناء شعبنا و أ

أ
.مسؤولية ألموأفقة على نحر أ

مسؤولية خنق ألطاقات ألنضالية ألموجودة وســط ألجمـاهير و ضـمن قوأعـدها نفســها، و قطـع ألطريـق أمـام- 3-
خرهـا ألتـدخل فـي ألزأييــر

آ
إن موقـع و موقــف هـذه ألقيــادأت. تحركات هـذه ألطاقــات لدأنــة مخطــط ألحكــم و ألمبرياليــة و أ

من ألتدخل في ألزأيير ليس إل أمتدأدأ طبيعيا لموأقفها لما يجري في بلدنا منذ سنتين، و أنطلقا من موقعهــا دأخــل مــا
بــدأ- إجماعهــا كـقيــادأت أنتهازيــة مـع ألكمــبرأدوريين و ألسماسـرة و عملء ألمبرياليــة " - ألجماع ألوطني"تسميه 

أ
و ليــس أ

دى ثمنهـا
أ
إجماع ألشعب ألرأزح تحت ألقمع و ألقهر، و أنها بإجماعها هذأ و باسـتغللها ليافطـة ألتقدميـة و ألوطنيـة ألـتي أ

ألعديد من ألمناضلين ألمخلصين، لتعمل على ستر ألطبيعة أللوطنية للنظام و تــبرير جرأئمــه و خيانــاته أمــام ألجمــاهير
خيرتين فقط . ألشعبية

أ
: و لنذكر بالبعض من مسلسل موأقفها خلل ألسنتين أل

لة ألصــحرأء مــبررة ذلـك بــان 74لقــد تــوجهت فــي 
أ
جمــع لشــرح موقــف ألقصــر ألملكـي فــي مســا

أ
إلــى عوأصــم ألعــالم أ

وأمر ألمبريالية
أ
.ألقصر تبنى موقفا وطنيا، في ألوقت ألذي لم يتبنى فيه غير أ

ييــد- 
أ
لقد عملـت بجهـد علـى بــث سـموم ألشـوفينية و ألحقـد بيــن ألشــعب ألمغربـي و ألشــعب ألجزأئـري، و علـى تا

.مكملة بذلك دعاية ألنظام) جماعة لحول بن خادة(أليمين ألجزأئري 
يــدت ألمســيرة ألصــفرأء بحمــاس و ســمتها مســيرة وطنيــة تخــدم مصــلحة ألشــعب، فـي ألــوقت ألــذي يســقط- 

أ
لقــد أ

سـهم
أ
وحوأ بفكــرة ألمسـيرة و خططـوأ لهـا هـم خـبرأء ألمبرياليـة فـي ألدعايـة ألرجعيــة و علـى رأ

أ
ن ألذين أ

أ
فيه ألقناع ليتضح أ

يام ألحرب ألجزأئرية ت ألفرنسية مكلفا بقسم ألدعايــة ألمضــادة لجبهــة" جان جاك كو دوفرجاك"
أ
هذأ ألمرتزق ألذي كان أ

.ألتحرير
لقـــد تمـــت أتفاقيـــات مدريـــد ألمبرياليـــة ألرجعيـــة و تـــدخل ألحكـــم عســـكريا فـــي ألصـــحرأء ألغربيـــة لينفـــذ تلـــك- 

كــاذيب وســط ألجمــاهير حــول 
أ
خــوة"و "ألتحريــر"ألتفاقيــات بقــوة ألمــدأفع و ألنــابلم، فــانطلقت تنشــر أل

أ
، فــي"عنــاق أل

بنـاء شـعبنا إلـى ألمـوت فـي سـبيل مصـلحة ألمبرياليـة و كمشـة مـن
أ
نفس ألوقت ألـذي تحــت فيـه علـى ألـدفع بالمزيـد مـن أ

.ألكمبرأدوريين
لقــد قــام ألحكــم طيلــة ألســنتين ألماضــيتين بعــدة حملت قمعيــة أعتقــل خللهــا ألعشــرأت مــن مناضــلي ألحركــة- 

ـــا وأحـــدأ للـــدفاع عـــن ـــو أحتجاجـــا جماهيري ألماركســـية أللينينيـــة ألمغربيـــة، و مـــن ألمناضـــلين ألنقـــابيين، فلـــم تنظـــم و ل
و ألتطبيـــل للمســـيرة"ألمغـــرب ألجديـــد"ألحريـــات و توقيــــف ألختطافـــات و ألتعـــذيب، بــــل أســـتمرت فـــي ألمرأهنـــة علـــى 

.ألديموقرأطية ألمزعومة
ألمسخرة من" ألخوأن ألمجرمين"لقد تم أغتيال ألمناضل عمر بن جلون في وأضحة ألنهار من طرف عصابة - 

خيــر، و وجهــت ســخط ألجمــاهير و ألمناضــلين ضــد 
أ
ثمــة"ألنظــام، فعملــت علــى تــبييض وجــه هــذأ أل

آ
يــادي أل

أ
ممتنعــة" أل

.عن فضح مسؤولية ألحكم في تلك ألجريمة ألنكرأء
 و ل زعيــم وأحــد مــن- 

أ
لقــد أضـطر ألبــوليس للعـترأف بتصــفية ألمناضــل ألشــهيد عبــد أللطيــف زروأل، فلــم يتجــرأ

دعياء ألديموقرأطية على إدأنة ألغتيال
أ
.أ
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علــن ألنظــام عــن مهزلــة ألنتخابــات فزكـتهــا، و بعــد أنفضــاح ألتضــليل و إطلق ألنــار علــى ألمحتجيــن ضــد- 

أ
و قــد أ

حدأع بني مطهر(ألمهزلة ألنتخابية 
أ
، أتجهت ألقيادأت ألحزبية ألمتخاذلة إلى تبرئــة ألحكــم و تحويــل ســخط ألجمـاهير)أ

عدأء ألديموقرأطية: "ضد ألمجهول 
أ
...؟ " أ

كــبر عمليــة نهــب ضــد جماهيرنــا ســماها - 
أ
علــن عــن ألســلم ألجتمــاعي،" قــرض ألصــحرأء"لقــد نظــم ألحكــم أ

أ
كمــا أ

.فكان موقفها هو ألموأفقة على ألقرأرأت ألملكية
مـن مناضـلي ألحركـة ألماركسـية 176قـام ألنظـام بمحاكمـة صـورية فـي حـق ) 77ينــاير  3( في بدأيـة هـذه ألسـنة - 

من ألدولــة"أللينينيــة ألمغربيــة بتهمــة 
أ
نهــا". ألمــس بــا

أ
دنــى حــق فــي ألـــدفاع،كما أ

أ
لقــد عرفــت هــذه ألمحاكمــة منعــا كــامل ل

ســها ألموقــف ألــوطني ألثــوري
أ
خر باستماتة مناضلي حركـتنـا فـي ألتشــبت بمـوأقفهم و قناعــاتهم و علـى رأ

آ
تميزت من جانب أ

لة ألصحرأء، و كـذأ جرئـتهــم فـي إدأنـة تلـك ألمهزلـة ألقضــائية و مقاطعتهـا
أ
فـي هـذأ ألـوقت بالـذأت حيــث كـان مـن. من مسا

ي، ألــــتزمت ألقيــــادأت ألحزبيــــة ألبرجوأزيــــة
أ
ن يقــــف للــــدفاع عــــن حريــــات ألتعــــبير و ألــــرأ

أ
ي ديمــــوقرأطي أ

أ
ألمفــــروض مــــن أ

ي موقــف أحتجــاجي علــى مــا يجــري دأخــل ألمحاكمــة
أ
ن علــي يعتــه أســتغل ألمناســبة ليســاهم. ألصــمت، و لــم تتخــذ أ

أ
بــل أ

حكـــام مشــددة فــي حـــق ألمناضـــلين ألثـــوريين و
أ
ي ألعـــام ل

أ
بوقــاحته ألمعهـــودة إلــى جـــانب أبــوأق ألحكـــم فـــي تحضـــير ألـــرأ

حكام 
أ
.حكما بالسجن ألمؤبد 44من بينها : صدرت تلك أل

حكــام، بــل ألــتزموأ ألصــمت ألمطلــق ليــدخلوأ
أ
جــل إدأنــة تلــك أل

أ
ي من أ

أ
فلم يتحرك ألدعاة ألمزيفين لحريات ألرأ

سابيع إلى ألحكومة ألملكية 
أ
".لنقاذ ألمسلسل ألديموقرأطي"بعد بضعة أ

ن
أ
خرهـــا تـــدخل ألحكـــم فـــي ألزأييـــر، هـــو ألـــذي يجعلنـــا نقـــول بـــا

آ
إن هـــذأ ألمسلســـل مـــن ألموأقـــف ألمتخاذلـــة و أ

لقــد تنكــرت فــي ألممارســة. ألقيــادأت ألحزبيــة ألبرجوأزيــة تقــف أليــوم فــي تحــالف مكشــوف مــع ألعــدو، بــل و فــي حكــومته
فرغتها من كل مضمون لتستعملها لتزيين صدرها و مخادعة ألجماهير.

أ
ألعملية لشعارأت ألتقدمية و ألوطنية و أ

ومجب كل مامةاضمين ماوطةيين و ماديموقسمطيين ماحقيقيين - 6-

ساســـــي، ألمبرياليـــــة و حكمهـــــا
أ
إن منطلقاتنـــــا فـــــي معالجـــــة ألقضـــــايا ألرأهنـــــة فـــــي ألصـــــرأع، هـــــو عـــــزل ألعـــــدو أل

ن يعيق ألجماهير عن ألنظر بوضوح للعدو و مناورأته
أ
.ألكمبرأدوري ألعميل، و رفع كل لبس يمكنه أ

زمــة ألعــدو، و بهــدف تحويــل مــوأزين ألقــوى
أ
ســاس، يجــب تعبئــة كــل ألطاقــات ألنضــالية لتعميــق أ

أ
علــى هــذأ أل

.لصالح ألجماهير في أسترأتيجية بناء حكم وطني ديموقرأطي شعبي
ن ألخط ألفاصل في ألموأقع و ألموأقف هو ذلك ألخط ألذي يضع في تناقض تناحري أثنين 

أ
: إننا نعتبر أ

.معسكر ألحكم و من ورأئه ألمبريالية و معسكر ألشعب- 
و إننا لندعو كافة ألمناضلين ألوطنيين إلى أللتفاف و ألتكـتل دأخل معسكر ألشعب، و ألتوجه نضاليا لضــرب

.ألعدو و فضح ألمتخاذلين و ألمتحالفين معه
وفيـــاء لتاريـــخ شـــعبنا

أ
ـــوطنيين أن يظلـــوأ أ وبخصـــوص ألتـــدخل ألعســـكري ألحـــالي فـــي ألزأييـــر، فـــإن علـــى كـــل أل

، و إدأنـة أغتيـال ألمناضـل)ألزأييــر حاليــا(ألنضالي ألذي هب في مظاهرأت صاخبة ليقف إلـى جــانب ألشـعب ألكونغـولي 
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جــل تقتيــل

أ
نــذأك نفــس ألنظــام ألــذي يرســل أليــوم جيشــه مــن أ

آ
بــاتريس لومومبــا، هــذه ألجريمــة ألــتي ســاهم فــي تنفيــذها أ

.ألثوأر و خدمة مصالح ألمبريالية و شقيقه نظام موبوتو ألمتعفن

مبسيااي ماذي يحاك و يةفذ-  فمةجعل من ماتدخل ماعدومني في مازمييس مةطمقا اموقوف في وجه مامخطط ملإ
.ضد شعبةا و شعوب مامةطق 

مبسيااي  و ماسجعي -  .ل قسش و ل رجل ومحد اخدم  حسوب ملإ

.ماخزي احكم ماخون  و مامستزق - 

.عاش ك3فاح ماشعب ماكونكواي- 

فسيقي  و ماعسيي -  .عاشت حسكات ماتحسيس ملإ
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مكسب ماةضال
مامستقبل يين يدي ماطبق  ماعامم 

1977يمةاسب  فاتح ماي 

نحـــاء ألعـــالم ليعـــبروأ بصـــوت وأحـــد عـــن رفضـــهم
أ
فـــي هـــذأ أليـــوم ألعظيـــم يخـــرج ألملييـــن مـــن ألعمـــال فـــي كـــل أ

يــديهم مشــروع مجتمــع إنســاني جديــد، مجتمــع
أ
خــرى بيــن أ

أ
ســمال و نظــامه ألمتعفــن، حــاملين مــن جهــة أ

أ
لدكـتاتوريــة ألرأ

خوة بين ألشعوب 
أ
.و ألمساوأة بين ألبشر و ألرفاهية للجميع,أل

و إن فاتـــح مـــاي، هـــو تلـــك ألمناســـبة ألـــتي تــــبرز فيهـــا ألطبقـــة ألعاملـــة قـــوة ل تقهـــر، قـــادرة علـــى تحطيـــم نظـــام
شــكال ألضـطهاد إن هــي عرفــت كيــف تتحــد و كيــف تنظــم نفســها

أ
و إن ألعمــال ألمغاربــة ألمهــاجرون. ألســتغلل، و كــل أ

يقفون ضمن ألطبقة ألعاملة في فرنسا ليدأفعون عن حقوقهم بالوحدة ألنضالية مـع بـاقي ألعمــال مهــاجرين و فرنســيين،
ن يقفوأ أليوم ليفكروأ في شعبهم و ما يقاسيه من محن على يد ألحكم ألرجعي عميل ألمبريالية

أ
.ل يمكنهم كذلك إل أ

يها ماعمال مامكاري  في ماهجسة 
أ
م
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ن نكون في هذأ أليوم ألمجيـد إلـى جــانب بـاقي إخوأننــا ألكــادحين فـي ألمغـرب لنشـاركهم حمـاس

أ
لقد كان بودنا أ

رضنا، و ضد حكم ألكمبرأدوريين و كل ألمتجبرين عملء ألمبريالية
أ
لكن غربتنا لن تزيدنا إل حقــدأ علــى. ألنضال فوق أ

. ألذين حرمونا من وطننا ألعزيز
قليــة قليلــة مــن ألعــائلت ألبرجوأزيــة ألكــبيرة و

أ
إن بلدنــا غنيــة بموأردهــا ألضــخمة و رجالهــا ألنشــيطين، و لكــن أ

مريكييــن و صــهاينة خيـرأت
أ
وروبييــن و أ

أ
ســماليين ألكبــار أ

أ
سهم ألعائلة ألملكيـة يقتسـمون مـع ألرأ

أ
ألملكين ألكبار و على رأ

ة ألفقر و ألقهر
أ
بنائها، في حين يعيش شعبنا بكامله تحت وطا

أ
.ألبلد، و يمتصون دم أ

إن ألحكم ألمسؤول عن هذه ألوضعية هو حكــم ألســتعمار ألجديــد، و إن سياســته أللوطنيــة و أللشــعبية هــذه
كـثر هيمنـة ألمبرياليــة

أ
كـثر فـا

أ
لم تـزد نتائجهــا إل خطـورة علـى حيـاة ألجمـاهير ألكادحـة، و علـى مصـير بلدنــا ألـتي تتعمـق أ

.عليها
مره مــع ألصــهيونية ضــد مصــالح مجمــوع ألشــعوب ألعربيــة، و ليــس

آ
و بالفعــل، إن ولء ألحكــم للمبرياليــة و تــا

شياء وأضحة وضوح ألشمس
أ
ن أ

آ
صبحت أل

أ
.فقط مصالح ألشعب ألمغربي، قد أ

خــر مــن ألصــهاينة، و ألــدور
آ
لقــد أنفضــحت أللقــاءأت ألســرية بيــن ألحســن و موشــي ديــان فــي فــاس، و مــع عــدد أ

.ألذي لعبته هذه أللقاءأت في تحضير زيارة ألسادأت ألخيانية و ألعترأف بالكيان ألصهيوني
يـام كـان

أ
وأمـر فرنسـا، مرجعــا بلدنـا إلـى عهـد ألحمايـة، أ

أ
لقد علمنا كيـف تـدخل ألحكــم عســكريا فـي زأييــر تلبيــة ل

بناء شعبنا إلى ألحروب ألجرأمية ضد شعوب 
أ
لف من أ

آ
خرى"لندوشين"ألستعمار يدفع بال

أ
.و شعوب أ

لة ألصــــحرأء ألغربيــــة كــــان منــــذ ألبدأيــــة باتفــــاق مــــع
أ
ن تحريــــك ألحكــــم لمســــا

أ
و إننــــا نعــــرف أليــــوم جميعــــا كيــــف أ

ن ألمســيرة ألصـفرأء لـم تنظـم إل لتغليــط ألجمــاهير ألشــعبية و تغطيـة
أ
مريكا، و أ

أ
ألستعمار ألسباني و بدعم من فرنسا و أ

ألطبيعــة ألمبرياليــة ت ألرجعيــة لتفاقيــات مدريــد، و كــذلك تغليــف ألطبيعــة ألجرأميــة للتــدخل ألعســكري ضــد إخوأننــا
ذلك ألتدخل ألذي جاء بعد فشل إسبانيا في ألقضاء علـى كـفــاح ألشــعب ألصــحرأوي و توقيــف طمـوحه إلـى. ألصحرأويين

رضه من ألسـتعمار و هيمنـة ألشـركات ألمبرياليـة
أ
برمهـا. ألستقلل ألوطني و تحرير أ

أ
و مـا تلـك ألتفاقيـات ألخيانيـة ألـتي أ

ألحســن مــع ولــد دأدة و ألســتعمار ألســباني و ألشــركات ألمبرياليــة إل لقتســام خيــرأت ألصــحرأء كمــا يقتســمون خيــرأت
.ألمغرب، و أضطهاد ألشعب ألصحرأوي ألشقيق كما يضطهدون ألشعب ألمغربي

إننــا إذأ نظرنــا إلــى مقــدأر تســلط ألمبرياليــة علــى بلدنــا، و إذأ قــدرنا ألــدور ألــذي يلعبــه ألحســن و زبــانيته ســوأء
لخضاع شعبنا و مـدى مسـاهمته فـي مختلـف ألمـؤأمرأت ألـتي تحـاك مــن طـرف ألمبرياليـة و ألصـهيونية، يتضــح لنـا جليـا
عــدأء

أ
عــدأء ألشــعب ألمغربــي وأ

أ
ساســية فــي تنفيــذ مخططــات أ

أ
حــد ألبيــادق أل

أ
صــبح يعتــبر أليــوم أ

أ
ن ذلــك ألحكــم ألعميــل أ

أ
أ

مــة ألعربيــة
أ
إن هــدف هــذه ألمخططــات هــو تصــفية كــل ألقــوى ألتحرريــة ألعربيــة مــن فلســطين إلــى ألصــحرأء، و و ضــع. أل

.ألمبريالية و ألصهيونية و ألرجعية: مجموع ألوطن ألعربي تحت ألسيطرة ألكاملة لحلف ثلثي 
نصــاره مــن ألمرتزقـة ألسياســيين علـى بــت سـموم ألحقـد بيـن

أ
و إنه لفي ظل هذه ألمساعي تعمل دعايـة ألحكـم و أ

ألشعب ألمغربي و ألشعب ألجزأئري للدفع بالجماهير إلى ألحترأق في حرب إجرأمية ثانية إضافة إلى ألحرب ألجارية فـي
.ألصحرأء ألغربية

مثال بوعبيد و بوستة و علـي يعتـه، قـد وضـعوأ يـدهم
أ
حزأب ألبرجوأزية و بعض ألزعماء ألنتهازيين أ

أ
إن بعض أل

.في يد ألحكم لخضاع ألجماهير ألكادحة و إغماض عينها على ألمؤأمرة ألتي تحاك ضدها
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لقــد تنــاوروأ مــن. إن تنكرهــم لمصــالح ألشــعب ألمغربــي و وقــوفهم إلــى جــانب ألحكــم و ألمبرياليــة ليــس بجديــد

عـدأئه ألتــاريخيين فـي إيكـس ت ليبـان و قـدموأ للجمـاهير ألمخلصـة أسـتقلل 1956قبل على كـفاح شعبنا سـنة 
أ
مـع نفـس أ

نه أستقلل حقيقي، طامعين مقابل إجهاضهم للكـفاح ألوطني ألحصول على بعض ألمتيازأت ألضيقة
أ
.مزورأ على أ

مـام ألوأقـع ألمـر ألـذي
أ
خـرى، و أ

أ
ن جماهير شعبنا في ألبوأدي و ألمدن أستفادت من هذه ألتجربة و تجارب أ

أ
إل أ

كاذيب و ألديماغوجية جانبا لتدأفع عن نفسها و تسير في ألنضال ضد ألمتسلطين على رقابها
أ
.تعيشه يوميا، ترمي بال

و بالفعــل، إن ألســنة ألماضــية قــد شــهدت تصــعيد ألفلحيــن لنضــالتهم ألبطوليــة فــي مختلــف ألمنــاطق، دفاعــا
رض، و ضد ألظلم ألمخزني و تعسف ألملكين ألكبار

أ
و ألطبقة ألعاملة بدورها عرفــت نهوضــا لــم يســبق. عن حقهم في أل

غلــب ألمؤسســات ألصــناعية
أ
رباب ألعمل أللإنسانية دخلــت أ

أ
جور و تصاعد ألغلء و معاملت أ

أ
مام تجميد أل

أ
له مثيل، فا

.في تحركات نضالية هامة، أتسمت بتقوية روح ألتضامن ألطبقي و أحتلل مطلب أحترأم ألحريات ألنقابية مكانة بارزة
خـــرى مـــن طلبـــة و تلميـــذ، معلميـــن و تجـــار

أ
و علـــى غـــرأر كـفاحـــات ألعمـــال و ألفلحيـــن، نجـــد فئت أجتماعيـــة أ

كبر.
أ
صغار، و غيرهم يعمهم ألسخط على سياسة ألقمع و ألتجويع و يتقدمون إلى ساحة ألنضال بعزيمة أ

كمله يرفـــض ألســـيطرة ألكمبرأدوريـــة ت ألمبرياليـــة، يطـــالب بالحيـــاة ألحــرة ألكريمـــة
أ
ن ألحكـــم. إن شــعبنا بـــا

أ
إل أ

قليــة ألكمبرأدوريــة ومصــالح ألمبرياليــة يــوأجه مختلــف ألتحركــات ألجماهيريــة بالعتقــالت و ألقمــع
أ
ألعميــل دفاعــا عــن أل

مزميـــز ضـــد ألفلحيـــن
أ
حيـــان بالرصـــاص كمـــا فعـــل فـــي أ

أ
خلص. ألبوليســـي، و فـــي بعـــض أل

أ
و إن ألســـجون لـــتزخر أليـــوم بـــا

جل كرأمة شعبنا و تحرر بلدنا من جبروت ألسيطرة ألمبريالية ت ألرجعية
أ
.ألمناضلين ألمدأفعين بصدق من أ

بشــع ألوســائل علــى تخريــب ألمجتمــع ليقتــل فيــه كــل عزيمــة و كــل روح ألصــمود، عــن
أ
ن ألحكــم يعمــل با

أ
كمــا أ

ن يفرض على شعبنا ألستسلم و قبول ألقهـر فـي ألصـمت و. طريق نشر ألمخدرأت من كيف و حشيش و فساد
أ
إنه يريد أ

لم
أ
.أل

حــزأب ألنتهازيــة تعمــل
أ
و إذأ كان ألحكم يعمل علــى إخضـاع ألشــعب بــالقمع و تخريــب ألمجتمــع، فـإن بعــض أل

حــزأب ألمتعاونــة. مــن جهتهــا علـى تســكين ألجمــاهير بالتضــليل و تحريــف نضــالتها
أ
إن تجــاوز ألجمــاهير لرأدة ألحكــم و أل

سلوب تقسيم ألحركات ألجماهيرية و شرذمتها
أ
.معه، يدفع تلك ألقوى إلى أنتهاج أ

و في هذأ ألسياق نجد ألتحاد ألشترأكي كما فعل من قبله حزب ألستقلل، قــد دخـل فـي مخطــط دنيـئ قـوأمه
و إنهـــا لنفـــس ألممارســـة. تقســـيم ألطبقـــة ألعاملـــة و خلـــق إطـــارأت مزيفـــة لـــن تفعـــل غيـــر شـــل ألحركـــة ألعماليـــة فـــي بلدنـــا

.ألتخريبية ألتي يقوم بها نفس ألحزب ضد ألتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب و ألحركة ألطلبية ألمغربية
ســها ألطبقـة ألعاملــة، تتخبــط فــي هـذأ ألظـرف بيــن قهــر و قمــع

أ
ن ألحركة ألجماهيرية عموما و على رأ

أ
و هكذأ نجد أ

عدأئه كما ركعت هي نفسها
أ
مام أ

أ
.ألحكم و مناورأت ألقوى ألنتهازية ألرأغبة في تركيع شعبنا أ

بــدأ مهمــا أشـتد قمـع ألنظــام و
أ
لكن شعبنا في ظل ألوضع ألذي يعيشه، و دفاعا عن حقـوقه ألمشــروعة لــن يركـع أ

.تكالب ألمتكالبون
مام مخططات ألمبريالية و ألرجعية ضــد ألمغــرب ألعربــي و ألــوطن

أ
جل تعزيز كـفاح شعبنا، و أ

أ
و بالضبط، من أ

كـثر مــن ذي قبــل
أ
ألعربــي علــى ألعمــوم، فــإن ألحاجــة إلــى توحيــد كــل ألقــوى ألوطنيــة و ألديموقرأطيــة ألمخلصــة تصــبح أ

مرأ ملحا. ضرورة حتمية
أ
ن فضح كل ألنتهازيين و ألمتساومين مع ألحكم يصبح أ

أ
.كما أ

www.30aout.info                                                                                                              82

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
و إن فــي هــذأ ألظــرف كــذلك ألــذي تتصــاعد فيــه نضــالت كــل ألفئت ألشــعبية ضــد سياســة ألقمــع و ألتجويــع، و
لتقديم هذأ ألنضال و إحرأز ألنصر ألتام على ألكمبرأدوريين و ألمبرياليين، لبد من ألتنظيم ألثوري ألصــلب ت لبــد مــن
حـــزب بروليتــــاري، ل برجــــوأزي، حـــزب مخلـــص للجمـــاهير، و ل متســـاوم علـــى ظهرهـــا، حـــزب يسترشـــد بنظريـــة ألطبقـــة

إن هذأ ألحزب لن يبنــى. ألعاملة، ركيزته ألتحالف بين ألعمال و ألفلحين و شعاره ألنصات للجماهير و خدمة مصالحها
جــل تحريــر ألبلد مــن ألســيطرة

أ
إل فــي مجــرى ألنضــال، و إنــه وحــده ألقــادر علــى تنظيــم كــل فئت شــعبنا و قيادتهــا مــن أ

.ألمبريالية و ألرجعية، و تحقيق ثورة وطنية ديموقرأطية شعبية كمرحلة في طريق بناء ألمجتمع ألشترأكي
زمــة ألحكــم ألعميــل نتيجــة لوقــوفه بيــن تصــاعد نضــالت و ســخط ألشــعب ألمغربــي و كـفــاح ألشــعب

أ
إن تعمــق أ

بنــاء شـعبنا، كلهــا شــروط تبشــر بــالفجر ألجديــد ألــذي سـينير
أ
ألصحرأوي، و ألعمل ألثــوري ألــذي يقـوم بــه ألمخلصـون مــن أ

مام. حتما وطننا ألعزيز
أ
ن يشحذوأ عزأئمهم و يقدموأ ألنضال ألثوري إلى أل

أ
.فعلى كل ألمخلصين في بلدنا أ

ن ماطسيق شاق اكن مامستقبل مشسق .مإ
 

عاش فاتح ماي- 

عاشت ماطبق  ماعامم  مامكسيي - 

و ماةصس اشعبةا و اكل ماشعوب مامةاضم - 

www.30aout.info                                                                                                              83

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل

نتهازيين ايسقط يسامان ماخون  و ملإ

1977 يونيو 6
مام"
أ
اى مل مامةظم  ماماركسي  33 ماميةيةي  مامكسيي  "مإ

خيــر، و لــم يبــق إل بعــض1976إن ألمهزلــة ألكــبرى ألـتي عرفتهــا بلدنــا منـذ سـنة 
أ
، قـد عرفــت مشـهدها مـا قبــل أل

.ألتدأبير ألطفيفة ليقف ألبرلمان ألمزيف في ألخريف ألمقبل على قدم و ساق
ساسية مقصودة 

أ
هدأف أ

أ
: فمن خلل كل هذه أللعبة ألمنصوبة من طرف ألحسن، هناك أ
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مــام ألتــذمر ألعميــق للجمــاهير ألشــعبية و نضــالتها72و  71محاولــة إرســاء ألنظــام بعــد هــزأت - 

أ
، و بالخصــوص أ

مام تطور ألمقاومة ألصحرأوية
أ
.ألمستمرة، و أ

إخفاء ألوجه ألحقيقي للنظام، كنظام ل وطني ل شعبي و ل ديموقرأطي، و تصعيد ألضطهاد و قمــع ألجمــاهير- 
ألشعبية و قوأها ألمناضلة، و ألتقدم في تنفيذ مخططــات ألمبرياليـة بالمنطقـة، و ذلـك مـن ورأء برلمــان مصــنوع و باســم

.ديموقرأطية ألعملء و ألخونة و ألنتهازيين
حزأب ألبرجوأزية لكل هذأ ألمسلسل، بالضافة إلــى إســقاطهم فــي فــخ أنتهــازيتهم- 

أ
كيد ألتزكية ألتي منحتها أل

أ
تا

ييد و ألدعم لكل مخططاته
أ
.و ذلك بحصر دورهم في حدود ألتا

غرأضه
أ
خيرة ل

أ
حزأب ألبرجوأزية، باستعمال هذه أل

أ
و يقوم ألحسن، أنسجاما مع ألخطة ألتي سار عليها أتجاه أل

حد ألختيارين 
أ
مام أ

أ
و ألتحييــد: ألخاصة، في نفس ألوقت ألذي يقوم بإضعافها بهدف ترويضها و و ضعها أ

أ
ألطاعة ألتامة أ

حيـــاه مـــن جديـــد، و. ألتـــام
أ
و هكـــذأ لـــم يكـتـــف ألحســـن وكيـــل ألمبرياليـــة فـــي ألبلد بإرغامهـــا علـــى قبـــول ألدســـتور ألـــذي أ

، بــل عمــل أليــوم بــالرغم مــن تفاهــة نزعتهــا ألمعارضــة علــى تقليــص دورهــا فــي"ألنتخابــات ألبلديــة و ألقرويــة"بإذللهــا فــي 
.شكلي دأخل برلمان مطبوخ) برفع ألثاء(تمثل

زمــة ألــتي يتخبــط فيهــا، و أنفضــاح أرتبــاطه ألمباشــر بالصــهيونية و ألمبرياليــة، لــم يعــد
أ
مــام حــدة أل

أ
إن ألحكــم أ

ية معارضة مهما كانت وأهية، و مهما كانت تقبل ألسير فـي أتجـاه ألخـط ألعــام ألـذي رسـمته لـه ألمبرياليـة، إنـه
أ
يتحمل أ

.أليوم في حاجة إلى غلف و غلف فقط، إلى منفذين و منفذين فحسب
هدأفه هذه و بشكل مفضوح، هـو إنجــاح علـي يعتــه مــن طــرف

أ
وج ألمهزلة ألنتخابية ألتي تبرز من خللها أ

أ
و إن أ

، و إبقاء بوعبيد، بالرغم مــن تلبســه خرأفــة"لوموند"ألحكم وفاءأ للوعد ألذي قدمه عصمان عند أستجوأب له مع جريدة 
قــل"ألمســيرة ألديموقرأطيــة"و " ألمغــرب ألجديــد" 

أ
بــوأب برلمــان طالمــا أنتظــره، و تقليــص عــدد ممثلـي حزبــه إلــى أ

أ
، علــى أ

حرضــان" ألحركــة ألشـــعبية"مـــن تمثيليــة 
أ
أنتهازيـــة حـــزب قـــاطع ألدســتور ألممنـــوح ســـنة! إن لفــي هــذأ جـــزأء ألنتهازيـــة . ل

ول، مــدأفعا 72، و قــاطع أنتخابــات 70، و رفــض ألثــاني ســنة 1962
أ
ليجــد نفســه فــي ألحكومــة فيمــا بعــد ممثل بزعيمــه أل
.عن ألحرب ألعدوأنية في ألصحرأء ألغربية، مزكيا ألتدخل في ألزأيير و مناديا للهجوم ألعسكري ضد ألجزأئر

ن هــذه ألوضــعية فــي ألوأقــع ليســت وليـــدة ألصــدفة، إنهــا تتويـــج لســياق يعــود بجـــذوره إلــى ألشـــروط ألــتي
أ
غيــر أ

سيا
آ
خرى في إفريقيا و أ

أ
.تنامت فيها حركة ألتحرر ألوطني في بلدنا ، و ألتي تميزت عن تجربة ألشعوب أل

مـــا ألســـتعمار1956فقبـــل ألعلن عـــن ألســـتقلل ألشـــكلي ســـنة 
أ
، مهـــدت أنتهازيـــة ألقيـــادة ألوطنيـــة ألطريـــق أ

كـثر رجعيــة علــى ألســلطة ألسياســية
أ
ت ســيطرة ألقــوى أل

أ
إن هــذأ ليتجلــى فــي إيقــاف تجــذر ألكـفــاح لشــعبنا. ألجديــد، و هيــا

وألعمــل قصــدأ لعاقــة تنســيق و توحيــد ألكـفــاح ألتحــرري مــع ألشــعب ألجزأئــري ألشــقيق، و محاولــة قيــام جبهــة موحــدة
مــد، و أللجـوء إلــى منــاورأت كوأليسـية مـع ألعــدو للبــث

أ
لتحرير ألمغرب ألعربــي و أســترأتيجية ألكـفــاح ألمشـترك ألطويــل أل

فــي مصــير بلدنــا خــارج مرأقبــة ألجمــاهير و ضــد مطامحهــا، و ألتصــفية ألسياســية و ألجســدية للقــوى ألمناضــلة ألحقيقيــة
دت إلــى ألوضــعية ألــتي

أ
دأخل ألمقاومة و جيش ألتحرير ألوطني، و كل مسلسل ألمساومات و ألتنازلت ألمتلحقة ألتي أ

.تتخبط فيها بلدنا
و

أ
ليفــا ت ألتكـتيكيــة"لكن مصير شعبنا أليوم، لــن تقــرر فيـه ألمهــازل ألنتخابيــة ألســخيفة أ

أ
ألبارعــة لمعارضــة" ألتا

.إن ألنضال ألفعلي أليوم لهو في ألتعبيرأت ألدأئمة ألعميقة و ألمتجـدرة يومــا بعــد يــوم، عــن ألســخط ألجمـاهيري. مزعومة
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ي خطاب ديماغوجي حول 

أ
ن أ

أ
و " ألجماع ألوطني"و أ

أ
ن تنسي"ألسلم ألجتماعي"أ

أ
ي مسرحية أنتخابية لن تستطيع أ

أ
و أ

حــزأب ألبرجوأزيــة
أ
ألجمــاهير ألشــعبية وأقعهــا ألملمــوس، و حــتى لمــا تتمكــن ألديماغوجيــة ألمتضــافرة للحكــم ألرجعــي و أل

مــام عنــاد ألحقيقــة ألمعاشــة يوميــا مــن طــرف شــعبنا، إن ألوأقــع
أ
خيــرة لــن تصــمد أ

أ
وهــام، فــإن هــذه أل

أ
ن تخلــق بعــض أل

أ
أ

مامنا 
أ
: أ

ـــــؤدي ثمـــــن ألغتنـــــاء ألفـــــاحش للبرجوأزيـــــة-  ـــــتي ت أنخفـــــاض مســـــتمر للقـــــدرة ألشـــــرأئية للجمـــــاهير ألشـــــعبية أل
جنــــبي و ألكمــــبرأدوري، و تزأيــــد

أ
ســــمال أل

أ
ألكمبرأدوريــــة، و ألنهــــب ألمتزأيــــد للطاقــــات ألماديــــة و ألبشــــرية مــــن طــــرف ألرأ

.ألنفقات ألعسكرية ألناتجة عن ألحرب ألعدوأنية في ألصحرأء ألغربية
رأضي ألفلحية- 

أ
.تكاثر ألبطالة و ألطرد ألجماعي و نزع أل

.تعميم ألقمع و ألرهاب ألرجعي ضد ألجماهير ألشعبية و تنظيماتها ألديموقرأطية و ألثورية- 
مية، و تشييع ألتزمت، و تمنهج نخبوية ألتعليم- 

أ
.أنتهاج سياسة تغرق شعبنا في ظلم أل

بناء شعبنا إلى مجازر ألحروب ألرجعية ألمبريالية- 
أ
.ألدفع با

كبر دليل على ذلك هو ألتصاعد ألهائــل للنضــالت
أ
يدي، و أ

أ
مام هذأ ألقهر أليومي، ل يقف مكـتوف أل

أ
إن شعبنا أ

.، و أضطرأبات و مظاهرأت شبيبة ألثانوي و ألجامعات" لسلم أجتماعي"ألعمالية ألتي وأجهت ندأء ألحسن 
كـثر تسييســا، كمــا هــو

أ
وســع و أ

أ
خــذ طابعــا أ

أ
إن هــذه ألنضــالت لــم تقــف عنــد حــدود مطــالب جزئيــة، فغالبــا مــا تا

كيـد عــل أحـترأم ألحقـوق ألنقابيـة
أ
صـبح يتصـدرها ألتا

أ
و نفــس. ألحال بالنسبة لنضالت ألعمال ضد طـرد ألنقــابيين و ألـتي أ

ألشــيئ بالنســبة للحركــة ألنضــالية للطلبــة ألــتي تربــط مطلــب توأريــخ ألمتحانــات و غيرهــا مــن ألمطــالب ألماديــة بالشــعار
.ألمركزي ألمتجسد في رفع ألحظر عن ألتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب و إطلق سرأح مسؤوليه و مناضليه

إن هذأ ألتجذير و هذأ ألتسييس ألمشهود لدى ألعمال، لينبثق من قلـب صــلب مجابهـة ألحركـة ألجماهيريـة مـع
.ألحكم ألرجعي، مع بوليسه و إدأرته و مع ألباطرونات و ذيولهم دأخل ألطبقة ألعاملة

بســط مطـالبهم بخصـوص توأريــخ ألمتحانـات مثل بقمـع وحشـي مـن طـرف
أ
إنه ليتبلور عند ألطلبة عنـدما تـوأجه أ

فعندما يسقط ألطلبة قتلى و جرحى و عندما تطوق ألكليات بالبوليس، عندما يختطــف و يعتقــل ممثلـوهم. قوأت ألحكم
بنـاء شـعبنا و يصـبح ألتعــذيب قانونــا لحكــم ألبلد،

أ
مباشرة بعد حوأر نقابي، و عندما تحشر ألسجون بالمئت مــن خيـرة أ

ن يتــاح لهـم حـتى حــق ألـدفاع، عنـدما
أ
حكامــا تعـد، إذأ جمعـت بقــرون مـن ألسـجن، دون أ

أ
و تصــدر فـي حـق ألمناضــلين أ

عــدأء مصــالح شــعبنا، فكيــف يمكــن إذن
أ
بنائهــا فــي حــرب ل تخــدم سـوى أ

أ
تفجــع كـل يــوم عائلــة شــعبية بفقــدأن وأحــد مــن أ

نه في 
أ
،" ألوحــدة و ألوئم"و تسود فيه " ألديموقرأطية"تزدهر فيه " مغرب جديد"إيهام شعبنا ألذي يعاني من كل هذأ با

خيرة لقامة 
أ
نه لم يبق بعد سوى ألقيام بالترميمات أل

أ
؟" مؤسسات ديموقرأطية"و أ

ن ينخــدع
أ
حــد يمكنــه أ

أ
نفســهم عبثــا فــي تضــليل ألجمــاهير، فل أ

أ
إننــا إذأ مــا أســتثنينا ألنتهــازيين ألــذي يجهــدون أ

و ألماضي ألقريب
أ
.أليوم بخصوص وأقع بلدنا سوأء في ألحاضر أ

:و لنرجع من جديد إلى بعض جرأئم ألنظام ك 
فــي) مــن ألســنة ألرأبعــة بكليــة ألعلــوم(أغتيــال عمــر بــن جلــون و قتــل زروأل عبــد أللطيــف، و ألطــالب لحســن - 

ســبوع ألماضــي، إبــادة ألســكان ألصــحرأويين بالنابــالم، ألتــدخل فــي ألزأييــر، أعتقــالت، تعــذيب، ألحكــم بالعــدأم و
أ
أل

بناء شعبنا
أ
خلص أ

أ
ألحكــم بــالفقر و ألجهـل و ألتجويـع علـى مجمـوع ألجمـاهير. ألسجن ألمؤبد و ألنفي في حق ألمئت من أ
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إن هــذأ بعــض مــن كــل، و إن أللئحــة لتطــول بخصــوص جرأئــم نظــام رجعــي مثــل و ل زأل يمثــل ألعــدو ألقاتــل. ألكادحــة

ن تحقق على يده. لشعبنا
أ
حرى أ

أ
ن تتم في إطار هذأ ألنظام و بال

أ
ي خطوة نحو ألتحرر ألفعلي ل يمكن أ

أ
.و لهذأ فإن أ

ساســـية ألـــتي تظـــل قائمـــة، فــوق كـــل تهريـــج أنتخـــابي هـــي عـــزل ألعـــدو و إضـــعاف نظـــام ألســـتعمار
أ
إن ألمهمـــة أل

.ألجديد لتحضير شروط ألنتصار ألقادر على تخليص شعبنا من ألسيطرة ألكمبرأدورية و ألمبريالية
إن هــذأ يفــرض علــى كــل ألــديموقرأطيين ألثــوريين ألعمــل علــى تعبئــة و تنظيــم ألجمــاهير ألشــعبية بهــدف تقويــة
كـثر، تنســـيق ألجهــود مـــع ألقـــوى

أ
كـثر فــا

أ
نضــالتها، و أنـــتزأع حقوقهـــا ألماديـــة و ألديموقرأطيـــة، و عـــزل ألنظــام و إضـــعافه أ

لموأجهــة و إفشــال ألمـؤأمرأت) موريطانيــا، ألصـــحرأء،ألمغرب(ألمعادية للمبريالية و ألرجعية على أمتدأد ألغرب ألعربي 
.ألعدوأنية و ألجرأمية ألتي تحاك ضد حركة ألتحرر ألصحرأوية و مجموع شعوب ألمنطقة

ن ألطبيعـــة أللوطنيـــة للنظـــام و ألوأقـــع
أ
وضـــحت باســـتمرأر بـــا

أ
إن ألحركـــة ألماركســـية ت أللينينيـــة ألمغربيـــة قـــد أ

ســاس
أ
ألمعاش من طرف ألجماهير و طموحاتها ألعميقة، لكـفيلة بإقناع كل ألمناضلين ألمخلصين بضرورة ألتكـتل على أ

.موأقف سديدة و وأضحة، و ألتقدم بكل طاقاتهم لتطوير ألكـفاح ألوطني ألديموقرأطي ألثوري في بلدنا
ن نؤديها بحزم، مهما كانت ألتضحيات و ألجهود ألمطلوبــة، و بــالرغم مـن ضـربات ألقمــع

أ
إن هذه ألمهمة يجب أ

.ألموجهة باستمرأر ضد ألقوى ألثورية عامة و ألحركة ألماركسية ت أللينينية خاصة
.فميتقدم كل ماديموقسمطيين مامخمصين افضح ماخمفي  مالوطةي  و مالشعبي  اممهازل ملنتخايي 
فشال مامؤممسمت ملمبسيااي  ماسجعي  ضد شعبةا و كل شعوب مامةطق  جل مإ

أ
. اةةظم ماةضال من م
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خلصات نقاش حول ماصحسمء

1978 
مجموع  من ماسفاق دمخل مامةظم  ماماركسي  – ماميةيةي  مامكسيي 

مام"
أ
اى مل يااسجن مامسكزي يااقةيطسة" مإ

:تةاول ماةقاش حول ماصحسمء، مجموع  من ماقضايا، من ييةها

ساسا، هذه ألوحدة، ل تشكل معطى جامدأ، بل تتحدد بالشروط )1
أ
لة ألوحدة أ

أ
ألجانب ألتاريخي، و تم ألتعرض لمسا

ي ألعوأمـــل ألقتصـــادية و ألسياســـية و ألديولوجيـــة، و قـــد قــــامت هـــذه ألوحـــدة بيـــن
أ
ألملموســـة لكــــل فـــترة تاريخيــــة، أ

ســاس ألتجــارة ألــتي تمــر طــرق قوأفلهــا عــبر ألكيانــات ألثلع،14ألكيانــات ألثلثــة مــن ألقــرن ألثــامن حــتى ألقــرن 
أ
، علــى أ

وربــا و ألعكــس
أ
ة و تطــور ألســلطة ألمركزيــة و. منطلقــة مــن إفريقيــا نحــو أ

أ
ساســيا فــي نشــا

أ
و لعــب ألســلم دورأ إديولوجيــا أ

، نتيجـــة أنـــدثار ألعامـــل14و عرفـــت هـــذه ألوحـــدة بدأيـــة تفككهـــا منــذ ألقـــرن . أمتــدأده إلـــى ألكيانـــات ألثلثـــة و مـــا جاورهـــا
ن هـــذه ألكيانـــات ظلـــت تحـــافظ علـــى روأبـــط

أ
ساســـها، مـــع تحـــول طـــرق ألتجـــارة، غيـــر أ

أ
هـــم ألـــذي يشـــكل أ

أ
ألقتصـــادي أل

و تتمثل هذه ألروأبط على ألخصوص فـي ألـدين، و. وحدوية، رغم تقلص قوة ألسلطة ألمركزية و أنكماش مجال سلطتها
و ظلــت ألســلطة. ألروأبــط ألحضــارية و ألنــدماج ألتجــاري ألحاصــل بيــن ألقبائــل مــن جــرأء تنقلتهــا بيــن ألكيانــات ألثلع

ثير ألــذي أتســم بشــكل عــام بطــابع
أ
ثيرهــا إلــى هــذه ألمنــاطق، هــذأ ألتــا

أ
ألمركزيــة نتيجــة ذلــك، تمــد، حســب ألفــترأت، تا

مورها بنفسها
أ
و فدرأليات ألقبائل تتحكم في تسيير أ

أ
.محدود حيث كانت ألقبائل أ

لقــد لعـــب ألســتعمار دورأ هامـــا فــي تعميــق ألتفكــك ألـــذي عرفتـــه وحـــدة ألكيانـــات ألثلع، أنطلقـــا مـــن ألتغييـــرأت ألـــتي
كــبر لنمــط ألنتــاج. ســيحدثها علــى ألبنيــات ألجتماعيــة لكــل منهــا

أ
لقــد عرفــت ألبنيــة ألقتصــادية للمجتمــع ألمغربــي تــوغل أ

نماط ألنتاج ألقديمة و تغيرأت على مستوى ألبنية ألطبقيــة، فقــد عــرف ألقطـاع
أ
حدثه ذلك من تفكيك ل

أ
سمالي، لما أ

أ
ألرأ

ت ألطبقــة ألعاملــة ألمغربيــة
أ
و مــا هــو جديــد علــى مســتوى ألتمــايزأت. ( وألبرجوأزيــة ألكــبيرة تــدعيما لموأقعهمــا، كمــا نشــا

مــا ألتمــايزأت ألطبقيــة فــي حــد ذأتهــا فقــد كــانت قائمــة قبــل
أ
ألطبقيــة فــي حــد ذأتهــا، هــو ألتطــورأت ألنوعيــة ألــتي عرفتهــا، أ

دخــول ألســتعمار، حيــث كــان ألقطــاع و ألبرجزأزيــة ألمركنتيليــة يحتلن موقعــا فــي إطــار ألمجتمــع ألمغربــي بشــكل لــم
.يعرفه ألمجتمع ألصحرأوي

.و إذ أكانت هذه ألتغييرأت قد شكلت عامل إضعاف للروأبط ألوحدويــة بيــن ألكيانــات ألثلع، فـإن مفعولهــا ظـل نسـبيا
حـتى حـدود(فهي لم تستطع تكسير ألوحدة ألنضـالية لجمـاهير ألمنطقـة، رغـم ألضـربات ألـتي وجهتهــا لهـا فـي فـترة ألغـزو 

1935 . ــــر و ألمقاومــــة رغــــم تخــــاذل ألقيــــادة للحركــــة ألوطنيــــة) و قــــد عرفــــت هــــذه ألوحــــدة، أمتــــدأدأ عــــبر جيــــش ألتحري

www.30aout.info                                                                                                              88

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
نهــا تعرضــت لنتكــاس خطيــر مــع بــدء ألمخطــط ألســتعماري ألجديــد، ألمنطلــق مــن أتفاقيــات إيكــس ت.ألبرجوأزيــة

أ
غيرأ

.ليبان، و مع ألضربات ألتي سيتعرض لها جيش ألتحرير في ألمغرب و ألصحرأء، و خصوصا في عملية إكوفيون

إن كل هذه ألعوأمل، ستدفع في أتجاه تعمق ألوحـدة ألوطنيــة للشـعب ألصـحرأوي، مــن خلل نضــاله ضـد ألســتعمار و
شــكال متقدمــة مــن ألنضــال، و متجــذرة مــن حيــث ألشــعارأت1967ألرجعيــات، خاصــة بعــد 

أ
، و فــي أتجــاه أرتقــائه إلــى أ

.1970أبتدأءأ من 

مخطــط ألمبرياليــة و ألرجعيــة فــي ألصــحرأء، جــاء علــى إثــر أهــترأء ألنظــام ألفرنكــاوي و عجــزه علــى ألســتمرأر فــي دوره )2
ألســتعماري، لخدمــة مصــالحه ألطبقيــة و مصــالح ألمبرياليــة فــي ألصــحرأء، فــي ألــوقت ألــذي عــرف فيــه نضــال ألشــعب

خيـرة للتوأجـد ألســتعماري
أ
 ينـذر بتـوجيه ألضـربات أل

أ
و دور ألمنقـذ لهـذأ ألمخطـط ألموكـل للنظـام. ألصحرأوي تناميا، بدأ

ـــي  زمـــة)ضـــمن ألحلـــف ألثلثـــي(ألمغرب
أ
مـــام تعمـــق ألصـــرأع ألطبقـــي وأل

أ
، أرتبـــط بســـعي ألنظـــام للحصـــول علـــى متنفـــس أ

ســمالي و لجــم ألحركــة ألجماهيريــة
أ
صــبح ألنظــام عــاجزأ عــن تــوفير شــروط ملئمــة للــترأكم ألرأ

أ
هــذه. ألقتصــادية، حيـــث أ

لة ألرئيســية فـي" ضم ألصـحرأء"ألعوأمل ألمشتركة، جعلته يرمي بكل ثقله في عملية ألغزو و ألحتلل جاعل منها 
أ
ألمسـا

ن تفلــح فــي ذلــك، تــدجين ألحركــة ألجماهيريــة بحملت شــوفينية كـثيفــة و. سياســته
أ
و فــي هــذه ألشــروط، حــاولت دون أ

حـــزأب ألبورجوأزيـــة حولهـــا فـــي إطـــار ألتحـــالف ألـــتي نجحـــت فـــي جـــر هـــذه
أ
شـــعارأت وطنيـــة مزعومـــة، مســـتغل ألتفـــاف أل

حزأب إليه،تحت رعايتها
أ
.أل

مام"لقد أكـتسى موقف  )3
أ
همية كبيرة" إلى أل

أ
لقـد كـان يقــر.لكن هذأ ألموقــف ظــل ناقصــا.من قضية ألشعب ألصحرأوي أ

حــزأب ألبورجوأزيــة و أليميــن و فــي وجــه عمليـة ألضــم ألعــدوأني و يفضــح
أ
بحــق تقريــر ألمصـير و يقــف فـي وجــه شـوفينية أل

نــه لــم يعــبر عــن كــون ســكان ألصــحرأء يشــكلون شــعبا لــه كامــل ألحــق فــي ألنفصــال.خلفياتهــا و نتائجهــا للجمــاهير
أ
غيــر أ

و شــرط
أ
فقــد ســاندت نضــال ألشــعب ألصــحرأوي و لكــن باعتبــاره مجــرد.تمشــيا مــع طموحــاته ألوطنيــة و ذلــك بــدون قيــد أ

لهــا ألحــق فــي رفــض ضـمها مــن طــرف ألنظـام) هـذه ألصــيغة ألغامضـة و ألــتي تحمــل رغــم غموضـها تصــورأ محـددأ(جمـاهير 
ن هــذأ

أ
ي أ

أ
فق إعادة بناء ألوحدة مع ألشعب ألمغربــي، أ

أ
جل ألستقلل، مقيدأ با

أ
ألكمبرأدوري، و لكن يبقى نضالها من أ

فاق بناء سلطة مستقلة
آ
.ألنضال ليست له هو في حد ذأته أ

رضــية  
أ
 نقطــة، رغــم إقرأرهــا بكــون جمــاهير ألصــحرأء تشــكل شــعبا و بحقهــا فــي تقريــر13إن هــذأ ألغمــوض يمتــد حــتى إلــى أ

ي ألجمــاهير كشـــعب(مصــيرها و فــي ألســتقلل، فهـــي تطــرح كشـــرط لتشـــكلها 
أ
ن تخـــوض ألنضـــال ألثـــوري فــي إطـــار)أ

أ
، أ

.ألثورة، ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية تستهدف بناء وحدة شعوب ألغرب ألعربي

لة
أ
إن وجود ألشعب ألصحرأوي وأقع قائم علــى عوأمـل موضـوعية و ذأتيـة، ل تتعلــق بتــوفر ألشــرط ألمـذكور، فهـذه ألمســا

إن مصــالحه ألتاريخيــة و ألحفــاظ. ينبغــي عــدم خلطهــا مــع ألضــرورأت ألنضــالية ألــتي يفرضــها هــذأ ألوأقــع علــى هــذأ ألشــعب
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علــــى مكاســــبه ألنضــــالية و أســــتقلله ألحقيقــــي، يحتــــم عليــــه بالفعــــل أســــتمرأرية ألنضــــال ضــــمن مســــيرة ألثــــورة ألوطنيــــة

.ألديموقرأطية ألشعبية في إطار ألغرب ألعربي

و ألعاملـــة فـــي أتجـــاه توحيـــد نضـــال ألشـــعوب ألثلثـــة، تتلخـــص فـــي ألعلقـــات ألـــتي أنبنـــت )4
أ
إن ألعوأمـــل ألموضـــوعية أ

، و فــي)و ألــتي وفــرت شــروط وحــدة نضــالية عــبر فــترأت طويلــة مــن تاريــخ ألشــعوب ألثلثــة( تاريخيــا بيــن هــذه ألشــعوب 
نظمة ألرجعية ألمهيمنة وحلفائها

أ
ي ألمبريالية و أل

أ
.وحدة ألعدو ألذي يمتص خيرأتها و يهدد أستقللها أ

و هذأ ألوأقع يطرح على ألقوى ألثورية مهمة بناء جبهة على صعيد ألغرب ألعربي، تلتقــي حــول مهمــات ألنضــال ألمعــادي
هـدأفه 

أ
ن هـذأ ألنضـال، ل يمكـن بلـوغ أ

أ
ألتحــرر ألفعلـي مـن ألمبرياليــة و[ للمبريالية و ألرجعية في ألوضع ألرأهـن، غيـر أ

إن هــو لــم يســتهدف بنــاء وحــدة ألشــعوب ألثلثــة، و ]مــن هيمنــة ألطبقــات ألمرتبطــة بهــا و صــيانة مكاســب هــذأ ألنضــال
مــام ألخطــر ألــذي تظــل ألمرياليــة و ألرجعيــة تشــكله بالنســبة للمكـتســبات ألثوريــة لكــل مــن ألشــعوب

أ
جعلهــا ســدأ منيعــا أ

هــدأفه، إن لــم ينــدرج ضــمن ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية،. ألثلثــة
أ
ن هــذأ ألنضــال ســيعجز عــن تحقيــق أ

أ
كمــا أ

فــق بنــاء ألشــترأكية، و صــيانته مــن ألنحــرأف و ألســقوط
أ
بقيادة ألبروليتاريا، ألطبقة ألوحيدة، ألقادرة على توجيهه نحــو أ

حضان ألمبريالية
أ
.من جديد في أ

إن ألمهمــة ألرأهنــة، علــى مســتوى ألنضــال ألوحــدوي للشــعوب ألثلثــة، مهمــة بنــاء ألجبهــة ألمعاديــة للمبرياليــة، يجــب
ألعمل علـى جلــب كـل ألقـوى ألديموقرأطيـة ألثوريــة للسـهام فـي إنجازهــا، فالجبهـة ألشــعبية بالصـحرأء ألغربيـة، و ألقـوى
خرى بموريطانيا، تشكل بمجموعها قــوى ذأت مصــلحة

أ
ألديموقرأطية ألثورية بالمغرب، و ألقوى ألديموقرأطية ألثورية أل

عدأء ألمشتركين في هذأ ألظرف
أ
إنه موقف ينطلق من ألوأقع ألملمــوس لشــعوب. قصوى في تكـثيف ألجهود في موأجه أل
صــدأء ألــتي لقيهــا هــذأ ألموقــف دأخــل ألجبهــة. ألمنطقــة و يعــبر عــن مصــالحها ألحقيقيــة

أ
و تجــدر هنــا ألشــارة إلــى بعــض أل

خــر ل يلتقــي
آ
خــر، و إن كـان ألتجـاه ألعـام لموأقــف ألجبهــة مــن حيــن ل

آ
ألشعبية و ألتي تبرز من خلل دعايتها من حين ل

.بعد مع هذأ ألموقف، ول مع تصورنا ألشامل لنضال شعوب ألغرب ألعربي

مــام إشـكالت عديــدة، مثل
أ
مـا هـو ألطــار: إن تناول ألمسار ألتاريخي ألمســتقبلي لنضــال شــعوب ألغـرب ألعربـي، يضــعنا أ

ألجغرأفي للثورة لبناء ألوحدة؟ هل إطار ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشـعبية فـي كـل بلـد علـى حـدة، و تبقــى مهمـة بنـاء
ن تكـون ألجزأئـر مـن

أ
ن هذأ ألطار هو ألكيانات ألثلثـة للغـرب ألعربـي؟ هـل يمكــن أ

أ
م أ

أ
ألوحدة مطروحة لمرحلة لحقة؟ أ

ضمنه؟

نهـا تختلــف حـول
أ
شــكال ألوحـدة ألنضـالية لشـعوب ألمنطقـة، غيـر أ

أ
و تلتقي وجهات نظر كل ألرفاق حول ضرورة تطـوير أ

هل هو يستهدف بناء ألوحدة بين ألكيانات ألثلثة، كمهمـة مطروحــة فــي مرحلــة: ألمسار ألذي يندرج ضمنه هذأ ألنضال
و هــو ينــدرج ضــمن ألنضــال ألوحــدوي لكــل ألشــعوب

أ
ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية فــي إطــار هــذه ألكيانــات؟ أ
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ن هــذه ألكيانــات ألثلثــة ل تشــكل إطــارأ متميــزأ مــن ضــمن كــل

أ
ألعربيــة، ألمســتهدف بنــاء ألوحــدة ألعربيــة، ممــا يعنــي أ

ولـــى مـــن مهمـــة بنـــاء ألوحـــدة
أ
ألكيانـــات ألعربيـــة، ول يتـــوفر علـــى خصوصـــيات تجعـــل مـــن بنـــاء ألوحـــدة فـــي إطـــاره حلقـــة أ

ألعربية؟

:و وجهتي ألنظر أللتين تبلورتا بهذأ ألصدد هما كالتالي

نــه يجــب ألتمييــز بيــن ألوحــدة ألنضــالية، و هــي قائمــة حاليــا و مطــروح تطويرهــا، و بيــن ألوحــدة- 
أ
ولــى تــرى أ

أ
وجهــة نظــر أ

رضــية . ألســترأتيجية ألندماجيــة ألمطروحــة أســترأتيجيا
أ
نقطــة حــول ألوحــدة فــي ألغــرب 13إن ألموقــف ألمعــبر عنــه فــي أ

ألعربــي فــي إطــار ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية ، قــد تبلــور فــي شــروط صــرأع بيــن ألشــعب ألصــحرأوي و ألحلــف
ألمبريالي ألرجعي، و في فترة لم تكن موأزين ألقوى في هذأ ألصرأع ماهي عليه أليوم، و كان ينظر للنضال ألتحــرري فــي
نــه سـوف يمتـد عــبر مرحلــة طويلـة، يتــم مــن خللهــا بنــاء ألوحــدة ألنضــالية بيــن شـعوب ألمنطقــة، و إنجــاز

أ
ألصـحرأء علـى أ

.هذه ألمهمة من خلل مسيرة موحدة للثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية

ن هناك عناصر جديدة حصلت علـى ألوضـع منـذ 
أ
تفتــت ألحلــف ألثلثــي، و تطـور حركـة ألتحــرر ألـوطني: و هـي 1976غير أ

صــبحت قـوة تهـدد جـديا ألنظـام
أ
إن أسـتقلل ألصـحرأء، يعنــي قيـام نظـام برجــوأزي صـغير علـى نمــط. فـي ألصـحرأء حيــث أ

ألنظــام ألجزأئــري، و تنعــدم أنطلقــا مــن ذلــك ألشــروط ألخاصــة ألــتي تعطــي لطــار ألغــرب ألعربــي طــبيعته ألمتميــزة كإطــار
نذأك علـى نفـس مسـتوى شـعوب عربيـة. لبناء ألوحدة كمرحلة سابقة لبناء ألوحدة ألعربية

آ
إن ألشعب ألصحرأوي يصبح أ

خــرى 
أ
لة ألوحــدة ألنضــالية و بنــاء ألوحــدة ألندماجيــة كهــدف أســترأتيجي ) ألشــعب ألجزأئــري مثل(أ

أ
)1(فيمــا يتعلــق بمســا

).أنظر ألملحظة ألمطابقة لهذأ ألموقف في نهاية هذأ ألملخص(

مــا وجهــة ألنظــر ألثانيــة فــترى- 
أ
إن مــا يحــدد ضــرورة وحــدة نضــال ألقــوى ألثوريــة و شــعوب ألغــرب ألعربــي، وجهــة بنــاء: أ

و طبيعـة خاصـة فــي فــترة تاريخيــة معينــة لحركــة
أ
ألوحدة في إطار ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية، ليست هي ميزة أ

حـد ألكيانــات، و بالضــبط فـي حالتنــا فـي ألصــحرأء 
أ
ن(ألتحــرر ألـوطني فـي أ

أ
نـه قـد ل تختلــف عــن ألمسـار ألـذي يمكـن أ

أ
مـع أ

خذه هذه ألحركة
أ
فتغير ألوأقع ألسياسي يطرح في كل فترة مهمات رأهنة تجســد ألمهمــة ألســترأتيجية، و قـد تنجــز فــي). تا

إطار تحالف ألقوى ألديموقرأطية ألثورية ألمتوأجدة، و ألوحـدة ألنضـالية ليســت مطروحـة دأئمـا مـع نفــس ألقـوى، حيــث
و

أ
ن تكــون ذأت طبيعــة ديموقرأطيــة ثوريــة فــي فــترة محــددة، بتحولهــا إلــى قــوى مهادنــة للمبرياليــة و ألرجعيــة، أ

أ
يمكــن أ

ألجبهــة ألمعاديــة(و حســب كــل ظــرف، تبقــى مهمــة تحقيــق ألوحــدة ألنضــالية فــي إطــار تحالفــات محــددة . حــتى تابعــة لهــا
مطروحــة علــى ألقــوى ألجذريــة ألــتي يفرزهــا ألصــرأع ألطبقــي فــي هــذه ألشــروط دأخــل كــل...) للمبرياليــة، ألجبهــة ألثوريــة 

. 2(كيــان ألروأبــط ألتاريخيــة( و تبقــى ألعوأمــل ألموضــوعية ألمحــددة لهــذه ألوحــدة، هــي نفســها، كمــا أشــير لهــا ســابقا )
كـثر عمقــا بالنســبة للشــعوب). ألمبرياليــة و ألرجعيــة: ألمتعــددة، ألجــوأر، وحــدة ألعــدو

أ
هــذه ألعوأمــل ألــتي تتخــذ طابعــا أ

.ألثلثة منه بالنسبة للشعب ألجزأئري
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فاقهـا ألتاريخيــة

آ
ن ألنظـام ألجزأئــري لعــب. و لكن هذأ غيـر كـاف لتحديـد ألعلقـة مـع ألشـعب ألجزأئــري و أ

أ
و مـا هـو وأضــح أ

ن هـــذأ ألنظـــام مؤهـــل لـــدعم ألنضـــال ألـــديموقرأطي
أ
دورأ تقـــدميا معاديـــا للمبرياليـــة فـــي ألمنطقـــة فـــي ألظـــرف ألرأهـــن، و أ

شــكال ألنضــال ألمشـترك مـع هـذأ ألنظـام، و كسـب دعمـه. 1975ألثوري، كما قام بذلك تجاه ألشعب ألصحرأوي منـذ 
أ
و أ

و يبقــى تطــور. للنضــال ألــديموقرأطي ألثــوري لشــعوب ألمنطقــة تنبــع مــن طــبيعته هــذه، و ترتبــط باســتمرأر هــذه ألطبيعــة
ألصـــرأع ألطبقـــي و مـــا يتمخـــض عنـــه مـــن تطـــور نضـــال ألشـــعب ألجزأئـــري و فـــرزه لقـــوأه ألديموقرأطيـــة ألثوريـــة و طليعتـــه
شــكال ألنضــال ألمشــترك معــه، و للموقــع ألــذي ســيحتله فــي إطــار ألمســيرة

أ
ساســي ألمحــدد ل

أ
ألبروليتاريــة، هــو ألعامــل أل

فــاقه ألوحدويــة فــي إطــار ألثـورة ألوطنيــة ألديموقرأطيـة. ألثورية لشعوب ألغرب ألعربي
آ
و نضــال شـعوب ألغــرب ألعربــي، با

.ألشعبية بقيادة ألبروليتاريا، يشكل ألحلقة ألمرحلية ألتي تتجسد فيها ألمهمة ألتاريخية لبناء ألوحدة ألعربية

ضافات :مإ

ن بناء )1
أ
ول، يرى أ

أ
ساسـية يجـب إنجازهـا" جبهـة عربيـة مناهضـة للمبرياليــة "إن ألموقف أل

أ
فـي ألغـرب ألعربــي مسـالة أ

لة ألــتي نختلــف فيهــا هــي ألوحــدة. علــى مســتوى ألكيانــات ألثلثــة لموأجهــة ألعــدو ألمشــترك
أ
إن ألوحــدة كمــا بينــت. ألمســا

ن تحققهـــــا ألبرجوأزيـــــة ألكمبرأدوريـــــة و ل ألمتوســــطة و ل ألصــــغيرة، إنهــــا مهمــــة ملقــــاة علــــى
أ
تجـــــارب عربيــــة، ل يمكـــــن أ
مــا فـــي منطقــة ألغـــرب ألعربـــي فالوأضــح، رغـــم عــدة إيجابيـــات. ألبروليتاريـــا ألعربيـــة إنجازهـــا

أ
ألماضــي: هــذأ بشـــكل عـــام، أ

رهيــن بتــوفر قيــادة بروليتاريــةفــإن إنجــاز ألوحــدة هــو ... أألنضــالي ألمشــترك لشــعوب ألمنطقــة، مــوأجهتهم لعــدو مشــترك 
مــا ألمرأهنــة علــى بنــاء ألوحــدة مــع ألجبهــة ألشــعبية بشــكلها ألحــالي فهــذأ غيــر ممكــن نظــرأ

أ
قطــار ألثلثــة، أ

أ
علــى مســتوى أل

.لطبيعتها ألطبقية

ن وحدة كيانات ألمنطقة ستتم فـي إطــار ألثــورة ألوطنيـة ألديموقرأطيــة ألشــعبية، يبقـى معلقـا ورهينــا بــبروز
أ
وحتى تحديد أ

خيــرة، كــل
أ
ألتنظيــم ألماركســي ت أللينينــي فــي ألصــحرأء و لعبــه دورأ طلئعيــا فــي ألثــورة ألصــحرأوية، و هــذه ألمســالة أل

.ألمعطيات ألمتوفرة ل تثبثها
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 عهد ماحماي  مافسنسي  من جديد

1978 مايو19
مام"ماميةيةي  مامكسيي  -مامةظم  ماماركسي 

أ
اى مل "مإ

ول تم في بدأية نونبر 
أ
، تحرك ألطيرأن ألفرنسـي مــن جديـد فـي ألثــالث مـن هـذأ ألشـهر1977بعد تدخل عدوأني أ

خــرى فـي موأجهـة عسـكرية مباشـرة ضـد ألشــعب ألصــحرأوي
أ
إلى جانب قوأت ألغزو ألملكية و ألموريطانية، و دخـل مـرة أ

تـى تلبيـة. ألشقيق و مقاتلي ألجبهة ألشعبية لتحرير ألساقية ألحمرأء و وأد ألذهب
أ
خيــر قــد أ

أ
إن هذأ ألعــدوأن ألمبريـالي أل

م دريكــة بالصــحرأء ألغربيــة
أ
حــد فيــالق جيشــه ألمتوغــل فــي ناحيــة أ

أ
و إنــه. لطلــب مســتعجل مــن ألحســن ألعميــل لغاثــة أ

ليكشف عـن ألطبيعـة ألشرسـة للمبرياليــة، و عــن مـدى حرصــها علـى حمايـة مصــالحها و إنقــاذ عملئهـا فـي ألمنطقـة، كمـا
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خيـر. يكشــف عــن مقـدأر عــدأئها لشــعبنا و كـل ألشـعوب ألعربيــة

أ
هـذأ فـي نفـس ألـوقت ألـذي يؤكـد فيـه ألهجـوم ألوحشـي أل

: ألحقائق ألتالية 
ن ألمبريالية عموما، و ألفرنسية بصفة خاصة، تقف في تعارض تنــاحري مـع طموحــات ألشــعب ألصــحرأويــ  1

أ
أ

رضــه فــي ألســاقية ألحمــرأء و وأد ألــذهب
أ
نهــا لضــرب هــذأ. فــي ألســتقلل ألــوطني و بنــاء جمهوريــة شــعبية علــى كامــل أ

أ
و أ

رض عربيــة، ضــد شــعب عربــي، متحديــة مجمــوع شــعوب
أ
ألطمــوح ألعــادل تتــدخل أليــوم عســكريا و بصــفة مباشــرة فــوق أ

و
أ
جنبيــة سـوأء فــي ألصــحرأء ألغربيــة أ

أ
نه لفي نفس ألتجاه، و لحماية مصــالح ألرجعيــة و ألحتكــارأت أل

أ
ألوطن ألعربي، و أ

و في موريطانيا، عملت مختلف ألقــوى ألمبرياليــة مــن قبــل علـى إقامـة تكـتــل أمبريـالي ت رجعــي موحــد علــى
أ
في ألمغرب أ

، مهمتـه ألمباشـرة حصـر نضـالت شـعوب هـذه ألمنطقـة بغـرض)ألمغـرب ت ألصـحرأء ت موريطانيــا(أمتدأد ألغرب ألعربـي 
إن هذه ألرأدة ألمبريالية ألرجعية هي ألتي تجسدت في أتفاقيات مدريــد ألخيانيــة ألــتي. إخضاعها و تعزيز ألسيطرة عليها

مريكية، و هي ألـتي يعـبر عنهــا ألحســن عنــدما يتكلــم عــن محـور بــاريس
أ
مضيت تحت إشرأف ألمبرياليتين ألفرنسية و أل

أ
أ

.ت مدريد ت ألرباط ت نوأكشوط
ساسـي فـي تنفيــذ مخططاتهـا فـي ألغــربــ  2

أ
وكلـت إليـه ألمبرياليــة ألــدور أل

أ
إن ألحكم ألعميل فـي ألمغـرب ألـذي أ

ولهــا تصــفية ألكـفــاح ألمســلح ألــذي فجــره ألشــعب
أ
ســياده و أ

أ
هــدأف أ

أ
نــه عــاجز عــن تحقيــق أ

أ
ألعربــي، يتضــح يومــا بعــد يــوم أ

كــبر، بعــد أتفاقيــات 1973ألصــحرأوي فــي ســنة 
أ
فــي وجــه ألســتعمار ألســباني، و ألــذي ل زأل يخوضــه إلــى أليــوم بصــمود أ

.مدريد، ضد ألقوأت ألملكية و ألموريطانية
كـثر

أ
كـثر فا

أ
يضا، و يبرز كذلك، في عدم قدرته أ

أ
إن عجز ألحكم ألعميل في ألمغرب عن ألقيام بذلك ألدور يرجع أ

جهزة ألقمع و ألرهاب ألبوليسي، و بالرغم من مهزلــة
أ
على توقيف نضالت ألشعب ألمغربي ألمتصاعدة بالرغم من تقوية أ

حزأب ألبرجوأزية ألمساندة للمخطط ألمبريالي ت ألرجعي
أ
.ألبرلمان و ديماغوجية أل

زمتهم، و خطر توسع ألمــد ألتحــرري فــي ألمغــربــ  3
أ
مام عجز عملئها في ألغرب ألعربي و تعمق أ

أ
إن ألمبريالية أ

و. و موريطانيا، تجد نفسها مضطرة إلـى ألتــدخل مباشــرة فــي ألصــحرأء ألغربيــة إلـى جــانب ألقــوأت ألملكيــة و ألموريطانيــة
ن هدفها ألرأهن هو تصفية قوأت ألجبهة ألشعبية لتحرير ألساقية ألحمرأء و وأد ألذهب، بل و إبادة ألشعب ألصحرأوي

أ
أ

تي ألغــارأت ألجويـة. كشرط لحسم ألصرأع لصالح ألمخطط ألـذي رسـمته فـي مدريـد
أ
و إنـه لضـمن هـذأ ألمنظـور ألوحشـي تــا

ماي ضد خيـام عـدد مــن ألصــحرأويين ألمــدنيين دأخــل ألصــحرأء ألغربيــة، يـومين بعـد 5ألتي نظمها ألطيرأن ألفرنسي في 
يضــا تتكــرر ألتهديـدأت بقنبلـة مخيمـات أللجئيــن. ماي 3أصطدأمه بمقاتلي ألجبهة ألشعبية يوم 

أ
ن فـي هـذأ ألتجــاه أ

أ
كما أ

.ألصحرأويين في تندوف، و من هنا إعلن حرب ثانية ضد ألجزأئر
خيــر فــي ألصــحرأء ألغربيــة، ليــس إل جــزءأ مــن سياســة عدوأنيــة تنهجهــا ألمبرياليــةــ  4

أ
إن ألتــدخل ألفرنســي أل

جمــع 
أ
مــام ألعــالم أ

أ
ن: "ألفرنســية، بــدعم مــن بــاقي ألمبرياليــات فــي ألــوطن ألعربــي و فــي إفريقيــا، و تتــولى ألعلن عنهــا أ مإ

يةم33ا ك33ان و حي33ث مص33ااحها مه33ددة
أ
إن هــذأ ألتصـــريح ألســـتفزأزي هــو لـــوزير". ماحكوم33  مافسنس33ي  مس33تعدة امت33دخل م

و إنــه ليفصــح عــن ألــدور ألعــدوأني ألــذي تقــوم بــه ألمبرياليــة ألفرنســية أليــوم ضــد ألعديــد مــن حركــات. ألخارجيــة ألفرنســية
كـثر من : ألتحرر ألعربية و ألفريقية 

أ
جندي و ضابط فرنسي ضد ألــوطنيين ألتشــاديين، و 5000في ألتشاد حيث يقاتل أ

مـم ألمتحـدة و تقــف بقـوة ألسـلح فـي وجــه ألمقاومـة ألفلسـطينية، و فـي
أ
في لبنان حيــث تتخطـى ألقـوأت ألفرنســية قــرأر أل

ســلحتها و معــدأتها ألعســكرية، و فـي ألزأييــر حيــث تتحـرك طــائرأت 
أ
حــدع أ

أ
"جنوب إفريقيا حيث تمـد ألنظــام ألعنصــري با
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بنــاء ألشــعب ألمغربــي ألمرغميــن تحــت حكــم" ألترأنزأل

أ
و تتدخل قوأتها ألعدوأنية لنقاذ موبوتو مــن جديــد، و تســتعمل أ

يــام
أ
شــقائهم فـي ألصـحرأء ألغربيـة، كمـا كـان ألعهــد أ

أ
و ضـد أ

أ
ألحسن ألعميل إلى دخول حروب أمبريالية سوأء فـي إفريقيــا أ

نه بقـي فـي ألزأييــر مـا يقــرب عــن . ألحماية
أ
جنــدي مغربـي لـم يرجعـوأ إلـى ألمغـرب منـذ ألسـنة 500و في هذأ ألمجال نذكر بـا

وأمر ألضباط ألفرنسيين
أ
.ألماضية، ليقاتلوأ إلى جانب موبوتو تحت أ

صـــــبحت فـــــي ظـــــل ألتطـــــورأت ألجديـــــدة ألـــــتي عرفهـــــا ألمعســـــكر
أ
و مـــــن ألوأضـــــح، أن ألمبرياليـــــة ألفرنســـــية قـــــد أ

ســمالية ألعالميــة
أ
و إنهــا لتلقــى فــي قيامهــا بهــذأ ألــدور دعــم. ألمبريــالي، تحتــل ألصــدأرة فــي جبهــة ألــدفاع عــن مصــالح ألرأ

مريكية
أ
سها ألوليات ألمتحدة أل

أ
ن بيـن. مختلف ألقوى ألمبريالية و على رأ

آ
و نكـتفي بمثال على ذلـك ألتنسـيق ألجــاري أل

كـبر إلــى جبهــة
أ
عــدأد أ

أ
خــرى و با

أ
بنــاء شــعبنا مــرة أ

أ
مريكيــة لنقــاذ موبوتــو، و ألــذي قـد يـدفعون با

أ
ركــان ألحـرب ألفرنســية و أل

أ
أ

مريكيـة علـى تــدخله فـي ألتشـاد
أ
إنــه دور. ألزأيير، و كذلك برقيات ألتهاني ألتي تلقاهــا ألحكــم ألفرنسـي مـن طـرف ألدولــة أل

وسخ تقوم به فرنسا ضمن موأجهة عامة تخوضها مختلف ألقوى ألمبريالية، كل حسب وضعه ألخاص لحصر و إجهاض
نظمـة ألرجعيــة مـن ضـربات ألشـعوب ألمناضـلة

أ
و بالفعــل، خدمـة. ألمد ألتحرري في إفريقيا و ألوطن ألعربي، و حماية أل

نظمــة ألرجعيــة إلــى إمضــاء أتفاقــات عســكرية معهــا
أ
لهــذه ألسياســة ألعدوأنيــة، تــدفع ألمبرياليــة ألفرنســية ألعديــد مــن أل

.لوضعها تحت ألحماية ألمبريالية، و تبرير ألتدخلت ألعسكرية ألمباشرة
مضـى أتفاقيــات سـرية مــن هـذأ ألنــوع مـع

أ
خطار ألــتي تحـدق منــذ سـنوأت، قــد أ

أ
مام أل

أ
إن نظام ألحسن ألعميل، أ

زمتــه. ألمبريالية ألفرنسية
أ
مام تصاعد نضالت ألشعب ألمغربي، و صمود ألشعب ألصحرأوي، و بمقــدأر مــا تتعمـق أ

أ
إنه أ

جنبية
أ
و سوأء باتفاقيــات مدريــد ألـتي لزألــت عديـد. بمقدأر ما يزدأد قهره و تجويعه للشعب ألمغربي و تبعيته للمصالح أل

خــرى تحــت
أ
من بنودها سرية، و باتفاقياته ألعسكرية ألسرية كـذلك مـع ألمبرياليــة ألفرنســية، قـد دفــع ببلدنــا خطـوأت أ

جنبية أقتصاديا، سياسيا و عسكريا
أ
زيــد. ألسيطرة أل

أ
نه يوجد ببلدنا رسميا أ

أ
و بصدد ألتبعية ألعسكرية يجب أن نعرف أ

نــه فـي ألعيــون ضـمن 450من 
أ
سـلحة ألمســتوردة، كمــا أ

أ
فني عسكري فرنسي يعملون على تــدريب ألجيــش ألملكـي علــى أل

ركان ألحرب ألمغربية ألموريطانية ألمشتركة يساهم ضباط فرنسيون في توجيه ألمعارك مباشرة
أ
مــا بخصــوص ألتســليح. أ

أ
أ

مريكيـة بتســليم ألحكــم ألعميـل"كروتال "فنورد مثال له دللته و هو صفقة صوأريخ 
أ
ألفرنسية ألـتي تكـفلــت ألمبرياليـة أل

.لستعمالها ألفعال" 130. هرقل س" طائرأت 
ن ألحسن ألعميل قد وضــع حكمـه ألمتعفــن تحــت ألحمايــة ألفرنســية، مجـددأ خيانــات

أ
و إن ألوأضح أليوم، هو أ

مثال عبد ألحفيظ و عبد ألعزيز
أ
جدأده ألعلويين أ

أ
ألـتي تقــف أليـوم إلــى جــانب ألقـوأت ألملكيــة" ألجــاغوأر"و إن طــائرأت . أ

لقنبلة ألشعب ألصحرأوي ألشقيق، ستتجه غدأ ضـد ألشــعب ألمغربـي لنقـاذ مصــالح ألمبرياليـة و مصـالح حكــم ألحســن
.ألكمبرأدوري ألعميل

و لنــا مــن بطــولت شــعبنا ألماضــية و صــموده. لكــن مهمــا تجــبر ألعتــاة، فــإنهم لــن يفلتــوأ مــن نهــايتهم ألمحتومــة
ألحاضر، و أنتصار ألشعب ألفيتنامي و عديد مــن ألشــعوب علـى قـوى ألمبرياليــة و عملءهـا، و تصــاعد ألمــد ألتحــرري فـي

كبر أليقين على ألنصر للشعوب، مهما أشتدت شرأسة قـوة ألتخلــف و ألسـيطرة
أ
بــل إن أشـتدأد شرأســة. ألقارة ألفريقية، أ

مام قوى ألتحرر
أ
.هذه ألقوى دليل على تخبطها أليائس أ

إنه نفس ألعدو ألتــاريخي ألــذي كافــح ضــده. إن عدو ألشعب ألمغربي، و عدو شعوب ألغرب ألعربي وأضح أليوم
ن يقــف إلــى. شــعبنا منــذ عشــرأت ألســنين، إنــه حكــم ألحســن ألعميــل و ألمبرياليــة

أ
و إن كــل وطنــي مخلــص ل يمكنــه إل أ
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جـــل ألقضـــاء علـــى ألســـيطرة

أ
ســـها ألشـــعب ألصـــحرأوي مـــن أ

أ
جـــانب كـفـــاح ألشـــعب ألمغربـــي و ألشـــعوب ألعربيـــة و علـــى رأ

ألمبريالية و قهر عملئها في ألمغرب و في منطقة ألغرب ألعربـي و تحقيــق ألتحــرر ألـوطني ألـديموقرأطي لشــعوبها كخطـوة
سس ديموقرأطية

أ
.نحو وحدتها على أ

حـــزأب ألبرجوأزيـــة فـــي ألمغـــرب ألوقـــوف إلـــى جـــانب ألحكـــم و ألمبرياليـــة لخدمـــة مصـــالح ضـــيقة
أ
لقـــد أختـــارت أل

لكن شعبنا بالرغم من ألتضليل و ألديماغوجية ألرجعيــة،. مضادة لمصالح ألشعب ألمغربي و كل شعوب ألغرب ألعربي
نه أنطلقا من ألوأقع ألملموس يصعد نضالته و يكافح يوميا سوأء فـي ألبــوأدي

أ
كـثر جبهة ألعدو ألحقيقي، و أ

أ
كـثر فا

أ
يرى أ

و ألمدن، ضد ألسيطرة ألكمبرأدورية ألمبريالية
أ
.أ

مــام"إن منظمتنــا
أ
نهــا لتعمــل مــع كــل ألــديموقرأطيين و ألــوطنيين. قــد أختــارت هــذأ ألختيــار ألســديد" إلــى أل

أ
و أ

ألمخلصين لبلورة هذأ ألختيار بصفة وأعية، و تنظيم كل طاقات شعبنا دفاعا عــن طموحــاته ألقريبــة و ألبعيـدة، بغــرض
عدأئه، و مرأكمة عوأمل ألنتصار عليه و تحقيق ألتحرر ألوطني ألديموقرأطي ألشعبي

أ
.إفشال مخططات أ

!فمتعزز مسيسة ماةضال ماوطةي ماشعبي 
! و اتتحد كل ماقوى ماوطةي  مامخمص  في يلدنا في هذم ماطسيق

مبسيااي  ماسجعي   !و اتتحد كل شعوب ماكسب ماعسيي في ماةضال ضد ماعدومنات و مامخططات ملإ
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مبسيااي   ماسد ماشعبي عمى مامؤممسة ملإ
و ماسجعي  في مامةطق 

1978
مام"ماميةيةي  مامكسيي  - مامةظم  ماماركسي 

أ
اى مل "مإ

هدمفه ــ  1
أ
مبسيااي مافسنسي و م ماتدخل ماعسكسي ملإ

ساسـية للوضـعية، فــإنه
أ
ن يغيــر ألمعطيـات أل

أ
إن ألتدخل ألعسكري ألفرنسي فـي صــرأع ألصــحرأء ألغربيــة بــدون أ

خــرى زيــادة خطـورة توسـيع
أ
ثير مباشـر مــن حيــث ألزيـادة فـي خطـورة هـذه ألوضـعية مـن جهـة، و مـن جهـة أ

أ
مع ذلك لـه تـا

. ألحرب في كل ألمنطقة
نمــاط ألغــزوأت ألسـتعمارية فـي ألماضـي، فالذريعــة نفســها ألـتي تــم

أ
رقــى أ

أ
يحدع هذأ ألتدخل ألعســكري حســب أ

صبحت كلسيكية
أ
.ألستناد إليها تعد جزءأ من ترسانة أ

و ألدعايـــة لعملئهـــا فـــي ألربـــاط و
أ
ي تمـــويه للمبرياليـــة أ

أ
هـــدأف ألحقيقيـــة لمثـــل هـــذأ ألتـــدخل فـــإن أ

أ
بالنســـبة لل

.نوأكشوط ل يمكن إخفاؤها
ن محمييهمــا هــم فــي كامــل ألنحلل و

أ
فــإذأ طــارت ألمبرياليــة ألفرنســية لنجــدة ولــد دأدة و ألحســن ألثــاني، فل

دنـــى مـــن متابعـــة
أ
ن يضـــمن ألحـــد أل

أ
ن نظـــام ولـــد دأدة مهـــدد بالســـقوط بيـــن عشـــية و ضـــحاها لحـــد ل يمكنـــه أ

أ
ألتعفـــن، ل

ن ألقـــوة ألعســـكرية ألملكيـــة تـــورطت بـــدون رجعـــة فـــي حـــرب
أ
يضـــا ل

أ
أســـتغلل معـــدن ألحديـــد ألثميـــن فـــي ألزويـــرأت، و أ

نظمــة ألرجعيــة لولــد دأدة و ألحســن ألثــاني، قــد ظهــرأ
أ
خيــر رغــم كــل حماســهم ألمفــرط فال

أ
نــه فــي أل

أ
ألصــحرأء ألغربيــة، و ل

مين تطبيق ألخطة ألمبريالية ألمسطرة في أتفاقيات مدريد
أ
.عاجزين لوحدهما عن تا

طار ملستسمتيجي  ماعام  المبسيااي  -ماخط  ملمبسيااي ــ  2 ماسجعي  في ماصحسمء ماكسيي  في مإ

ســاس إمكانيــة تحقيــق بــديل منســجم للحضــور ألســتعماري ألفرنكــاوي فــي ألصــحرأء
أ
أنبنــى هــذأ ألمخطــط علــى أ

ســـها ألنظـــام- ألغربيـــة، بإقامـــة تكـتـــل مغربـــي
أ
موريطـــاني يقســـم فيمـــا بينـــه عـــن طريقـــه ألصـــحرأء ألغربيـــة، و يكـــون علـــى رأ

ألنظــام ألكمــبرأدوري للحســن: ألمحلــي ذلــك ألقــادر علــى ضــمان حمايــة ألمصــالح ألســترأتيجية ألمبرياليــة فــي ألمنطقــة 
سسة هذه ألوضعية. ألثاني

أ
.و قد جاءت أتفاقيات مدريد لما

:بفضل هاته ألتفاقيات تكون ألمبريالية قد ضمنت 
نظمــة ألتقدميــة ألعربيــة و ألفريقيــة و" قويــة"أن تتــوفر لهــا ركيــزة رجعيــة - 1

أ
ن تشــكل ثقل مضــادأ لل

أ
بإمكانهــا أ
.توظيفها كـقاعدة للعتدأء ضد حركات ألتحرر في ألمنطقة
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ن تبقى ألمــوأرد ألوأسـعة ت ألمعروفــة- 2

أ
فوســفاط،(و ألمحتمــل وجودهــا فـي ألصـحرأء ألغربيــة تحــت مرأقبتهــا - أ

سماك
أ
).حديد و بترول، سوأحل غنية بال

وسـع للمبرياليـة
أ
طماع تدخل فـي إطــار مخطـط أ

أ
هـذأ ألمخطـط ألـذي تمـت بلــورته بعــد. زد على ذلك فإن هاته أل

.ألهزأئم ألمدوية في ألهند ألصينية هدفه تفادي هزأئم جديدة على نطاق وأسع في إفريقا و ألعالم ألعربي
ول علـى قـوة ألمبرياليــة علــى ألمسـتوى ألقتصــادي و ألعســكري و قــدرتها علــى ألضــغط و ألعتـدأء، و

أ
إنـه يسـتند أ

وسط و إفريقيا
أ
.في ألمقام ألثاني يستند على ألركائز ألرجعية ألمحلية في ألشرق أل

طلسي إلـى ألمحيـط ألهنــدي و مـن ألبحـر ألمتوسـط
أ
بهذه ألطريقة تحاول ألمبريالية حصر إفريقيا من ألمحيط أل

وســط
أ
س ألرجاء ألصالح دأخل قوقعة حقيقية، و ألعمل بنفـس ألطريقـة فـي ألشـرق أل

أ
مـا هـو جديـد نســبيا فـي هـذه. إلى رأ

. ألسترأتيجية هو إدماج قوي للمنطقتين ألفريقية و ألعربية
قبل ذلك لعبت إسرأئيل في ألماضي حصان طروأدة ألمبريالية ألعالمية في إفريقيــا أنطلقــا مــن محــور بريتوريــا
ورأقــا

أ
بيــب، و أليــوم مــا زأل هــذأ ألمحــور مســتمرأ، لكــن تــدخل ألمبرياليــة علــى صــعيد ألقــارة ألفريقيــة يســتعمل أ

أ
ت تــل أ
نظمــة ألرجعيــة ألعربيــة : جديــدة 

أ
نظمــة ألرجعيــة ألعربيــة) غيــر ألفريقيــة(بــترودولر أل

أ
ألمغــرب،(ألفريقيــة - و جيــوش أل

حســن صــورة لهــذأ ألــدور ألفريقــي لهــذأ ألتحــالف. ألعنصــري لجنــوب إفريقيــا) ألمعقــل(و فــي ألخلفيــة ) مصــر، ألســودأن
أ
و أ

.أللوجستيك فرنسي، جنود مغاربة، طيارون مصريون، تمويل سعودي: ألمقدس يقدمها ألتدخل في ألزأيير 
وسط، هذأ ألتنسيق، حيث ألمكونــات

أ
كـثر نشاطا في ألعالم ألعربي و ألشرق أل

أ
إن هذأ ألتحالف ألمقدس، هو أ

ساســية فيـه هـي ألقــوة ألعســكرية ألصــهيونية و ألقـوة ألعســكرية و ألماليــة للعربيـة ألسـعودية و إيـرأن، قـد ســمح بتهييــئ
أ
أل

همية ألسترأتيجية ل تحتاج إلى توضيح
أ
. عودة قوية للمبريالية في منطقة، حيث أل

:إن هدف ألمبريالية يتمثل في إيقاف ألمد ألثوري ألذي يهدد ألعالم ألعربي 
كـثر خطورة على مصالحها- 1

أ
.ألثورة ألفلسطينية و ألثورة ألعمانية: بخنق ألبؤرتين أل

و ألرتشاء- 2
أ
نظمة ألتقدمية ألقائمة عن طريق ألقوة و ألمؤأمرة أ

أ
.لتصفية أل

دوأت فعالة لموأجهة ألحركة ألشعبية- 3
أ
نظمة ألبرجوأزية لتصبح بدورها أ

أ
.لتقوية أنزلق أليمين ألرجعي لل

سـيس كـتلـة إســرأئيل
أ
ن، هـو عمليــا كـذلك مـع تا

آ
خارج ألتقلبات و ألتفاصيل، فهذأ ألمخطط ألذي يتم تطبيقه أل

نظمة ألرجعية ألعربية في مرحلتها ألعليا
أ
.ت أل

إن ألزيــارة ألمشــهورة ألــتي قــام بهــا ألســادأت لــبيغين، رغــم جانبهــا ألستعرأضــي، ليــس إل عنصــرأ رمزيــا لســيرورة
ت تتحرك منذ 

أ
.1967بدأ

نظمـــة ألرجعيـــة و ألبورجوأزيـــة ضـــد
أ
مـــام ألعـــدوأن ألصـــهيوني، كـــان أنقلب أل

أ
نظمـــة ألبرجوأزيـــة أ

أ
فبعـــد أنهـــزأم أل

ففـي هـذأ. و ألحركـة ألوطنيـة أللبنانيــة وأنتهــاءأ بالستسـلم و ألتحــالف ألمعلــن مـع إســرأئيل) عمـان(ألمقاومة ألفلسـطينية 
.ألسياق ألعربي ت ألفريقي يجب وضع ألمخطط ألذي يستهدف ألغرب ألعربي و شعوبه

مقاوم  ماشعب ماصحسموي تفشل مامخطط ملمبسيااي ماسجعي ــ  3
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فشـل جيـدأ مخططـات ألمبرياليـة فـي منطقـة ألخليـج، و كمـا

أ
و في نفس ألوقت، فإن صمود ألمقاومـة ألعمانيــة أ

حبطت ألمؤأمرأت ألمحاكة ضده
أ
زألت ألقناع و أ

أ
ن مقاومـة. هو ألحال بالنسبة لمقاومة ألشعب ألفلسطيني ألشرسة أ

أ
كمـا أ

فشــلت خططهـم
أ
ي أعتبــار عنـد ألمـوقعين علـى أتفاقيــات مدريـد و حـامييهم، قـد أ

أ
ألشـعب ألصـحرأوي، ألـتي لــم يكــن لهـا أ

.تماما
مـر بمقاومــة بلغــت

أ
نه سيكون صيدأ سـهل لجيــش ألحســن ألثــاني، قــد وأجــه أل

أ
إن هذأ ألشعب ألذي كان يعتقد أ

.درجة جعلت ألمبريالية ألفرنسية تسرع إلى نجدة محمييها
.بطبيعة ألحال، و كالعادة، يعزى ألفشل دأئما إلى قوة خارجية

هـذه ألحجـة ألتافهـة و ألمهترئـة لـم. فجبهة ألبوليســاريو ليسـت إل جماعـة مـن ألمرتزقــة يؤطرهـا ألجيـش ألجزأئــري
نصار سياسة ألنعامة

أ
.تعد تقنع سوى ألشوفينيين ألمتطرفين و أ

بالنسبة لمجموع ألشعب و ألقوى ألتقدمية في ألعــالم، و بالنســبة للشــعبين ألشــقيقين ألمغربــي و ألموريطــاني،
ألمغــرب و: رغــم ألدعايــة ألمســمومة للرجعيــة و ألشــوفينيين، فــإن ألصــرأع فــي ألصــحرأء ألغربيــة ليــس صــرأعا بيــن ألــدول 

خــرى
أ
مــر يتعلــق باعتــدأء نظــامين رجعييــن ضــد. موريطانيــا مــن جهــة، و ألجزأئــر مــن جهــة أ

أ
مــر ليــس كــذلك، بــل أل

أ
إن أل

.شعب و مقاومة شرعية لهذأ ألشعب
إن جبهــة ألبوليســاريو بعــد هــذأ ألعتــدأء و بعــده، قــد ظهــرت كانبثــاق و تعــبير عــن إرأدة كـفــاح مســتقل للشــعب

.ألصحرأوي ضد ألسيطرة ألستعمارية ألفرنكاوية، و في نفس ألوقت ضد ألسيطرة ألرجعية ألمغربية ت ألموريطانية
ن كـفـــاح ألشـــعب ألصـــحرأوي هـــو ذو خاصـــية تقدميـــة مضـــادة

أ
إذأ كـــانت هنـــاك حاجـــة أليـــوم إلـــى توضـــيح كيـــف أ

و يجــب.للمبريالية، فإن تدخل ألمبريالية ألفرنسية إلى جانب ألحسن ألثــاني و ولــد دأدة يتكلــف بتقــديم هــذأ ألتوضــيح
ن تتبنى هذه ألحقائق

أ
.على ألقوى ألتي تدعي ألكـفاح ألمعادي للمبريالية في ألمغرب أ

فـاق ألثوريــة ألمفتوحـة، مـن خلل تطــور نضــال ألشـعب
آ
فل يمكن أدعــاء ألنضـال ألثــوري و قلــب ظهرألمجــن لل

زمـة ألنظـام ألكمــبرأدوري للحسـن ألثـاني، و صـعود نضـالت
أ
ألصـحرأوي، و مـن خلل أحتضــار نظـام ولـد دأدة و تعميــق أ

.ألجماهير ألشعبية في ألمغرب و تجديرها

زم  نظامي واد دمدة و ماحسن ماثاني ــ  4
أ
: م

خيــر
أ
ن هـذأ أل

أ
حـد أليـوم يـدعي أ

أ
نـه ل أ

أ
ليس من ألضروري ألتحـدع بإســهاب حـول وضــعية ألنظـام ألموريطــاني، ل

ـــة و قاتلـــة ضـــد ألشـــعب ن يـــؤدي ثمـــن حـــرب غيـــر عادل
أ
ـــذي يرفـــض أ دنـــى دعـــم مـــن ألشـــعب ألموريطـــاني أل

أ
ـــديه أ يتـــوفر ل

خوة
أ
.ألصحرأوي ألذي تربطه معه روأبط أل

إن نظـــام ولـــد دأدة، هــو عمليـــا مســـنود بالمبرياليـــة ألفرنســـية، و موضـــوع تحـــت ألوصـــاية ألدأريـــة و ألعســـكرية
.ألشديدة للحسن ألثاني

كـثر، فالشعب ألمغربي يؤدي بدوره ثمن حــرب
أ
كـثر فا

أ
في بلدنا، فإن تحمل عوأقب ألحرب تزأيد ألحساس به أ

خـوة مـع بــاقي شـعوب ألغـرب ألعربـي ألــذي تربطـه معـه ماضـي
أ
ل يرغب فيهـا و ل تتلءم مـع طموحـاته فـي ألوحـدة و فـي أل
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جــل تغييــر جــدري نفــس

أ
وضــاع ألرأهنــة حيــث يــوأجه فــي نضــاله مــن أ

أ
مــن ألنضــال ألمشــترك ضــد ألســتعمار و روأبــط أل

عدأء ألذين يوأجههم ألشعب ألصحرأوي و ألشعب ألموريطاني
أ
.أل

جل توســيع و تــدعيم سـيطرة ألعــدو وأســتغلله،
أ
بناء شعبنا في حرب قامت من أ

أ
لقد تمت ألتضحية بمئت من أ

جــل أســترجاع ألصــحرأء"زيــادة علــى ذلــك ف 
أ
جــل أبــتزأز ألطبقــات" ألحملــة مــن أ

أ
صــبحت ذريعــة ديماغوجيــة كــبرى مــن أ

أ
أ

كـثر
أ
كـثر فا

أ
 .ألكادحة لتمويل ألحرب، و تفرض عليها سياسة أقتصادية ذأت طبيعة رجعية تتفاقم أ

ملستكلل ماشسس امشعب مامكسييــ  5

و
أ
عمـــال ألمربحـــة جـــدأ، ســـوأء بالنســـبة للكمـــبرأدوريين ألنهميـــن أ

أ
صـــبح ألمغـــرب مملكـــة ألمضـــاربات و أل

أ
لقـــد أ

قليــة. ألحتكارأت ألمبريالية و بترودولر ألمارأت و ألعربية ألسعودية
أ
هذه ألسياســة ألرجعيــة تــؤدي إلــى أغتنــاء فــاحش ل

صــحاب ألمــال و ألمعمريــن ألجــدد و تفقيــر للطبقــة ألعاملــة
أ
فحســب ألحصــائيات ألرســمية أليــوم فــي ألمغــرب، فــإن. مــن أ

قل من % 20
أ
كـثر فقرأ من ألسكان تقتسم أ

أ
كـثر غنى تملك % 20من ألناتج ألوطني، بينما % 7أل

أ
%.65من أل

ساســـية، فالطبقـــة ألكمبرأدوريــــة تتعــــاطى لمصــــاريف كماليـــة، و ألبـــذخ
أ
فـــي مغـــرب ألتضــــخم و نقــــص ألمـــوأد أل

كـثر حرمانــــا ألــــذي ل يــــوأزيه إل شــــرأهة و تبــــذير ألســــتغلليين و
أ
ألصــــارخ للطغــــاة ألرجعييــــن مقابــــل ألفقــــر و ألمجاعــــة لل

.محظوظي ألنظام
ن 

أ
ســر تشــير إلــى أ

أ
كـثر غنــى تســتولي علــى % 10إن ألحصــائيات ألرســمية حــول أســتهلك أل

أ
، بينمــا%25مــن أل

كـثر فقرأ تتقاسم % 90
أ
%.33من أل

.إن وضعية مثل هذه تترجم تصاعد و أحتدأد ألصرأع ألطبقي في بلدنا
فخــارج هــذه ألفئت ألعليــا و ألمتوســطة للبرجوأزيــة ألمحليــة ألــتي تســتفيد مــن فتــات هــذه ألسياســات ألرجعيــة،

سباب تكـتيكية بمرأعاة جانبها، فإن باقي ألشــعب ألمغربـي 
أ
ألطبقـة ألعاملـة و جمـاهير: حيث يقوم نظام ألحسن ألثاني ل

. ألفلحين و ألتجار ألصغار و ألصناع و جماهير ألشباب تتحمل ثقل هذه ألسياسات

:محتدمد ماصسمع ماطبقيــ  6

إن أحتــدأد ألصــرأع ألطبقــي هــذأ تتــم ترجمتــه مــن جهــة، مــن خلل تعميــم ألقمــع ألسياســي و بمزيــد مــن تصــلب
رأضــي صــغار ألفلحيــن لصــالح

أ
ألنظــام ألرجعــي و ألباطرونـــا تجــاه ألمطــالب ألعماليــة، و مــن خلل تســريع سياســة نــزع أ

سمالية ألكبيرة للكومبرأدور و وكلئهم و لصالح ألحتكارأت ألزرأعية ت ألصــناعية، و مــن خلل أنتقــاء عنيــف
أ
ألملكية ألرأ

.و كـثيف أبتدأءأ من باب ألمدرسة
كـثر

أ
كـثر فا

أ
شكاله أ

أ
.إن أحتدأد ألصرأع ألطبقي هذأ، يترجم بالمقابل بجوأب شعبي يتوسع و يتجدر في أ

خيرة ناضــلت بكــل شرأســة ضــد تــدهور قوتهــا ألشــرأئية، و
أ
إن ألطبقة ألعاملة، خصوصا خلل ألثلع سنوأت أل

جل أنتزأع حقوق نقابية
أ
.ضد ألتسريح، و من أ
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يام ألضرأبات تضاعفت مابين 

أ
لــف سـنة 190من  ( 1976و  1974فحسب ألمصادر ألرسمية نفسها، فإن عدد أ

أ
أ

لف سنة  360إلى  1974
أ
).1976أ

طلقـه ألحسـن ألثــاني" ألسـلم ألجتمـاعي"لقد كان جوأب ألطبقة ألعاملة نضاليا علـى ألنـدأء ألـديماغوجي 
أ
.ألـذي أ

بنــاك(لقد مست هذه ألضرأبات كل ألقطاعات 
أ
و ألفلحــون). صناعة ألتعدين، ألصــناعات ألغذأئيــة، ألنقــل، ألبريــد، أل

سمالية ألعالمية يدأفعون بضــرأوة عــن حقــوقهم ألمشــروعة، مــن
أ
ضحايا سياسة موجهة كليا نحو تلبية حاجات ألسوق ألرأ

ولد عقــب مـن منطقـة تمـارة 
أ
ولد خليفة إلى أنتفاضة قبائل وللدة، ولد بوشـعيب، أ

أ
).قـرب ألعاصـمة ألربــاط( أنتفاضة أ

خيرة في ألبوأدي ألمغربية حافلة بالنضالت
أ
.لقد كانت ألسنوأت أل

كـثر من ألمدن، كـان ألجهــاز ألدأري و ألبوليسـي حاضـرأ فـي كـل مكـان و كـان ل يرحــم،
أ
كيد، ففي ألبوأدي أ

أ
بالتا

لكــن، ل ألنيــر ألقمعــي ألــذي يثقـــل علــى. فكــل أنتفاضـــة يقــوم بهـــا ألفلحــون يتمخــض عنهـــا قتلــى و ألعديــد مــن ألجرحــى
جــل

أ
شــكاله يوقــف ألفلحيــن ألــذين قــرروأ ألنضــال خطــوة خطــوة مــن أ

أ
ألفلحيــن و ل ألتهديــد و ل ألعنــف ألرجعــي بكــل أ

. ألموظفون ألصغار، ألمدرسون، ألتلميذ و ألطلبة: حقوقهم ألمشروعة، و نفس ألشيئ بالنسبة لكل طبقات شعبنا 
و تقدم ألشبيبة ألمدرسية خصوصا نموذجا عن كـفاحية لم يسبق ألطعن فيها، و هذأ ليـس غريبــا فـي بلـد حيــث

قل من 
أ
كـثر من نصف سكانه سنهم أ

أ
ن  20أ

أ
طفال مابين  1,5سنة، و حيث أ

أ
سنة يرمى بهم خارج 13إلى  7مليون من أل

كـثر أرتفاعا في ألعالم .ألمدرسة
أ
ميين أل

أ
كـثر من ( و حيث تعيش نسبة أل

أ
 %).80أ

تعليــم. في كل سنة، يقوم ألنظام ألرجعي بتعميق ألطابع ألظلمي و أللديموقرأطي لسياسته في مجال ألتعليــم
صــحاب ألمتيــازأت 

أ
بنــاء ألطبقــات ألكادحـة، و مــدأرس ألبعثـة ألفرنســية و ألمــدأرس ألخاصــة ل

أ
مــن عـدد% 20( متدهور ل

كـثر من ثلثي ألتلميذ ألمسجلين في ألبتدأئي ل يلجون ألثانوي)ألتلميذ مسجلون في ألقطاع ألخاص
أ
.، أ

صـــبحت ألمـــدأرس فـــي ألمغــرب خزأنـــا موجهـــا
أ
هنـــاك معــدلت مالتوســـية لجتيـــاز ألمتحانـــات و ألبكالوريـــا، لقـــد أ

حســن حـال ف 
أ
ن ألوضـعية فـي ألجامعـة ليســت أ

أ
طــالب مغربـي 45085لتضخيم صفوف ألعاطلين و تدفق ألهجـرة، كمـا أ

طير
أ
حيان إلــى) مدرس1387(يخضعون لنظام أمتحان ألبكالوريا بدون تا

أ
كـثرأل

أ
و بدون وسائل بيدأغوجية كافية تقود في أ

ن يســاهم فــي تكــوين ألطلبــة علــى
أ
طريــق مســدود، منتجــة فــي ألمســتقبل ألعــاطلين حــاملي ألشــهادأت، فكــل مــا يمكــن أ

ألفكر ألنقدي فهو محظور، و كل تعليــم حامـل لمضـمون إديولـوجي وأضـح يعهـد بـه إلـى رجعييــن بالضــرورة، يتــم جلبهـم
وسط، فجوأب ألطلبة، ردأ على هذه ألوضعية، كمــا بالنســبة لرفــاقهم تلميــذ

أ
حيان لهذأ ألغرض من ألشرق أل

أ
كـثر أل

أ
في أ

.و أعتقال مســؤوليه 1973سنة "ألتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب"ألثانويات، مقاومة جريئة، و هذأ رغم ألمنع ألذي ضرب 
خيـــرة، ألـــتي كلفـــت قـــتيلين و مئت مـــن ألمعتقليـــن مـــن ألحركـــة ألطلبيـــة، علـــى قـــوة

أ
و تشـــهد نضـــالت مـــاي ت يونيـــو أل

.ألنضالت في ألجامعة و تعلق ألطلبة ألثابت بالتحاد ألوطني لطلبة ألمغرب و توجهه ألتقدمي

:ماقمع ماسياسي ــ  7

يضـا أشــتدأد ألقمـع ألسياسـي، فالجهــاز ألبوليسـي للنظــام
أ
إن تطور ألصرأع ألطبقي و أحتدأده فـي بلدنــا يـترجمه أ

جــــر تلحــــق و تطــــارد و دون تــــوأن ألمناضــــلين ألماركســــيين ت أللينينييــــن و
أ
ألرجعــــي و ألعصــــابات ألفاشــــية ألمدفوعــــة أل

فقــد أنضــاف عبـد أللطيــف زروأل، عمـر بــن جلـون،. ألتقدميين ألمنبثقين من تطور و تجدر ألحركة ألجماهيرية في بلدنا
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سـماء ألعديـدة لشـهدأء نضــال ألشــعب ألمغربـي ضـد دكـتاتوريـة نظـام ألحسـن

أ
بعد ألمهـدي بــن بركـة و عمـر دهكـون إلـى أل

خـــرى، خضـــع ألمئت للتعـــذيب و ألعتقـــال فـــي ألســـجون و ألمرأكـــز . ألثـــاني
أ
لكـــن دأخـــل. للنظـــام" ألخاصـــة"مـــن جهـــة أ

ألسجون نفسها، فقد تم ألعمل على إسماع صوت هؤلء ألثوريين للتعـبير عـن إيمــانهم ألرأســخ بانتصــار ألشــعب ألمغربـي
طلقه معتقلو ألقنيطرة لبرهان جديد على هذأ ألصرأر

أ
خير عن ألطعام ألذي أ

أ
.ضد قامعيه، و إن ألضرأب أل

حزمب مابسجومزي ــ  8
أ
:ديماغوجي  ماةظام و دور مل

زمة ألنظام ألرجعي ألغارق فــي حــرب ألصــحرأء ألغربيــة،
أ
إن تصاعد ألنضالت ألشعبية هذأ، و تجدرها ألمرتبط با

ل") ألنتخابــات"، "ألنفتــاح"يمثل ألخاصية ألرئيسية لتطور ألصرأع ألطبقي في بلدنا، فالعمليات ألديماغوجية للنظام 
ساســـي فـــي حيـــاة بلدنـــا و إخفـــائه

أ
ن تغطـــي علـــى مـــا هـــو أ

أ
ي ألعـــام. يمكـــن أ

أ
ســـاس إلـــى ألـــرأ

أ
إن هـــاته ألمنـــاورأت موجهـــة بال

صـبحت لسـان
أ
حـزأب أ

أ
حـزأب ألبرجوأزيــة نصــف هـامش للعمـل ألسياسـي، فقيـادأت هـذه أل

أ
بالخارج، و تهـدي لقيـادأت أل

حال فئت من ألبرجوأزية ألتي تجني فتات ألنظام ألكمبرأدوري، ل تتطلع إل إلى ألتعاون مهما كـان تافهــا، فقيــادة حــزب
مينـه ألعـام يقيــم فـي

أ
ن أ

أ
ألستقلل أنتدبت كبار قادتها إلـى ألحكومـة، و حـزب ألتقـدم و ألشـترأكية يـرى كـل شـيئ ورديــا ل

حـد ألمحركيــن ألرئيســيين للتحــالف ألجــاري
أ
ما ألتحاد ألشترأكي للقوأت ألشعبية فهو كــل هـذأ مجتمعـا، فهـو أ

أ
ألبرلمان، أ

مــع ألحســن ألثــاني و ضــحيته، علــى مســتوى قيــادته و قائــده ألرئيســي بوعبيــد ألــتزأم تــام بالتعــاون، و علــى مســتوى قاعــدة
.ألحزب فيسود ألليقين و ألتخبط وسط جزء كبير من ألمناضلين

وضــاع فــي ألصــحرأء ألغربيــة، هــي هنــا لتــبين
أ
يضــا تطــورأت أل

أ
إن أغتيــال عمــر بــن جلــون، و ألقمــع أليــومي، و أ

أن ألخــط ألــذي أنخـــرط فيــه ألحــزب ل يجيــب علــى تطلعــات ألشــعب" لقاعــدة ألتحــاد ألشــترأكي"للمناضــلين ألشــعبين 
ن هـذأ ألــوعي ألــذي

أ
ألمغربــي، و ل يســمح بموأجهــة ألعــدو ألرجعــي و ألمبريــالي، و لكــن بــالعكس، ومــن ألضــروري أليــوم أ

فعال
أ
 يستيقظ تتم ترجمته إلى أ

أ
.بدأ

فاق ماةضال في مامكسب و في ماكسب ماعسييــ  9
آ
م

إن ألكـفاحية ألمتنامية للجماهير ألشعبية بالمغرب، و تطور نضال تحــرر ألشــعب ألصــحرأوي، و رفــض ألشــعب
خرى عجز نظام ألحسن ألثاني و أنهيار نظام ولد دأدة،

أ
ألموريطاني لوضعية من نوعية أستعمارية من جهة، و من جهة أ

لة وحــدة
أ
فكل هذه ألشروط هي بشكل وأضح ملئمة للقوى ألثورية للشـعوب ألثلثــة فـي ألغـرب ألعربـي، و مـن تمـة مسـا

ساسية و مستعجلة في بلدنا
أ
لة أ

أ
.عمل هذه ألقوى ألثورية على صعيد ألغرب ألعربي مسا

نـــه يوجــــد قمـــع و عرأقيــــل مـــن كـــل
أ
فـــالظروف قــــد أجتمعــــت لنطلقـــة جديـــدة للنضـــالت ألشــــعبية، صـــحيح، أ

ن
أ
ن يحتــل ألصــدأرة هــو ألطاقــة ألثوريــة لشــعبنا ألــتي هــي عظيمــة و ألــتي ل يمكــن للقمــع أ

أ
شــكال، و لكــن ألــذي يجــب أ

أ
أل

. يطفئها
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ن يكونون حاضــرين بكــل

أ
يضا فمهمة ألماركسيين أللينينيين هي ألندماج بعمق شديد بالجماهير، و عليهم أ

أ
و أ

نشــاط فــي نضــالتها، و أن يخلقــوأ ألظــروف لتكــون نضــالتهم منظمــة و موجهــة، فعــبر هــذأ ألكـفــاح و مــن خللــه تتصــلب
نوية ألطليعية للبروليتاريا ألمرتكزة على وحدة ألطبقة ألعاملة و ألفلحين

أ
.أل

ن يســمح أليــوم بتجميــع فــي جبهــة وأســعة نضــال ألقــوى ألمنخرطــة
أ
إن تطــور ألصــرأع ألطبقــي فــي بلدنــا، يمكــن أ

يضا في هذأ ألتجاه
أ
ة في ألصرأع ضد ألرجعية و ألمبريالية، و من وأجب ألحركة ألماركسية ت أللينينية ألعمل أ

أ
.بجرأ

لة فـــي هـــذه ألمرحلـــة، هـــو عـــزل ألعـــدو ألرئيســـي و إضـــعافه بكـــل ألقـــدر ألممكـــن و مـــوأجهته بكـــل ألقـــوى
أ
فالمســـا

.ألمناضلة ألتي تتطلع إلى تغيير جدري
ساس إلى مايلي

أ
:إن برنامج ألنضال ألمباشر في ألوقت ألحاضر وأضح و يمكن إرجاعه بال

جل تلبية مطالب ألشعب ألمغربي فـي مجــال ألحريـات ألديموقرأطيـة - 1
أ
ســها إطلق ســرأح(ألنضال من أ

أ
علـى رأ

وضــاع ألماديــة و ألمعنويــة)ألمعتقليــن ألسياســيين و ألعــترأف بشــرعية ألتحــاد ألــوطني لطلبــة ألمغــرب
أ
، و فــي مجــال أل

جور، ألشغل، ألصحة، ألضرأئب، ألسكن (
أ
جل تعليم شعبي ديموقرأطي و معرب( في مجال ألتعليم ، و ...)أل

أ
).من أ

)سبتة ت مليلية و ألجزر ألجعفرية( ألنضال ضد بقايا ألستعمار - 2
حـوأض ألمبرياليـة و ألصـهيونية فـي بلدنــا 

أ
شـكال أل

أ
، و)قوأعـد، تنظيـم، خـبرأء، مصـالح أقتصـادية( ضد كـل أ

و إفريقية
أ
خرى عربية أ

أ
شكال أستعمال بلدنا كـقاعدة للعتدأء ضد شعوب أ

أ
.ضد كل أ

ن يتضمن في ألظروف ألحالية
أ
يضا أ

أ
:إن برنامج ألنضال، لكي نكون منطقيين، يجب أ

ألنضال ضد أنخرأط ألجيش ألملكي في ألصحرأء ألغربيـة، و دعـم ألنضــال ألمشـروع للشـعب ألصــحرأوي مـن- 1
جل تحرره

أ
.أ

ألنضــال ضــد سياســة ألحســن ألثــاني ألحربيــة ألــتي تعمــل علــى محاولــة إثــارة حــرب بيــن ألشــعبين ألشــقيقين- 2
.ضد ألمبريالية) ألشعب ألجزأئري ( ألمغربي و ألجزأئري، و تهديد مكـتسباته 

ن يكــون فـي
أ
ن نقولهــا بكــل وضـوح، إل أ

أ
خيرتيــن، ل يمكـن، و يجــب أ

أ
إن كل غموض حــول هــاتين ألنقطــتين أل

.خدمة لعبة ألرجعية و ألمبريالية
خيرتيــن، سيشــكل

أ
و على ألعكس من ذلك، إذأ ألتفت ألقوى ألموحدة حول هذأ ألبرنامج بمــا فيـه ألنقطــتين أل

فقــا نضــاليا جليــا و وأضــحا، و ســتفتح ألطريــق نحــو
أ
ن هــذه ألوحــدة ســتفتح أ

أ
ذلــك وحــده هزيمــة ثقيلــة بالنســبة للعــدو، ل

جلهــا لــن يتوقــف ألماركســيون أللينينيــون عــن ألنضــال، علــى أعتبـــار وحــدة نضــال كــل ألقــوى
أ
وســع، و ل

أ
وحــدة نضـــال أ

خـذ بعيــن ألعتبــار، فـي نفــس ألـوقت، ألبعـد ألقليمـي للنضـال ضـد نفــس
أ
ألثوريـة فـي ألغـرب ألعربـي علـى قاعـدة برنامــج يا

عدأء، و ألبعد ألوطني لنضال كل شعب حسب ظروفه ألخاصة
أ
.أل

ألروأبط ألتي نسجت عبر ألتاريخ بين ألشعوب ألمغربيــة و ألموريطانيــة و: إن كل شيئ يدعو إلى وحدة ألنضال 
شــكال ألســيطرة و

أ
فق ألنضال ألمستقبلي ألذي ســيخلص ألغــرب ألعربــي مــن كـل أ

أ
ألصحرأوية ضررورأت ألوضع ألحالي و أ

.ألوجود ألمبريالي وألرجعي
مــة

أ
ن يــدخل فــي إطـــار نضــال شــعوب ألمغــرب ألعربــي و كــل أل

أ
إن نضــال شــعوب ألغــرب ألعربــي نفســه يجـــب أ

خص مــع نضــال ألشــعب
أ
ألعربيــة ضــد ألســيطرة ألمبرياليــة و ألرجعيــة و ألصــهيونية، و علــى ألتضــامن فــي ألكـفــاح و بــال

جل ألتحرر
أ
. ألفلسطيني و ألعماني من أ
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جل وحدة شعوب ماكسب ماعسيي ضد ملمبسيااي 
أ
من م

جل وحدة مكسب ماشعوب 
أ
من م

 
1978

مام"مامةظم  ماماركسي  33 ماميةيةي  مامكسيي 
أ
اى مل "مإ

إن ألمخطط ألمبريــالي و ألرجعــي يؤسـس لحـق ألمغـرب فـي محاولـة تحويــل ألغــرب ألعربـي إلـى قاعـدة أعتـدأءأت
جل تهييئ حرب ضد ألجزأئر

أ
.دأئمة ضد شعوب ألمنطقة و إفريقيا، من أ
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ســيس لـه

أ
ترى ألمبريالية ألفرنسية و نظام ألحســن ألكمــبرأدوري مخططهمـا ألتعسـفي فـي أللحـاق، ألــذي تــم ألتا

 ألســتعمار. عن طريق أتفاقيات مدريد، قد بــاء بالفشــل ألكامــل نتيجــة ألنضــال ألتحــرري للشــعب ألصــحرأوي
أ
و هكـذأ بــدأ

.ألجديد يعود لسياسة ألمدأفع
حـــزأب ألبورجوأزيـــة نفـــس أللزمـــة حـــول مشـــروع ألســـتغلل ألمشـــترك

أ
و تعـــزف ألبورجوأزيـــة ألكمبرأدوريـــة و أل

ساســـــية للنضـــــال ألـــــوطني/ لخيـــــرأت ألصـــــحرأء مـــــع ألجزأئـــــر
أ
زقهـــــا، مســـــتمرة بـــــذلك فـــــي تجاهـــــل ألحقيقـــــة أل

أ
كمخـــــرج لما

للصــحرأويين، فالتحــاد ألشــترأكي للقــوأت ألشــعبية طــور، معــززأ فــي ذلــك بدرأســة للقتصــادي فتــح ا ولعلــو، مفهــومه
جل 

أ
.مشكل ألصحرأء " تجاوز"لمغرب ألدول، من أ

زق تحالف ألبورجوأزية ألكمبرأدورية و
أ
دلة، إلى ما

أ
تشير ألمرحلة ألتاريخية ألرأهنة لنضال شعوب ألمنطقة، بال

جـل تلبيـة مصـالحهما ألطبقيـة و شـهيتهما، يتــم أللجـوء إلـى ألتعبئـة ألشـوفينية و
أ
يمين ألبورجوأزية ألوطنية، و ألتي مـن أ

ليب شعبنا ضد ألشعب ألجزأئــري
أ
و.فباسـم مـا يــدعونه بعقلنيــة تـدبير ألـثروأت، يغرقــون فـي حـرب إلحاقيـة. ألجرأمية بتا

باسم ألوحدة ألعربية يقسمون شعوب ألمنطقـة، و يدوسـون علـى حـق تقريــر ألمصـير لوأحـد مـن هـذه ألشـعوب، و باســم
.وحدة ألمغارب يزرعون ألحرب

دخـــل ألنضـــال ألحـــالي للتحـــرر ألـــوطني للشـــعب ألصـــحرأوي بعـــدأ جديـــدأ لشـــعوب ألمنطقـــة، و لتطلعاتهـــا
أ
لقـــد أ

فق ألتاريخي لمغارب ألدول
أ
نه مستحيل، بالنظر إلى ألتطــور ألسياســي فــي- للوحدة، و لل

أ
مر يثبث أ

أ
في ألحقيقة، هذأ أل

ن أللحـــاق
أ
ســـنوأت ألســـتينات للوضـــعية دأخـــل كـــل دولـــة فـــي ألمغـــارب، ألمغـــرب، ألجزأئـــر، تـــونس، ليبيـــا، و ألحـــال أ

مـــــن خلل- ألتعســــفي للصــــحرأء، قــــد خلــــق شـــــروطا جديــــدة لتجـــــذر ألنضـــــال فــــي هــــذه ألمنطقــــة مـــــن ألغـــــرب ألعربـــــي 
إن نضــالت شــعوب هــذه ألمنطقــة، باعتبارهـــا منــذ. ، لمجمــوع ألنضــالت ألــتي تتطـــور بالمنطقــة)تجـــذير فعلــي(ألتجــذير

شد ألرتباط بعضها ببعض ضد نفــس ألعـدو 
أ
ن، مرتبطة أ

آ
ألرجعيــة ألمحليـة ألمغربيـة، ألـتي تطبـق مخطـط ألمبرياليـة: أل

خرى، فإن ألوحدة ألجدلية لنضــالت شــعوب ألغــرب ألعربــي، تكمــن فــي إنشــاء. في ألمغارب
أ
ن، ولحقبة طويلة أ

آ
هكذأ أل

إن ألثــورة. جبهة ألنضال، تعزيزها و لحمها ضد ألبورجوأزيات ألتي تريد إنشاء مغرب ألدول على حساب مغرب ألشـعوب
.في ألغرب ألعربي، هي ألمرحلة ألتي تؤدي إلى وحدة شعوب ألمغرب ألعربي

 
حسك  ماتحسر و وحدة مامكسب ماكبيس) 1

مـــل ألعميـــق فـــي ألوحـــدة ألمغاربيـــة يســـتمد جـــذوره بعيـــدأ فـــي ألتاريـــخ
أ
ساســـه علـــى ألتضـــامن. إن أل

أ
و قـــد قـــام أ

فــاق
آ
ألمغاربي في ألنضال ألمشترك ضد ألمحتل ألستعماري في ألقرن ألثامن عشر و ألتاسع عشـر، لكــن لــم يتــم تطـوير أ

و من ألمغرب إلى ألمشــرق، علــى أمتــدأد. ألوحدة ألمغاربية، إل في ألقرن ألعشرين في ألنضال ضد ألمحتل ألستعماري
ضـــد ألعــــدو- بشــــكل بطيـــئ- ربــــع قــــرن، فــــإن ألعلقـــات ألتاريخيــــة وألجيوسياســــية مـــن ألتضــــامن ألعربـــي كــــانت تنبثــــق

. ألمشترك
خـد ألتضــامن شـكل منظمـا مـن خلل لقــاء قــادة ألبلــدأن ألثلع، و فـي ألنضــال ألمشــترك رســمت

أ
فـي ألقــاهرة، أ

كـــان ألقـــادة يعـــبرون عـــن ألتطلعـــات ألعميقـــة لشـــعوب ألمغـــارب ألعربيـــة، تلـــك. نفـــس ألرأدة فـــي بنـــاء مشـــترك للمغـــارب
ألتطلعات ألـتي سـتعبر عــن نفسـا بطريقــة صــارخة خلل ألضــرأبات ألتونسـية، تضـامنا مـع ألشــعبين ألمغربـي و ألجزأئــري
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، و كــذلك خلل ألنتفاضــة ألشــعبية فــي1937ألــتي كــانت تــرزح تحــت ألضــربات ألمباشــرة للعتــدأءأت ألعســكرية ســنة 

خلل ألمظــاهرأت 1962فــي ألــدأر ألبيضــاء، ردأ علــى أغتيــال ألنقــابي ألتونســي فرحــات حشــاد، و فــي ســنة  1952دجنــبر 
يضا في موأجهة ألنقسامات ألتي كـان

أ
ألتي عرفتها مدينتي ألرباط و ألدأر ألبيضاء ضد ألحرب ألستعمارية في ألجزأئر، و أ

كدت ألرأدة ألوحدوية في ألنضال ضد ألمستعمر، كما تشــهد علــى ذلـك ألنـدوة ألتاريخيــة حــول. يزرعها ألمحتلون
أ
و قد تا

بريـل - ألوحدة في طنجــة
أ
حـزأب ألثلثـة - 1958أ

أ
حــزب ألسـتقلل، جبهــة ألتحريـر ألـوطني و حـزب ألدسـتور: بيــن قـادة أل

ألجديــد، و تمثــل هــذه ألنــدوة فــي نفــس ألــوقت، تكريســا لرأدة ألوحــدة، مــا دأمــت قــد طرحــت مشــاريع فدرأليــة ألبلــدأن
ألثلع، و كان فشل هـذه ألمحاولـة مرتبـط بظهـور خلفـات فـي ألتـوجه ألقتصـادي و ألسياسـي و ألديولـوجي ألـتي ظلــت

فــورأء كلمــة ألخطــاب ألوحــدوي لبورجوأزيــة صــاعدة، كــانت تمتــد حقــائق ألتناقضــات و تعــارض. كامنــة حــتى ذلــك أليــوم
و حينمــا كــان. لقــد كــانت حــرب ألجزأئــر هــي مــن بلــور ألتضــامن و ألخلفــات ألعميقــة فــي نفــس ألــوقت. ألمصــالح ألطبقيــة

للمغــرب و تــونس، حــتى يتفــرغ 1956ألكـفــاح ألمســلح للشــعب ألجزأئــري يتصــاعد، منــح ألســتعمار ألفرنســي أســتقللت 
كـثر لحرب ألجزأئر

أ
.أ

لقــد تبنــت ألمبرياليــة ألفرنســية ألمخطــط ألــذي يتطلــب مــن جهــة، تفــادي بنــاء ثلع جبهــات عســكرية متشــابهة
جل عزل جبهة ألتحرير ألوطني، و مــن جهــة" ألستقللت"تدمج في وأحدة، بالموأفقة على 

أ
ألتونسية و ألمغربية، من أ

 يهدد بالوصــول إلــى أعــادة
أ
ي إمكانية لتطور نضال مسلح في ألمغرب و تونس بلغ ألمدن و ألبوأدي، و بدأ

أ
خرى، خنق أ

أ
أ

.ألنظر في ألقيادة ألبورجوأزية للحركة ألوطنية ألمغربية و ألتونسية
عمـال

أ
ن يتطور إل مع هذه ألبورجوأزية فـي إدأرة أل

أ
هـذأ مـا كـان يمثلـه. إن ألستعمار ألجديد ألفرنسي، ل يمكن أ

ن أســترأتيجية كهـذه ســهلها ألموقــف
أ
ألمعنى ألعميق لتفاقات إيكس ليبان، بإقامة أســتقلل شــكلي فــي ألمغــرب، حيــث أ

إن ألقــوى ألســتعمارية و ألرجعيـــة كــانت مرتعبــة مــن أحتمــال دور مســتدأم لجيــش. ألنتهـــازي للبورجوأزيـــة إزأء ألملكيــة
 يعمل في ألصحرأء

أ
. ألتحرير ألوطني ألمغربي و ألجزأئري، ألدور ألذي بدأ

ولئك ألذين كــانوأ
أ
هكذأ، فتكـتيك ردود ألفعل ألمحلية لمحمد ألخامس و بورقيبة، يقوم من جهة على تصفية أ

خــرى إلـى ألضــغط
أ
يدأفعون عن أستمرأر تحرك ألجيش ضد ألستعمار ألسباني و ألفرنسي جسديا و سياسيا، و من جهة أ

جــل تغييــر مــوأقفهم ألرأديكاليــة و توقيــف ألكـفــاح ألمســلح، و أقــترأح علــى فرنســا
أ
علــى قيــادة جبهــة ألتحريــر ألــوطني مــن أ

1وحدة شمال إفريقيا تحت قيادتها

مل مكسب ماشعوب) 2
أ
خيب  م

خير
أ
بتــونس، ألنــدوة ألــتي 1957في ألندوة ألمغاربية لسنة ) ألوحدة ألمغاربية(كان بالمكان درأسة ألمشروع أل

يضا بالنسبة لمحمد ألخامس و بورقيبة، فالحملة ألكبيرة حول ألمغارب، كانت وسيلة ضغط لنهاء حــرب
أ
بدأ، أ

أ
لم تتم أ

ن أسـتمرأر هـذه ألحــرب يســمح
أ
ألجزأئر، في إطار ألمصالح ألســترأتيجية للســتعمار ألجديــد ألفرنســي فــي هـذه ألمنطقـة، ل

. بظهور وضعية ثورية يكون بإمكانها كنس ألرجعيات ألمحلية
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مين مساندة أسترأتيجية للقوأعد

أ
بالنسبة للقادة ألجزأئريين، فالرتباط بفكرة مغارب موحد، كانت من جهة، تا

كبر للتجاهات ألتقدمية لنضالهم
أ
خرى، إمكانية أيجاد صدى أ

أ
.ألخلفية ألضرورية لستمرأر ألكـفاح ألمسلح، و من جهة أ

يضــا أســترأتيجيتان متعارضــتان متضــمنتان فــي ألتعريــف ألمعلــن لنفــس ألهــدف
أ
ألمغــارب: عمومــا، كــانت هنــاك أ

هــذأ ألموقــف لــن يكـف عــن ألتطــور مــع عبــارأت ألتعــاون، لكــن يتغــذى مــرأرأ بالختلفــات ألسياســية و). ألمغــرب ألكــبير(
مــن ألسياســة ألخارجيــة إلــى مفهــوم ألتطــور: ألديولوجيــة ألعميقــة، ألــتي كــان قــد تــم ألتعــبير عنهــا فــي جميــع ألمجــالت

.ألقتصادي
.إن وصول ألجزأئر إلى ألستقلل، كان سيفجر ألخلفات و ألتناقضات بين بلدأن ألمغارب ألثلثة

لقد كان ألهدف من حرب ألرمال بين ألمغرب و ألجزأئر، و ما سمي بالمؤأمرة ضد بورقيبة، هو إضعاف و تشويه
.سمعة ألجزأئر ألوليدة ذأت ألتوجهات ألتقدمية

ه مجيء1963إن ألحــــرب ضــــد ألجزأئــــر فــــي ســــنة 
أ
، تــــم تقريرهــــا مــــن طــــرف نظــــام ألحســــن ألرجعــــي، ألــــذي فاجــــا

خرأ. 
أ
تي متا

أ
نه سيا

أ
ألستقلل ألجزأئري ألذي كان يظن أ

جيــج شـوفينية
أ
ن غادرت ألقوأت ألستعمارية ألفرنســية ألــترأب ألجزأئــري، حــتى عمـل ألحســن علـى تا

أ
فبمجرد ما أ

.جيشه ضد ألجزأئر
ثــار ألخــوف 

أ
نظمــة ألرجعيــة ألمغربيــة و ألتونســية أ

أ
علــى مــدى- إن مســاندة ألجزأئــر و ليبيــا للمعارضــة أليســارية لل

.من أنبثاق مغرب ألشعوب- فترة قصيرة 
ن ألطريــق

أ
مل خائبا، نظرأ لعدم تكافؤ تطــور نضــالت ألشـعوب فــي ألمغـرب و تــونس، لقـد كـان يظهــر أ

أ
لقد كان أ

نظمـــة ألسياســـية،
أ
مـــام محاولـــة بنـــاء مغـــرب ألـــدول، محاولـــة تقبـــل بشـــكل ظـــاهري، خلفـــات و أختلفـــات أل

أ
مفتوحـــة أ

.لتجريب مقاربة أقتصادية و قطاعية للتعاون بين ألدول

فشل مكسب مادول) 3

خـرى مؤقتـة، سـوأء فـي ألميـدأن ألجتمـاعي أو ألثقـافي و1964منذ 
أ
، حصل نوع مـن أزدهــار مؤسسـات دأئمـة و أ

لقـــد كـــانت ألســـيطرة. ألقتصـــادي، بـــدءأ باللجنـــة ألدأئمـــة ألمغاربيـــة للرياضـــات إلـــى مركـــز ألدرأســـات ألصـــناعية للمغـــارب
جنــــبي دأخــــل ألقتصــــادأت ألمغربيــــة و ألتونســــية،

أ
ســــمال أل

أ
ألمبرياليــــة علــــى ألمبــــادلت ألتجاريــــة و تعزيــــز مصــــالح ألرأ

سباب ألتي جعلت، تلك ألمؤسسات ألتي تم خلقها، فارغة بدون مضمون، فكلما ظهــر إلــى ألوجـود مشــروع للتنســيق
أ
أل

ثير، نظرأ لصطدأمه بالمصالح ألمهيمنة ألقائمة
أ
.و ألندماج ظل بدون تا

هكـــذأ، فمحـــاولت تنســـيق تســـويق زيـــت ألزيتـــون و ألحـــوأمض و ألحلفـــاء، قـــد فشـــلت بســـبب هيمنـــة ألســـوق
ســمال ألمبريــالي فــي ألمغــرب و

أ
وربيــة ألمشــتركة، نفــس ألشــيء بالنســبة لرأدة حمايــة ألصــناعات ألناشــئة، فحضــور ألرأ

أ
أل

زق محــاولت توحيــد ألسياســات ألجمركيــة و مشــاريع ألتخصــص ألقطاعيــة
أ
فــالعلن ألمشــترك للنــدوة. تــونس وضــع فــي مــا

بينمــا.كــان كاشــفا للخلفــات ألعميقــة حــول ألختيــارأت ألقتصــادية و ألسياســية للبلــدأن ألثلثــة، 1970ألمغاربيــة ســنة 
مــام دول،

أ
كانت تونس و ألمغرب يخشيان ألحركية ألجزأئرية برفع ألحوأجز عن صناعاتها، رفضت ألجزأئر فتح حدودها أ

مريكية و ألفرنسية
أ
ساس، خاصة أل

أ
جنبية بال

أ
.حيث ألستثمارأت ألخاصة و ألعمومية، كانت أ
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ماوضع ماسمهن) 4

منذ ذلك، كرس نضال ألصــحرأويين تعــارض ألنظـامين ألجزأئــري و ألمغربـي، و تطـور ألحـرب فـي ألصـحرأء يهـدد
.باندلع بحرب حدود جديدة

فــي موأجهــة أللحـــاح ألجزأئـــري حــول أحـــترأم حــق تقريـــر ألمصــير للصــحرأويين، كــان حزبــي ألتحـــاد ألشــترأكي
للقــــوأت ألشــــعبية و حــــزب ألســــتقلل، يتحــــدثان باســــم ألســــلطات ألمغربيــــة، عارضــــين ألســــتغلل ألمشــــترك لــــثروأت
ألصــحرأء، علــى حــد ســوأء، فــي ألكــارة و جــبيلت بالنســبة للحديــد، و بــوكرأع بالنســبة للفوســفاط، متجــاهلين، ضــدأ عــن

ن ألصحرأويين
أ
ن ألصحرأء شا

أ
.ألبدأهة ، أ

مـا فـي ألمغـرب فـإن ألنظـام
أ
زمـة ألخلفـة متقدمـة، أ

أ
ترفض ألجزأئر أليـوم، أرتضــاء هـذه أللعبـة، و فـي تـونس فـإن أ

مر شيئ بطبيعة ألحال،
أ
يتوغل في حرب وقع في حبائلها، معمقة أزمته ألبنيوية و منظورأته ألسياسية، و لن تغير في أل

خر أسمه بوستة
آ
.ألمشاركة ألحالية في ألحكومة لوأحد أسمه بوعبيد و أ

ســيس جبهــة نضــال أليــوم، بيــن ألقــوى ألثوريــة و ألمناهضــة للمبرياليــة، ألمغربيــة و ألصــحرأوية و
أ
إن ظــروف تا

ألموريطانيــة، جبهــة منبثقــة عــن ألعتــدأءأت ألمبرياليــة ت ألرجعيــة ضــد شــعوب ألغــرب ألعربــي، جبهــة نضــال مــن هــذأ
.ألقبيل، هي ألتي ستغير ألوضعية دأخل ألمنطقة في ألمستقبل

إن إلحاق ألصحرأء بالمغرب و ىموريطانيا بـاء بالفشـل، فقـوأت ألحســن و ولــد دأدة رأبضــة فـي ثكناتهــا، و تعــاني
ن يكــون حمايــة نيــو أســتعمارية) أســتنزأف(مــن تحرشــات 

أ
جبهــة ألبوليســاريو، هنــا تكمــن ألنتائـــج ألمباشــرة لمــا يمكــن أ

عمــال و فــي ألقمــع
أ
مكــون عســكري 300عنــدما كــان . فرنســية مســتترة، و ألــتي تــرى فــي ألحســن خادمهــا و سمســارها فــي أل

خيــر فـي ألـوقت ألحـالي، بــدور ألحسـن، كوسـيط ، حيــث
أ
فرنسي يمهدون لحتلل عسكري فرنسي جديد، أكـتفى هذأ أل

.ترأبط فرقه ألعسكرية دأخل ألمدن ألموريطانية
ولى

أ
شعل موأجهات دأمية عدة مرأت، بين جيش ألحســن و جيــش ولــد دأدة ، فــال

أ
إن أحتلل موريطانيا هذأ، أ

كـثر من ذلك بــالجيش ألمغربــي
أ
ن يقوم ألجيش ألفرنسي با

أ
ن تستخدم ألثانية كجنود منذورين للموت، في أنتظار أ

أ
.تريد أ

وضــعية كهــذه، هــي نتيجــة للتضــامن ألنشــط للشــعب ألموريطــاني مــع نضــال ألشــعب ألصــحرأوي، إن ألتقــاءأ موضــوعيا
هـــدأف ألتحـــرر

أ
جـــل تحقيـــق أ

أ
صـــبح فـــاعل أليـــوم، و ذلـــك مـــن أ

أ
لمصـــالح نضـــال ألشـــعبين ألموريطـــاني و ألصـــحرأوي، قـــد أ

.ألوطني ضد ألمبريالية و وكلئها ألمحليين، ألحسن و ولد دأدة
خــرى،

أ
في بلدنا تعد ألوضعية مختلفة في لكونها ليست مسرحا مباشرأ للكـفاح ألمســلح مــن جهــة، و مــن جهــة أ

حـزأب ألبورجوأزيــة علـى ظهـر مصــالح شـعبنا، ألـذي تــم أخضـاعه، منـذ عـدة
أ
بسبب تحالف ألبورجوأزية ألكمبرأدورية و أل

ســنين، لضــرب مطرقــة ألديماغوجيــة ألشــوفينية، فــي نفــس ألــوقت ألــذي كــان يتــم فيــه قمــع ألقــوى ألثوريــة فــي بلدنــا، و
علــى ألرغــم مــن هــذأ ألتحــالف، و رغــم مــؤأمرة ألصــمت علــى نضــال ألتحــرر. بصــفة خاصــة ألحركــة ألماركســية ت أللينينيــة

ألــوطني للشــعب ألصــحرأوي ، و حــول ألحقــائق ألخفيــة لحــرب أللحــاق ألــتي تجــري فــي ألصــحرأء، و رغــم إعلنــات حــرب
ســها ألطبقــة ألعاملــة، قــد رفضــت و ترفــض دفــع

أ
تبــاعه، مثــل بوســتة و بوعبيــد، فالطبقــات ألشــعبية، و علــى رأ

أ
ألحســن و أ
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جل سياسة ألحاقية، و ألتي ل تعترف بها و ترفضها باعتبارهــا ضـد مصــالحها، فمظــاهر ألـوعي

أ
ألثمن لهذه ألتضحية، من أ

مل غدأة أنطلق ألمسيرة ألخضرأء
أ
.ألشعبي تضاعفت، بعد ألمرأرة ألعميقة من خيبة أل

بـدوأ مقاومــة شرسـة
أ
لقد كان ألرفض قويا في ألبدأية، من طرف ألطبقات ألكادحـة للقـرض ألـوطني، فـالفلحون أ

للقتطاعات ألجبارية ألتي قام بها ألجيش و ألدرك، و دخلت ألطبقة ألعاملة في كبريات ألشركات في ألضــرأب للوقــوف
جور، و جاء بعد ذلك ألتجنيد ألجباري في ألجيش للرسال إلى ألصحرأء، ألشيئ ألذي

أ
ضد ألقتطاعات ألمباشرة من أل

دى بشــباب ألــدوأوير إلــى ألهــروب نحــو ألمــدن، و حصــل أنزعــاج عميــق فــي صــفوف ألجيــش، حيــث تــم إعــدأم 
أ
مــن 150أ

ضــباط ألصــف و ألجنــود، لرفضــهم ألطاعــة و ألمتثــال و ألتوأطــؤ مــع جبهــة ألبوليســاريو، ألشــيء ألــذي يفســر ألتمــردأت
خيرة

أ
شهر أل

أ
.دأخل ثكنات طنطان و طرفاية خلل ألستة أ

شد ثقل من حيث ألنعكاسات على ألحيـاة أليوميـة للطبقــات ألشــعبية، هـو ألزيــادة غيـر
أ
خيرأ، فإن ألعامل أل

أ
و أ

ألمحتملــة لكلفــة ألمعيشــة، حيــث ربــط ألشــعب ألمغربــي فــي مجملــه، بيــن أرتفــاع كلفــة ألمعيشــة و أســتمرأر ألحــرب فــي
لســن، جنــودأ و ضــباط صـــف و مــوظفين، يتحــدثون و يحكــون عـــن مــا عاشــوه فــي

أ
ألصــحرأء، و يومــا بعـــد يــوم تنطــق أل

رضـــهم: "ألصـــحرأء 
أ
جـــل أ

أ
ن ألســـتمرأر فـــي". ليـــس ألجزأئريـــون، إنهـــم ألصـــحرأويون ألحقيقيـــون ألـــذين يقـــاومون مـــن أ

أ
و ل

مـام فـي مهاجمـة ألجزأئــر، لـذلك
أ
ألحرب يصبح شيئ فشيئ بل نهايــة بالنســبة لنظـام ألحسـن، فـإنه مسـتعد للهـروب إلـى أل

فمــن هنــا تكمــن مجمـوع ألعوأمــل ألــتي تســاهم فــي ألزيــادة مــن خطــورة ألوضــعية ألموضــوعية للنظــام، بــالرغم مــن ألنقــاد
حزأب ألبورجوأزية بكل حماسة

أ
.ألذي تمنحه أل

عمــال ألمبرياليــة و ألكمــبرأدورأت و ألبورجوأزيــات ألشـوفينية ألــتي تــم
أ
إن ألحـرب ضـد ألجزأئــر توجــد فـي جــدول أ

شـرأؤها ، مـن هنـا، كمـا تظـن، تكمــن ألوسـيلة ألوحيـدة فـي صـد و وقــف جبهــة كـفـاح مسـلح تـدوم مـدة طويلـة فـي منطقـة
تا تخرجـــان عـــن ألســـيطرة. ألغـــرب ألعربــي

أ
و ألمغــرب و ألموأطنــون و ألثوريـــون ألمغاربـــة،. فالصـــحرأء و موريطانيـــا قــد بـــدأ

خيـر للحلــف ألمقـدس ألرجعـي و ألشـوفيني فـي بلدنـا، ألـذي يخفــي
أ
يجب عليهم تحمل مســؤولياتهم فـي إفشــال ألهـدف أل

، إرأدة ألحتفـاظ بالسـيطرة ألمبرياليــة علـى"ألوحـدة ألترأبيـة"و " ألتحــرر ألـوطني"من ورأء ألشعارأت ألخادعـة مـن قبيـل 
قام ألستعمار ألجديد ببلدنا سنة 

أ
ن بالنسبة لتحالف ألقصر و ألبورجوأزية ألذي أ

أ
.1956ألمنطقة، كما هو ألشا

ن تنجح أليوم، و إن من 20إن ظهور و تطور جبهة ألنضال ألموحد، تلك ألتي فشلت منذ 
أ
سنة خلت، يجب أ

ن يعمل على إفشــال ألمــؤأمرة ألمبرياليــة ألرجعيــة فــي ألمنطقــة
أ
و كــل. وأجب كل ديموقرأطي مبدئي، و على كل ثوري، أ

جــل تحقيــق ألتلقــي
أ
حســن للنضــال مـن أ

أ
جــل ربــط أ

أ
ن يعمل في توأفـق مــع خصوصـيات نضــال شــعبه، مــن أ

أ
ثوري عليه أ

خريـــن فـــي ألغـــرب ألعربـــي
آ
بالفعـــل، فكـــل وأحـــدة مـــن ألمكونـــات ألـــتي تشـــكل ألغـــرب ألعربـــي،. مـــع نضـــال ألمكـــونين أل

ألمغــرب و ألصــحرأء و موريطانيــا، تملــك مميزأتهــا ألخاصــة و خصوصــيات نضــالها، إن مســـتوى صــرأع ألطبقــات مختلــف
يضــا متناقضــة بشــكل جــذري و مســتوى صــرأع

أ
شــكال ألصــرأع أ

أ
خــر مــن هــذه ألمكونــات، و أ

آ
بشــكل ملمــوس مــن مكــون ل

على في بلدنا
أ
إن هذأ ألتباين، ل يشكل عائـقا فـي وجـه نضــال مشــترك و فعــال ضـد نفــس ألعــدو، و. ألطبقات كذلك هو أ

زقه فـي ألصـحرأء
أ
زمـة نظـام ألحسـن و مــا

أ
خـرى، فـإن حـزم و. بالفعل، فإن قوة صرأع ألطبقات في بلدنا تعمــق أ

أ
مـن جهـة أ

خــذأ بعيــن ألعتبــار. كـفاحيــة ألصــحرأويين تــبرز إفلس ألدولــة ألموريطانيــة
أ
مــام ألنضــال ألمشــترك، أ

أ
إن ألعــائق ألرئيســي أ

مام ألشعوب
أ
.خصوصيات كل وأحد من ألشعوب يتمثل في ألشوفينية، ألعدو و ألعائق أ
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فــي حــد ذأتــه بدأيــة لطــرح شــروط نضــال مشــترك لشــعوب ألمنطقــة ضــد" ألوحــدة ألترأبيــة"إن محاربــة شــوفينية 

.ألمبريالية و ألرجعية
بانت جبهة ألبوليساريو عــن تمثيليتهــا و حزمهـا، فطـرح ألقضـية 1975سنتان بعد مسيرة نونبر 

أ
ألصفرأء، عندما أ

مـام
أ
نهــا تتعلـق بالوحـدة ألترأبيـة، معنـاه إعطـاء ألـدليل علـى ألشـوفينية، معنـاه وضــع ألعرأقيــل بشـكل إرأدي أ

أ
من حيــث أ

.ألنضال ألمشترك للشعوب، إنه في ألوأقع ألصطفاف إلى جانب ألمبريالية و ألرجعية

!فمكل معسكسه 
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ا  ماصحسمء ماكسيي 
أ
ماعسوي و مسا

نظستان اتاريخ مامكسب 33 33 
1978

لة،
أ
صـبح منظــر ألبورجوأزيــة حـول هـذه ألمســا

أ
لة ألصحرأء لـدى ألعــروي، ألـذي أ

أ
ثارته مسا

أ
هذأ ألمقال يناقش ما أ

يضا، في كـتابه 
أ
".ألجزأئر وألصحرأء ألمغربية"كما حول ألدولة أ

مــة ألمغربيــة
أ
ســيس أل

أ
و باســم هـذأ- نظــرة بورجوأزيــة لتاريــخ شــعبنا- يكشــف كـتــاب ألعــروي عــن مفهــوم رجعــي لتا

ألمفهـــوم توحـــدت ألبورجوأزيـــتين ألكومبرأدوريـــة و ألوطنيـــة، بـــالنظر إلـــى مـــوقفهم فيمـــا يتعلـــق بالصـــحرأء، و مـــن حيـــث
.تقديمهما أتفاقيات مدريد كانتصار شعبي

إن تفنيــد ذلــك، ل يهــم ألعلقــات ألتاريخيــة ألنضــالية للصــرأع، للصــرأع و ألكـفــاح بيــن ألمغــرب و ألصــحرأء، بــل
مـــة، هـــذه ألنظـــرة: ألمفهـــوم ألـــذي يروجـــه ألعـــروي عـــن تاريخنـــا بشـــكل وأســـع

أ
ة ألدولـــة و أل

أ
علقـــة شـــعبنا بـــالمخزن، نشـــا

متنــا، علقــة ألبورجوأزيــة بســلطة ألدولــة و بالســتعمار، و أليــوم
أ
سيس أ

أ
لتاريخنا، تشرح وجهة ألنظر ألبورجوأزية حول تا

.مع ألستعمار ألجديد
مـة ألمغربيـة، ذلـك

أ
سـيس أل

أ
إن مثل هذه ألنظرة، تتجاهـل تمامـا ألمـدى ألوأسـع لـدور ألنضـالت ألشـعبية فـي تا

سيســي
أ
إن هــذه ألنظــرة، تضــع جانبــا إســهام طبقــة ألفلحيــن ألمنتظمــة فــي قبائــل، إنهــا. ألــدور ألــذي شــكل ألمحــور ألتا

نهــا كــانت
أ
جنــبي و تشــوهها، مــع أ

أ
تضــرب جــدأرأ مــن ألصــمت، و تبخــس ألثــورأت ألشــعبية ضــد ألمخــزن و ضــد ألمحتــل أل

تي بها إلـى ألسـلطة، و كـانوأ ألنـوأة ألصـلبة للهبـات ألـتي جمعــت فـي موجـات وأسـعة ألسـكان
أ
و تا

أ
سر ألحاكمة، أ

أ
تطيح بال

مـــة فـــي ألنضـــال ضـــد خيانـــة
أ
ألملتفيـــن حـــول قـــادة شـــعبيين ضـــد ألغـــزأة ، مشـــكلين هكـــذأ ، وحـــدة ألشـــعب و خميـــرة أل

جنبي
أ
.ألمخزن، و ضد ألمحتل أل

 
يديواوجي امةظام ماكومبسمدوري و يورجومزي  حزب ملستقلل- 1- ماهجوم ملإ

ل 153لقــد نجــح عبــد ا ألعــروي، و بشــكل غيــر مســبوق، و فــي كـتــاب ضــم 
أ
صــفحة مخصــص للصــحرأء، فــي أ

سطر فقط عن ألصحرأويين و ألموريهوب
أ
.يتكلم و لو بكلمة وأحدة عن ألبوليزأريو، و بعشرة أ

إن تاريـــخ هـــذأ ألكـتـــاب نفســـه لمعـــبر جـــدأ عـــن مســـار ألعـــروي ألـــذي كـــان رأئـــدأ بالنســـبة للعديـــد مـــن ألمثقفيـــن
. في بلدنا" ألسلم ألجتماعي"ألتقدميين ألمزعومين، خدأم إيديولوجية بناء 

جنبيــة، و
أ
نبــاء و ألصــحافة أل

أ
ن فــوق طــاولت وكــالت أل

آ
صــبح منــذ أل

أ
لنــرى ســياق صــدور هــذأ ألكـتــاب، ألــذي أ

".ألتحدي"كذلك ألدأرأت ألمغربية، حيث يضاف إليه هنا كـتاب 
ن ينقل إلى ألمستوى أليديولوجي، تلك ألمكـتسبات ألــتي حققهــا

أ
يحاول ألنظام ألكمبرأدوري أليوم، و بعناد، أ

حزأب ألوطنية
أ
.لصالحه من خلل ألتلقي ألسياسي ألحاصل مع أل
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خيـر ألـذي

أ
ساس، عن طريق منظري حـزب ألسـتقلل، هـذأ أل

أ
ساسية، و هذأ بال

أ
هنا تكمن إحدى أهتماماته أل

ثيره
أ
ن تطــــور ألشــــباب، لــــم ينــــج فقــــط مــــن تــــا

أ
درك أ

أ
 يســــتعيد وعيــــه بشــــكل مفــــاجئ، منــــذ ســــنوأت قليلــــة، عنــــدما أ

أ
بــــدأ

أليــديولوجي، بــل إن شــبيبتنا قــد تبنــت إلــى حــد مــا ألقيــم ألتقدميــة ألمســتوحاة مــن ألماركســية أللينينيــة، هكــذأ أســتعاد
.مثال ألمقاومة لدى ألحركة ألوطنية ضد ألستعمار، و حاول تحيينه

دوأت ألهجومــات ألرجعيــة ألمضــادة، إنشــاء ألمنظمــة ألبوليســية للخــوأن ألمســلمين، ألمرأقبــة مــن
أ
مــن إحــدى أ
صــبحت كــل خطابــات حــزب ألســتقلل تتضــمن ألموضــوع ألشــهير . طــرف رجــال ألســلطة

أ
ن فصــاعدأ، أ

آ
ألقيــم"و مــن أل

جنبيــة ألمضــرة بالســلم ألــتي تســمم شــبابنا
أ
، فبهــذأ ألشــكل تتوحــد جهــود ألنظــام و حــزب ألســتقلل، لعــادة بنــاء"أل

جيال ليست لها معرفة بالنضال ضد ألمستعمر ألمحتــل،
أ
مشروع إيديولوجي متماسك، لتقديمه كمنظور للشباب، إلى أ

يضــا،. ألذي يقدمون له تاريخا مبتورأ عن نضال ألتحرر ألوطني، و كـل وأحـد يتبنـى ألتاريــخ بطريقتــه ألخاصــة
أ
ينــا أ

أ
و قـد رأ

يضــا، تصــفيق حــزب ألســتقلل لكـتــاب عبــد ا ألعــروي، إلــى جــانب"ألمحــرر"جريــدة 
أ
، حــول مؤلــف غلب، و شــهدنا أ

كـتاب ألمعزوزي.
ففـي دأخــل هـذأ ألســياق، حيــث كـل طبقـة تقـدم وجهــة نظرهــا حــول تاريخنــا إلــى ألنــاخبين، يقــوم ألنظـام بــدوره

.بهجومات في دأخل و خارج بلدنا، مسخرأ كل إمكانياته، و محركا ألكـتاب ألمرتزقة، من دأخل ألوطن و خارجه
ليف مــوريس دريــون كـتــابه 

أ
، كمــا طلــب"ألمســيرة ألخضــرأء"، كـتــب ســيناريوها لفيلــم حــول "ألتحــدي"بعــد تــا

ليف كـتـاب يـدأفع عــن ألدولـة ألعلويـة، و بالنســبة لعبـد ا ألعــروي، ألـذي رفــض
أ
مثاله تــا

أ
ألديوأن ألملكي من بوطالب و أ

ليف كـتـاب حـول ألجزأئــر، فلـبى ذلـك ألطلـب، فجمـع ألمقـالت ألمنشـورة حــول
أ
أللتحاق بالمجموعة، طلــب منـه إذن تــا

دأئما، و على نهج موأقف ألعروي ألغامضة، فالكـتاب ليس. 1976 – 75في سنوأت " لماليف"قضية ألصحرأء في مجلة 
مؤلفــا تحــت ألطلــب، مــا دأم يحتــوي علــى مقــالت كـتبــت حســب ألظــروف، و قــد تكلــف ألـديوأن ألملكــي بنشــره، و هكــذأ

. يكون ألعروي، مع ذلك قد لبى ألطلب
خـر قطـرة، ألمصـلحة ألـتي يســتخرجها مـن ألوضـع

آ
ن يعتصـر إلـى أ

أ
مـا ألمفـاجئ فـي ذلـك؟ فمـن منطـق نظـام مـا، أ

". ألجماع ألوطني: "ألذي يضعه فيه خصومه كذلك، في إطار أسترأتيجيته ألخاصة 
ـــة ألوطنيـــة و هـــذأ مـــا يفســـر هـــذأ ألعمـــل أليـــديولوجي ألوأســـع ألجـــاري أليـــوم، إنـــه ألعمـــل ألمشـــترك للبورجوأزي
ن يضـــمن ألنتـــاج

أ
ي حـــزب قـــادر أ

أ
بـــدأ فـــي تطـــوير إطـــار مؤساســـاتي حقيقـــي، أ

أ
خيـــرة، لـــم تنجـــح أ

أ
ألكومبرأدوريـــة، فهـــذه أل

بدأ كيف تؤسس مذهبا متناسقا، بحجم ألمشاكل ألــتي يعيشــها مجتمعنــا
أ
مــن. ألضروري من ألنخب ألقائدة، و لم تعرف أ

ســاس ألسياســي و أليــديولوجي للطبقــة ألكومبرأدوريــة، ألشــيئ ألــذي يزيــد مــن حــدة
أ
قصــى درجــة ألفقــر فــي أل

أ
تي أ

أ
ــا هنــا ت

.هشاشتها
.إنه في هذأ ألتجاه، يمكن تقدير حجم ألنفس ألذي يبحث عنه، و يجد جزءأ منه، نظام ألطبقة ألكمبرأدورية

ن يمنــح"ألجمــاع ألــوطني"هــذأ ألبحــث يقتضــي، لصــالح 
أ
، و فــي هــذأ ألمنــاخ، مــن محاولــة ألتحــالف ألطبقــي، أ

ســاس للحســـن ألثــاني 
أ
ســرة ألعلويــة، و بال

أ
مـــة- يعنـــي ألبورجوأزيـــة ألكومبرأدوريـــة- لل

أ
و فــي ألـــوقت نفســـه، لقـــب بـــاني أل

.ألمغربية، و لقب ألمحرر و قريبا، و لم ل؟ ألرجل ألديموقرأطي
ساسـية بــالرجوع إلــى ألتاريــخ، جــاعل مـن ألحســن

أ
سطرة ألسياسة وأليديولوجيا هـذأ، يتميــز بصــفة أ

أ
إن مشروع أ

خطــار ألهيمنـة ألمبرياليــة
أ
ألتــدخلألتــذكير بالتاريــخ، لتــبرير . ألثاني، ألستمرأرية لمؤسسة ألدولة ألوطنية، في موأجهـة أ
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 فــي ألصــحرأء، ضــد إرأدة ألســكان ألصــحرأويين، ألتــذكير بالتاريـــخ لتــبرير محــاولت تحــالف طبقــي للســتبدأدألعســكري

.ألمتنور
 
حول مفهوم تاريخ ماشعب مامكسيي- 2-

ترتكــز علــى مفهــوم- تبرئــة دولــة ألمخــزن، و تــبرير إلحــاق تعســفي: حجــج ترمــي إلــى هــدفين- كــل حجــج ألعــروي، 
 إلــى هــذأ ألتصــور خلل محــاولته دحــض وجهــات ألنظــر ألموريطانيــة و ألصــحرأوية و ألجزأئريــة

أ
ففــي. ألمعاهــدة، و يلجــا

. نظره، فإن وجود دولة كاملة ألسيادة فوق مجال ترأبي محدد، مؤكدة باعترأف ألغرب، و معبر عنها في ألمعاهدأت
يضـا، و قبـل كـل

أ
مة مغربيـة، يرمـز إليهـا، بسـيادة سـلطان علـى مجــال ترأبـي، ضـامن ألوحـدة، تبـدو أ

أ
إن وجود أ

أعــترأف مــزدوج، إذن، مــن ألخــارج مــن طــرف. شــيء بميثــاق ألبيعــة، ألــذي يعــترف بســيادة ألســلطان مــن طــرف ألقبائــل
مـة ألمغربيــة

أ
فمقولـة قانونيـة ت ألميثـاق. ألدول، و من ألدأخل مـن طـرف ألقبائــل، هـو مـا يؤسـس فـي نظـره، ألدولـة و أل

. هي وحدها محور فكر ألعروي
إن مؤرخنا ألكبير، ألعالم ألموسوعي، ألضمير ألحي لتقدمية بلدنا، لــم يســتطع حــول قضــية ألصــحرأء، تفســير

.تحليل وجهة نظره ألشوفينية، إل بالتوجه و ألبقاء في إطار ألقانون ألستعماري
إن نظرتـــه للتاريـــخ ترتكـــز كليـــا، علـــى مقـــولت مجـــردة، لمفهـــوم ألقـــانون، ألميثـــاق و ألبيعـــة، إن ألعـــروي مـــؤرخ

ن نفهمه من ميثاق ألجزيرة"أليسار"
أ
، بقي في ألمقولت ألقديمة جدأ للتاريخ ألبورجوأزي، فهو يفسر لنا طويل ما يجب أ

، مرأســم ألتطــبيق لســنة1901مــع فرنســا، مــذكرة ألتفــاهم لســنة  1845، و معاهــدأت ألحــدود لســنة 1906ألخضــرأء لســنة 
لمانيــة لســنة 1902

أ
ألــخ ، ل كلمــة وأحــدة حــول مــا ســمح بتوحيــد، و ربــط بشــكل عميــق ...1911، ألمعاهــدة ألفرنســية أل

فرأد ألشعب ألمغربي
أ
.بين أ

، ل كلمـة حـول ألعلقــات ألجتماعيـة"ألجزأئــر و ألصـحرأء ألمغربيـة"و في جميع مقالته، ألتي جمعها في كـتاب 
.في بلدنا، عبر ألصرأعات بين ألدول و ألقبائل، ل كلمة حول لماذأ، و كيف ألبيعة؟

ن هنــاك تناقضــات بيــن ألمخــزن و ألقبائــل، مــا هــي؟ مــا مضــمونها؟ مــا طبيعتهــا؟ مــا
أ
مــا دأمــت هنــاك بيعــة، فل

سئلة، و يقفز عليها بمساعدة فقه 
أ
ي من هذه أل

أ
".ألتفاق"بعدها؟ ل تطرح أ
، من وجهة نظرنا ليــس أعترأفـا بسـيطا، إنهـا تعــبير عــن حالـة ألعلقــات ألطبقيـة بيــن ألمخـزن و"ألبيعة"إن عقد 

إن ألبيعة، هي تسجيل لمستوى موأزين ألقوى ألتي تحكــم دولـة ألمخـزن و ألقبائــل،. فئة ألفلحين ألمنتظمة في قبائل
، حقــوق ألمــرور،"ألحركـة"حقوق ألرعي، حقــوق ألمـاء، مقـدأر ألقتطـاع ألجبــائي، تجنيــد ألرجــال ل : و على سبيل ألدقة

ي خاصــية مجــردة، ليســت غامضــة، و ليســت عامــة
أ
، تقيــم ألحقــوق و: إنهــا دقيقــة. ليســت لهــا أ

أ
إنهــا علقــة سياســية تنشــا

فـإذأ كــان هنـاك أعــترأف بسـيادة ألســلطان، مـن. ألوأجبات لكل وأحد، عقب صرأع و مفاوضات، بين ألمخزن و ألقبائــل
رأضــي، ألمنبثقــة مــن صــرأع سياســي، مــن ألعلقــات بيــن

أ
طــرف ألقبائــل، فــإنه كــان فــي نطــاق ألتفاقــات حــول حقــوق أل

رض- وسائل ألنتــاج- ألطبقات 
أ
ن- أل

أ
خيـر، رهـان صـرأع ألطبقــات هـذأ، حيــث أ

أ
ألمـاء، و تحصـيل ألجبايـات فـي ألملذ أل

فئــة ألفلحيــن أنطلقــا مــن طريقــة تنظيمهــا ألجتمــاعي، و مســتوى تضــامنها ألعــالي، و أســتقللها ألــذأتي ألنســبي، ظلــت
. بكلمة وأحدة، أحترأم حقوقها... تفرض على ألمخزن مفاوضات و ترأجعات 
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إنها ألقدرة ألسياسية لفئة ألفلحين، و ألتحرك ألجتماعي ألسريع للقبيلة ألذي يرجع إلى نــوع ألتضــامن، و إلــى
ن تغطـــي مجـــالت

أ
رض، و إلــى قنــوأت ألتحالفـــات، ألـــتي يمكـــن أ

أ
حركيتهـــا، ألـــتي ترجـــع إلـــى حـــق ألتصـــرف ألنســـبي فــي أل

.كل هذأ، هو ما يفسر ألمقاومة ألكبيرة لطبقة ألفلحين ت مزأرعون و رعاة ت لسلطة ألمخزن. وأسعة
بــدأ

أ
إن هـذه ألمقاومــة، كــانت ألتعــبير عــن إرأدة فئـة أجتماعيــة، للنفلت مــن ألقمـع و ألنهــب، فلــم تكــن تعنــي أ

كـبر، لصـرأع. إرأدة سياسية في تحقيــق أســتقلل مؤسســاتي
أ
إن ألمقاومـة ألسياسـية و ألعسـكرية، للقبائـل، كـانت تجليــا أ

.طبقي حسب ألنمط ألخاص، للتنظيم ألجتماعي في بلدنا
مة

أ
.إن مقاومة طبقة ألفلحين للمخزن ل تستثني قط ألنتماء إلى نفس ألجماعة، إلى نفس أل

مـة ألمغربيـة،
أ
هنـا بعيدأ عن هذأ، فمقاومة طبقة ألفلحين، تدخل ضمن ألسيرورة نفسها لتكوين و تشـكيل أل

ن مقاومــة ألســتعمار ألبرتغــالي، ألسـباني و ألفرنسـي، شـكل فـي ألمجـرى
أ
لة ألرئيسـية، و أ

أ
تكمن من وجهة نظرنـا، ألمسـا

ن وحــدة شــعبنا،
أ
نفســه، وحــدة شــعبنا فــي ألســلح، وحــدة ألفلحيــن ألمنتظمــة فــي قبائــل، و وحــدة ســكان ألمــدن، ل

ن هــاتين ألمقــاومتين، أختلطتــا فيمــا بينهمــا، بســبب مكــر
أ
أنبنــت خلل ســيرورة طويلــة فــي هــذه ألوحــدة ألمزدوجــة، ل

جنـــبي، ألســـباني و
أ
مـــام ألمحتـــل ألعســـكري أل

أ
ســـمال ألتجـــاري و ألمـــالي ، أ

أ
ألمخـــزن و خيـــانته، خلل مرحلـــة تســـرب ألرأ

.ألفرنسي
سيسـي

أ
مة ألمغربية، هو ثمرة وحدة ألشعب في هذه ألمقاومة ألمزدوجـة، إن ألفعـل ألتا

أ
سيسي لل

أ
إن ألفعل ألتا

مــة ألمغربيــة، هــو وحــدة شــعبنا، فــي ســيرورة
أ
سيســي لل

أ
مــة ألمغربيــة، ليــس عقــدأ قانونيــا ت ألبيعــة ت إن ألفعــل ألتا

أ
لل

مة
أ
جنبي، فليست ألدولة هي من يبني أل

أ
.ألنضال، ضد ألقمع ألطبقي للدولة ألمخزنية، و ضد ألحتلل أل

متنــا، هــي وحــدة ألشــعب، و وحــدة ألشــعب أنبنــت ضــد ألمخــزن، و ضــد ألمحتــل ألســتعماري
أ
إن. إن قاعــدة أ

مة ألمغربية، ليس فقط، و ببساطة، ثمرة سلطة ألمخزن، و ل ثمرة مجيء ألبورجوأزية ألتجارية، ألتي وحدها
أ
تشكل أل

.ألسوق
فبمناســبة توســيع ألســوق مــن طــرف ألبورجوأزيــة، تحــت رعايــة ألمخــزن، يكــون ألتضــامن ألقبلــي، ألــذي يقيــم
وحدة مقاومته ضد ألمخزن، ليس فقط ألجنود ألذين يحرسون ألمقاتلين على أمتدأد هذه ألطرقات، من وحــد ألفلحيــن

نــوأعه للقبائــل مـن طـرف ألمخــزن" ألحركـة"ضد سلطة ألمخزن، و ألطريق هنا تعني ألوصول ألسريع ل 
أ
.و ألبــتزأز بكــل أ

طلــس ألكــبير، قــرى ترفــض ألطــرق و1976كــل هــذأ، كمــا يمــارس أليــوم فــي 
أ
طلــس ألمتوســط، و أل

أ
، فــي بعــض منــاطق أل

و ألقائد سيسلكها
أ
ن رجل ألدرك أ

أ
خرى،أ

أ
خرى، و هي ألعارفة، من خلل تجربة مناطق أ

أ
.مؤسسات أ

هنـــا، ليســـت مجـــرد أتفـــاق، إنهـــا علقـــات بيـــن ألطبقـــات" ألبيعـــة"هكـــذأ، فـــإن ألعـــترأف بالســـيادة، ألـــتي هـــي 
مـة ألمغربيـة)طبقية(

أ
ساسـي فـي هـذه ألســيرورة، هـو وحـدة ألشــعب ،. ، في ســيرورة تشــكيل أل

أ
و كـذلك، فـإن ألمظهـر أل

فالعنصــر ألمحــرك، ليــس ســلطة ألمخــزن، و هــذأ مــا يفســر عرضــية. ألــتي تتحقــق فــي ألتنــاقض مــع ألمخــزن و ألســتعمار
ساسية للبيعة هي عرضيتها. ألبيعة

أ
و ألمتنازل عنها،. هكذأ، فالخاصية أل

أ
و محتوأها فعل، أمتيازأت ألمخزن، ألمنتزعة أ

خيـرة كـانت تعمــل إذن فـي أتجــاهين متتــاليين
أ
نها مناسبة، هـذه أل

أ
قل مناسبة، ترى ألقبائل أ

أ
يتم أعادة ألنظر فيها، في أ

كـثر، متجــاوزة
أ
كـثر فــا

أ
ن تصــبح قويــة أ

أ
ن تتقــوى، و أ

أ
يضــا أ

أ
و مــتزأمنين، تقــرض مــن مجــال ألقبائــل ألمجــاورة، و تحــاول أ

أ
أ

وأليات حقوقها ألثابثة
أ
.أ
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ن تكــون فــي وضــعية مناســبة

أ
جــل تقويــة ألمكـتســبات، و أ

أ
إنهــا إذن، تبنــي تحالفاتهــا دأخــل مجــال مرأقــب، مــن أ

جــل تقليـــص ألمتيـــازأت
أ
ن تنــدلع مــع ألمخــزن حاســمة، مــن أ

أ
للمفاوضــات، فــي وقـــت تكــون فيــه ألموأجهــة ألــتي يجـــب أ

خير من سلطته
أ
. ألمادية ألتي يستمدها هذأ أل

إن ألــدخول تحــت ألطاعــة، هــو تتويــج لهــذه ألســيرورة، و بدأيــة لحالــة صــرأع عســكري ضــد ألســلطة ألمركزيــة و
هــي إذن، فــترة عــدم ألســتقرأر، حيــث ألمفاوضــات عــن طريــق إرســال مبعــوثين و موأجهــات عســكرية. وكلئهــا ألمحلييــن

.تكون متتابعة
يضــا نظــرة مــا شــعبوية لتاريخنــا، و ثمــرة قــرأر

أ
و أ

أ
إن ســيرورة هــذه ألمرحلــة، ليســت تقــديم ألتاريــخ ألكولوليــاني أ

يضــا إرأدة مطلقـة، لمعارضـة غاضـبة ضـد ألمخـزن
أ
و أ

أ
و ألمتمـردون ل. عفوي متهـور، ناتــج عــن رجعيــة عسـكرية للقبائـل، أ

رضـــية أنتفاضـــة شخصـــية مـــع ألمجتمـــع، إن عملهـــم لـــم يكـــن نشـــاط قطـــاع ألطـــرق، هكـــذأ كمـــا تخـــتزله
أ
يتمـــردون علـــى أ

حيـــان دأخـــل ألـــوعي ألجمـــاعي
أ
إن ثـــورتهم تجـــد منبعهـــا فـــي ألظـــروف ألموضـــوعية لوضـــعية. ألبورجوأزيـــة فـــي كـثير مـــن أل

حيـان، يعــزز. أقتصادية معروفة
أ
إن ألسـياق ألسياسـي ألـذي كــانت تتصـارع دأخلـه ألطبقـة ألحاكمـة، كـان فـي كـثير مـن أل

.ألتطور ألجغرأفي للتمرد
مين

أ
ــا بــدأ تعــبيرأ عــن ســلطة قبليــة مــا، بــل كــانت رفضــا لنظــام لــم يســتطع ت

أ
لكــن ألثــورأت ألفلحيــة، لــم تكــن أ

إن ســـيرورأت هــذه ألمرحلـــة مـــن صــنع جدليــة وحـــدة شـــعب ألبــوأدي،. ألحفـــاظ علـــى ممارســة حقــوق ألرعـــاة و ألفلحيـــن
.فلحون و رعاة، و وحدة ألقبائل خلل هذه ألفترأت ألتاريخية لغضب ألفلحين و للستقرأر ألمزدهر

 
حول مفهوم ماسيادة- 3-

زق
أ
ن ينتهــي ألعــروي إلــى مــا

أ
ليــس مســتغربا أ

أ
ن يعــرف مــا تعنيــه ألســيادة، فقــد قــال كــل: هكــذأ، أ

أ
إنــه لــم يســتطع أ

فــإن ألســيادة ألمغربيــة، لــم تكــن مجــرد ولء"هكــذأ، . شــيء، عــن مــا ليــس فيهــا، و يبـــذل ألمســتحيل لتوظيفهـــا إيجابـــا
...".إن ألسيادة ألمغربية لم تكن تجمعا غير عضوي للقبائل ...إقطاعي 

مع من يتجادل؟: ضد من يتعارك ماعسوي
مـة، و

أ
ن فرنسـا كـانت قـد وجــدت فـي ألمغـرب دولـة ت أ

أ
إذأ كان ليوطي زعيــم ألســتعماريين نفسـه، قـد أعـترف بـا

لة ألسـيادة
أ
ن ألعــروي لـم يتمكــن مـن ألنفكــاك مـن مسـا

أ
شعب يتوفر على مؤسسـات و ثقافـة عريقـة، و يضـاف إلـى هـذأ، أ

خر ألصفحة 
آ
:يؤكد ألعروي 27هاته، ألتي يربطها تارة، بطاعة ألقبائل، و تارة بمجال ترأبي، فهو يتناقض مرأرأ، ففي أ

نه كلما أبتعدنا مـن مركـز "
أ
ن يظن إنسان غير مطلع، أ

أ
نه ليس صحيحا، كما يمكن أ

أ
كلمــا كـان) وســط ألمغـرب(أ

".ألحكم ألسلطاني متنازع عليه و غير معروف
طلــس ألمتوســط و ألصــغير،"بعــد ذلــك، و فــي ألحــال، يضــيف 

أ
ســباب ســهلة ألفهــم، فبعــض ألمنــاطق مــن أل

أ
أل

نه "تعيش في حالة تمرد دأئمة
أ
يضا، حقائق تاريخية مشوهة، عندما يؤكد أ

أ
و أ

أ
:، أ

مـر كـذلك، بالنسـبة للمجـالت ألبعيـدة، و لكـن منبسـطة علـى ألعمـوم، مــن تــافيللت إلـى ألصـحرأء"
أ
لم يكــن أل

سـباب خضـوع هـذه ألمنــاطق هـو جغرأفــي صـرف..." ألغربيـة
أ
ن أ

أ
ن يفـترض،: و أ

أ
نـه منبسـط، نفـس ألشـيء، كمـا يمكــن أ

أ
ل
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ن 

أ
نــه ل يقــول أ

أ
ســباب مــن طبيعــة جغرأفيــة"ل

أ
طلــس ألمتوســط و ألكــبير، هــي بــدورها أ

أ
ســباب ألســهلة ألفهــم، لتمــرد أل

أ
:أل

نها جبلية
أ
".ل

خذ شايا في ألعيون قبل نهايــة 
أ
نه سيا

أ
علــن ذلــك للصــحافيين)مــا دأم(،ــ 1975و في نفس ألتجاه، يؤكد أ

أ
:، كمـا أ

يتم حرب عصابات في صحرأء ما؟
أ
ن رأ

أ
"هل سبق لكم أ

فــي ألجنــوب، تعــد ألجغرأفيــا ألقاعــدة ألوأحــدة ألــتي تفســر ألخضــوع و ألتمــرد، لمــاذأ إذن، كــانت حملــة مــولي
، ما دأمت قد كانت هناك تبعية دأئمة في هذه ألمنطقــة؟ لمــاذأ ألســتقلل و عقليــة حــرب ألعصــابات1883ألحسن سنة 

، لماذأ نكرأن كل هذه ألوقائع؟ و هي وقــائع كمــا يقــول.ألتي كانت تقوم بها قبائل ألركيبات ضد ألمخزن، منذ ألسعديين
إنهـــا لحقيقــة منافيــة" . فــي قضــية ألصــحرأء، فــإن مــا يهــم هــو ألوقــائع، و ليــس ألمبــادئ ألمجــردة"ألعـــروي بشـــكل جيــد 

إن ألمجــال ألــترأبي ألمغربـي،"للتاريخ، و خلــط يقـوم بـه ألعــروي، عنـدما يؤكـد فـي محــاولته لتـبرير مفهـوم ألمجـال ألـترأبي
يضــا محـددة بشــكل) لـه نفــس ألتسـاع(كان ممتدأ 

أ
خـرى، و أ

أ
سـوأق أ

أ
مـع سـوق أقتصـادية مفصـولة بشــكل موضـوعي عــن أ

كيـد، و". وأضح في ألشرق و في ألجنوب
أ
ن مؤرخــا يقـوم بتا

أ
نه ليس مـن ألحكمـة فـي شـيء، أ

أ
إنه طرح مجانب للحقيقة، ل

مــر بالصــحرأء
أ
ســاس ألســوق عنــدما يتعلــق أل

أ
إن ألتجــارة ألبعيــدة ألمــدى، و طــرق ألتصــال ألــتي تمــر منهــا. يؤسســه علــى أ

مــور تتعلــق بكــل ألصــحرأء مــن شــرقها إلــى غربهـا، فــي هـذه ألحالـة،
أ
ألقوأفل، و ألعلقات بين ألمدن ملتقى ألطـرق، إنهــا أ

لمــاذأ عــدم ألمطالبــة بــالمزأب؟ هكــذأ، بالرتكــاز علــى ألســوق لنشــاء إقليــم، هــو بصــرأحة غيــر كــاف فــي ألحالــة ألمتعلقــة
.بالصحرأء

 علــى ألمضــي بعيــدأ فــي فكرتــه، ليــس هــو ألمجــال ألــترأبي، إنمــا
أ
فــي ألوأقــع، مــا يتحــدع عنــه ألعــروي، ول يتجــرأ

مـر، فــإن مدأخلـة ألمـؤرخ،
أ
ن مشــكلته ليســت ألصــحرأء، بــل ألجزأئــر، و فيمــا يتعلــق بهــذأ أل

أ
لة تتعلــق بالحــدود، ل

أ
ألمســا

لة مقاومة ألصحرأويين، و يهاجم ألجزأئر
أ
.هي طوق نجاة غير منتظر لصالح ألنظام ألذي يتهرب من مسا

 
ماةهج مامثااي امعسوي- 4-

علــــى أمتــــدأد ألمقــــالت ألــــتي تشــــكل مؤلــــف ألعــــروي، يظهــــر مفهــــوم ألدولــــة، ألدولــــة ألموحــــدة فــــوق ألمصــــالح
مة و ألمضــحية

أ
مور أل

أ
طماع و ألتوترأت و ألصرأعات، مدبرة أ

أ
ألجتماعية ألمتصارعة، فوق ألطبقات، دولة حكم، بين أل

بالمصالح ألشخصية ألمضادة للمصـلحة ألعامـة، هـذه هـي ألفكـرة، ألـتي تقـوم علـى ألتصـور ألقـديم للدولـة، وألـتي تتخلــل
.صفحات ألكـتاب

ي لحظة، ألعلقات و ل طبيعتها، ألقائمـة بيــن ألدولـة و ألفلحيـن،
أ
إنه ألصمت ألمطبق، فهو ل يستحضر في أ

سـس ألموضـوعية ألـتي تؤســس للعلقـة
أ
دولــة ت فلحيــن غائبــة كليــا، فقـط، ألمخــزن ألمـدأفع فـي: فعلقات ألنتــاج، و أل

.كل زمان و مكان عن سيادة بلدنا و وحدتها ألترأبية
هكــذأ يطــابق ألعــروي، بشــكل تــام و كامــل، مصــالح ألشــعب ألمغربــي و مصــالح ألمخــزن، و يقــوم بتبرئــة ألدولــة

.بشكل فظ و ديماغوجي
إن هــذه ألنظــرة مخالفــة للحقيقــة ألتاريخيــة، بــالنظر إلــى وقــائع تاريخنــا، فــالعروي يحللهــا و يوضــحها بالعلقــات
بيــن ألمخــزن و ألفلحيــن، و ألتصــور نفســه يهــم فــي نفــس ألــوقت، ألتاريــخ ألبعيــد و ألحاضــر، فــي ألقــرن ألتاســع عشــر و
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نهــا توجـد منـذ

أ
و أ

أ
و بعلقــاته مـع ألخـارج، أ

أ
مر بمجتمعنا أ

أ
وضاع ألسلطة حرجة، و سوأء تعلق أل

أ
طيلة سنوأت تكون فيها أ

و لبعـــض ألشـــهور، عمـــل ألدولـــة فـــي بلدنـــا، حســـب ألعـــروي، كـــان ضـــامنا لســـيادة و أســـتقلل شـــعبنا
أ
إن ألوأقـــع. قـــرن أ

ساســية
أ
ساســي فــي نهــج ألعــروي، هــو كــونه يتجاهــل كليــا فــي كـتــابه طبيعــة ألســلطة و طبيعــة ألنظــام، و هــي ألمســالة أل

أ
أل

ألغائبة عن كل ألتحليلت حول تاريخنا، و كذأ في ألتعليقات حول موأقف ألنظام، و بالتالي، فإن ألكــاتب ينغمـس فـي
ســـــقطته فـــــي حلقـــــة مفرغــــة ل يســـــتطيع ألخـــــروج منهـــــا، فهـــــو إذن، يـــــبرر كـــــل مـــــا قـــــام بـــــه ألمخـــــزن و ألدولـــــة

أ
تناقضـــــات أ

ن تخلـى، نتيجـة لمـا سـبق، عــن تحديـد طبيعــة ألنظـام، و طبيعــة
أ
ن يفعل غير ذلك، بمجـرد أ

أ
ألكمبرأدورية، و ل يمكن أ

. ألعلقات بين ألسلطة و ألقوى و ألطبقات ألجتماعية في ألمدن و ألبوأدي
ساســا، مهمــا كــانت ألتضــرعات بالضــرورأت

أ
مثــل هــذأ ألنهــج، ألــذي ل يتحــدد أنطلقــا مــن طبيعــة ألنظــام، يقــود أ

كيـد إلـى ألــدعم ألسياسـي
أ
إنهــا تبعــد ألقــوى ألوطنيـة عــن ألمصــالح ألشـعبية ألحقيقيــة، و تضــع بشــكل. ألتكـتيكية، بكل تا

.كبير، ألكـثير من ألمناضلين ألمخلصين على سكة موأقف ألطبقة ألبورجوأزية
إن هـــــذأ ألنهـــــج ألمثـــــالي، يتلءم مـــــع مصـــــالح ألبورجوأزيـــــة، و مـــــع محـــــاولت ألتحـــــالف بيـــــن ألشـــــريحة ألعليـــــا

دت أليوم، على ألمستوى ألسياسي، عن طريق ألمشــاركة. للبورجوأزية ألوطنية و ألطبقة ألكومبرأدورية
أ
هذه ألتحالفات أ

و" ألتحــاد ألشــترأكي للقــوأت ألشــعبية"ألذليلــة لحــزب ألســتقلل فــي ألحكومــة، إلــى دعــم غيــر مشــروط مــن طــرف حــزب 
يضا كل مكونات ألبورجوأزية ألوطنية، تخـدم أليـوم، تحــت رأيــة" ألتقدم وألشترأكية"حزب 

أ
للنظام ألدموي للحسن، و أ

خرى، فإن ألبورجوأزية ألوطنية تبين عجزها عن ألقيـادة ألمتماسـكة، لصـرأع مـا و لـو
أ
ألبورجوأزية ألكومبرأدورية، و مرة أ

عـدأء ألشـعب ضـد ألطبقــات
أ
خـرى عـن قابليتهـا للتحــالف مـع أ

أ
كان إصلحا سطحيا، و تـبرهن ألبورجوأزيــة ألوطنيـة، مـرة أ

ساسيتين للبورجوأزية ألوطنيــة فــي مجمـوع ألبلــدأن ألعربيــة بشــكل. ألكادحة
أ
و هذه ألسياسة يعود مصدرها إلى ميزتين أ

ولــى تحديــدها ألضــيق للمهــام ألوطنيــة دأخـــل تطــور ألصــرأعات، هــذأ ألتحديــد ألــذي يفــرغ محتــوى هــذه ألمهــام
أ
عــام، أل

كـثر رجعية، و ألميــزة ألثانيــة تتمثــل فــي رفــض كــل ألتناقضــات ألطبقيــة باســم
أ
ألوطنية، و يربطها ذلك بالقوى ألطبقية أل

هميـة للشــروط ألحقيقيــة للتحقيــق ألفعلــي للمهـام ألوطنيــة ألــتي
أ
يـة أ

أ
مـة ضـد ألمبرياليـة، و ل تعطـي أ

أ
ألتنــاقض ألرئيســي لل

نهــا مهامهــا ألتاريخيــة
أ
ساســيتان، تفســر فشــل ألبورجوأزيــة ألوطنيــة فــي تحقيــق مهامهــا ألخاصــة. تعلــن أ

أ
هاتــان ألميزتــان أل

بها، فتحالف ألطبقات هذأ ألجاري أليوم، هو نتيجة لفهم مغلوط كليا للدولة، ألمفهــوم ألــذي يســتمد منــابعه مــن ألموقــع
مام ألنظام

أ
.ألطبقي للبورجوأزية أ

مــن 61فيما يتعلق بنضال ألتحرر ألوطني و قضية ألصحرأء، ماذأ يقول ألعروي حول دور ألدولة؟ فـي ألصـفحة 
إنهـا ألدولــة و ألشــعب ألمغربـي أللـذأن كانـا دأئمـا يفرضـان إنهـاء ألسـتعمار، مـن كـل مـا كـان يشــكل: "كـتابه، يؤكد قــائل 

."جزءأ من ألترأب ألمغربي
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مامكارب وماوحدة مامةشودة
)نظستان اموحدة(

 
1978

حضـــان ألمبرياليـــة، إن هـــي لـــم تخـــتر طريـــق
أ
ن ألجزأئـــر مهـــددة بالســـقوط فـــي أ

أ
إن فتـــح ا ولعلـــو يبـــدي قلقـــه ل

نظمة ألقائمة حاليا
أ
فكيف أستطاع هذأ ألكاتب، ألذي كان ل يتوقف عن. ألوحدة مع ألمغرب، و هذه ألوحدة في ظل أل

ن ألطريــق
أ
ن هذه ألدولــة مهــددة، و أ

أ
ن يعي فجاة أ

أ
ألتغني بالنتصارأت ألتي تحققها ألجزأئر و بالطريق ألتي تسير عليها، أ

ألوحيد لخلصها هو ألتحالف ألفوري مع ألمغرب؟
فكار هذأ ألنــص و ربطــه بالكـتابــات"ألمغارب و ألوحدة ألمنشودة"هذأ ما تبينه درأسته

أ
، إنه لمن ألصعب تتبع أ

فكــار كــاتب 
أ
"ألعــالم ألثــالث و ألمرحلــة ألثالثـة للهيمنـة"ألســابقة للكــاتب، هكـذأ، فـإذأ لــم يتــم ألطـرح مـن جديـد لبعــض أ

فكـــار إلـــى نفـــس ألنتائـــج1973ألـــذي نشـــر ســـنة 
أ
نـــذأك مـــن هـــذه أل

آ
، فـــي ألنـــص ألحـــالي، فـــإن ألكـــاتب لـــم يكـــن خلـــص أ

ن فــي"تلــبي أحتياجــات ألمبرياليــة ألســترأتيجية ألمتقدمــة"ألتهويليــة، و لــم يكـــن يتخــوف مــن كــون ألجزأئــر 
أ
، بمعنــى أ

، ألـذي يكمــن فـي أسـتيرأد ألتكنولوجيـا و تنميـة ألصـناعة)مـا بعـد ألسـتعماري(أستطاعتها أسـتبدأل ألحلــف ألســتعماري 
ســف لكــون طبيعــة ألطبقــة ألحاكمــة فــي ألمغــرب باختيارأتهـــا1ألكلســيكية

أ
، فعلــى ألعكــس مــن ذلــك ، كــان ألكـــاتب يتا

نــه
أ
ن تنهــج نفــس نهــج ألجزأئــر، إنــه كــان يعــبر عــن وأقــع ألمغــرب، ل

أ
ألقتصــادية و ألسياســية و ألجتماعيــة لــم تســمح لهــا أ

حسـب وجهـة نظـره، يـدخل ضـمن مجموعـة مــن بلـدأن ألعـالم ألثـالث ألـتي ل تملـك خيـرأت أســترأتيجية كـالنفط، و ألـتي
ن تكون 

أ
ن تكون هامشية، و أ

أ
خرأ"عالمـا رأبعــا"محكوم عليها با

أ
حـدأع2سـيزدأد فقــرأ و تـا

أ
، إل إنـه مــن ألسـهل جـدأ فهـم أل

، إن هـذأ ألمفهـوم يســاهم فـي عمليــة ألطمــس ألديولــوجي، و تفـترض ضــمنيا وجــود"ألعالم ألثالث"إحدى مقولت ألبورجوأزية ألصغيرة هي مفهوم ـ   1
ول"عالم ثالث إلى جــانب 

أ
سـمالية" (عـالم أ

أ
و أشــترأكي، و هـذأ) ألشــترأكية" (عـالم ثـاني"و) ألرأ

أ
سـمالي أ

أ
رجــح بيــن ألثنيــن، فل هـو رأ

أ
و ألعـالم ألثـالث يتا

ن يخفف
أ
سمالي و ل أشترأكي، إنه ألطريق ألثالث ألذي يتغنى به ألمنظرون ألبورجوأزيزن ألصغار و ألذي يمكنه أ

أ
ن هناك طريقا ثالثا ليس هو رأ

أ
يعني أ

سمالية في ألوقت ألذي تحترم فيه 
أ
نظمة ألشترأكية" ألحرية"من عيوب ألرأ

أ
بالنسبة لنا، ليس هنــاك و ل يمكــن. ألفردية ألتي يتم ضربها حسبهم في أل

ســمالية تبعيــة
أ
غلبهــا دول رأ

أ
ن يوجــد طريــق ثـــالث، و إن دول مــا يســـمى بالعــالم ألثـــالث، هــي فــي أ

أ
ل شــيء يوحــد هــذه ألــدول، و علــى ألعكــس فــإن. أ

إن مفهوم ألعالم ألثالث ألذي يفترض نوعا من ألتماسك بين ألدول ألتي تكونه، يؤدي إلى بعض ألنظريــات ألخطيــرة جـدأ. أقتصادياتها مشوهة وتابعة
مــم ألبروليتاريــة"بالتنــاقض بيــن ) ألتنــاقض ألرئيســي(ألتنــاقض بيــن ألشــعوب و طبقاتهــا ألســائدة : علــى نضــال ألشــعوب، مثــل أســتبدأل ألتنــاقض 

أ
"أل

مــم ألبورجوأزيــة"و
أ
دت إلــى خلــق وهــم "أل

أ
ســباب لــن نفصــل فيهــا، قــد أ

أ
وبيــك ل

أ
بيــن دول" ألتضــامن"، و كــذلك فــإن ألنتصــارأت ألــتي حققتهــا دول أل

زمة ألمبريالية"ألعالم، وقد دفعت بعض ألمحللين، كمحمود حسين في 
أ
همية خاصة للتناقضـات بيـن ألـدول ألمصـدرة للنفــط، و ذلـك" أ

أ
إلى إعطاء أ

ن يؤدي إليها مفهوم يبدو بسيطا و بريئ. على حساب ألصرأع ألطبقي دأخل ألتشكيلت ألجتماعية
أ
.هذه هي بعض ألنتائج ألتي يمكن أ

ن ألــدول ألتابعــة ألــتي ل تملــك مــوأد أســترأتيجية كــالنفط ستصــبح ـ  2
أ
نهــا ستقصــى مــن ألنظــام" هامشــية"إن ألفكــرة ألــتي تقــول بــا

أ
كـثر بمعنــى أ

أ
كـثر فــا

أ
أ

ن هذه ألدول ستستمر في لعب دورها لصالح ألمبريالية، في إطار تقسيم ألعمل على ألصـعيد ألـدولي
أ
طبعــا، إن ألتبــاين. ألمبريالي، فكرة خاطئة، ل

نها جميعها ستستمر في لعب دورهــا دأخــل ألسلســلة ألمبرياليــة
أ
و سيتعمق، إل أ

أ
إن مـا يهـم ألمبرياليــة فـي نهايــة ألمطــاف. بين ألدول ألتابعة سيظهر أ

ن ألنسـان هـو ألـذي يخلـق ألخيـرأت
أ
لكـل مسـتوى مـن تطـور ألنضـال ضـد ألمبرياليــة و. هو ألتحكم في أحتياطي وأسـع مـن ألعمـال فـي هـذه ألـدول، ل

توفر ألخيرأت ألطبيعية ألسترأتيجية، و بشكل عام، لنمو قوى ألنتاج، تتحدد أختصاصات مختلفة و مطابقة للشروط ألملموســة لهــذه ألــدول، أللهــم
ن تزيح نهائيا ألسيطرة ألمبريالية كالفيتنام و ألكامبودج

أ
.إل إذأ أستطاعت أ
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دت بالكاتب إلى تغيير تقييمه ألسابق

أ
إن ألوضعية في ألمنطقة و ألموأقف ألتي تتبناها ألجزأئــر فيمــا: ألتي وقعت و ألتي أ

إن ألجزأئــر و نظامهــا ألـذي كـان يحمـل. يخــص قضـية ألصـحرأء، هـي ألمعطيـات ألجديـدة ألـتي تــبرر تغييــر مـوأقفه ألسـابقة
ألمنقسم بين إعجــابه بإنجــازأت- ألثناء و ألتقدير من طرف ألبرجوأزية ألصغيرة ألمغربية و حزبها، يضع فتح ا ولعلو، 

مـــام إشـــكال خطيـــر
أ
خيـــرة مـــن قضـــية ألصـــحرأء، أ

أ
لقـــد كـــانت ألجزأئـــر منـــذ أســـتقللها، بالنســـبة. ألجزأئـــر و موأقـــف هـــذه أل

ألســترجاع ألتــام للخيــرأت ألوطنيــة، ألتصــنيع ألســريع مــن(للــبرجوأزيين ألصــغار ألمغاربــة، ألنمــوذج ألــذي يجــب أتبــاعه 
حسن للتبادل

أ
جل شروط أ

أ
.3)أ

نفســـهم عنـــاء ألقيـــام بتحليــــل طبقـــي للنظـــام
أ
نـــذأك، يكلفـــون أ

آ
إن ألـــبرجوأزيين ألصـــغار ألمغاربـــة، لـــم يكونـــوأ أ

كـثر جذريــة فــي ألمغــرب
أ
ن يقــترحوأ سياســة أ

أ
نهــم كــبرجوأزيين صــغار، ل يســتطيعون أ

أ
.ألجزأئــري، فلغرأبــة فــي ذلــك، ل

ن ذلـك ألتحليـل ســيعري
أ
ي تحليــل طبقـي، ل

أ
ن تؤدي بهـم إلـى رفــض أ

أ
ن مصالحهم ألطبقية ل يمكن إل أ

أ
ضف إلى ذلك أ

أ
أ

ن فـإن فتــح ا. في نهاية ألمطاف عدم ثباتهم و إصـلحيتهم، و ســيعري كـذلك ألديولوجيــة ألــتي يتسـترون ورأءهــا
آ
مــا أل

أ
أ

ن ألسـوق ألـدأخلي
أ
سـوأقا ل

أ
ن ألصـناعة ألــتي شـيدها ل يمكــن أن تجــد أ

أ
ن ألنظــام ألجزأئــري تقنــوقرأطي، و أ

أ
ولعلـو يكشــف أ

خر ألفلحة و للفوأرق ألجتماعية 
أ
ن نتفــق مـع فتـح ا ولعلــو علـى!). فوأرق كبيرة جدأ فـي ألـدخل(ضيق نظرأ لتا

أ
يمكـن أ

ن ألسؤأل ألذي نطرحه عليه هـو ألتـالي
أ
ن، فـي حيــن أختيــار و: هذه ألنقطة، إل أ

آ
لمـاذأ لـم يـثر ألكــاتب هـذه ألقضـية إل أل

طبيعـــة ألنظـــام ألجزأئـــري معـــروف مـــن زمـــان؟ أللهـــم إل إذأ كـــان كاتبنـــا و ألحـــزب ألـــذي ينتمـــي إليـــه، و ألـــذي يســـتند إلـــى
ن يكشــف خلل نفــس- و يكن أحترأما كبيرأ للنموذج ألجزأئري" ألشترأكية"

أ
يخشــى بانتقــاده لختيــار ألنظــام ألجزأئــري، أ

إن قضية ألصحرأء قد دفعت بتناقضات ألبرجوأزية ألصــغيرة. ألعملية عن طبيعة ألشترأكية ألتي يريد بناءها في ألمغرب

: توجد في جميع ألبرأمج ألبورجوأزية ألصغيرة نفس ألمطالبـ  3
ميم ألقطاعات ألمهمة للقتصاد- 

أ
.تا

عدل- 
أ
تي مطلب نقل ألتكنولوجيا في ظروف أ

أ
.تصنيع سريع تقوم به ألدولة و ذلك باستيرأد ألتجهيزأت ألعصرية، و من هنا يا

.إصلح زرأعي يهدف إلى توسيع ألسوق ألدأخلية- 
فضل للتبادل ألتجاري - 

أ
).ألموأد ألخام، ألمنتوجات ألزرأعية(شروط أ

ساسا في صرأعها ضـد ألبورجوأزيــة ألكومبرأدوريــة و ألقطـاع و ألمبرياليــة، ذلـك
أ
إن هذه ألمطالب تخدم مصالح ألطبقة ألبورجوأزية ألصغيرة أ

ن تقــوم بــه قيــادة سياســية و إيديولوجيــة تقدميــة مناهضــة للمبرياليــة
أ
ميم و ألتصــنيع ألعمــومي يضــعف ألمبرياليــة و ألكمبرأدوريــة بشــرط أ

أ
ن ألتــا

أ
فــي. ل

ن يكــون إل نتاجــا للصــرأع ألطبقــي
أ
ألحقيقــة، إن تقويــة خــط منــاهض للمبرياليــة و ألكمــبرأدور يهــدف إلــى ألســتقلل و ألتحــرر ألحقيقييــن، ل يمكــن أ

ن تتقــدم نحــو تحقيــق ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة
أ
جــل أ

أ
للجمـــاهير ألمنظمــة فــي إطــار ألتحــالف ألعمــالي ألفلحــي، و تحــت قيــادة ألبروليتاريــا، مــن أ

كـثر ديناميكيــة. ألشــعبية، و بنــاء ألشــترأكية
أ
:إن هــذأ ألبرنامــج، يوضــح بــالملموس إديولوجيــة ألبورجوأزيــة ألصــغيرة ألعصــرية، و خصوصــا جناحهــا أل

خيــرة ل تملــك أساســا ماديــا فــي ألنتــاج، و تعيــش علــى فــائض ألقيمــة، و فــي نفــس ألــوقت تســتغل مــن طــرف
أ
ألبورجوأزيــة ألصــغيرة ألعصــرية، فهــذه أل

سمالي، بل تكـتفي ببعض ألصلحات ألتي تهدف
أ
جل تحطيم ألنظام ألرأ

أ
نها تقدم له عمل إضافيا، و لكنها ل تذهب إلى حد ألنضال من أ

أ
سمال، ل

أ
ألرأ

جهــزة ألديولوجيــة .إلــى ضــبطه، و جعلــه يتلءم مــع مصــالحها، و هــذأ مــا يفســر إصــلحيتها و مثاليتهــا
أ
و...) ألتعليــم، ألقتصــاد (و نظــرأ لموقعهــا فــي أل

ألقمعيــة للنظــام، و نظــرأ لحتكارهــا شــبه ألكامــل للعمــل ألثقــافي، و نظــرأ لتخوفهــا مــن ألجمــاهير، فإنهــا تــرى نفســها مقيــدة، بــاقترأح إصــلحات فوقيــة
إن ألبورجوأزيــة ألصــغيرة. و هكــذأ فــإن مــا يميــز هــذه ألصــلحية، كونهــا تقنوقرأطيــة. تقــوم بهــا كنخبــة و يطبقهــا جهــاز ألدولــة) إصــلح زرأعــي، تصــنيع(

و ألبورجوأزيــة ألصــغيرة ألعصــرية، تشــكلن طبقــة وأحــدة،...) فلحيــن متوســطين و صــغار، حرفييــن: ألملكيــة ألصــغيرة، ألنتــاج ألصــغير(ألتقليديــة 
ساســي فــي ألمجتمــع ألقــائم بيــن ألبورجوأزيــة وألبروليتاريــا، ألبورجوأزيــة ألصــغيرة ألتقليديــة تكــون مرتبطــة

أ
نهمــا مســتقطبتان مــن طــرف ألتنــاقض أل

أ
ل

نهـا ل تسـتخدم ألطبقـة ألعاملـة إل نـادرأ، وألـذي تصـبح)مما يقربها من ألبورجوأزية(بالملكية 
أ
، في نفس ألوقت ألذي ل تستغل فيه ألطبقــة ألعاملــة، ل

ســمال 
أ
كـثر تحــت هيمنــة ألرأ

أ
كـثر فــا

أ
رجحهــا بيــن ألصــلحية )ممــا يقربهــا إلــى ألطبقــة ألعاملــة(فيــه أ

أ
ن(، ومــن هنــا عـدم ثبــات هــذه ألطبقــة و تا

أ
مــل أ

أ
ألــتي تا

حيانا ألتمرد و أحتقار ألتنظيم في شكل ألفوضوية) بكاؤها على ألعصر ألذهبي(و بين ألمثالية ) تتجنب بها ألبلترة
أ
.وأ
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ن تطفو إلى ألسطح 

أ
هــم ألتناقضــات. ت ألتي يعبر عنها فتح ا ولعلو في مقاله ألمتفكك ت أ

أ
.و سنحاول من بعد، رصد أ

بهـى حللهـا !إن موأقفه ألشترأكية
أ
نـه كــان مــن ألضــروري تغليــف هـذه ألشـوفينية بثــوب. قد تبخرت لتــبرز ألشـوفينية فـي أ

أ
ل

، و لهذأ ألغرض يستغل ألكاتب ألمطمح ألعميق و ألمشروع لوحدة ألشعوب ألعربية، و خاصة شعوب ألعــالم" تقدمي"
.ألعربي في إطار مناهض للمبريالية

ن يقــــترح تضــــامن شــــعوب ألمغــــارب لمكافحــــة ألمبرياليــــة و ألطبقــــات
أ
حســــنا، فــــي هــــذأ ألطــــار، كنــــا ننتظــــر أ

ن يســاند ألنضـال ألبطـولي للشــعب ألصــحرأوي ضـد ألمبرياليـة و ألصـهيونية و. ألكمبرأدورية عميلتها ألمحلية
أ
كنا ننتظـر أ

ن يؤكــد ألــدور ألتقــدمي ألــذي
أ
ن يحلــل حــدود و مــدى ألنضــال ألمنــاهض للمبرياليــة ألــذي تخوضـه ألجزأئــر، و أ

أ
عملئهــا، أ

ســس. تلعبــه حاليــا فــي قضــية ألصــحرأء
أ
ن يحــدد أ

أ
ن يــدين ألســتغلل ألــذي يمــارس ضــد شــعوب ألمغــارب، و أ

أ
كنــا ننتظــر أ

عدأئها ألمشتركين
أ
دنـى إشــارة إلـى هـذه ألقضــايا. وحدة هذه ألشعوب في نضالها ألمشترك ضد أ

أ
.في كـتـاب ولعلـو ل توجـد أ

.كل ما نجده هو أعتبارأت جيوبوليتيكية بسيطة، و كـثيرأ من ألقتصادوية ألفجة
ول، و بمعنــى

أ
ن تتحقــق إل إذأ تحقــق أنــدماج أقتصــادي أ

أ
ن ألوحدة ل يمكنهــا أ

أ
ولى يبين ألكاتب، أ

أ
في ألدرجة أل

خر، إن ألوحدة ألسياسية بالنسبة إليه، ما هـي إل نتيجــة ألنــدماج ألقتصــادي
آ
ن مجـرد نمـو. أ

أ
إن فتـح ا ولعلــو، يظــن أ

إنها نظـرة ميكانيكيــة و تقنوقرأطيـة،. قوى ألنتاج ألذي يستتبع ألندماج ألقتصادي سيؤدي حتما إلى ألوحدة ألسياسية
تتجاهــل ألصــرأع ألطبقــي فــي مختلــف ألتشــكيلت ألجتماعيــة، فــإذأ كــان ألقتصــاد هــو ألمحــدد فــي نهايــة ألمطــاف، كمــا

ساسـي ( 4يقول أنجلز، فإن ألسياسة هي ألتي تلعــب ألــدور ألمسـيطر
أ
هـذه ألنظـرة ألمثاليـة ، قــد بينــت بوضـوح). ألــدور أل

ن ألنـــدماج ألقتصـــادي ل يـــؤدي حتمـــا إلـــى ألتوحيـــد
أ
ن هـــي ألمســـيطرة، و أ

أ
وربيـــة ألمشـــتركة مثل، بـــا

أ
تجربـــة ألســـوق أل

وســاط ألسياســية كــانت
أ
ن أل

أ
وربــا، فل

أ
نجــز مســتوى معيــن مــن ألنــدماج ألقتصــادي فــي أ

أ
ألسياســي، فيمكــن ألقــول، إذأ أ

جــل تعزيــز قوتهــا: تريــد ذلــك
أ
وربيــة هــي ألــتي كــانت تعمــل علــى خلــق نــوع مــن ألتكامــل ألقتصــادي، مــن أ

أ
ألبرجوأزيــة أل

يضا يعرف جيدأ أستحالة ألوحدة ألسياسية في ظل ألشروط ألحاليـة، لهـذأ5ألقتصادية و بالتالي ألسياسية
أ
، فكاتبنا هو أ

نـا لـم: "ـ كـتب أنجلز يقول 4
أ
حسب ألمفهوم ألمادي للتاريخ، فالعامل ألمحدد للتاريــخ، هـو فـي نهايـة ألمطـاف، إنتـاج ألحيـاة ألماديــة، ل مــاركس و ل أ

ن يجعــل مــن ألعامــل ألقتصـادي هــو ألمحـدد ألوحيــد للتاريــخ، فهــو يحولهــا إلـى جملــة
أ
جــل أ

أ
حـد قـد عــدل هــذه ألجملــة مــن أ

أ
نؤكــد غيــر هــذأ، و إذأ كـان أ
شكال ألسياسية للصرأع ألطبقي ونتــائجه. فارغة مجردة و غير معقولة

أ
خرى للبنية ألفوقية ت أل

أ
إن ألوضعية ألقتصادية هي ألقاعدة، ولكن ألعوأمل أل

دمغــة ألمســاهمين فيــه، ألنظريــات ألسياســية و ألقانونيــة [...] 
أ
يضــا فعلهــا علــى مجــرى ألصــرأعات ألتاريخيــة، و فــي[...] و حــتى أنعكاســاتها فــي أ

أ
ت لهــا أ

ساســية شـكلها
أ
Marx Engles. Etudesفـي  238ص  1890ســبتمبر  21رسـائل أنجلــز إلـى جوزيـف بلـوخ ت لنـدن " (كـثير من ألحـالت تحـدد بطريقــة أ

Philo.  Editions Sociales . يفســـر أنجلـــز مـــا يعنيـــه بالعلقـــات ألقتصـــادية و دورهـــا فـــي ألتطـــور)نفـــس ألمصـــدر ألســـابق(فـــي رســـالته إلـــى بـــورفين ،
ن مـــاركس) سوســـيولوجي منـــاهض للماركســـية(ألتـــاريخي، و كـــذلك فـــي رســـالته لكـــونرأدت شـــميدت، يكـــذب أنجلـــز أدعـــاءأت بـــول بيـــرت 

أ
ألـــتي تزعـــم أ

ثير للنعكاسات ألسياسية لحركة ألقتصاد على هذه ألحركة نفسها"وأنجلز
أ
".نفيا كل تا

وربـيـ  5
أ
وربيــة تصــورها ألخـاص للنـدماج أل

أ
فـي فرنســا مثلــت ألدغوليــة شـريحة ألبورجوأزيــة ألفرنســية: في ألحقيقة، إن لكل شريحة من ألبورجوأزيـة أل

ن تقتصر ألدغولية عن تمثيل هذه ألشريحة
أ
ميم أستقلل معين عن ألوليات ألمتحدة، و لكن دون أ

أ
.ألتي كانت ترى في ألسوق ألمشتركة، إمكانية تا

ســـمالية(
أ
لكـــن فـــي ألحقيقـــة ألســـوق ألمشـــتركة يســـرت بشـــكل غـــالب تطـــوير مصـــالح ألوليـــات ألمتحـــدة وشـــريحة ألبورجوأزيـــة ألفرنســـية ألمرتبطـــة بالرأ

مريكيــة سـوقا وأســعة محميــة وعــذرأء نســبيا
أ
ن ألســوق ألمشــتركة تشــكل بالنســبة للســتثمارأت أل

أ
مريكيــة، ل

أ
لكـن تخلــف ألدغوليــة وصــعود ديســتان. أل

همية ألقصوى لشريحة ألبورجوأزية ألفرنســية ألمندمجـة فـي ألسـوق ألمبرياليــة ألعالميــة
أ
إذأ كـان مـن قبيـل). للسلطة يترجم على ألمستوى ألسياسي أل

هميــة ألعامــل ألسياســي 
أ
ن ألندماج ألسياسي هو نتيجة ميكانيكية للندماج ألقتصــادي، وللتقليــل مــن أ

أ
وهام ألعتقاد با

أ
ألصــرأع ألطبقـي وألعلقــات(أل

خطــر جــدأ ألســقوط فيمــا يمكــن تســميته ب)ألسياســية وألديولوجيــة ألــتي يــؤدي إليهــا
أ
ألــذي يلقــى روأجــا فــي ألشــرق" ألنــدماج ألسياســي"، فــإن مــن أل

وسط بين ألبعثيين وألناصريين 
أ
وسـاط). مقال لنديم ألبيطار في درأسات عربية(أل

أ
إن هـذه ألتصـورأت ألرأديـة للنـدماج ألمقـرر مـن فـوق مـن طــرف أل

www.30aout.info                                                                                                              120

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
يحــاول ألبحــث- هكذأ، ففـي بدأيـة منطـق يســلم بـالوأقع ألحــالي ت و كسياسـي وأقعــي. فإنه يتشبت بالندماج ألقتصادي

ولى لوحدة ألمغارب
أ
ن يكون أللبنات أل

أ
فق ألسترأتيجي ألذي يحدده ألكاتب، يكشف. فيما هو قائم، و ما يمكن أ

أ
إن أل

فــق ألبرجوأزيــة ألصــغيرة ألعــاجزة عــن رؤيــة ألوأقــع فــي جــدليته، و بالتــالي عــن ألعمــل لتغييــر هــذأ ألوأقــع جــذريا،
أ
ضــيق أ

عــوض عجزهــا عــن خــوض نضــال صــريح ضــد ألمبرياليــة و عملئهــا ألمحلييــن، تبحــث ألبرجوأزيــة ألصــغيرة عــن حلــول
نظمــة ألقائمــة . فهــي ل تملــك تصــورأ ثوريــا. تقنوقرأطيــة

أ
ي ولعلــو، ل يجــب مــس أل

أ
ألبرجوأزيــة ألمغربيــة عــبرت عــن(ففــي رأ
نظمــة(و ألمصــالح ألــتي تــدأفع عنهــا ) عجزهــا عــن تغييــر ألوأقــع علــى أمتــدأد تاريخهــا

أ
نظمــة غيــر). هــذه أل

أ
ن هــذه أل

أ
و بمــا أ

ســـف ألنـــدماج
أ
متجانســـة، فـــإن ألتوحيـــد ألسياســـي غيـــر ممكـــن، فلنبحـــث إذن عـــن ألنـــدماج ألقتصـــادي، لكـــن مـــع أل

ســيادها، و مــا دأمــت أقتصــادياتها موجهــة
أ
نظمــة ألقائمــة خادمــة ل

أ
ألقتصــادي صــعب، إن لــم نقــل مســتحيل مــا دأمــت أل

ســاس ألنــدماج
أ
كـثر تقنيــة و هــو. لخدمــة هــذأ ألهــدف، و ليــس لبنــاء أ

أ
لطــف و أ

أ
كيــد، فــإن ولعلــو يشــرح ذلــك بطريقــة أ

أ
بالتا

، بمعنــى أن مختلــف قطاعــات أقتصــاديات ألمغــارب، ليســت"ل ملئمة ألعناصر ألحاليــة لقتصــاد ألمغــارب"يتحدع عن 
متكاملة، بل متنافسة لمصلحة ألمبريالية، فالمنتوجات ألفلحية و ألزرأعية متنافسة في ألسوق ألمبريالية، و ألعمــال

نفسهم في نفس سوق ألعمال ألمبرياليــة
أ
إن هـذأ يــثير عــدة ملحظــات، ف. ولعلــو ل يضــع. ألمهاجرون ألمغاربة يجدون أ

موضع ألسؤأل أندماج أقتصاديات ألمغارب بالسـوق ألمبرياليــة ألعالميـة، فهـو ل يهتــم لسـتمرأر قـوة عملنـا لخلــق فــائض
. ألقيمة لصالح و فائدة ألكمبرأدور و ألمبريالية

ول هــل ألتكامــل . إن ألشــروط ألــتي يقــوم عليهــا ألنــدماج ألقتصــادي هــي ألتكامــل و ألتــوأزن
أ
إذأ أفترضــنا( لنــرى أ

نه موجود
أ
في صالح ألصرأع ضد ألمبريالية في ألمنطقة؟ فما يقصده ولعلو بالتكامــل يعنـي نوعــا مـن تخصــص ألــدول و) أ

ن ألجزأئــر تتـوفر علــى فــائض. تبادل ألمنتجات فيما بينها
أ
ن ألجزأئر حاليا فـي حاجــة لهــذأ ألتكامـل، ذلــك ل

أ
و يزعم ولعلو أ

ســـوأق لهـــذأ ألفـــائض، نظـــرأ لضـــيق رقعـــة ســـوقها ألدأخليـــة، فلـــو كـــان شـــرط
أ
ألمنتوجـــات ألصـــناعية، و مـــن أللزم إيجـــاد أ

قصــى ألبلــد
أ
سوأقا في ألمغرب، و خصوصــا فــي ألمغــرب أل

أ
ن تجد لهذأ ألفائض أ

أ
ألتكامل متفق عليه، لستطاعت ألجزأئر أ

كـثر سكانا
أ
ن هـذأ ألمعطـى هـو قـائم، نظـرأ لطبيعـة ألطبقـة. أل

أ
ن يـرى أ

أ
فكاتبنا ينظـر لضـيق ألسـوق كمعطـى، إنـه ل يريـد أ

جل ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية
أ
صله في طبيعة هذه ألطبقة، عوض ألنضال من أ

أ
ألحاكمة في ألجزأئر، و يجد أ

شــكال ألسـتغلل فـي ألمنطقـة، فمـوقفه ألمعـادي للمبرياليــة ظاهريــا 
أ
بالنسـبة إليـه، إذأ لـم( ألتي تعمـل علـى محـو كـل أ

سـوء ألشــروط بالسـوق ألمبرياليــة
أ
، يخـدم فـي ألوأقـع)تتوجه ألجزأئـر نحـو ألمغـرب، فإنهـا سـتكون مضـطرة للنــدماج فـي أ

ن يحـــول دون ســـقوط ألجزأئـــر تحـــت ألهيمنـــة
أ
ي وجـــه يمكـــن للنــــدماج ألقتصـــادي بـــالمغرب أ

أ
هـــدأف ألمبرياليـــة، فبـــا

أ
أ

ن يكـون ألنـدماج،. ألمبرياليــة؟ ف.ولعلـو ل ينبـس بكلمـة وأحـدة حـول هـذه ألنقطـة
أ
فمـن ألبـديهي فـي ألوضـع ألحـالي، أ

فمنــذ مــتى كــانت أقتصــاديات ألمغــرب و تــونس متحــررة مــن. إخــرأج ألمبرياليــة مــن ألبــاب، لعــادة إدخالهــا مــن ألنافــذة
ن موقــــف ألجزأئــــر بصــــدد رفــــض تخفيــــض ألرســــوم

أ
ألهيمنــــة ألمبرياليــــة؟ يعــــترف ولعلــــو بــــذلك بنفســــه، حينمــــا يقــــول بــــا

ن ألجزأئــر، ألــتي كــانت منهمكــة فــي بنــاء
أ
ألجمركيــة، بيــن دول ألمغــارب، مــن ألناحيــة ألمبدئيــة أمــر صــحيح و مقبــول، ل

تي مــن عــدم مطابقتهــا لوأقــع ألعــالم ألعربــي لمثاليتهــا. ألسياســية، قــد برهنــت عــن إفلســها ألتــام وألنهــائي
أ
ألبورجوأزيــة: إن فشــل محــاولت ألوحــدة تــا

ول لكــل أنــدماج حقيقــي، تحلــم بتحقيــق ألوحــدة
أ
مــام عجزهــا عــن تصــفية ألســيطرة ألمبرياليــة علــى ألعــالم ألعربــي، وألــذي هــو ألشــرط أل

أ
ألصــغيرة، أ

نهــا تصــطدم بالمبرياليــة وألرجعيــة
أ
حيانــا. بقــرأرأت مــن ألقمــة، لكــن هــذه ألقــرأرأت تبقــى حــبرأ علــى ورق ل

أ
خــذ أ

أ
فــي ألحقيقــة إن هــذه ألمحــاولت، ألــتي تا

.شكل قرأرأت مدهشة ل تهدف إلى خدمة ألجماهير
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ن تســتعمله دول ألمغــرب ألتابعــة للمبرياليــة لتحطيــم أقتصــادها

أ
ن تقبــل بــا

أ
لكــن كاتبنــا مشــحون. أقتصــادها، ل يمكــن أ

نه إذأ كـان ألقــرأر صــحيحا مـن ألناحيـة ألمبدئيـة، فلـم يكــن فـي ألحقيقــة إل تكـتيكــا، و تــبرير
أ
ضـاف، بــا

أ
بعقد ألشوفينية، أ

خــرى ترغــب فيــه
أ
نظمــة أل

أ
لكــن حــتى ألنــدماج يبــدو صــعبا و مشــكوكا. مــن طــرف ألجزأئــر لرفــض ألنــدماج، ألــذي كــانت أل

ي ثمــن ألخــاتم علـى. فيه، و كاتبنا متسرع ليجاد وسيلة لخرأج ألجزأئر من ألصرأع ألحالي ألدأئر فـي ألمنطقـة
أ
إنـه يريـد بــا

جـــل إطفـــاء ألشـــرأرة ألثوريـــة، ألـــتي تلهـــب ألمنطقـــة
أ
فعـــوض ألموقـــف.ألتحـــالف بيـــن ألنظـــامين ألجزأئـــري و ألمغربـــي مـــن أ

نظمـــة ألقائمـــة علـــى ألمنطقـــة، و تصـــفية نضـــال شـــعوبها
أ
إنـــه يريـــد عـــزل. ألمعـــادي للمبرياليـــة يقـــترح ألكـــاتب ســـيطرة أل

ن تبقى شعوب ألمغارب و تونس تحت هيمنة طبقاتهــا ألحاكمــة ألكمبرأدوريــة
أ
إن هــذه. ألشعب ألصحرأوي كلية، و يريد أ

كـثر حينمــا يحلــل ألشــرط ألثــاني، ألــذي يقــوم علــى قاعــدته ألنــدماج ألقتصــادي، شــرط ألتــوأزن، تــوأزن
أ
ألنقطــة تتوضــح أ

ألقــوى ألسياســية و ألقتصــادية للمجموعــات ألمــدعوة لنجــاز ألوحــدة مــن بعــد، و إل ســتتعرض لخطــر ســيطرة بلــد مغربــي
خر

آ
تــونس و ليبيــا ت و حـتى ل نـذهب بعيـدأ،- ألمغرب و موريطانيــا ت ألجزأئـر: ولعلو يميز بين ثلع مجموعاتف.. على أ

ن يــبرر وجـود مجموعـة ألمغــرب موريطانيــا،
أ
ن ولعلــو يخــرق بنفســه شــرط ألتــوأزن، و إل فكيــف يمكنـه أ

أ
ينبغي تسـجيل، أ

حــدأع ألحاليــة تؤكــد ذلــك
أ
ف. ولعلــو يــبرز هنــا مــن. إذن فبالضــرورة ســتنبني هــذه ألمجموعــة علــى علقــات ألســيطرة، و أل

ي حد تذهب به ألشوفينية و غريـزة ألســيطرة
أ
إنــه ليــس بريئ فـي دعـوته لخلـق ثلع مجموعــات، إن مـا يريــده. جديد إلى أ

نظمــة ألمسـيطرة
أ
ن تتكون على جانبي ألجزأئر مجموعتان قويتــان تســمحان بتطويقهــا و ألـدفع بهــا إلـى ألتحــالف مــع أل

أ
هو أ

كـثر من ذلك. على هاتين ألمجموعتين
أ
رضــية. إن ألمبريالية ل تطلب أ

أ
إنه يقترح ألستغلل ألمشترك للثروأت، تحت أل

ل يشــبه هــذأ ألحــل، ألحــل ألــذي طبختــه ألمبرياليــة بصــدد). مثل حديــد ألجــبيلت(ألموجــودة قــرب ألحــدود ألمغربيــة 
أ
أ

رأضي ألصحرأوية و أستغلل ألفوسفاط من طــرف ألنظــامين ألمغربـي و ألموريطــاني، تحــت رعايــة، و(ألصحرأء 
أ
تقسيم أل

بتزكية و مشاركة ألنظام ألسباني، ألذي يعمل لحساب ألمبريالية؟
خـر ألتحليـل، فـإن خطابــات ولعلـو ألحلـوة، و 

آ
ل تشـبه درسـا محفوظــا حفظـا" ألنظريــات"فـي أ

أ
ألـتي يقـدمها لنـا، أ

تباعه؟
أ
وربيين مثل بيرو و أ

أ
ساتذته أل

أ
.6جيدأ، تلقاه من أ

كـثر، ألهجومــــات ألــــتي ل تخلــــو مــــن مقاصــــد، و ألــــتي يوجههــــا ف.ولعلــــو ضــــد
أ
ينبغــــي علينــــا أن نحلــــل بتفصــــيل أ

.ألجزأئر، و ألتي تهم موأقفها ألمعادية للمبريالية
ن يكـتمــل، إل إذأ أنطلقنــا مــن تعريـــف وأضــح لموقفنــا تجــاه ألنظــام

أ
إن ألجــوأب علــى هــذه ألتهامــات ل يمكــن أ

ـــــي ـــــري وألثـــــورة فـــــي ألمغـــــرب ألعرب ي ف. ألجزأئ
أ
ول، بصـــــدد رأ

أ
ـــــر . أ ن ألجزأئ

أ
ـــــا تلـــــبي ألحاجيـــــات ألســـــترأتيجية"ولعلـــــو، ب

نظمــة تعــرف مرحلــتين فــي تطورهــا". للمبرياليــة
أ
ن هــذه أل

أ
ن هــذه7نحــن نعــرف بشــكل عــام، أ

أ
، مرحلــة ألصــعود، حيــث أ

نذأك، ألندماج ألقتصادي ألمغربي ـ  6
آ
زمة ألقتصادية وألمالية ألقائمة أ

أ
)نســبة للمغــرب ألعربــي(إن ألبنك ألدولي في تقريره أقترح فيما أقترح لحل أل

ن يتحقق على مستوى ألمشـاريع ألقتصـادية ألمشــتركة، وحســب ألبنـك ألـدولي فـإن ألنـدماج ألقليمــي لـدول ألمنطقـة سـيكون مهمـا جـدأ
أ
ألذي يجب أ

نه
أ
نه سيسمح بتخفيض تكاليف ألنمو وذلك ل

أ
:ل
هميــة مـن ألمشـاريع ألوطنيــة(ألمغرب وتونس ستستفيدأن من ألطاقة ألرخيصة، ستقتصد في ألنفقـات - 

أ
كـثر أ

أ
، ألســوق سـتكون)ألمشـاريع ألمشــتركة أ

خيرأ فإن إنتاج ألمؤسسات ألمعدنية ألجزأئرية وألمغربية، وكذلك ألسياسة ألمشتركة للصناعات ألتركيبية ستكون منسقة
أ
وسع، وأ

أ
.أ

سـمالي ومــن محـاولت ألمبرياليــة ألمتتاليــةـ  7
أ
نظمــة ألبورجوأزيـة ألصــغيرة، برهنــت عـن عجزهـا ألتـاريخي مـن ألنفلت كليــة مــن عمليــة ألتطـور ألرأ

أ
إن أ

جــل إقامــة وتوطيــد دكـتاتوريــة ألبروليتاريــا،" لصــطيادها"
أ
فقــط ، إن ألتصــاعد فــي تجــدير ألصــرأع ألطبقــي تحــت قيــادة ألحــزب ألماركســي أللينينــي مــن أ

خـذأ بعيـن ألعتبـار ألثـورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة ألشــعبية
أ
يسمح بتحقيق ألقطيعة ألتامة مع ألمبريالية، و يقود ألجزأئـر إلـى طريــق ألشــترأكية، وهـذأ أ
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هدأف مصلحة طبقية ضـيقة، تقـوم بنضــال معـادي للمبرياليـة فـي

أ
جل أ

أ
نظمة ألتي دعمتها موجة شعبية قوية، و من أ

أ
أل

ســمالي
أ
تطــابق متمنيــات) ألصــاعدة(هــذه ألمرحلــة . ألخــارج، و تحطــم ألعوأئــق ألقتصــادية ألــتي تقــف فــي وجــه ألتطــور ألرأ

ألبرجوأزية ألصغيرة في ألسلطة، لتحتــل مكانهــا تحــت ألشــمس فـي ألســوق ألمبرياليــة، و هـذأ مــا يحــدد مضـمون نضــالها
حســن للتبــادل، نقــل ألتكنولوجيــا(ألمنــاهض للمبرياليــة 

أ
علــى ألمســتوى ألــدأخلي، فــإن ألبرجوأزيــة ألصــغيرة). شــروط أ

ســـمالي، و تحـــاول تكســـير ألعوأئـــق ألقطاعيـــة و ألكمبرأدوريـــة ألـــتي تحـــول دون هـــذأ ألتطـــور
أ
ترغـــب فـــي تحقيـــق تطـــور رأ

ميم (
أ
و بالتــالي، علــى ألمســتوى ألــدأخلي، تتميــز ألبرجوأزيــة ألصــغيرة، خلل هــذه ألمرحلــة،...)  ألصــلح ألزرأعــي، ألتــا

. 8بموأقفها ألتقدمية و ألمعارضة للمبريالية
ن تتجاوزهــا ألجمـاهير ألشـعبية، و ألـتي ل يمكنهــا

أ
لكــن نظــرأ لطبيعـة ألبرجوأزيــة ألصــغيرة، و ألـتي تخشــى دومــا أ

ســمالي
أ
ن ألتطــور ألرأ

أ
خــرى نظــرأ ل

أ
بالتــالي تعبئتهــا بشــكل فعــال لموأجهــة حاســمة ضــد ألمبرياليــة مــن جهــة، و مــن جهــة أ

ألكامــل فــي ألبلــدأن ألتابعــة، هــو تاريخيــا محكــوم عليــه بالفشــل، ألشــيئ ألــذي يــؤدي بالبرجوأزيــة ألصــغيرة للتحــول بعــد
و محلية، و هذأ ما نسميه مرحلة أنحدأر 

أ
.ألبرجوأزية ألصغيرة) تقهقر(برهة من ألزمان إلى برجوأزية كمبرأدورية أ

ن ماسؤمل مامطسوح حاايا هو ماتااي و ماثاني ؟: مإ
أ
واى م
أ
هل ماجزمئس تعيش حاايا ضمن مامسحم  مل

للجوأب على هذأ ألسؤأل نرى من ألمهم إبرأز درأسة ألتجربة ألمصـرية، و ألعمـل علـى إبــرأز ألفــوأرق بيــن ألنظـام
ن برجوأزيــة ألدولــة توجــد حاليــا فــي ألمرحلــة أنحــدأر، فهــذأ. ألمصــري و ألنظــام ألجزأئــري

أ
فبالنســبة لمصــر، نحــن نعــرف أ

مــال و طموحــات ألجمــاهير
آ
ألنظام تخلى عن كـل إرأدة لمقاومـة ألصــهيونية و ألمبرياليــة، و هـو بعملــه هـذأ ت يخــون كـل أ

ســـمال(
أ
ساســـية، ألتفتـــح ألكلـــي علـــى ألرأ

أ
ســـعار ألمنتوجـــات أل

أ
تحويـــل قطـــاع ألدولـــة إلـــى قطـــاع خـــاص، أرتفـــاع كـــبير فـــي أ

رأضــي ألمحتلـة مـن طـرف إســرأئيل، و
أ
جل تحريـر أل

أ
جنبي، ألتخلي عن مكـتسبات ألناصرية، ألتخلي عن ألنضال من أ

أ
أل

ي مســاعدة للشــعب ألفلســطيني 
أ
إن هــذه ألمرحلــة قــد تمــت بســرعة نظــرأ لطبيعــة ألنظــام ألمصــري، فهــذأ...). كــذلك عــن أ

خيــر جـــاء نتيجـــة أنقلب 
أ
، و ألــذي حـــدع علـــى إثــر ألوضـــعية ألمتفاقمــة لنظـــام فـــاروق ألعـــاجز تمامـــا عـــن تحقيـــق1952أل

إن نهايـــة هـــذأ ألنظـــام عرفـــت نمـــو حركـــة جماهيريـــة وأســـعة، تميـــزت). ألتحريـــر ألـــوطني و ألجتمـــاعي(ألمهمـــات ألوطنيـــة 
حــرأر"بعفويــة و بضــعف تنظيمهــا، لكــن ألوضــع كــان ينــذر بتحــول نحــو وضــع ثــوري، و لــذأ فــإن أنقلب 

أ
جــاء" ألضــباط أل

. خصيصا لتوقيف هذأ ألمد
ســاس إلــى

أ
 بال

أ
خــذت ألســلطة، ليــس لهــا جــذور عميقــة دأخــل ألجمــاهير، و ســتلجا

أ
إن ألبرجوأزيــة ألصــغيرة ألــتي أ

إن هــذه ألمميــزأت ألــتي تمتــاز بهــا ألبرجوأزيــة ألمصــرية، هــي ألــتي تفســر. قمــع ألحركــات ألجماهيريــة ألــتي كــانت تتجاوزهــا 
و. ضـــعفها و عـــدم ثباتهـــا فـــي ألصـــرأع ضـــد ألمبرياليـــة

أ
ن أنحطاطهـــا و تحولهـــا إلـــى برجوأزيـــة كمبرأدوريـــة أ

أ
و هـــذأ مـــا يفســـر أ

.دأخلية قد تم بسرعة
جــل ألتحــرر ألــوطني، و نضــال طويــل و شــاق،

أ
مــا فــي ألجزأئــر، فالبرجوأزيــة ألصــغيرة نبعــت مــن ألنضــال مــن أ

أ
أ

دى فيه ألشعب ألجزأئري ثمنــا غاليــا بتضــحياته، فالبرجوأزيــة ألصـغيرة شـاركت بنشــاط فـي هـذأ ألنضــال، و تمكنــت مــن
أ
أ

.في ألغرب ألعربي ومسيرة ألثورة ألعربية
سمالية ألدولة، وألبورجوأزية ألصغيرة حينما تكون في ألسلطة، تتحول إلى بورجوأزية ألدولةـ  8

أ
حيانا شكل رأ

أ
سمالية ياخذ أ

أ
.إن تطور ألرأ
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خطاء ألحزب ألشيوعي ألجزأئري

أ
خذ مركز ألقيادة، مستغلة بشكل خاص أ

أ
صــبحت. أ

أ
في هذأ ألنضال ألطويــل و ألشـاق، أ

كـثر جذرية، و تمكنت من أكـتساب ألجماهير ألجزأئرية، لهذأ لعبت، و ل زألــت تلعــب دورأ تقــدميا
أ
ألبرجوأزية ألصغيرة أ

هميـــة و جســـامة ألتضـــحيات ألـــتي قـــدمها ألشـــعب ألجزأئـــري، و تعـــبئته
أ
و معاديـــا للمبرياليـــة، و زيـــادة علـــى هـــذأ، فـــإن أ

و هكــذأ. ألطويلة على نطاق وأسع خلل حرب ألتحرير، ما زأل يفرض على ألنظام ألجزأئري تبني موأقف تقدميــة متقدمــة
جــل ألتحــرر ألتــام

أ
ن تلعــب دورأ أيجابيــا فــي نضــال شــعوب ألمنطقــة مــن أ

أ
لة. يمكــن للجزأئــر، أ

أ
إن موأقــف ألجزأئــر فــي مســا

.9ألصحرأء، حتى و إن ل تخلو كليا من خلفيات، فهي موأقف ل يمكن تجاهل إيجابيتها من وجهة ألنظر هذه
و

أ
ي تضــامن عربـي أ

أ
نهــا ل تعـبر فـي ألحقيقــة عــن أ

أ
ن ألجزأئــر مناهضـة للمبرياليــة لفظيــا، و أ

أ
يزعم فتــح ا ولعلـو أ

ثمـان ألبـترول، عـدم مشـاركـتها فـي(مـع دول ألعـالم ألثــالث 
أ
مثل رفضــها لمسـاعدة دول ألعــالم غيـر ألنفطيـة، بعـد أرتفــاع أ

كـتوبر، أختيار تحالفات لمبدئية، مثل مع إيرأن 
أ
ن). حرب أ

أ
 منــاهض للمبرياليــة كـان علــى ألجزأئــر أ

أ
ي مبـدأ

أ
أنطلقــا مــن أ

نظمـة عميلـة للمبرياليــة؟ فكــل إعانــة
أ
غلبية هذه ألدول تحكمهــا أ

أ
ن أ

أ
يساعد ألدول ألتي ل تتوفر على ألبترول، مع ألعلم أ

نظمة و للمبريالية، و ليس لشعوب هذه ألــدول
أ
و إعانات تكون هدأيا لهذه أل

أ
ثمان أ

أ
فيــم يخــص. لهذه ألدول على شكل أ

نظمـة
أ
كـتوبر، فليس من ألضــروري ألتعميـق فـي طبيعـة هـذه ألحـرب، و مـا كـانت تنتظـره منهــا أل

أ
عدم ألمشاركة في حرب أ

نظمـة ألـتي أعــترفت بالعناصــر أليجابيــة لهــذه ألحـرب، و
أ
في مصر و سوريا في ألعهد ألجديد للستسلم مــن طــرف هـذه أل

كـتوبر
أ
.كذلك في ألهجوم ألرجعي ألذي تقوم به هذه ألدول في ألمنطقة بفضل ألذي أستطاعوأ أسترجاعه بعد حرب أ

ثمــان ألنفــط، فــإنه مــبرر
أ
جــل ألحفــاظ و ألزيــادة فــي أ

أ
خيــر، فيمــا يخــص ألتحــالف ألجزأئــري ت أليرأنــي مــن أ

أ
فــي أل

مريكيــة 
أ
ألــتي تهــدف إلــى) ألمــارأت ألعربيــة، ألســعودية، ألكــويت(بالنضــال ضــد منــاورأت ألــدول ألعميلــة للمبرياليــة أل

وربييــن
أ
عطـت درسـا لحلفائهــا أل

أ
سعار ألبترول، تمشيا مع متمنيات ألوليات ألمتحدة، ألتي بعد أن أ

أ
و تخفيض أ

أ
أستقرأر أ

ثمان ألبترول
أ
دأءأت ألناجمة عن أرتفاع أ

أ
زمة أل

أ
.و أليابانيين، ترغب رغم ذلك في ألتخفيف من حدة أ

ن نــرى كيــف يمكــن بــالملموس، فــي ألوضــع ألرأهــن
أ
وضــحنا موقفنــا مــن ألنظــام ألجزأئــري، مــن ألمفيــد أ

أ
ن أ

أ
بعــد أ

ن ألوحــدة فــي ألمنطقـة سـوف تتحقــق فــي ألنضــال ألمشـترك لشــعوب ألمنطقــة. طرح مشكل ألوحدة في ألمنطقة
أ
نعتــبر بـا

عـــــدأئها ألطبقييـــــن و ألمبرياليـــــة، إذن، فـــــإن مـــــا يحـــــدد فـــــي ألنهايـــــة إمكانيـــــة ألوحـــــدة، ليســـــت مســـــالة ألتكامـــــل
أ
ضــــد أ

ســس وحــدة
أ
خــر، إن ألــذي سيضــع أ

آ
ألقتصــادي، بــل ألصــرأع ألطبقــي للتشــكيلت ألجتماعيــة لهــذه ألــدول، و بمعنــى أ

علـــى نحـــو ألثـــورة ألوطنيـــة ألديموقرأطيـــة
أ
ألشـــعوب هـــو تطـــور ألصـــرأع ألطبقـــي، إن هـــذأ ألنضـــال ســـيتمخض فـــي مرحلـــة أ

.ألشعبية
إن إمكانيات ألوحدة موجودة لدى ألتشكيلت ألجتماعية، حيث ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشــعبية تتقــدم

كـثر تقـــدما فـــي ألغـــرب ألعربـــي 
أ
ن ألثـــورة ألوطنيـــة ألديموقرأطيـــة ألشـــعبية أ

أ
ألمغـــرب،(بخطـــوأت مترأصـــة، فمـــن ألوأضـــح أ

سباب ألتالية) ألصحرأء، موريطانيا 
أ
:لل

دأتها ألثورية- 
أ
:في ألمغرب يحتد ألصرأع ألطبقي يوما بعد يوم، و ألجماهير في طريق صهر أ

.أحتدأد ألصرأع ألطبقي وضعف ألطبقة ألحاكمة ألكمبرأدورية: إن ألوضعية في موريطانيا مماثلة- 

إن ألتضامن ألذي يلقاه نضال ألشعب ألصحرأوي من طرف شعوب ألمنطقة، ما هو إل تعبيرأ عـن ألوحــدة ألنضــالية لهـذه ألشــعوب ضـد ألمبرياليــةـ  9
إن ألرتباط بين ألثورة ألصحرأوية وثورأت شعوب ألمنطقة ضروري، كما أن قيادة هذه ألثورأت من طرف ألحركات ألماركسية أللينينية، هــي. وألرجعية

فق بروليتاري
أ
مام نحو ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية في أ

أ
جل تقدمها إلى أل

أ
.مسالة رئيسية وملحة، من أ
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.إن ألنضال ألتحرري في ألصحرأء يحرز على أنتصارأت هائلة- 

عمــال، فســتكون وحــدة ألغــرب ألعربــي
أ
و علــى عكــس ذلــك، فــإن فــي. إذن، إذأ كــانت تمــة وحــدة فــي جــدول أل

سـباب
أ
ألتشكيلة ألجتماعية ألجزأئرية، لم يصل بعد ألصرأع ألطبقي إلى ألمستوى ألذي وصل إليه فـي ألغـرب ألعربـي لل

نفــــا 
آ
وردناهـــــا أ

أ
تحقيــــق ألتناقضــــات بفعـــــل ثقــــل أليديولوجيــــة ألبورجوأزيــــة ألصــــغيرة و ألمكـتســــبات ألجتماعيــــة(ألــــتي أ

).للجماهير
مــــا فــــي تــــونس، فالوضــــعية تختلــــف، و لكــــن لشــــروط موضــــوعية و ذأتيــــة 

أ
طبيعــــة ألنظــــام، ضــــعف ألتنظيــــم(أ

نه قد بلغ ألمستوى ألذي عليــه فــي ألمغــرب مثل)ألجماهيري
أ
و نفــس ألشــيء. ، فإن ألصرأع ألطبقي رغم أحتدأده ل يظهر أ

.بالنسبة لليبيا
نـه أنطلقـا مـن ألتطـور أللمتكـافئ فـي ألصـرأع ألطبقـي فـي ألمنطقـة، و للروأبــط ألتاريخيــة ألوثيقــة

أ
و هكذأ يظهـر أ

.بين شعوب ألمغرب و ألصحرأء و موريطانيا، فالشروط ألملئمة للوحدة موجودة حاليا في ألغرب ألعربي
إن فتــح ا ولعلــو يطــرح ألنقيــض تمامــا، فالنــدماج ألقتصــادي يهــدف إلــى تحويــل مجــرى ألصــرأع ألطبقــي فــي
ألمنطقــة و تخليــد هيمنــة ألطبقــة ألحاكمــة ألكمبرأدوريــة علــى شــعوب ألمنطقــة، و إخــرأج ألجزأئــر مــن حلبــة ألنضــال ضــد
ن تتلءم و ألسـترأتيجية ألمبرياليـة، هـذأ هـو مـا يسـميه كاتبنــا ألموقــف ألمعـادي

أ
جـل أ

أ
ألمبريالية و عزلها و تطويقها من أ

ن ألمبرياليــة تــدفع إلــى تكــوين مجموعــات
أ
للمبرياليــة، هــو ألــذي يعــترف بنفســه فــي إحــدى ألخلصــات، حيــن يقــول بــا

مــل فــي
أ
خير تا

أ
وسع لمنتوجات ألتجهيز و ألموأد ألمصنعة، و في أل

أ
ن هذه ألوحدأت ستكون سوقا أ

أ
أقتصادية إقليمية، ل

نظمة ألتقدمية
أ
ن تلعب دور تهدئة متطلبات أل

أ
نظمة ألرجعية دأخل هذه ألمجموعات، أ

أ
رغــم كــل هــذأ، فــإن فتــح ا. أل

هــل تكــوين هــذه ألمجموعــات ألقليميــة و: و إذأ ذهبنــا بعيــدأ نتســاءل. ولعلــو ل يقــترح غيــر ألمغــرب ألعربــي ألقتصــادي
ليــس تكــوين مغــرب عربــي

أ
خــرى إضــافية بالنســبة للمبرياليــة؟ أ

أ
بالخصــوص ألمغربيــة، ل تحتــل ســوى مجموعــة إقليميــة أ

حسن وسيلة لبعاده نهائيا من ألعــالم ألعربــي و دمجــه فــي
أ
نظمة ألرجعية، أ

أ
وربا و تحت تسيير أل

أ
كـثر تبعية ل

أ
أقتصادي أ

وربــي
أ
ســس ألوحــدة، إنــه. ألعــالم أل

أ
ففــي ألــوقت ألــذي يضــع فيــه نضــال ألشــعوب ألعربيــة ضــد ألمبرياليــة و ألصــهيونية أ

ن تكسر طموحات ألجماهير و تحولها لصالحها و ذلك باقترأح خلق مجموعات إقليمية
أ
.لحيوي بالنسبة للمبريالية أ

ن موأقـــف ولعلـــو تخـــدم مصـــالح ألبورجوأزيـــة ألصـــغيرة
أ
إن ألبورجوأزيـــة. إن ألســـؤأل ألمطـــروح إذن، هـــو كيـــف أ

سـاتذة، مهـن حـرة، و مثقفيـن عمومـا(ألصغيرة ألعصـرية 
أ
مــل فـي ألحصـول علـى بعــض ألمتيـازأت مـن سـيطرة ألنظـام) أ

أ
تا

ن تتطــور. (ألمغربي علـى ألغـرب ألعربـي
أ
و). إن أســتغلل ألخيــرأت ألمتزأيــدة فـي ألمنطقـة سيسـمح للبورجوأزيــة ألصـغيرة أ

ن فتـح ا ولعلـو و حزبـه يتمنيـان ألحصــول علـى بعــض ألمتيــازأت ألسياسـية 
أ
يضــا أ

أ
؟ و"لخـدمتهما للنظـام"من ألممكن أ

ذنـا صـاغية
أ
ن ألطبقـة ألحاكمـة ليسـت لهـا أ

أ
توضـح" للتحـاد ألـوطني"إن مـرور ألنتخابــات و ألحكومـة ألحاليـة : لكن يبدو أ

ي مشاركة، رغم ألخدمات ألجليلة ألتي تم تقديمها
أ
.ذلك، فالبورجوأزية ألصغيرة و حزبها، بقيا بعيدين عن أ
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نحو ماتصعيد في ماصحسمء
رضي  سياسي  امةقاش333 
أ
 333م

ك3تويس 31
أ
1979 م

خيـرة، ضـد ألشــعب ألصـحرأوي،
أ
إن ألحـرب ألسـتعمارية ألـتي يخوضــها ألنظـام ألمغربـي، أبتـدأءأ مـن ألشـهور أل

ولى، تتميز بالمظاهر ألتالية. بلغت مرحلة عليا
أ
:هذه ألمرحلة ألجديدة، ألتي ل نعيش حاليا إل علماتها أل

:تقوي  مادمخل )1

بعـــد أحتلل ألدأخلـــة مـــن طـــرف ألقـــوأت ألمغربيـــة، أرتمـــى مجمـــوع ألقـــوى ألسياســـية ألشـــرعية فـــي ألمغـــرب، و
جنــدت كــل إمكانيــات ألنظــام، و ألصــحافة كلهــا، فــي حملــة تمجيــد شــوفيني، لــم يســبق لهــا مثيــل، إل فــي زمــن ألمســيرة
ولــى مــن ألســنة بســبب تطــور نضــال ألجمــاهير،

أ
يضــا، ألــتي ظهــرت مهترئــة فــي ألشــهور أل

أ
ألخضــرأء، و ألجبهــة ألدأخليــة أ

قل على مستوى ألوأجهة ألسياسية 
أ
ن تلتحم من جديد على أل

أ
). مقدمة ألمشهد ألسياسي(أستطاعت أ

حـزأب ألصـلحية ألبورجوأزيــة ألصـغيرة
أ
إن فرملـة ألنضـالت هـاته، أبتـدأءأ مـن بدأيـة مـاي، بالنســبة لقيـادأت أل

.وجدت نفسها متينة
وأخــر شــهر شــتنبر،

أ
و فــي هــذأ ألســياق، أســتطاعت أللجنــة ألمركزيــة للتحــاد ألشــترأكي للقــوأت ألشــعبية، فــي أ

تبنـي قـرأر، و ألـذي بقــدرما يؤكـد كليـا علـى ضـرورة تركيـز كـل شـيء علـى ألحـرب فـي ألصـحرأء، ل يطـرح إل شــرطين لتطـبيع
خيـــرة فـــي ثمـــن ألســـكر و ألزيـــت مـــن جهـــة، و رفـــع ألعقوبـــات عـــن ألمناضـــلين ألنقـــابيين،

أ
ألوضــــــعية،إلغاء ألزيـــادأت أل

بريــل ألماضــي، و إطلق ســرأح ألمناضــلين ألــذين تــم تــوقيفهم فــي ذلــك ألــوقت مــن جهــة
أ
ألمتخــذة فــي حقهــم فــي شــهر أ

خرى
أ
.أ

إن تقويــة ألجبهــة ألدأخليــة هــذه، كــانت وأحــدة مــن ألعناصــر ألــتي ســمحت للنظــام بموأجهــة تصــعيد ألعمليــات
.ألعسكرية و تعزيز موقفه، في بحثه عن مساندين جدد لهذأ ألهدف

:ماتصعيد ماعسكسي ) 2

ي تصعيد، هو مسالة جدلية
أ
ول مـن سـنة . إن ألتصعيد ألعسكري، كا

أ
سـدس أل

أ
، و أبتـدأءأ1979ففـي غضـون أل

ول أحتلل لطانطان في نهاية يناير 
أ
، كبدت ألبوليساريو ألجيوش ألمغربية هزأئــم فادحـة، و فـي عمـق ألـترأب1979من أ

مامهــا، إل جيشــا مغربيــا مهزومــا 
أ
، كــان عــدد ألفــارين مــن)بــدون معنويــات(ألمغربــي، فهجومــات ألبوليســاريو، لــم تجــد أ

.صفوفه يتزأيد باستمرأر
إن ذروة ألنجاحات ألدبلوماسية للبوليساريو، فــي منروفيــا، مــن جهــة، و ألمصــاعب ألدأخليــة للنظــام ألمغربــي،
ن ألهزيمـــة بالنســـبة للمغـــامرة ألســـتعمارية

أ
ن تقـــود إلـــى خلصـــة، و هـــي أ

أ
خـــرى، يمكنهـــا فـــي هـــذأ ألســـياق، أ

أ
مـــن جهـــة أ
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ن تكــون قريبـة

أ
، مـن1979و ضــمن هـذه ألشــروط، فقـد أســتطاع ألنظــام ألمغربــي، أبتـدأءأ مــن صــيف . ألمغربية، يمكــن أ

ن يحصل على نفس جديد
أ
.أ

علـــن عنـــه رئيـــس ألدولـــة
أ
مــر وأضـــح، كمـــا أ

أ
ســـباب، علـــى مســـتوى ألسياســـة ألدوليـــة، لكـــن أل

أ
ســـنعالج لحقـــا، أل

ســلحة: "ألمغربية، بإفرأن نهاية غشت خلل أستقبال نظمه على شرف ألبعثة ألعسكرية ألمغربيــة ألعائــدة مــن ألزأييــر
أ
أل

علــن ذلــك
أ
ن، كمــا أ

آ
ن فــي إيقــاع غيــر مســبوق، مــن فرنســا، مصــر، و هــي أل

آ
ألحديثــة ألجديــدة، و ألكـثيرة، تصــل منــذ أل

مريكية
أ
يضا من ألوليات ألمتحدة أل

أ
تي أ

أ
".كارتر، ستا

ـــة، مـــن ضـــمنها بالخصــــــوص،ألطائرأت كـــبر جـــدأ للقـــوأت ألجوي
أ
ســـلحة، بشـــكل خـــاص، تقـــدم تعزيـــزأ أ

أ
هـــذه أل

خيـرة للقـوأت ألمغربيـة، باسـتعادة ألسـيطرة 1ميرأج ف: ألمطاردة ت ألمقنبلة ألفائـقة ألحدأثة
أ
ألـتي سـمحت فـي ألفـترة أل

حزمة ألدفاعية للمدينة من طرف جنود ألبوليساريو
أ
.على مدينة سمارة، بعدما تم سابقا أخترأق أل

و في نفــس ألـوقت، أسـتطاعت ألبوليســاريو، بعـد أنســحاب ألجمهوريـة ألموريطانيــة مـن ألحـرب، تركيـز قوأتهــا و
.هجماتها على جنود ألمغرب، بلغت مستويات لم يتم ألوصول إليها، لحد تلك ألساعة

نـــزرأن، مباشـــرة بعـــد أحتلل ألدأخلـــة، عـــن طريـــق لبـــويرأت، و
أ
و قـــد ميـــزت هـــذأ علـــى ألخصـــوص، معركـــة بئـــر أ

.مؤخرأ، باخترأق ألدفاعات باسمارة بوأسطة فرقة عسكرية مهمة، و مجهزة جدأ
ن

أ
ن، بعــد إعلن كــارتر عــن تقــديم ألمســاعدة ألمتزأيــدة مــن ألســلح إلــى ألمغــرب، كــان رد فعــل ألجزأئــر، أ

آ
و أل

يضــا متزأيــدة
أ
ن مســاعدتها للبوليســاريو ســتكون أ

أ
علنــت أ

أ
ن، تــم ألنخــرأط فيــه بشــكل جلــي،. أ

آ
و هكـذأ، فالتصــعيد منــذ أل

.من هنا و من هناك
فما هي ألنعكاسات ألعسكرية لذلك على ألمغرب؟ 

ن ألنظام ألمغربي، كمـا بالنسـبة لـدأعميه و 
أ
نهـم قـد أستخلصـوأ ألــدروس مـن) مستشـاريه(يظهر أ

أ
ألمبريـاليين، أ

.هزأئم بدأية ألسنة، و من ألتحلل ألجاري للجيش ألمغربي
سـلحة 

أ
كيـد علـى أل

أ
تتلءم مـع محـاولت ألجـوأب ألكلسـيكي ألمعـروف) ذأت ألتقنيـة ألعاليـة" (ألمتطـورة"إن ألتا

مريكية، في موأجهة حروب ألتحرير ألشعبية، عندما تنهار معنوية
أ
صل، لدى ألمبريالية، و بصفة خاصة ألمبريالية أل

أ
أ

ـــذي يتكـــون مـــن نســـبة عاليـــة مـــن جنـــود ألصـــف، ألمنبثقـــة مـــن: ألجيـــش ألســـتعماري أســـتبدأل ألجيـــش ألكلســـيكي أل
نويـــــة فئت عســـــكريين محـــــترفين، منبثقيـــــن مـــــن ألبورجوأزيـــــة و

أ
ألشـــــعب، و بصـــــفة خاصـــــة، مـــــن ألفلحيـــــن، و مـــــن أ

سلحة ذأت ألتقنية ألعالية
أ
.ألبورجوأزية ألصغيرة ،باستخدأم هذه أل

ن ينقــذ ألنظــام ألمغربــي مــن ألهزيمــة ألعســكرية، ألدبلوماســية و
أ
ن حل مثــل هــذأ، يمكــن أ

أ
هــل يمكــن ألقــول، أ

بوأب؟
أ
ألسياسية، ألتي على أل

ين يقود
أ
قبل تفحص ألنعكاسات ألسياسية، ألدأخلية و ألخارجية، لمثل هذه ألطريق، فلنسجل قبل ذلك، أ

:ألمنطق ألدأخلي لهذه ألطريق

:عمى ماصعيد ملقتصادي )3
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ن ألقـوى ألمبرياليـة كــانت قـد وأفقــت علـى

أ
كـثر مـن ألتسـلح ألكلسـيكي، و كمـا أ

أ
هذأ ألتسلح يكلف غاليا جدأ، أ

ن بالنســبة للمغــرب، إضــافة إلــى
آ
كــد مــن ألضــمانات، هــذأ يــؤدي منــذ أل

أ
قــروض، فهــي ل تعطــي شــيئ بــدون مقابــل، و تتا

دأءأتـه، للحصــول علـى ألعملـة ألصـعبة ألضــرورية،
أ
كـثر لميـزأن أ

أ
ألثقل ألمتزأيد على مجموع ألساكنة، إلى ضــرورة مرأقبــة أ

للتمكــن مــن رد هــذه ألقــروض، وإن كــان ذلــك تخريبــا للقتصــاد ألمغربــي، و ســنحدد لحقــا، هــذه ألنعكاســات بشــكل
.دقيق

ساسا من ألطبقات ألبورجوأزية،- ب
أ
هذأ ألتحول في بنية ألجيش، في أتجاه جيش ذي نوأة أحترأفية، منبثقة أ

و ألبورجوأزيـــة ألصـــغيرة، و تعزيزهـــا ألكـــبير، يضـــاعف مـــن ألثقـــل ألمباشـــر و إمكانـــات ألبنيـــة ألعســـكرية، علـــى ألحيـــاة
. ألسياسية للبلد

مــر هنــا،
أ
ن تنتــج عنهــا، لكــن أل

أ
بــالطبع، ليــس مطروحــا ألــدخول فــي تخمينــات، حــول ألحتمــالت ألــتي يمكــن أ

فالقـــادة. 1971، و مـــن طبيعـــة مختلفـــة، لمـــا قبـــل 1972غشـــت  16يتعلـــق بعامـــل جديـــد، بالنســـبة لوضـــعية مـــا بعـــد 
كـتوبر

أ
خذ ألجيش ألسلطة، فهـو لــن يحتفــظ بهــا1974ألصلحيون، مثل عبد ألرحيم بوعبيد، ألذي صرح في أ

أ
نه إذأ أ

أ
، أ

نــه كمــا يقــول
أ
يضــا : "طــويل، ل

أ
وبســرفاتور" (فــي ألجيــش ألمغربــي" برتغــاليون"هنــاك أ

أ
، هــؤلء)أســتجوأب فــي لونوفيــل أ

خد ألجيش ت خلل فترة ألهيكلة ألحالية
أ
مل، لو أ

أ
.يوما ألسلطة- ألقادة ألصلحيون، سيتعرضون بشكل كبير لخيبة أ

:مادمخمي ) مامصادمات(مكامسة ماحسب في ماصحسمء و مامومجهات ) 4

ن، نظـرأ لهـذأ ألتصــعيد ألعســكري، مثــل ألــدخول فـي موأجهـة، مــن
آ
إن ألحرب في ألصحرأء تغير أتجاهها منذ أل

خرى ألكـتلة ألتي يقودها ألتحاد
أ
مريكية، و بين من جهة أ

أ
جهة، بين ألمعسكرين، ألمبريالي ألذي تقوده ألمبريالية أل

.ألسوفياتي
قـــل هـــذأ مـــا يقـــدمه ألنظـــام ألمغربـــي و صـــحافته، لنضـــال ألتحـــرر ألـــوطني للشـــعب ألصـــحرأوي، كحـــرب

أ
علـــى أل

يخوضها مرتزقة، تلعبت بهم ألجزأئر في ألماضي، و أليوم تتلعب بهم ليبيا، لكــن دأئمـا، يوجـد ألتحــاد ألسـوفياتي فـي
.ألخلفية

حمد ألعلوي مؤخرأ، في 
أ
):20/10/1979إلى  14من " لوماروك ما غازين"أفتتاحية (هكذأ، كـتب أ

وروبـــا مـــن"
أ
مـــا هـــو علـــى ألمحـــك، فـــي ألوأقـــع، هـــو ضـــرب أســـتقرأر أفريقيـــا و غزوهـــا، كشـــرط مســـبق، لتجـــاوز أ

طلسي، عن طريق ألجزأئر
أ
".ألجنوب، و وصول قوى تابعة للكـتلة ألشترأكية إلى ألساحل أل

كـثر تعقيــدأ
أ
شــياء هــي أ

أ
ن أل

أ
ن نضــال ألشــعب ألصــحرأوي، هــو قبــل كــل شــيء، نضــال تحــرر وطنــي، وأ

أ
لنقــل، بــا

نوعــا مــا، فيمــا يتعلــق بتقــديم ألــدعم لنضــال هــذه ألــدول ألعربيــة ألتقدميــة، ألجزأئــر و ليبيــا، كمــا ســنقوم بتبيــانه لحقــا،
حمــد ألعلــوي،

أ
ن أ

أ
نــه بــدون تصــدعات، و أ

أ
ألقطــب ألمعــارض لهــذه ألموأجهــة، هــو وأضــح تمامــا، ألشــيء ألــذي ل يعنــي أ

:ألناطق باسم ألنظام و ألبورجوأزية ألكمبرأدورية ألمغربية، يحدده في نفس ألفتتاحية
ن يكــون، و هــذأ ألختيــار قمنــا بــه هنــاك، إذن، "

أ
ســلحة إلأختيــار يجــب أ

أ
نفســنا، فلــن نتوصــل بال

أ
للــدفاع عــن أ

ن تكون معاديـة للمغـرب، . من ألغرب
أ
ن حلفاءنــا هـمألكـتلة ألشرقية أختارت أ

أ
"  عــاش ألغـرب  "  ألغـرب، إذن نقـول  :   و بمـا أ

).ألتسطير من طرفنا(
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ن هذأ ألختيار، كان قد تـم منـذ فـترة طويلـة، لكــن هـا هـو أليـوم، يصـرح بـه بصـوت مرتفـع

أ
نسجل من جانبنا، أ

.بدون خجل

درمج حسب ماصحسمء في مامومجهات مادواي ؟  ين يتموقع مإ
أ
م

مــر بمثابــة نظــرة تبســيطية، إذأ حــددنا حــرب ألصــحرأء، كجــزء بســيط مــن ألموأجهــة بيــن ألكـتلــتين،
أ
ســيكون أل

خـــرى يقودهـــا ألتحـــاد ألســـوفياتي
أ
مريكيـــة، و أل

أ
إن إدرأج حـــرب ألصـــحرأء، ضـــمن. وأحـــدة تقودهـــا ألوليـــات ألمتحـــدة أل

:ألموأجهات ألدولية، يكون في ألحقيقة على مستويين، أللذين، إذأ كانا متدأخلين فهما ليسا متشابهين
كـثر مــــع نضــــال ألتحــــرر ألــــوطني للشــــعب ألصــــحرأوي، و مــــع صــــرأع- 

أ
ول، ذلــــك ألــــذي يتــــدأخل أ

أ
ألمســــتوى أل

مة ألعربية
أ
معسكر ألنضال ألحازم ضد ألعـدو ألمباشـر: ألطبقات في ألمغرب، هو تلك ألموأجهة بين معسكرين ضمن أل

مريكيــة مــن جهــة، و
أ
ب ألمغــذي لــه، ألمبرياليــة أل

أ
مــة ألعربيــة، ألــذي هــو ألصــهيونية، و ضــد ألمبرياليــة ألــتي هــي أل

أ
لل

خرى
أ
مريكية من جهة أ

أ
مام ألصهيونية و ألمبريالية أل

أ
.معسكر ألستسلم أ

ألمستوى ألثاني ألذي ليس في ألوأقع غير ألموأجهة، على ألصعيد ألدولي، بين ألقوتين ألعظميين، ألوليات- 
مريكية و ألتحاد ألسوفياتي

أ
.ألمتحدة أل

:بهكذأ طرح، فإن ألتقاطب ليس متماثل
كيـدأت ألنظـام ألمغربـي، فنضــال ألتحــرر ألـوطني للشــعب ألصـحرأوي، و دعمـه مـن طـرف ألــدول- 

أ
على عكس تا

هــدأف و أســترأتيجية ألتحــاد ألســوفياتي، بــل بــالعكس، فنضــال
أ
ألعربيــة ألتقدميــة، ألجزأئــر و ليبيــا،ل يعنــي ألخضــوع ل

مـة ألعربيـة، إنـه يتعــارض مـع كـل خضـوع
أ
 مـن ألنضــال ألـوطني لل

أ
ألتحــرر ألـوطني للشـعب ألصـحرأوي، هـو جـزء ل يتجـزأ

ن يرفض ألتحالفات
أ
.خارجي، ألشيء ألذي ل يعني، أ

على هذأ ألصعيد، يستند فعل على تحالف ألتحاد ألسوفياتي، و ألبلدأن ألمتحالفة معه، و كـذلك علــى تضــامن
ســمالية، و

أ
يضــا علــى مســاندة، ليــس فقــط بروليتاريــا ألبلــدأن ألرأ

أ
كــل حركــات ألتحــرر ألــوطني فــي ألعــالم، و لكنــه يبحــث أ

مريكيــة
أ
كـثر أنفتاحــا مــن ألكـتلــة ألمبرياليــة أل

أ
يضــا بورجوأزيــة ألبلــدأن ألــتي لــديها نظــرة أســترأتيجية أ

أ
ألصــهيونية،- لكــن أ

مة ألعربية
أ
.بالنظر إلى مستقبل علقاتها مع حركة ألتحرر ألوطني لل

كـثر- 
أ
فــي ألمقابـل، بالنســبة للكـتلـة ألطبقيــة فــي ألمغـرب، ألــتي توجـد فــي ألسـلطة، و كـذلك بالنســبة للفئت أل

كـثر أرتباطــــا بالمغــــامرة ألســــتعمارية فــــي ألصــــحرأء، و ألبورجوأزيــــة ألوطنيــــة، و ألبورجوأزيــــة ألصــــغيرة،
أ
شــــوفينية، و أل

ســلحة ألمتطــورة، كمحــور: فاللتزأم ألتام، في ألحرب ألستعمارية في ألصـحرأء لـه منطقـه
أ
و هـو ألتبعيـة، إزأء مزوديــن بال

ن ألحــرب
أ
لموأصــلة ألحــرب ألســتعمارية فــي ألصـحرأء، بينمــا ألتماثــل بالنســبة لحــرب ألتحريــر ألشــعبية، غيـر صــحيح، و أ

.ألستعمارية في ألصحرأء، لكونها محور سياسة ألنظام ألمغربي، فهذه ألتبعية، ليست فقط عسكرية، و لكن سياسية

:مامصادر مادمخمي  امتةاقضات) 1

سلحة ألجديدة للمغــرب: مامصادر ماموضوعي  1 – 1
أ
،إن ألقوى ألمبريالية ألتي تقدم ألعون ألمستفيض من أل

ســعار مرتفعــة، و إذأ كـانت ألدولـة توأفـق علـى ألقــروض،
أ
سـلحة با

أ
ل تقوم بذلك مجانا، فمزودوها يجعلونها تـؤدي هـذه أل
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ن وصــلت فيــه إلــى رقــم ضــخم، بالنســبة للمغــرب،

أ
ن تســدد فــي وقــت ســبقت أ

أ
ن هــذه ألقــروض يجــب أ

أ
تظــل ألحقيقــة، أ

.بخمس مليارأت
جــل تســديد هــذه ألقــروض، و كــل ألتكــاليف ألدأخليــة لمجهــود حربــي متصــاعد، وجــب علــى ألشــعب شــد

أ
مــن أ

كـثر
أ
كـثر(ألحزأم أ

أ
).يزير ألصمطة أ

ول منـذ ســنوأت طويلــة، للمـوأد
أ
تي ألرتفــاع ألهــام، ألـذي جـاء فــي مرسـوم شـتنبر، أل

أ
من هنا ، بصــفة خاصـة، يــا
ساسية، مثل ألسكر 

أ
لكــن. %17إلـى  %15بمــا يعنــي مــن ) للتر/ سنتيم  40(و ألزيت ) كلغ/سنتيم  30(ألستهلكية أل

جــل ألحصـول عليهـا، فـالمغرب يجــب
أ
جل تسديد هذه ألقروض بالعملـة ألصـعبة، و مـن أ

أ
مر ل يتوقف عند هذأ، فمن أ

أ
أل

ساسـي،
أ
ن يســهر بشــكل أ

أ
دأءأت، و أ

أ
ن يضمن توأزن ميــزأن أل

أ
كـثر، لم يسبق له مثيل، أ

أ
ول و مسبقا، و بنشاط أ

أ
عليه، أ

كـثر للعجــز فــي ألميــزأن ألتجــاري
أ
ألــتي تــم" ألتقشــف"هــذه بالفعــل هــي ألكرأهــات ألــتي قــادت إلــى سياســة . علــى تقليــص أ

.80 – 78، مع ألمخطط ألثلثي 1978إقرأرها في يونيو 
ول لســنة  %25كــانت هــذه ألسياســة، قــد جــرت إلــى حصــر ألســتثمارأت ألصــناعية فــي 

أ
ســدس أل

أ
،1979فــي أل

ول لســنة 
أ
ســدس أل

أ
( 1978بالمقارنــة مــع أل . 1979/ 9/ 29نشــرة ســيديس، بتاريــخ   ن)

أ
لكــن ألنظــام أليــوم، مكــره إلــى أ

خيرة للقيود على ألصادرأت ل 
أ
طلقت صرخة إنذأر حــتى بالنســبة لنشــرة1979/ 9/ 17يذهب بعيدأ، فالجرأءأت أل

أ
، قد أ

خيـرة ، ألـتي تــم ألعلن عنهـا، تمثـل بشــكل"ألتي كـتبـت  ) 1979 / 9 / 29نشرة سيديس، (ألباطرونا 
أ
إن ألجـرأءأت أل

جــل 
أ
نهــا ضــرورية، مــن أ

أ
حمايتهــا بإيقــاع صــغير مــن ألنشــاطبسيط رجوعا إلى ألورأء، بالمقارنة مـع ألمعــايير ألــتي يعـترف با

). ألتسطير من طرفنا ("  ألقتصادي
كـثر مـــن

أ
لكـــن هـــذأ ألمـــس باليقـــاع ألصـــغير للنشـــاط، يمـــس فـــي صـــفوف ألبورجوأزيـــة، ألبورجوأزيـــة ألوطنيـــة أ

.ألبورجوأزية ألكومبرأدورية
خــرى،

أ
كـثر، بســبب قيــود ألقــدرة ألشــرأئية، مــن جهــة أ

أ
نشــطة ألموجهــة للــدأخل، هــي ألــتي مســت أ

أ
ول، فــإن أل

أ
أ

كـثر، بســبب هـذه ألصـعوبات ألجديـدة، ألـتي تمثلهـا ألمنافسـة
أ
سـوأق هـم ألخاسـرون أ

أ
فالصناعيون ألذين يـزودون هـذه أل

و من باب ألمفارقة، فـالجرأءأت ألموجهـة نحـو تقليـص ألـوأردأت، تعـوق ألصــناعيين ألمحلييــن ألمتوسـطين،. ألخارجية
جــــال

آ
جنبيــــة، و هــــذأ بســــبب أرتفــــاع أ

أ
جــــانب، و ألصــــناعيين ألكبــــار، ألمرتبطيــــن بالمجموعــــات أل

أ
لصــــالح منافســــيهم أل

ولية، و ألموأد نصف ألمصنعة
أ
.ألتسليم، ألتي ترجع إلى صعوبات في ألوأردأت من ألموأد أل

ن تؤدي بالفئت ألعريضة من ألبورجوأزيــة ألوطنيــة،
أ
سس ألموضوعية نفسها، ألتي كانت قادرة أ

أ
هكذأ، فإن أل

.إلى ألرتباط بكـتلة ألنظام، في زخم ألسياسة ألشوفينية للعدوأن ألستعماري في ألصحرأء ،هي موضع تساؤل
ما بالنسبة للجمـاهير، فـإطلق ألدعايـة حـول ضـم 

أ
ثمـان" ألدأخلـة"أ

أ
، هـل ســيؤدي أليـوم إلـى نسـيان أرتفاعــات أ

مـر إلـى طــرح ألسـؤأل ألجـوهري
أ
:ألسكر و ألزيت، و ألبطالة ألتي ستتصاعد غـدأ؟ فالجمـاهير شـيئ فشـيئ، سـيؤدي بهــا أل

تي لنا ألحرب؟
أ
بماذأ ستا

ن تطــرح شــعار
أ
ســاس ألموضــوعي، ألــذي سيســمح للقــوى ألثوريــة، و ألتقدميــة ألمغربيــة، بــا

أ
معارضــة"هــذأ هــو أل

.، و نفس ألشعار هذأ سيؤدي موضوعيا إلى دعم تقرير ألمصير للشعب ألصحرأوي"ألحرب
:مامصادر ماذمتي  2 – 1
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لقــد تــم ألتعــرض لهــا ســابقا، فبالنســبة للشــعب، كمــا بالنســبة للقــوى ألسياســية، ألــتي تنتمــي للثــورة ألعربيــة،
كـثر وضــوحا مــن ألســابق، مــن فــي نهايــة ألمطــاف

أ
فالمرحلــة ألجديــدة للحــرب فــي ألصــحرأء، تعمــل علــى كشــف، بشــكل أ

تســـتفيد ألرجعيــة ألمحليــة، و عملؤهــا، و ألمبرياليــة، و ألصــهيونية، و ألنظــام ألســادأتي، و: يســتفيد مـــن هــذه ألحــرب
حزأب ألصلحية، مثل حزب 

أ
، ألتي ل يضــايقها مثــل هـذأ"ألتحاد ألشترأكي للقوأت ألشعبية"، "ألتقدم وألشترأكية"أل

حمـد ألعلـوي فـي ألفتتاحيـة ألمشـار إليهــا سـابقا، ألـرد
أ
ن، فانتقــادأتهم هـذه، هـي ألـتي رد عليهــا أ

آ
ألتدأخل ألوأضـح منـذ أل

نفسكم: على أنتقادأتهم و تناقضاتهم، ليقول لهم
أ
.كونوأ منطقيين مع أ

و إذأكانت ألقيادة أليمينيــة للتحــاد ألشـترأكي للقـوأت ألشــعبية، يمكنهــا جيــدأ بلـع هـذأ ألتنـاقض، تبتلعهــا علـى
ألمدى ألطويل، قاعدتها و قوى أليســار وسـط ألحـزب، ألـتي تعـرف بتعلقهــا برمــوز ألثـورة ألعربيـة، و بالنضــال ألعنيـد ضـد

كيد محدود جــدأ، و. ألصهيونية و ألستسلميين
أ
ما بالنسبة لحزب ألتقدم و ألشترأكية، حيث ألوزن ألسياسي، هو بالتا

أ
أ

كـتــوبر فــي جريــدة 24معــبر، إذأ عرفنــا مــوقفه ألشــوفيني، ألــذي يؤكــده دأئمــا علــي يعتــة حــول ألصــحرأء، و موقــف يــوم 
أ
أ

:، حيث يكـتب دفاعا عن موقف ألتحاد ألسوفياتي حول ألحرب في ألصحرأء"ألبيان"
علــــى حــــد معرفتنــــا، فالتحــــاد ألســــوفياتي يعــــارض ألحــــرب، و يــــدعو إلــــى حــــل ألنــــزأع عــــن طريــــق ألمفاوضــــات"

، ألــذي تؤيــده
أ
ن تطــبيق هــذأ ألمبـدأ

أ
 تقرير ألمصير، و من ألمفهوم جــدأ أ

أ
 كـل ألقــوىألسلمية، و يتمنى حل يقوم على مبدأ
 –10/ 28بتاريخ " مغرب ماغازين"ورد في ..."(، ل تهم إل ألمسؤولين ألمباشرينألتقدمية، بما فيها نحن، في ألمغرب

).، وألتسطير لنا11/1979/ 13
.ها هو إذن، مصدر ألتناقضات، ألذي ينضاف إلى ألمصادر ألموضوعية، وسوف يكون له وزن في ألمستقبل

:مامصادر ماخارجي  امتةاقضات- 2

كـثر تحديــدأ، فــي ألمرتبــة ألثانيــة،
أ
و بشكل أ

أ
هذه ألمصادر، هي بالطبع ثانوية بالمقارنة مع ألمصادر ألدأخلية، أ

ولــى
أ
ن تتطــور و تتبلــور، إل إذأ زأد تطــور أل

أ
لكــن فــي هــذه ألمرحلــة. بهــذأ ألمعنــى ألــذي، و إن كــانت بإمكانيــات ل يمكــن أ

كـثر شوفينية في ألمغرب
أ
ن تساهم في عزلة ألقوى أل

أ
فما هي هذه ألقوى؟. يمكنها أ

إنها معسكر ألمبريالية ألغربي، ألذي يدعم ألمغرب في حربه ألستعمارية في ألصحرأء، غيــر ألمتجــانس و هــو،
ل تقطع ألجسور مع ألجزأئر

أ
ن، و قد حاولت أ

آ
ساسي إلى حد أل

أ
.ألمبريالية ألفرنسية، ألتي كانت ألدأعم أل

رأضي(لقد أتخذ مؤخرأ موقف وأضح من سلمة 
أ
جمهورية إفريقيا ألوسطى، و بعـد ألتهديـدأت ألمتسـترة) وحدة أ

يضــا ألمبرياليــة
أ
ن ألمبرياليــة ألفرنســية، و ربمــا أ

أ
باســنجو، فــي نــدوته ألصــحافية فــي شــهر غشــت، خاصــة و أ

أ
بالكــاد، ل

خـــذت مســـافة، تجـــاه سياســـة ألـــدعم أللمشـــروط
أ
وربيـــة ألمشـــتركة، أ

أ
لمانيـــة ألغربيـــة، و بصـــفة عامـــة بلـــدأن ألســـوق أل

أ
أل

مريكيـة
أ
ساسـي للمغـامرة. للصـهيونية، مــن طـرف ألمبرياليـة أل

أ
مريكيــة، تعــد بصــحيح ألـدأعم أل

أ
كيـد، فالمبرياليــة أل

أ
بالتا

ن تصــبح ألحـرب فـي ألصـحرأء، نســخة غـرب ت إفريقيــة، للموأجهـة فـي. ألستعمارية ألمغربية في ألصحرأء
أ
لكــن بقــدر مـا أ

مريكيـــة، و ألصــهيونية و ألنظــام ألســـادأتي، و
أ
وســـط، بيـــن ألقـــوى ألثوريـــة ألعربيـــة مـــن جهـــة، و ألمبرياليـــة أل

أ
ألشــرق أل

ن هذه ألحرب، و تصعيدها ألعسكري، لن تعمل إل على زيــادة خطــورة ألموأجهــة و
أ
خرى، و بقدر ما أ

أ
حلفائهم من جهة أ

كـثر خطــورة
أ
زق عسـكري، إن لــم يكــن فشــلت جديـدة، أ

أ
توسـيعها، فـي ألـوقت ألـذي ســتبقى فيـه معرضـة للــدخول فـي مـا
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خرى للخروج من ألمغامرة ألستعمارية في

أ
وروبا ألغربية، فلها خرأئط أ

أ
ما أمبرياليات أ

أ
يضا، بالنسبة للجيش ألمغربي، أ

أ
أ

مريكية
أ
ن تتوفر عليها ألمبريالية أل

أ
.ألصحرأء، ألتي ل يمكن أ

نــه كمــا قيــل
أ
نه يكـفي أنتظار مثل خريطة ألخروج هذه؟ بطبيعــة ألحــال، ألجــوأب بــالنفي، ل

أ
هل يمكن ألقول، أ

عله، إن مــا هــو قــاطع 
أ
هــو ألتناقضــات ألدأخليــة و مــا يتصــل بهــا مــن ألحــرب فــي ألصــحرأء، وصــرأع ألطبقــات فــي) جــازم(أ

.ألمغرب
ن نشـير بســرعة ، إلـى مـا هـي ألشــكاليات ألمختلفـة ألمطروحــة علـى ألحركـة ألماركسـية أللينينيـة، فيمـا

أ
بقي لنا، أ

و في وسطه؟
أ
يتعلق بالحرب في ألصحرأء، وبصفة خاصة، بتلك ألمطروحة من طرف تنظيمنا أ

شكاايات في تةظيمةا )3 .تذكيس موجز الإ

طروحــة 
أ
ول ألمغربي ألمتميـز عــن أ

أ
، ليطـرح"مغربيـة ألصـحرأء"لقد كان تنظيمنا، تاريخيا، ألتنظيم ألسياسي أل

سيســية للتنظيــم فــي صــيف (ألمشكل في إطار ألثورة في ألغرب ألعربي، كجزء من ألثورة ألعربية 
أ
طروحات ألتا

أ
،1970أل

قنعة، فلنفتح ألطريق ألثوري"ألمعروفة تحت أسم
أ
.)"سقطت أل

 (1974إن هذه ألشكالية بقيت بدون تغيير، إلى غاية يونيو 
أ
إلــى"مــن جريــدة  8نظر خاصة، ألمقال في ألعدد أ

مام
أ
بريل 1973يونيو "- أل

أ
")أللينينية- ألوضع ألرأهن وألمهام ألعاجلة للحركة ألماركسية"حول  1973، و وثيقة أ

خـذت ألكـتابـة ألوطنيــة ألموقــف ألمعـروف ألصـادر فـي
أ
لة، فـي ألرأهــن ألسياسـي ألمغربـي، أ

أ
مع تجـدد هـذه ألمسـا

مـام("أللينينييــن -ألبيان ألمشـترك للتنظيميـن ألماركســيين
أ
ولـي تضـمن1974ليونيـو " ) مـارس 23"و" إلـى أل

أ
، و ألنــص أل

،لقــد كــانت تنــازل، يمكــن أليــوم نعتهــا"جمــاهير صــحرأوية"، و قــد تــم تعويضــها بمصــطلح "ألشــعب ألصــحرأوي"صــيغة 
خر

آ
.في توقيع ألبيان") مارس 23("بالنتهازي،و ذلك للحصول على أنخرأط ألتنظيم أل

نـه بعـد أعتقـالت 
أ
، و ألقطيعـة ألفعليـة مـع هـذأ ألتنظيـــم،ظلت ألمنظمـة محتفظـة1974يجب مع ذلك تسجيل أ

.1977إلى غاية محاكمة يناير " جماهير"بمصطلح 
نــه يجــب26فــي حــي مجموعــة 

أ
، بالفعــل، فــإن ألرفــاق ألحاضــرين، مــع مشــاركة عضــوين مــن ألقيــادة، أعتــبروأ أ

كـثر صحة بالنسبة للمحاكمة
أ
.إعادة تناول هذأ ألمشكل، بغية تهيــيء ألموقف ألذي يعتبرونه أل

رضــــية "، و"هــــل يشــــكل ســــكان ألصــــحرأء شــــعبا؟:"هــــذأ ألموقــــف ســــيتم تجســــيده فــــي وثيقــــتين
أ
".نقطــــة 13أ

)ألجمهورية ألعربية ألصحرأوية أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي(
سبوعين تبنى رفــاق و مناضـلو عيــن برجــة 

أ
، مفهـوم ألشــعب،)ســجن مـدني بالـدأر ألبيضـاء( في ألمحاكمة، بعد أ

ربعة من ألرفاق، ألذين وحدهم أطلعوأ على نص 
أ
ن أ

أ
بانوأ عن موقف حازم ضد ألنص كله 13بالرغم من أ

أ
.نقطة، أ

، ينبغــي ألتمييــز)برنامــج ألنقــاش(بالنســبة لمناقشــة ألشــكالية ألــتي طرحتهــا هــذه ألوثيقــة، و فــي إطــار ألبرنامــج 
:بين

ربعــة، كمـا(نظرية ألثورة في ألغرب ألعربي - 
أ
طلسـي، وليــس أ

أ
ألمشكلة مــن ألــدول ألثلثــة ألمحاذيــة للمحيــط أل

)تم أتخاذها في وقت لحق
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جــل

أ
نهــا تطـرح ألنضـال مـن أ

أ
ســاس، ل

أ
هذه ألشكالية، ترتبط بالمسائل ألتي تناقش حول ألنقطـة ألحاليـة، وبال

.، بالنسبة للماركسيين أللينينيين، في ألبلدأن ألثلثةمركزيةأستقلل ألصحرأء كمهمة 
نظريــة تمفصــل ألثــورة فــي كــل بلــد مــن ألبلــدأن ألثلثــة، و فــي ألغــرب ألعربــي، بصــفة عامــة مــع ســيرورة ألثــورة- 

فقها ألعام ألمطروح في ألوثيقة . ألعربية ألشاملة
أ
عله، لكن أ

أ
لة، تمت إثارتها أ

أ
نقطة، متروك للمناقشة في 13هذه ألمسا

لة
أ
.ألنقطة أللحقة للبرنامج ألمتعلق بهذه ألمسا

كـثر مــا هــي مرتبطـة بمفهــوم أســترأتيجي13ألنقطة - 
أ
، ألتي ليست بالضرورة متوقفة على نظرية ألغرب ألعربي، با

.محدد
ن مناقشــة عامــة لهــذه ألوثيقــة، و تاريــخ مناقشــتها

أ
خــذ مكانهــا فــي مناقشــة ألســترأتيجية، يبقــى، أ

أ
إن مناقشــتها تا

و عدم مناقشتها(
أ
ولي لتجربة ألتنظيم)أ

أ
ن يتم تقييمه في إطار ألتقييم أل

أ
.، يجب أ

خسى مطسوح  مايوم وسط تةظيمةا، و وسط ماحسك  ماماركسي   ) 4
أ
شكاايات م ماميةيةي   -   مإ

إشـــكالية ترفـــض نظريـــة ألغـــرب ألعربـــي جملـــة و تفصـــيل، و تعـــارض أعتبـــار قضـــية ألصـــحرأء، كمهمـــة مركزيـــة- 
لة صــرأع ألطبقــات، و تعتــبر قضــية ألصــحرأء

أ
بالنســبة للماركســيين أللينينييــن ألمغاربــة، و تضــع فــي مركــز ألنضــال، مســا

إن ألرفـاق ألــذين يسـاندون هـذه ألشـكالية،". معارضــة ألحـرب فـي ألصـحرأء: "، يجب ألتعامل معه بشعار خارجياعامل 
.أنضموأ إلى ألموقف ألمؤيد لتقرير مصير ألشعب ألصحرأوي

رضــــية حــــي - 
أ
خــــرى، و هــــي تلــــك ألمتعلقــــة با

أ
طروحــــة ألصــــحرأء، كمهمــــة" ج"إشــــكالية أ

أ
بالســــجن ألمركــــزي، أ

نهــا ل تعتــبر ألحــرب فــي ألصــحرأء كعامــل خــارجي، صــرف و
أ
مركزيـــة،مع مركــزة ألنضــال علــى صــرأع ألطبقــات ألــدأخلي، و أ
.بسيط، لكن كعامل متمفصل حول صرأع ألطبقات ألدأخلي

يضـــا شـــعار
أ
، بغيـــة تجميـــع ألقـــوى ألثوريـــة و ألتقدميـــة، مـــع ألحتفـــاظ بموقـــف"معارضـــة ألحـــرب: "إنهـــا تطـــرح أ

خــذ بعيــن ألعتبــار ألنقطــة . ألتنظيــم، حــول تقريــر مصــير ألشــعب ألصــحرأوي
أ
، فــي13علــى هــذه ألقاعــدة تطــرح ضــرورة أل

.أسترأتيجية ألتنظيم
، ألـتي قـررت، بسـبب"وحـدة و ألنضـالأل"إشكالية ثالثة خارجــة عـن ألتنظيـم، و هـي تلـك ألـتي تهـم مجموعـة - 

ألتناقضــات دأخــل ألحركــة ألماركســية أللينينيــة، ألــتي طرحتهــا هــذه ألحــرب فــي ألصــحرأء، ألســكوت عــن هــذه ألقضــية، و
.تركيز كل شيئ على صرأع ألطبقات ألدأخلي

طروحــة 
أ
، ألــتي تعتــبر كـل هـذأ"ألعــوألم ألثلع"بارتبــاط مــع هــذه ألشــكالية ألثالثــة، تشــكل موقــف يســتند إلــى أ

يضا ضرورة مركزة ألكل حول صرأع ألطبقات ألدأخلي
أ
.ألصرأع، كحلقة من ألصرأع بين ألقوى ألعظمى، و تطرح أ

ـــاريس، لصـــالح -  ـــاليمينيين فـــي ب خيـــرأ، ألموقـــف ألرأبـــع، ألمعـــروف جيـــدأ، و هـــو ألـــذي لـــه علقـــة ب
أ
مغربيـــة"أ

حزأب ألصلحية"ألصحرأء
أ
طروحات ألشوفينية لل

أ
.، ألموقف ألذي يرتبط كليا بال

 

www.30aout.info                                                                                                              133

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل

 سس ماتاريخي  اك3فاح ماتحسر ماوطةي امشعب ماصحسموي
أ
مل

  1976 و 1955 و تبموره فيما يين 
1989

قــدم عليهــا1989تمــة حــدثان هامــان، شــهدهما شــهر ينــاير 
أ
، كشــفا بمزيــد مــن ألوضــوح فعــل ألمغــامرة ألســتعمارية ألــتي أ

: ألنظام ألملكي وألبورجوأزية ألمغربية بالصحرأء ألغربية

ول ألبارز، لكونه يشكل منعطفـا حاسـما ، يتمثـل فـي أضـطرأر ألحســن ألثـاني إلـى تخصـيص أسـتقبال رسـمي *
أ
ألحدع أل

كمـا صـرح" رعايــا جللتــه"وليــس باعتبــارهم - في قصره في مرأكش لوفـد يتكـون مـن ثلع قـادة كبـار فـي جبهـة ألبوليزأريـو
ورغـــم محاولــة إعطــاء هــذأ أللقــاء صــبغة محادثــات، فــإنه أكـتســى فــي ألوأقــع مفاوضــات!- بــذلك ألغــبي ألشــاذلي ألقليــبي 

مباشـــرة بيـــن ألنظـــام ألمغربـــي وجبهـــة ألبوليزأريـــو، بهـــدف وضـــع ألترتيبـــات أللزمـــة لضـــمان إجـــرأء أســـتفتاء تقريـــر مصـــير
مم ألمتحدة، ولتنظيم عملية وقف إطلق ألنار ألتي تمهد لذلك

أ
.ألشعب ألصحرأوي نزيه، تحت إشرأف أل

.عاما من ألكذب وبث ألحقد ألشوفيني ضد جبهة ألبوليزأريو 15وبذلك تتبخر 

جرتــه معــه مجلـة  *
أ
قـر ألحســن فـي أسـتجوأب أ

أ
بســرفاتور"ألحدع ألثاني، وفي تعليق له حول لقاء مرأكــش، أ

أ
،"لونوفيــل أ

مــم1989ينــاير  12فــي عــددها ألصــادر بتاريــخ 
أ
صــبحت مــن مهمــة منظمــة أل

أ
نه قــد فقــد فعل ألســيادة ألقانونيــة ألــتي أ

أ
، بــا

ن يبحــث عــن مخـرج لهـذأ"ألصحرأء ألمغربية"ألمتحدة، وبذلك تتلشى خرأفة 
آ
 ألحســن منـذ أل

أ
كـثر مــن ذلـك، بــدأ

أ
، بــل أ

زق لعلــه يفلــت مــن حكــم ألتاريــخ، إذ نجــده يصــرح
أ
أبتــدأءأ مــن أللحظــة ألــتي يتــم فيهــا وقــف إطلق ألنــار لــن يبقــى: "ألمــا

".هناك مجال لنقاد ماء ألوجه

ي ألعـام
أ
جل إخفاء ألحقيقــة عــن ألــرأ

أ
كل هذأ ل يمنع ألحسن من ألستمرأر في ألمناورة للحد من ألهزيمة، وخصوصا من أ

عاما من ألحرب ألستعمارية، وعما ترتب عنهــا 13ألمغربي، ألذي لن يتساهل في محاسبة ألنظام ألملكي ألمسؤول عن 
بنـــائه وقـــوته أليــومي

أ
دى ثمنهــا غاليـــا ألشـــعب ألمغربـــي ،مـــن دم أ

أ
حـــزأب ألصـــلحية ألــتي. مـــن تضـــحيات جســـيمة أ

أ
مــا أل

أ
أ

زيد من 
أ
كـاذيب وألخـدع ألـتي سـتمكنها مـن 15لطالما رأهنت على بث ألشوفينية منذ أ

أ
عاما، فإنهــا ل تــدري بعـد مـا هـي أل

يضا
أ
.إخفاء ألحقيقة عن ألجماهير و عن نفسها أ

سس ألتاريخية ألــتي
أ
في ألوقت ألذي تقترب فيه ساعة ألحقيقة إذن، نرى من ألمفيد ألرجوع قليل إلى ألورأء، لتوضيح أل

دت إلى تبلور هذأ ألنضــال فــي إطــار جبهــة
أ
جل ألتحرر ألوطني، و ألشروط ألتي أ

أ
قام عليها نضال ألشعب ألصحرأوي من أ

.ألبوليزأريو
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يضا تحديد ألجذور ألتاريخية وألطبقية للشوفينية ألمغربية، و ألمسؤولية ألتي يتحملها ألنظام

أ
وبموأزأة ذلك، سنحاول أ

.1976إلى حدود شن ألحرب ألستعمارية على ألشعب ألصحرأوي في يناير  1956ألملكي و ألبورجوأزية ألمغربية، منذ 

ثير ألذي مارسته مسالة ألصــحرأء ألغربيــة فــي تشــكل أليديولوجيــة ألثوريــة
أ
وفي مقال لحق سنعمل على تحديد مدى ألتا

.ألمغربية

سس ماتاريخي  اتشكل كل من ماشعبين مامكسيي و ماصحسموي) 1
أ
:حول مل

ربعــة قرنــا مــن ألتاريــخ ألمغربــي"
أ
طلــق ســرأح ألــذين يضــعون موضــع شــك أ

أ
هــذأ مــا صــرح بــه ألحســن فــي حــديثه عــن" لــن أ

فيمـــا يتعلـــق بهـــذأ(ألمناضـــلين ألماركســـيين أللينينييـــن ألمعتقليـــن، ألـــذين ينـــازعون فـــي مغربيـــة ألصـــحرأء، وهـــو محـــق 
كمله لتاريخ ألمغرب، وألذي تقوم عليه شرعية ألملكيــة) ألتشكيك طبعا

أ
ن موضوع ألنزأع هنا هو ألتصور ألبورجوأزي با

أ
ل

.ألعلوية

ربعيــن1970في صيف 
أ
بان ألتصور ألوطني للبورجوأزية ألمغربية، وألـذي سـاد علـى ألسـاحة ألسياسـية ألمغربيــة منـذ أ

أ
، أ

ســنة، عــن إفلســها، و ذلــك بتزكيتهــا لمخطــط روجــز ألمبريــالي ألهــادف إلــى عــزل ألمقاومــة ألفلســطينية وتمهيــد ألطريــق
سود ألتي قام بها ألملك حسين في نفس ألسنة

أ
يلول أل

أ
.لمجازر أ

ن منظمتنــا ألماركســية أللينينيــة 
أ
مــام"مــن ألمعلــوم أ

أ
سســت نتيجــة ألقطيعـة مــع حــزب ألتحــرر وألشــترأكية"إلــى أل

أ
، ألــتي تا

حـزأب ألسياسـية ألبورجوأزيــة ألصـغيرة، ولــم يكــن
أ
لعلي يعتة، لرفضها لهذه ألسياسة ولصلحية هذأ ألحزب ومجموع أل

نـــذأك
آ
لة ألصـــحرأء ألغربيـــة، ولتضـــع ت أ

أ
ن تنـــاهض منظمتنـــا ألتصـــور ألـــوطني للبورجوأزيـــة ألمغربيـــة لمســـا

أ
-غريبـــا إذن، أ

لة تحريــــر ألصــــحرأء ألغربيــــة فــــي إطــــار ألثــــورة ألعربيــــة، وفــــي نفــــس ألــــوقت فــــي إطــــار ألنضــــال ألمشــــترك ألمنــــاهض
أ
مســــا

. للمبريالية في ألمنطقة

يــة حركــة
أ
ظهرت دون أستثناء،عجزها ألتام عن تاطير أ

أ
حزأب ألصلحية ألتي تتبنى هذأ ألتصور، أ

أ
ن أل

أ
هذأ بالضافة إلى أ

مر ألنظام ألملكي مع نظام فرأنكو
آ
.جماهيرية في موأجهة ألستعمار ألسباني، وعجزها عن فضح تا

مــام"، لعبــت نــوأة ألمناضــلين ألثــوريين ألــذين سيؤسســون منظمتنــا 1970مــاي  4وفــي ألمقابــل، منــذ 
أ
ألــذين" – إلــى أل

أفلتــوأ مــن مرأقبــة قيــادة حــزب ألتحــرر وألشــترأكية تألــدور ألمحــرك فــي تنظيــم ألضــرأب ألعــام ألــذي شــنه طلبــة جامعــة
وقف مشروع أتفــاق بيــن

أ
ألرباط أحتجاجا على زيارة ألوزير ألسباني ألفرنكاوي لوبيز برأفو للمغرب، ذلك ألضرأب ألذي أ

.ألحسن وفرأنكو، يهدف إلى ألستغلل ألمشترك لفوسفاط بوكرأع، في ظل سيادة ألستعمار ألسباني

لكـــن هـــذه ألقطيعـــة مـــع ألتصـــور ألـــوطني للبورجوأزيـــة ألمغربيـــة، كـــانت تفتقـــر وقتهـــا إلـــى تحليـــل علمـــي لمفهـــوم ألـــوطن
ألمغربــــــي نفســــــه، لجــــــذوره ألتاريخيــــــة، لمحتــــــوأه ألجتمــــــاعي، لمــــــوقعه بالمقارنــــــة مــــــع تشــــــكل ألمجموعــــــات ألوطنيــــــة
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خــــرى

أ
ــــة هــــذأ ألــــوطن نفســــها " ألمغــــرب ألكــــبير"أل لة هوي

أ
مــــازيغي ؟(لمســــا

أ
م عربــــي ت أ

أ
خيــــرأ دأخــــل) عربــــي أ

أ
ولمــــوقعه أ

.ألعربية" ألقومية"ألدينامية

ليس ألمجال هنا للقيام بتحليل مـن هـذأ ألنـوع، سـنكـتفي فقــط برصـد سـريع للمســارأت ألتاريخيــة ألخاصـة، ألـتي تشــكل
. ضمنها ألشعبان ألمغربي وألصحرأوي كل على حدة

:حول ماتشكل ماتاريخي امشعب مامكسيي) 1

بيــــض ألمتوســــط مــــع قيــــام ألدولــــة
أ
لف ألســــنين، ألــــتي أنطلقــــت بشــــمال ألبحرأل

آ
بخلف ألســــيرورة ألتاريخيــــة ألممتــــدة ل

وطـــان 
أ
و ألقوميـــات(ألغريقيـــة ألقديمـــة ألـــتي أنبثـــق عنهـــا تشـــكل تـــدريجي لل

أ
ألمـــوأزي لتفكـــك ألبنيـــات ألقبليـــة وأنتهـــاء) أ

وطــان وشـعوب جنـوب ألبحـر ألمتوسـط،
أ
سـمالية، فـإن ألتشـكل ألتـاريخي ل

أ
خضوع ألقن لسيده ألقطـاعي ، ثــم بــروز ألرأ

كـثر أتساعا- وفي نفس ألوقت بالحفاظ على- تم تدريجيا كذلك بتجاوز
أ
.ألبنيات ألقبلية دأخل مجموعات أ

ن هـاته ألســيرورة كـانت قـد
أ
إذأ كان ألسلم قـد لعــب دورأ إيـديولوجيا هامــا فـي ســيرورة ألتجــاوز هـاته، تجــدر ألشــارة إلــى أ

ي ألبلـدأن ألثلثــة ألـتي تشــكل إفريقيــا ألشــمالية، بــالمعنى ألضــيق للكلمـة،
أ
أنطلقت قبل مجيء ألسلم فـي منطقتنــا ت أ

ن-وألموجــودة شــمال ألصــحرأء، وهــي ألمغـــرب وألجزأئـــر وتــونس
أ
مازيغيـــة، إذ أ

أ
 ألــتي تطــورت بهــذه ألمنطقــة ألحضــارة أل

ولـي، مدينـة، باديــة، وألـتي تشــكل
أ
ن تحتــوي علــى عناصــر تمفصــل أ

أ
لف سنة، تمكنت في ذلـك ألتاريــخ مـن أ

آ
ربعة أ

أ
منذأ

ولــــى ذأت دللــــة
أ
مــــا ألنشــــاط ألقتصــــادي بهــــذه. فــــي عهــــد ألقرطــــاجيين وأمتــــدأدأته، كمــــا يســــميها ألمؤرخــــون، خطــــوة أ

أ
أ

ساسا على ألزرأعــة وتربيــة ألماشـية، بشــكل تكــاملي فــي ظــل نمــط عيــش، إن لـم يكــن يتميزدأئمــا
أ
ألمنطقة، فكان يعتمد أ

قل يعتمد على تنقلت فصلية ولمسافات محدودة
أ
.بالستقرأر فإنه كان على أل

إن"... حيــث يشـير مؤلفهـا " ألعالم ألقروي ألمغربي"ولبد بهذأ ألصدد، من ألشارة إلى درأسة حديثة وهامة في موضوع 
كــان قائمــا علــى تركيــب بيــن ألزرأعــة وتربيــة ألماشــية علــى شــكل نظــام مختلــط زرأعــي ت رعــوي... نظــام ألســتثمار ألســائد 

ألقبائــل ألعربيـة،إن هـذأ ألـتركيب تـم تعزيــزه مـع قـدوم : "... وتضــيف هـذه ألدرأسـة..." يناسب ألشــروط ألبيئيـة ألمحيطـة
يضــا بعيــدأ عــن كــل حتميــة

أ
وخصوصــا تلــك ألــتي وصــلت فيمــا بيــن ألقرنيــن ألحــادي عشــر وألرأبــع عشــر ميلدي، وهنــا أ

..." .إثنية، فقد ساد ألنظام ألمختلط،ألزرأعي ت ألرعوي دأخل هذه ألمجموعات كذلك

ن هذه ألمجموعات ألبشرية وألزرأعية ت ألرعوية 
أ
لم تكن تشكل مجموعـات مغلقـة قــادرة"ألمتكيفة مع شروط ألبيئة"إل أ

.على تحقيق أكـتفائها ألذأتي

وعلــى ألعكــس، فــإن ألتكامــل ألتجــاري، بيــن ألزرأعــة وألرعــي، كــان بالكـثافــة ألــتي ســمحت، بتكــوين شــبكات ألمــدن ت
وطان

أ
ساس ألموضوعي لتكـتل هؤلء ألسكان في شعوب وأ

أ
.ألبوأدي ألتي تمثل أل
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إن هـذه ألديناميـة ألتاريخيــة، قـد. لكن هذأ ألتشـكل، فـي إدمـاجه للكيانــات ألقبليـة، حــافظ علـى ألخصوصـيات ألجهويـة

وج حضــارته، لكــن فــي نفــس ألـوقت، سـتعرف
أ
تســارعت مــع قـدوم ألســلم، ومــع ألنفتــاح علـى ألعــالم ألعربـي، وهـو فــي أ

وليغارشــيات ألقبليــة ألــتي تحــالفت مــع ألبورجوأزيــات ألميركنتيليــة
أ
شــكال خاصــة للصــرأع ألطبقــي بيــن أل

أ
هــذه ألديناميــة أ

ألجديـدة ت ألـتي تكــونت بارتبــاط مـع هـذأ ألنفتــاح ت لكـي تشــكل دولـة أمبرأطوريــة مركزيـة مسـيطرة مــن جهـة، وجمـاهير
.فلحي ألقبائل ألتي كانت تناضل ضد هذه ألسيطرة، للحفاظ على أستقلليتها 

جــل ألحفــاظ علـى ألسـتقللية وألخصوصـية
أ
في خضم هذأ ألصرأع، ألذي هو فـي نفـس ألـوقت صـرأع طبقـي، وصـرأع مـن أ

ن بالنســبة لــدولتي بورغوأطــة ونكــور، ألــتي
أ
ألجهويــة، ألــتي وصــلت أحيانــا حــد تشــكيل دول قائمــة بــذأتها، كمــا هــو ألشــا

عاشــت لفــترأت طويلــة جــدأ، كــانت جمــاهير فلحــي ألقبائــل تضــع فــي مقابــل ألتصــور ألرســمي للســلم ألــذي تــدعو إليــه
كـثر أقترأبــا مــن

أ
ألدولــة ألمبرأطوريــة ألمركزيــة ألمنقــول عــن ألديولوجيــات ألمبرأطوريــة للشــرق، تصــورأ شــعبيا للســلم أ
كـثر من تيار صوفي بالمغرب

أ
ولى للرسول وللسلم ألخوأرجي، وهو ألتصور ألذي نجده عند أ

أ
.ألدعوأت أل

إن إحدى ألدوأفع ألجوهرية، كذلك، في تشكل مثـل هـذه ألـدول ألمبرأطوريــة ألمركزيـة، كـان يتمثـل فـي ألسـيطرة علـى
سـوأق عـبر

أ
منافذ تجارة ألقوأفل بشمال ألصـحرأء، هـذه ألقوأفـل ألـتي كـانت تنقــل أساسـا ألــذهب مـن غانـا ألقديمـة إلـى أل

وربيــة، فيمـا
أ
صـبح هـذأ ألطريــق متجــاوزأ بســبب ألتطـور ألـذي عرفتـه ألملحـة أل

أ
بيــض ألمتوسـط، وعنــدما أ

أ
منطقـة ألبحرأل

يتعلــق بالمســافات ألطويلــة، فــإن هــذه ألدولــة ألمبرأطوريــة ألمركزيــة ت وألــتي ســتتحول إلــى ألبنيــة ألطفيليــة ألــتي تكــون
ســوأق) ألحبــوب(ألمخــزن ت قــد ظلــت قائمــة بفضــل نهبهــا للنتــاج ألزرأعــي 

أ
جــل تصــديره إلــى أل

أ
للقبائــل ألخاضــعة مــن أ

سلحة وألمال ألضروريين للحفاظ على سيطرتها على هذه ألقبائــل،
أ
وربية ألصاعدة، مقابل ألحصول على أل

أ
سمالية أل

أ
ألرأ

ســاس ألــذي قــامت عليــه ألدولــة ألعلويــة
أ
لكننــا. وألمحافظــة علــى بنيتهــا ألطفيليــة، وهــذأ مــا يمثــل فــي ألجــوهر، ألــدور وأل

ن ألبورجوأزيــة ألميركنتيليـة ألكـبيرة فـي ألمـدن ألرئيسـية، ستصـبح منـذ ذلـك ألـوقت جـزءأ مكونــا
أ
ن نفهم كذلك بـا

أ
يجب أ

وبالمقابــل، وفــي موأجهــة هــذأ ألنهــب وطفيليــة ألمخــزن، فــإن جمــاهير. للطبقــات ألســائدة فــي هــذه ألــدول ألمبرأطوريــة
وملـــو فـــي

أ
يـــت أ

آ
فلحـــي ألقبائـــل، قـــد عـــززت تلحمهـــا فــي كيانـــات جهويـــة حقيقيـــة، كمـــا هـــو ألحـــال بالنســـبة لكونفدرأليـــة أ

طلــس ألكـبير
أ
طلس ألمتوسـط، وألجمهوريــة ألريفيـة، فـي بدأيـة ألقـرن ألحـالي، وألمعاهـدة ألمشـتركة لقبائــل سـوس وأل

أ
أل

.بمرأكش لموأجهة تصاعد ألفيودأليين ألكبار ألمدعمين من طرف ألمخزن وألمبريالية

ســاس ألتــاريخي للتصــور ألبورجــوأزي ألمغربــي للــوطن وللنظــرة ألمخزنيــة لتاريــخ ألمغــرب
أ
لكــن  .   هــذأ هــو مــا يشــكل إذن أل

ن تبلــور مـن جهتهـا تصــورأ مغــايرأ، يكشــف ألحقيقـة عـن نضـالت
أ
نـه كـان علـى ألحركـة ألثوريـة ألمغربيـة أ

أ
نتصور بالمقابل أ

نظمـة ألمركزيــة ألمضــطهدة لهــا، مبلــورة فــي مشــروعها ألثــوري نفســه
أ
جمــاهير ألفلحيــن خلل قــرون عديــدة فــي موأجهــة أل

نــه .  ألجوأب ألفعلي ألمعبر عن مطامحها ألقديمة
أ
وهذأ ما يتجسد تحديدأ فــي مشــروع جمهوريــة ألمجــالس ألشــعبية، علــى أ

سيســية لمنظمتنــا 
أ
طروحــات ألتا

أ
نــه إذأ كــانت أل

أ
كـثر، إذ أ

أ
مــام"يجــب تــدقيق مضــمونه أ

أ
عطــت حيــزأ هامــا لهــذه" إلــى أل

أ
قــد أ
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ألنضــالت، ووضــعت تصــورأ مغــايرأ تمامــا للســلطة ألثوريــة، ألــذي سيتجســم فــي مفهــوم جمهوريــة ألمجــالس ألشــعبية، إل
ن تتجــاوز بمــا فيــه ألكـفايــة تصــور ألبورجوأزيــة ألمغربيــة ألســائد

أ
نهــا لــم تســتطع وقتهــا ت فــي ســنوأت ألســبعينات ت مــن أ

أ
أ

مازيغية، ألتي بدونها ل يمكن درأســة ألتاريــخ ألمغربــي
أ
لة أل

أ
ة ألكافيىة لمعالجة ألمسا

أ
ننا لم تكن لنا ألجرأ

أ
للتاريخ، ذلك أ

نـــه كـــان لنـــا شـــرف ألتموقـــف وألتضـــامن دون تنـــازل مـــع نضـــال ألتحـــرر ألـــوطني للشـــعب
أ
درأســـة صـــحيحة، بـــالرغم مـــن أ

.ألصحرأوي، ومع حقه في تقرير مصيره، وهذأ ما يسجله ألتاريخ، وسيظل مفخرة لمنظمتنا

عله ت
أ
وضــحنا أ

أ
حيانا ت نظرأ لقصور نظرتنا لتاريخ ألمغرب، كمــا أ

أ
لة ألصحرأء ألغربية قد تضمنت أ

أ
ن مسا

أ
إن موأقفنا بشا

ســـس ألتاريخيـــة لتشـــكل ألشـــعب ألصـــحرأوي، وظلـــت بعـــض ألعرأقيـــل تحـــول دون
أ
بعـــض ألغموضـــات فيمـــا يتعلـــق بال

لة جماهيريا، وبالموضوعية أللزمة
أ
.معالجة هذه ألمسا

كـثر
أ
وفــي إطــار تجــاوز ضــيق نظرتنــا تلــك، للقضــاء علــى ألغموضــات وألعرأقيــل ألــتي ترتبــت عنهــا، وكــذلك فــي إطــار عمــل أ

تصــميما وتماســكا تجــاه ألمنــاطق ذأت ألطــابع ألقــروي ألغــالب، يتحتــم علينــا تعميــق وتــدقيق مفهــوم جمهوريــة ألمجــالس
جـل تمكيــن ألجمـاهير ألكادحـة فـي كـل

أ
ألشعبية، بالعتماد على أستيعاب تاريخنــا ووأقــع ألباديـة ألمغربيـة، وذلـك مـن أ

رأضــيهم وفضــائهم علــى ألمســتوى ألــوطني، كمــا
أ
ســيادأ علــى أ

أ
ن يصــبحوأ أ

أ
ألبلد، وعلــى وجــه ألخصــوص ألفلحيــن، مــن أ

.على ألمستوى ألجهوي

:  حول ماتشكل ماتاريخي امشعب ماصحسموي )2

صــل مــن نفــس ألســكان ألــبربر ت ألليــبيين ألــذين حلــوأ قبــل 
أ
لف ســنة تقريبــا، بمــا 4إن ألشــعب ألصــحرأوي قـد تشــكل أ

آ
أ

ن بمنطقة 
آ
فارقــة ت ألســود، ألــذين" ألمغرب ألكبير"يسمى أل

أ
، ليملؤوأ ألفرأغ ألذي نتج عن رحيــل ألســكان ألمزأرعيــن أل

ســاس إلــى جفــاف ألصــحرأء وأتســاع ألمنطقــة
أ
دت بال

أ
ترأجعوأ إلى ما ورأء جنوب ألصحرأء، نتيجة ألتغيرأت ألمناخية ألتي أ

ن ألشروط ألمختلفة جذريا في كل من إفريقيا ألشمالية . شبه ألجافة بإفريقيا ألشمالية
أ
مــن) بالمعنى ألضيق للكلمــة(إل أ

خــذه تشــكل
أ
ن يســلك ألشــعب ألصــحرأوي فــي تشــكله مســارأ غيــر ألــذي أ

أ
جهــة، وألصــحرأء مــن جهــة ثانيــة ســتؤدي إلــى أ

.ألشعب ألمغربي

ساسا على إدخال ألجمال ألمســتوردة مــن- لقد نظم ألسكان ألبربر
أ
قاموأ بالصحرأء حياتهم، بالعتماد أ

أ
ألليبيين، ألذين أ

ألتربيـة مـن جهـة، وألتنقــل وحمــل ألبضــائع فـي تجــارة ألقوأفـل ألصــحرأوية مـن جهـة: ألشرق، وذلـك لغرضـين متكـاملين
ثانيــة، وذلــك علــى أمتــدأد كــل ألمنطقــة ألــتي ستســمى فيمــا بعــد ببلد ألمــور ألــتي تغطــي حــوألي ثلــثي شــمال موريطانيــا

كـبر. ألحديثة، بالضافة إلى ألصحرأء ألغربية ألحالية
أ
هميـة أ

أ
ورغــم أرتبــاط ألسـتعمالين، فـإن تربيـة ألجمــال قـد أكـتسـت أ

حـــوأل ألمناخيـــة
أ
ـــة مـــع أســـتخدأمها فـــي ألتنقـــل وحمـــل ألبضـــائع ت وخصوصـــا فـــي ألســـاقية ألحمـــرأء ت نتيجـــة أل بالمقارن

قــل جفافــا وحــدة ممــا عليــه منــاخ ألصــحرأء، ألقاريــة،
أ
ألمناســبة، وألــتي وإن كــانت قاســية نســبيا فإنهــا تبقــى رغــم ذلــك، أ
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هذأ، بالضافة إلى وجود حوأجز طبيعية ألتي هي عبارة عــن منــاطق صــحرأوية خاليــة ت كـتيريس ألغربيــة ت هـو مــا يفســر

ولد دليـم، 
أ
نفسهم قبائلهم من ألرقيبـات إلـى أ

أ
هل ألساحل كما يسمون، هم أ

أ
ن ألصحرأويين ت أ

أ
نه بالرغم من أ

أ
تميــزوأ- أ

مــازيغيون- وهـم عـرب " ( طــرأح ألبيضـان"دأئما بالعديد من ألخصائص ألمشتركة ت ثقافيا وتاريخيــا ت مـع ألمـور سـكان 
أ
أ

ي ألصحرأويين ت يشكلون كيانا مستقل)ألذين يقطنون موريطانيا ألحديثة 
أ
.، فإن هذأ ل ينفي في شيء من كونهم ت أ

يضــا، وبــالملموس ألختلف ألموضـوعي ت تاريخيــا ت فــي تشــكل
أ
عله، يــبين أ

أ
خــرى، فــإن مــا تطرقنــا إليــه أ

أ
مــا مــن جهــة أ

أ
أ

صل مشترك
أ
.كل من ألشعبين ألمغربي وألصحرأوي، برغم من أنحدأرهما من أ

يضـــا، ســـيؤدي عـــامل ألســـلم وأللغـــة ألعربيـــة 
أ
دخلتهـــا قبائـــل بنـــي حســـان، وألـــتي ســـتزيح تـــدريجيا أللغـــة- وهنـــا أ

أ
ألـــتي أ

مازيغيــة لتقضــي عليهــا نهائيــا فيمــا بعــد ت إلــى أنطلق ســيرورة تجــاوز ألهياكــل ألقبليــة ألجامــدة 
أ
و ألمتحجــرة(أل

أ
، لكــن،)أ

ساس شبكة مدن 
أ
ينا سابقا ت لم ترتكز على أ

أ
ن هذه ألسيرورة ت بعكس ما حدع في ألمغرب كما رأ

أ
بوأدي، وذلـك/وبما أ

ســـباب بديهيـــة، فـــإن 
أ
ألقبليـــة دأخـــل مختلـــف ألكونفـــدرأليات ألقبائليـــة، ســـتظل هـــي ألطـــابع ألمهيمـــن فـــي"ألعصـــبية"ل

.1956ألصحرأء ألغربية إلى حدود سن 

ن ألمحاولة ألرئيسية لتجاوز إطار ألكونفدرأليات، وألرقي بها إلى مستوى ألدولة ت وهي دولة ألمرأبطيــن ت
أ
هذأ ما يفسر أ

فــإذأ كـان يوسـف بــن. (لم تستطع تخطي ألطابع ألمبرأطوري، وألـتي كــانت بالنســبة للصــحرأء ألغربيـة، فـوق ذلـك عـابرة
بــي بكــرألمغربيـةتاشفين هو مؤسس دولة ألمرأبطيــن 

أ
، تــبين بوضــوح أنفصــال هـذه ألدولــة)أللمتـوني(،فـإن قطيعتـه مـع أ

صلها، وأستمرت بذلك ألقبائل ألصحرأوية، وبمعزل عن هذه ألمبرأطورية، على نمطها ألقديم 
أ
).ألتقليدي(عن أ

ثــارأ وأنعكاســات
آ
نهــا سـتترك أ

أ
خذ طابعا مغايرأ، كمــا أ

أ
جل تجاوز ألهياكل ألقبلية ألتقليدية، ستا

أ
إن ألمحاولة ألثانية، من أ

مر بمحاولة ألشيخ ماء ألعينين في نهاية ألقرن 
أ
همية، بالمقارنة مع سابقتها، ويتعلق أل

أ
.وبدأية ألقرن ألحالي 19ذأت أ

ن بالنســبة لعبـد ألكريــم
أ
فبتعبئته للقبائل ألصحرأويةعلى قاعدة ألنضال ألمشترك ضد ألتدخل ألمبريالي ت كمـا هـو ألشـا

كـثر، يعتبر ألشــيخ مــاء
أ
جل تعزيز وحدة هذه ألقبائل أ

أ
ألخطابي مع قبائل ألريف فيما بعد ت وباعتماده على ألسلم من أ

.ألعينين بحق، رأئد حرب ألتحرير ألشعبية بالصحرأء ألغربية

فلقــد كــان ســلطان ألمغــرب يحكــم ألدولــة ألســلمية ألوحيــدة ألقائمــة: ويجــدر بنــا ألوقــوف هنــا قليل عنــد بعــض ألحقــائق
مير ألمؤمنين"ككيان بالمنطقة، وهو فوق ذلك كان له لقب 

أ
 مـاء ألعينيىــن إلــى ألتحــالف"أ

أ
ن يلجــا

أ
، لـذلك كــان طبيعيــا أ

،إذ ســيوقف بإيعــاز مــن1910لكن ألسلطان ألعلوي عبد ألحفيظ سيخون هـذأ ألتحــالف فــي . معه ضد ألغزأة ألمبرياليين
خيـر إلـى ألعتمـاد علـى

أ
سـلحة ألـتي كــانت ترسـل إلـى مـاء ألعينيـن، ممـا دفـع هـذأ أل

أ
ألمبريالية ت جميع ألمدأدأت مـن أل

.ألقوى ألشعبية، حيث نجح في ضم ألقبائل ألسوسية، إلى ألنضال ألمشترك مع ألقبائل ألصحرأوية ضد ألستعمار
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ن ألهيبــة أبــن مــاء ألعينيــن، سيوأصــل ويقــود ألنضــال، فــي موأجهــة تخــاذل وخيانــة عبــد ألحفيــظ، هــذأ

أ
نعلــم كــذلك، أ

.ألنضال ألذي سيتطور فيما بعد ليصبح ثورة حقيقية مناهضة للمبريالية وللقطاع في نفس ألوقت

وهكذأ، فإذأ كانت هناك روأبط قوية بين ألشعب ألصحرأوي وألشعب ألمغربي، وهــي قائمــة فعل، فهــي قبــل كــل شــيء
جــل تحريــر كامــل بلــدأن ألمغــرب ألكــبير، هــذأ ألنضــال ألمشــترك

أ
روأبــط صــهرها ألنضــال ألمشــترك ضــد ألمبرياليــة مــن أ

كـثر في سنوأت 
أ
.1959 – 1955ألذي سيتعمق أ

لة 
أ
ما فيما يخص مسا

أ
خرى ت فــي تاريــخ ألقبائــل ألصــحرأوية، فلــم" ألبيعة"أ

أ
لسلطان ألمغرب، وألتي نجدها ت من فترة ل

كيـد للرأبــط ألـديني ألمشـترك وهـو ألسـلم، ألـذي كـان يتجسـد فـي شـخص 
أ
كـثر مـن تا

أ
بدأ أ

أ
ميـر ألمـؤمنين"تكن أ

أ
ألوحيــد" أ

عله، وليس لهذه 
أ
وضحنا أ

أ
حرى وطنـي،" ألبيعـة"ألذي يحمل هذأ أللقب ألديني بالمنطقة، كما أ

أ
ي مغــزى سياسـي فبـال

أ
أ

يضــا حكــم محكمـة لهـاي. إل في حدود ما كـان يجمـع مصـر محمـد علـي بالخليفــة ألعثمـاني فـي إســطنبول
أ
وهـذأ مـا يؤكـده أ

كـتوبر 
أ
ن1975ألصادر في أ

أ
.، خلفا لفترأءأت ألحسن بهذأ ألشا

II  مام ماخيانات مامخزني 1976و  1956تشكل حسك  ماتحسر ماوطةي امشعب ماصحسموي ما يين
أ
: م

ول تشتيت امشعب ماصحسموي1958خيان  ) 1
أ
:، م

إن تلحم جيش ألتحرير ألمغربي وألجزأئري في جنوب ألمغرب وفي ألمناطق ألصحرأوية ألمحيطــة، أبتــدأءأ مــن ألنصــف
مل في نفوس شعوب ألمنطقة1956ألثاني من سنة 

أ
.، في معركة وأحدة ضد ألستعمار، سيزرع أل

و ألنيوكولونياليــة(ففي ألوقت ألذي دخلت ألبورجوأزية ألمغربية بإيكس ليبان فـي أســترأتيجية ألســتعمار ألجديــد 
أ
كـان) أ

كمله، وهــي
أ
ن يتــم تحريــر ألمغــرب ألعربــي بــا

أ
جيــش ألتحريــر فــي جنــوب ألمغــرب، يــدعو إلــى ألســتمرأر فــي ألنضــال إلــى أ

خيريــن 1958إلى  1956ألمعركة ألتي سيخوضها جيش ألتحرير من 
أ
بدعم من سكان سـوس وألصــحرأء ألغربيـة، هـؤلء أل

بـدأ خلل كــل هـذه ألمـدة ألتوغــل
أ
ظلوأ ولمدة نصف قرن من ألمعارك يتصدون للســتعمار ألسـباني، ألــذي لــم يســتطع أ

همة
أ
رأضي ألصحرأوية وأحتللها بصفة دأئمة، كما وفروأ لجيش ألتحريرفي ألجنوب قاعدة أسترأتيجية بالغة أل

أ
.دأخل أل

وسيظهر جيش ألتحرير بـالملموس مـدى ألقــوة ألسياســية وألعســكرية ألــتي يتـوفر عليهــا، وذلـك بتنظيمـه وقيــادته ودعمـه
يـــت بـــاعمرأن ضـــد أحتلل ألســـتعمار ألســـباني لمنطقـــة إفنـــي فـــي نونـــبر 

آ
، وهـــي ألنتفاضـــة ألـــتي1957لنتفاضـــة قبائـــل أ

ســـتنجح فـــي تحريـــر هـــذه ألمنطقـــة بصـــفة شـــبه تامـــة، بـــل وكـــانت علـــى وشـــك طـــرد ألجيـــش ألســـباني كليـــا مـــن ألمنطقـــة
ن ألعرش ألعلوي وألبورجوأزية ألمغربية ألكبيرة كانا

أ
وأمر محمد ألخامس، ذلك أ

أ
ألمذكورة، لول أنصياع جيش ألتحرير ل

مين أســتمرأرية ألمصــالح ألمبرياليــة بالمنطقـة فــي إطــار ألتعامــل ألنيوكولونيــالي مـع ألمبرياليــة ألفرنســية،
أ
عازمين علــى تــا

سيسه في نونبر 
أ
.لسيل سان كمودمن خلل معاهدة  1956ألذي تم تا
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ركــان ألقــوأت ألمســلحة ألملكيــة، بفتــح1956بــل وقبــل ذلــك، خلل صــيف 

أ
نــذأك، ورئيــس أ

آ
، قــام ألحســن ولــي ألعهــد أ

كـادير، ليتمكـن مــن تمـوين قـوأته ألموجـودة بمنطقـة تنـدوف، وبعـد معركـة
أ
مام ألجيـش ألفرنسـي، أنطلقـا مـن أ

أ
ألطريق أ

ن تضع حدأ نهائيــا لجيـش ألتحريــر بـالجنوب، وسـحق ألشــعب ألصــحرأوي فـي- إيفني
أ
عله ت قررت ألمبريالية أ

أ
ينا أ

أ
كما رأ

مــام ألمحــاولت ألعديــدة وألمتكــررة للحتلل ألســتعماري
أ
نــه ظــل صــامدأ ل يليــن أ

أ
ولهــذأ. ألــوقت ذأتــه، ذنبــه فــي ذلــك أ

يكوفي33ون"ألغـــرض، تـــم تنظيـــم مـــا يســـمى بعمليـــة وألـــتي تـــم ألتهيـــئ لهـــا بصـــفة مشـــتركة مـــن طـــرف ألجيشـــين ألفرنســـي" مإ
وألسباني، وبدعم ت في ألشمال ت من ألقوأت ألمسـلحة ألملكيـة ألمغربيــة، وألـتي كــانت مهمتهـا سـد ألطريــق مــن جهــة
ألشـمال، وإتمـام طـوق ألحصــار ألمضـروب علـى جيـش ألتحريـر جنوبــا مـن طـرف ألجيـش ألفرنســي ألقـادم مـن موريطانيــا،

وقــامت علــى إثــر ذلــك، ألجيــوش ألســتعمارية. وغربــا علــى طــول شــوأطئ ألصــحرأء ألغربيــة مــن طــرف ألجيــش ألســباني
نحــاء ألبلد لمـدة شـهرين، مـن فـبرأير إلـى مــارس 

أ
،1958بقوأتها ألبرية وألبحرية مجتمعة ببـث ألرعـب وألرهـاب فـي كـل أ

رض
أ
نويـة ألمسـلحة لجيــش ألتحريـر، وعلـى طـرد جـزء هـام مــن ألشــعب ألصــحرأوي خـارج أ

أ
وعملت على تفــتيت وسـحق أل

.أجدأده

، يــذكرنا بمــا قــام بــه نظيرهمــا1958إن مــا قــامت بــه جيــوش ألســتعمار ألســباني وألفرنســي تجــاه ألشــعب ألصــحرأوي فــي 
ي في عام (ألحتلل ألصهيوني تجاه ألشعب ألفلسطيني عشر سنوأت من قبل

أ
).1948أ

لكن من رحم هذأ ألجزء ألمشرد من ألشعب ألصحرأوي، خمسة عشرة سنة بعد ذلك، وسط مخيمات بالمنفى، وبــدعم
مــن قــدماء ألمقــاومين ألصــحرأويين، ســيولد جيــل جديــد مــن ألمناضــلين، ألــذين سيؤسســون فيمــا بعــد جبهــة ألبوليزأريــو

جـــل ألتحـــرر ألــوطني،)ألجبهــة ألشــعبية لتحريــر ألســـاقية ألحمــرأء ووأدي ألـــذهب(
أ
، وسيخوضــون ألكـفـــاح ألمســلح مــن أ

.وألتي ستتمكن من أن تلف حولها مجموع ألشعب ألصحرأوي، سوأء في ألمنفى أو دأخل ألصحرأء ألغربية ألمحتلة

رمدة ماتحسر ماوطةي ادى ماشعب ماصحسموي يقيادة جبه  مابوايزمريو) 2 :تبمور مإ

صــابت ألشــعب ألفلســطيني فــي 1958إن تشتيت ألشعب ألصحرأوي في 
أ
،1948، كان بمثابة نكبة له، تشبه تلــك ألــتي أ

ولـى لــبروز ألشــعب ألصــحرأوي
أ
كشــعب ذي كيـان خـاص، وأع: ولكنهــا كمثيلتهـا هـاته، حملـت فـي نفـس ألـوقت ألبـذور أل

.بذأته، ومنظم بشكل مستقل

، إضافة إلى ما عرفته ألصحرأء ألغربية من تحــولت، نتيجــة عوأمــل ألتفكيــك1958على ألمستوى ألبنيوي، فإن تشتيت 
ي خيــار

أ
ألتي سببها ألتدخل ألستعماري ألسباني، سيؤدي إلى زعزعــة ألهياكـل ألقبليـة ألتقليديـة، حيــث لــم يبـق هنـاك أ

رأدت ألحفــاظ علـى هويتهـا، سـوى تحقيــق ألنـدماج ألسياسـي وألثقـافي بالرتكــاز علـى
أ
أمام ألجماهير ألصــحرأوية، إن هـي أ

.أنحدأرها من أصل مشترك كشعب صحرأوي
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ولــى إلــى عوأمــل دأخليــة، فــإنه

أ
إل أن هــذأ ألنــدماج نفســه جــاء نتيجــة مخــاض عســير وموجــع، وإن كــان يرجــع بالدرجــة أل

تي ضــمن ســيرورة 1956/1973يجــد مــبرره كــذلك ت فــي تلــك ألفــترة 
أ
وألــتي ســتعرف ميلد جبهــة ألبوليزأريــو ت فــي كــونه يــا

.ألثورة ألعربية ألمتصاعدة في تلك ألفترة

ولى ألمحاولت تتمثل في قيام 
أ
سسها سـيدي أبرأهيــم بصــيري فــي"حركة تحرير ألساقية ألحمرأء ووأدي ألذهب"إن أ

أ
ألتي أ

خيـر فـترة هامـة فـي حيـاته بــالمغرب ألـذي ألتحــق بـه وهـو ل يــزأل شـابا، فـي إطــار عمليـة. نهاية ألستينات
أ
لقد قضى هـذأ أل

ـــتي نظمهـــا ألمقـــاتلون ألصـــحرأويون ســـنة  طفـــال ألصـــحرأويين، أل
أ
، وحصـــل علـــى شـــهادة ألبكالوريـــا1957أخلء مئت أل

نهــى درأسـاته ألعليـا بالقـاهرة ودمشـق، ثـم عـاد إلـى ألمغـرب سـنة 
أ
سـس ألجريـدة-1966بمدينة ألدأر ألبيضاء، وأ

أ
، حيــث أ

لكـــن، وكمـــا حـــدع مـــع ألطلبـــة ألصـــحرأويين ألـــذين سيؤسســـون جبهـــة". ألشـــهاب"ألصـــحرأوية ذأت ألتـــوجه ألرأديكـــالي 
حــزأب ألبورجوأزيـــة وألبورجوأزيـــة ألصــغيرة ألمغربيــة، لــم تكـــن

أ
ألبوليزأريــو فيمــا بعــد، فــإن ألنظــام ألملكــي ، وكــذلك أل

.1967لتشجع هذه ألمبادرة، مما دفع ببصيري للعودة إلى ألصحرأء ألغربية في نهاية عام 

دى إلــى تفكيــك ألهياكــل ألقبليــة ألصــحرأوية، عــرف ألســكان
أ
فــي نهايــة ألســتينات، وبفعــل ألتــدخل ألســتعماري، ألــذي أ

ســاس فــي ألدأخلــة وألســمارة
أ
رأضــيهم، نوعــا مــن ألتمــدن وحركــة تعميــر متمركــزة بال

أ
ألصــحرأويون، ألــذين لــم يبعــدوأ عــن أ

خيرتيـــن ســـتعرفان تشـــكيل 
أ
ألمنظمـــة بشــــكل ســـري، وألـــتي وضـــعت" حركـــة ألتحريـــر"وألعيـــون، هـــاتين ألمـــدينتين أل

هدأف مزدوجة لها، تحقيق ألستقلل ألوطني وألقضاء على ألبنيات ألقبلية
أ
.كا

ول مظـاهرة جماهيريـة بمدينــة ألعيـون تنظمهــا 1970يونيو  17وفي 
أ
، وهـي ألمظـاهرة ألـتي تــم"حركـة ألتحريــر"، ستندلع أ

قمعهــا بوحشــية رهيبــة ســقط خللهــا ألعديــد مــن ألشــهدأء، وأعتقــل ألمئت مــن ألمناضــلين ألــذين تــم نفيهــم إلـى ألمغــرب
بد

أ
.وموريطانيا، كما تم على إثرها، أختطاف محمد بصيري ليختفي بعدها إلى أل

جــل ألســتقلل ألــوطني، سيضــطلع بــه ألطلبــة ألصــحرأويون ، ألــذين سيؤسســون
أ
ن مشــعل موأصــلة ألنضــال مــن أ

أ
إل أ

.ثلع سنوأت بعد ذلك، جبهة ألبوليزأريو

بنــاء عــائلت أللجئيــن ألصــحرأويين ألــذين أضـطروأ إلـى ألرحيـل إلـى ألمغــرب فـي
أ
طفـال، أ

أ
لف أل

آ
وألــذين 1958من بيــن أ

أستطاعوأ أللتحاق بالمدأرس ألمغربية، تمكـن بضـع عشـرأت منهـم، مـن ألوصـول إلـى مرحلـة ألتعليــم ألعـالي، وألتحقـوأ
إلـــى جـــانب ألحركـــة ألماركســـية ت- بجامعـــة ألربـــاط، ألـــتي كـــانت تعـــرف بـــدورها نشـــاطا سياســـيا وإديولوجيـــا هامـــا ألـــذي 

ول، تـــاثير ألثـــورة ألفلســـطينية، ونهـــوض ألحركـــات ألتحرريـــة
أ
نـــذأك ت لعـــب فيـــه ألـــدور أل

آ
أللينينيـــة ألمغربيـــة ألناشـــئة أ

نفــاس"من مجلـة  19ونحيل ألقارئ بهذأ ألصدد على ألعدد (ألمسلحة في ألعالم، بما فيها إفريقيا 
أ
ألصــادر بتاريــخ ينــاير" أ

).وألمخصص لحركات ألتحرر ألفريقية، وذلك على سبيل ألمثال ل ألحصر 1971
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في ظل هذأ ألوأقع، سيعمل ألطلبة ألصحرأويون، ألحاملون لهمـوم ومعانــاة شـعبهم، ألـذي عــانى كـثيرأ مـن ألتشـتت فـي

حــدأثه منــذ صــغرهم، إلــى مذبحــة ألعيــون فــي يونيــو 1958
أ
نفســهم بهــدف تحريــر1970، حيــث عايشــوأ كـل أ

أ
،علــى تنظيــم أ

ن، محاولت هـؤلء ت دون جــدوى ت للحصـول علـى دعــم ألقــوى ألسياسـية ألمغربيــة. وطنهم
آ
حد أل

أ
ولم يعد يخفى على أ

مــا فيمــا يخــص ألنظــام ألملكــي، فــإن دروس تجربتهــم ألمريــرة معــه خلل. ألمنحــدرة مــن ألبورجوأزيــة ألوطنيــة ألســابقة
أ
أ

ن
أ
فادتهم كـثيرأ بهذأ ألشا

أ
.قرن، قد أ

نفــاس"وفي هذأ ألسياق نشرت مجلـة 
أ
ي مباشـرة قبــل أعتقـالت (1972ألصـادر بتاريــخ ينـاير 7/8فـي عـددها ألمــزدوج" أ

أ
أ

نصـــا ذأ قيمـــة تاريخيـــة، لكـــونه ينبنـــي علـــى حـــوأرأت مفصـــلة مـــع مصـــطفى ألســـيد ألـــوألي، وألمعنـــون) 1972نهايـــة ينـــاير 
رض ألصــحرأء"ب

أ
ن ألمقــال تــم تــوقيعه باســم هيئــة تحريــر (76إلــى  66، مــن ص"فلســطين جديــدة علــى أ

أ
ونــذكر هنــا بــا

ي مـن طـرف مســؤولين قيــاديين عــن ألمنظمـتين ألماركســيتين أللينينيــتين ألمغربيـتين أللـتين ستسـميان فيمـا
أ
ألمجلـة، أ

مام"بعد ب 
أ
:ويخلص هذأ ألنص بالخصوص إلى ما يلي"). مارس 23"و" إلى أل

ساسية، ألتي عرقلت نمو حركة ألتحرير في ألصحرأء، ضد ألستعمار ألســباني، وألســيطرة"
أ
إن من ألعوأمل ألتاريخية أل

ألقتصادية وألعسكرية ألمبريالية، وضد ألخونة ألمحليين، هو ألتكـتل ألمستمر خلل كــل ألفــترة ألتاريخيــة ألماضــية،
رض ألصــحرأء،

أ
لتطويق وتفريق ألمبادرأت ألتحريرية في ألصحرأء، وفرض ألوصاية عليهــا مــن طــرف ألرجعيــة ألمحيطــة بــا

رأضــي ألصــحرأوية. وخاصة منها، من جانب ألرجعية ألمغربية
أ
.وقد وقع دوما هذأ ألتدخل ألرسمي تحت غطاء مغربية أل

ـــــى صـــــعيد ألمعركـــــة ألوطنيـــــة، وتحـــــدد أرتباطاتهــــــــــا،وتوثق تبعيتهـــــا ن ألفلس ألملمـــــوس للرجعيـــــة عل
أ
ومـــــن ألوأضـــــح أ

.للمبريالية، يجعلها في ألصف ألمعادي عمليا لتحرير ألجماهير ألصحرأوية

إن تعمــــــــق ألتنــــــــاقض بيــــــــن ألجمــــــــاهير ألصــــــــحرأوية وألســــــــلطات ألســــــــتعمارية، يســــــــير بمــــــــوأزأة أنكشــــــــاف ألتعامــــــــل
م"ألمبريــالي علــى حســابها، ويجعلهــا بالتــالي تنفــر مــن شــعار /ألرجعــي

أ
فــي ظــل ألظــروف ألسياســية" ألنضــمام للــوطن أل

.وألتاريخية ألحالية

مــن تــم يتخــذ ألــدور ألسياســي ألمســتقل لحركــة ألتحريــر ألصــحرأوية طــابعه ألحاســم، فــي شــق ألطريــق ألفعلــي ألصــحيح
كدت حوأدع يونيو 

أ
تنميته وضرورته بالنسبة للجماهير ألصــحرأوية 1970للكـفاح، طريق ألعنف ألثوري ألمسلح، ألذي أ

إن شق هذأ ألطريق، تحت شـعار محاربــة ألسـتعمار ألسـباني وألهيمنـة ألمبرياليــة فـي ألصـحرأء، بالعتمـاد. ألمضطهدة
رأضــي ألصــحرأء بكـــل

أ
ول علــى ذأت ألجمــاهير ألصــحرأوية، ليتطلــب رفــض ألوصــاية ألسياســية مــن ألرجعيــة ألمحيطــة با

أ
أ

".حزم
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ن نقيــس مسـتوى وعــي هـذه ألنـوأة مــن ألمناضــلين ألصــحرأويين ألطلبـة

أ
لكــن هـذأ ألـوعي ســيكـتمل. بهـذأ ألنـص، يمكننــا أ

طر ألمناضلة، ألتي خاضت معركة تحرير ألشعب 1973 – 1972نضجه فيما بين 
أ
مع أندماج هؤلء ألمناضلين بقدماء أل

.ألصحرأوي، ومع أللتحام بالجماهير ألصحرأوية نفسها دأخل مخيمات ألمنفى

ولــى لعــام 
أ
، وفــي ألــوقت ألــذي عــرف فيــه ألصــرأع ألطبقــي بــالمغرب تطــورأ هامــا، وعرفــت فيــه ألحركــة1972منــذ ألشــهور أل

ألطلبيــة وألتلميذيــة أنطلق نضــالت ضــخمة، ســيغادر هــؤلء ألمناضــلون مدينــة ألربــاط، ليعبــؤوأ، فــي حركــة نضــالية
مماثلة، لكن لها خصوصيتها، ألتلميذ ألصحرأويين في جنوب ألمغرب، كما سيقومون فــي نفــس ألــوقت بربــط ألتصــال

لكــن ألقمـع ألبوليسـي ألـذي ووجهــت بـه ألمظــاهرأت. دأخــل ألصـحرأء ألغربيـة نفســها" حركـة ألتحريــر"مـع قــدماء مناضـلي 
بريــل مــن ســنة 

أ
ضــد ألســتعمار ألســباني فــي مدينــة طنطــان وألعتقــالت ألــتي 1972ألــتي أنــدلعت خلل شــهري مــارس وأ

تعرض لها ألعديد من ألمناضلين ت من بينهم ألوألي ألذي تم حجزه لمدة محدودة ت سيدفع هؤلء ألمناضلين إلى تركيز
خيــرة سيســتقبل هــؤلء مــن طــرف. نشاطهم على مخيمات أللجئين ألصحرأويين بتندوف وألزويرأت

أ
وفي هذه ألمنطقــة أل

يضــا فـي
أ
حمد بن ألقايد ألـذي ناضـل أ

أ
قدماء ألمقاومين ألصحرأويين، ألذين كانوأ ينتمون إلى جيش ألتحرير، من بينهم أ

".حركة ألتحرير"

إن ألتجربة ألمترأكمة لخمسة عشر سنة من ألنضال، هي ألتي ستؤدي إلى ميلد جبهة ألبوليزأريو، ألتي عقــدت مؤتمرهــا
سيسي في 

أ
ول عمليــة مسـلحة ببنــادق قديمـة مــن طــرف ألبوليزأريــو فــي 1973ماي  10ألتا

أ
،1973مــاي  20، وإلى أنطلق أ

حد مرأكز ألجيش ألستعماري ألسباني في قلب ألساقية ألحمرأء
أ
.حيث تم ألستيلء على أ

إن تشــكيل جبهــة ألبوليزأريــو، وأنــدلع ألكـفــاح ألمســلح مباشــرة بعــد ذلــك، ســيعملن علــى تنــامي ألحــس ألــوطني لــدى
ألشعب ألصحرأوي، وطموحه ألوأضح للســتقلل ألكامـل، وقـد تجسـد ذلـك بـالملموس فـي ألبيـان ألصــادر عـن ألمـؤتمر

خر ألمبرأطوريــات 1974كما ستعرف سنة . 1974غشت  31/ 25ألثاني لجبهة ألبوليزأريو ألمنعقد في 
آ
هاته بدأية سقوط أ

...ألستعمارية بإفريقيا، وذلك مع قيام ألثورة ألبرتغالية 
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الهوامشغ
 غشت.30ألهوأمش ألمقدمة هنا هي من وضع موقع 

رض ماصحسمء"
أ
هامش وثيق : "فمسطين جديدة في م

رض ألصحرأء"وثيقة
أ
نفــاس، عــدد مـزدوج ،ألتي هي في ألحقيقة عبارة عن تقرير ت درأسة، صـدرت"فلسطين جديدة في أ

أ
7 :فــي مجلــة أ

ي هي ،1972 يةايس – 1971 دجةبس:  8– 
أ
ولى ألوثائق ألتي تعبر عن رأ

أ
جماهيريا و علنيــا، ألحركة ألماركسية أللينينية ألمغربية من أ

فـــي ألوأقـــع تعـــبيرأ عـــن موقـــف مشــترك و موحـــد و ثلثـــي ضـــم كل مـــن ألمنظمـــتين ألماركســـيتين شـــكلت .فـــي موضـــوع قضـــية ألصـــحرأء
مام"أللينينيتين ألمغربيتين

أ
ألجماعة ألمؤسسة( و جماعة من ألطلبة ألصحرأويين بقيادة مصطفى ألوألي ألسيد "مارس 23 " و "إلى أل

ــــوطني للقــــوأت ألشــــعبية )للجبهــــة ألشــــعبية لتحريــــر ألســــاقية ألحمــــرأء ووأدي ألــــذهب بعــــدما فشــــلت كــــل محاولتهــــا لجــــر ألتحــــاد أل
نذأك؛

آ
جـل تحريـر ألسـاقية ألحمـرأء و وأدي ألـذهب حزب ألسـتقلل و حـزب ألتحـرر و ألشـترأكية أ

أ
و .للنخـرأط فـي دعـم ألنضـال مــن أ

خاصـة( بعد صدمة ألتصال بهذه ألقوى ألصلحية و ألتحريفية، و في سياق ألجــو ألثـوري ألـذي كـان سـائدأ دأخـل ألجامعـة ألمغربيـة
 يتبلــور )بمدينة ألرباط

أ
وضمن ألنضالت ألتي كان يخوضها أليسار ألثوري ألماركسي ت أللينينــي و ألتحــاد ألــوطني لطلبـة ألمغـرب، بــدأ

ألوعي ألثوري لدى هذه ألجماعة ألمؤسسة.
مام" بالنسبة لمنظمة

أ
بعـاد ألثلثـة لسـترأتيجيتها ،"إلى أل

أ
فقد أشترك مجموعة من قيادييها في هـذأ ألنقـاش ت ألحـوأر، أنطلقـا مـن أل

نذأك
آ
ممي، ألبعد ألعربي و بعد ألثورة في ألغرب ألعربي :ألثورية أ

أ
.ألبعد أل

هامش وثيق : "ماموقف ماوطةي ماحقيقي من ماصحسمء و مهام ماحسك  ماجماهيسي  و قومها ماثوري  و ماديمقسمطي "

صـــبحت تـــدريجيا ألنقطـــة ألمحوريـــة فـــي ألوضـــع ألسياســـي1974بدأيـــة  1973عنـــد نهايـــة 
أ
، لـــوح ألنظـــام بقضـــية ألصـــحرأء، و أ

حزأب ألصلحية و ألحزب ألتحريفي . ألمغربي
أ
بالجوقة، مما أستدعى إصدأر موقف سياسي مــن) ألتحرر و ألشترأكية(و قد ألتحقت أل

مام"طرف منظمة 
أ
مـام"، فجاءت أفتتاحيـة جريـدة "إلى أل

أ
ألموقـف ألـوطني ألحقيقــي مـن: "تحـت عنـوأن ) 74ينـاير  (19ألعـدد " إلـى أل

ـــة و قوأهـــا ألثوريـــة و ألديموقرأطيـــة لتعـــبر عـــن موقـــف ألمنظمـــة و تحديـــد مهـــام ألقـــوى ألثوريـــة و" ألصـــحرأء و مهـــام ألحركـــة ألجماهيري
صدرت ألمنظمة كرأسا حول قضـية ألصـحرأء تحــت عنـوأن 1974و في شتنبر . ألديموقرأطية 

أ
و قـد ضـم". طريقـان لتحريـر ألصـحرأء "، أ

حد قياديــي منظمة ألمنظمة، وألكرأس إلى جانب رد 
أ
".مغربية ألصحرأء"حول ) ألرأحل عبد ألسلم ألمؤذن(مارس  23 جهة نظر ل

مام"ألمركزية  للجريدة 19من أفتتاحية ألعدد 
أ
:إلى صدور ألكرأس وقعت مجموعة من ألمستجدأت، منها " إلى أل

 .1974مارس في ربيع  23أنعقاد ألندوة ألوطنية لمنظمة - 
دى إلى عودة - 

أ
لمباشرة مهامهما من جديد، و ستصـدر هـذه أللجنــة وثيقـة" لجنة ألتوحيد"تحسن ألعلقات بين ألتنظيمين أ

كـتوبر " ألخطة ألتكـتيكية ألمشتركة " 
أ
.1974في أ

صدر ألتنظيمان بيانا مشتركا تضمن موقفهما من ألصحرأء
أ
.و على إثر هذأ ألتحول، أ
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غلبية لصالح ألتوجه ألقريب من منظمة " مارس 23"من نتائج هاته ألندوة أنبثاق قيادة جديدة لمنظمة 

أ
مام"ضمت أ

أ
"إلى أل

مام " ألتجاه أليجابي كما كانت تسميه منظمة ( 
أ
نذأك " إلى أل

آ
.ألصحرأء" لجماهير"و تبنت ألندوة موقفا يقر بحق تقرير ألمصير ) أ

دبيات منظمة 74إلى حدود بدأية 
أ
مام"، ظلت قضية ألصحرأء ينظر إليها في أ

أ
ضمن خط أسترأتيجي يربط بيــن ألخــط" إلى أل

هـم وثــائق
أ
ممي و ألطـرح ألقــومي للثـورة ألعربيـة بقيــادة ألبروليتاريــا، و تصــور للثـورة فـي منطقـة ألغـرب ألعربــي، و هـو مـا تشـهد عليـه أ

أ
أل

.ألمنظمة لتلك ألمرحلة
لجريــدة إلــى 19، ظلــت موأقــف ألمنظمــة ثابتــة، كمــا عــبرت عنهــا أفتتاحيــة ألعــدد 1976 و إلــى حــدود خريــف 1974مــن بدأيــة 

مـــام تحـــت عنـــوأن
أ
و كـــرأس" ألموقـــف ألـــوطني ألحقيقـــي مـــن ألصـــحرأء و مهـــام ألحركـــة ألجماهيريـــة و قوأهـــا ألثوريـــة و ألديموقرأطيـــة: "أل
دبيات و مناشير ألمنظمة لهاته ألفترة عن مضـمون هـاتين ألوثيقــتين بحيـث أسـتعمال صـيغة". طريقان لتحرير ألصحرأء "

أ
و لم تخرج أ

و أعتبـار كـفـاح تحـرر جمـاهير ألصـحرأء جـزء مــن ألثــورة ألوطنيـة ألديموقرأطيــة ألشـعبية" ألشـعب ألصــحرأوي"بـدل" جماهير ألصحرأء"
كـثر وضــوحا مــن ألقضــية. بــالمغرب، مــع حــق جمــاهير ألصــحرأء فــي تقريــر مصــيرها

أ
خـرت ظهــور موقـف أ

أ
سـباب ألــتي أ

أ
و قـد ســبق ذكــر أل

سباب تكـتيكية 
أ
صبحت تعرفه منظمة ( ل

أ
نـذأك مـن خلل ألـدعم ألتكـتيكي لتيارهـا أليجــابي  23مرأفقة ألتطور ألذي أ

آ
، و كـذأ)مارس أ

كـثر تطورأ
أ
جيل ألعلن عن موقف أ

أ
.بروز خلفات دأخل ألكـتابة ألوطنية للمنظمة، مما ساهم كذلك في تا

خذأ بعين ألعتبار ألتطورأت ألجديدة ألـتي عرفتهـا ألصـحرأء ألغربيـة 1976لكن في خريف 
أ
إعلن ألجمهوريــة ألعربيـة فـي(، و أ

، و فـي إطـار ألسـتعدأد للمحاكمـة)ألصحرأء، و أنـدلع ألحـرب بيـن ألنظـام و ألجبهـة ألشـعبية لتحريـر ألسـاقية ألحمـرأء و وأدي ألـذهب
طـر و قيـادة )1977فبرأير-محاكمة يناير(

أ
طرها و قيادتها، ألتي كانت تشـكل مـع مجموعـة مـن أ

أ
مـارس 23، قامت ألمنظمة من خلل أ

، بإعــادة تقييــم1976ينــاير  16منــذ ) ســجن مــدني بالــدأر ألبيضــاء(، ألــتي كــانت تقيــم فــي ســجن غبيلــة 26مــا كــان يســمى بمجموعــة 
و شعب، و كذلك إعادة صهر موقف ألمنظمــة فــي طرحهــا

أ
ألموقف ألسابق و تدقيقه و معالجة تناقضاته ألمفاهيمية من قبيل جماهير أ

ألســترأتيجي حــول ألثــورة فــي ألغــرب ألعربــي، ممــا أســتدعى تــدقيقا لســترأتيجيتها ألثوريــة فــي ألمغــرب، ألشــيئ ألــذي قــام برفــع منطقــة
همية، و ساهم في تدقيق مهمة بناء ألحزب ألثوري للطبقة) سوس و محيطها(ألجنوب ألغربي 

أ
إلى مستوى منطقة أسترأتيجية بالغة أل

نظريــة ألثــورة فــي" هكذأ تم أستكمال بناء ما ســيطلق عليــه ب . ألعاملة في علقة مع ألتطور ألحاصل في ألطرح ألسترأتيجي للمنظمة
".ألغرب ألعربي

هامش وثيق : "حكم ماحسن 33 عبد  33 مادايمي حكم ماعطش و ماجوع و ماطسد و ماسيمي"

صدرت ألمنظمة ألماركسية 1974في نهاية يوليوز ألعام 
أ
مام"أللينينية ألمغربية -أ

أ
ــحكــم ألحســن "منشورأ تحت عنـوأن" إلى أل

جوأء مشحونة كانت تعيشها مدينة طنجة، جــرأء أنعـدأم ألمـاء و" ألدليمي، حكم ألعطش وألجوع و ألطرد وألسيمي ــبدا ع
أ
في ظل أ

حياء ألشعبية من ألمدينة، حيـث سـقط 
أ
فـي بنـي 1(مـوأطنين مــوتى نتيجـة ألعطـش  5معاناة جماهير طنجة من ذلك، و خاصة في أل

و في نفس ألوقت كانت ألطبقـة ألعاملـة فـي طنجـة تتعـرض لحملت ألطـرد، كمـا).في ألمصلى 1في كسبرطا،  1في مرشان، 2مكادة،
مام ألعدد- أنظر ألمقال(عامل للطرد  48حيث تعرض " تيسمار"وقع في معمل

أ
تحت 1974يناير  - 19ألتحقيق ألصادربجريدة إلى أل

تلميذ، و كانت نســبة ألنجـاح فــي 440كما عرفت ثانويات طنجة طرد "). عمال تيسمار في موأجهة ألباطرون و ألتحاد ألرجعي"عنوأن
صبحت مهددة بالطرد وألعطالة

أ
غلبية من ألتلميذ أ

أ
ن أل

أ
.ألشهادة متدنية لحد أ

إن ألسياق ألخاص لمدينة طنجة لم يكن معـزول عمـا يجـري علـى مسـتوى ألبلد برمتهـا، مــن تصـاعد للقمـع وصـل حـد إطلق
ألرصاص على عمال جــرأدة، و تزأيـد ألعتقـالت و ألمحاكمـات ألصــورية ألـتي كـانت تحـاك لمناضـلي ألنقابـة ألوطنيـة للتلميـذ و ألتحــاد

و بالمقابل كانت ألجماهير تتحرك لموأجهة سياسـات ألتفقيــر و ألطــرد و ألتهميـش و خنـق ألعمـل... ألوطني لطلبة ألمغرب و للنقابيين
زمتــه، إلــى ألمزأوجـة بيـن ألقمــع ألــذي

أ
زمة ألنظام و يدفعه في محاولة ألهــروب مـن أ

أ
ألنقابي و ألقمع و ألنهب، مما كان يزيد في تعميق أ
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ألمنــــاورة ألسياســــية عــــبر أللعــــب علــــىو  72و غشــــت  71عــــرف تصــــاعدأ مســــتمرأ خاصــــة منــــذ ألمحــــاولتين ألنقلبيــــتين فــــي يوليــــوز 

.و غيرها لفك عزلته" ألجماع ألوطني"سياسات
ســعار و أنعــدأم ألمــاء و ألطــرد و ألتهميــش ألــتي أكـتــوى بنارهــا 1974كــانت مدينــة طنجــة صــيف 

أ
ة أرتفــاع أل

أ
تحــترق تحــت وطــا

حياء ألشعبية و ألعمال و ألكادحون، نار زأدتها حرأرة ألموسم و ألصرأع ألطبقي لهيبا
أ
لوف من ساكنة أل

أ
.عشرأت أل

فمــا". ألعطلــة ألنضـالية"لخدمة ألجماهير و ألدفاع عن مصــالحها لــم يكــن مناضـلوأ ألمنظمـة و مناضــلتها يعرفـون شـيئ أسـمه 
خــــرى

أ
ن أنفجــــر ألوضــــع حــــتى كــــانوأ إلــــى جــــانب ألجمــــاهير منــــددين بالوضــــع ألقــــائم، و محرضــــين علــــى ألنضــــال، و فاضــــحين مــــرة أ

أ
أ

.ديماغوجيات ألنظام، و دأعين إلى ألوقوف في وجهه و ألتصدي لسياساته
و فـــي قلـــب ألنضـــال، و تحـــت ألقمـــع ألمســـلط علـــى رقـــاب جمـــاهير ألمدينـــة، أنكـتـــب هـــذأ ألمنشـــور ألـــذي حملـــه مناضـــلوأ و

حيــاء ألشــعبية 
أ
و هــب مناضــلوأ و مناضــلت......). بنــي مكــادة، ألمصــلى، ألســانية(مناضــلت ألمنظمــة إلــى ألمعامــل و ألثانويــات و أل

.ألنقابة ألوطنية للتلميذ للدفاع عن ألمطالب ألعادلة للحركة ألتلميذية و ألحركة ألجماهيرية
لة ألقمعية للنظام لتشن حملت قمع و تمشيط أستهدفت عمال 

آ
ســماء ألعمــال(و تحركت أل

أ
عطــى أ

أ
بمساعدة ألباطرون ألذي أ

كبر ألحملت ألتي تعرضت لها ألمنظمة و ألنقابة ألوطنيـة للتلميـذ بمدينـة طنجـة) للبوليس
أ
و. و تلميذ و طلبة و موأطنين في إحدى أ

".حملة غشت"تعرف هذه ألحملة ب 
أعتقــال عـائلتهم(و في مرأكز ألقمع بطنجة تعرض ألمناضلون لتعذيب شديد، و أستعملت كل ألوسـائل لعتقـال ألمناضــلين

كـثر مــن ســنة مــن" درب مــولي ألشــريف"و ذلــك قبــل نقلهــم إلــى ...) ممــا ســبب لحــدأهن حالــة أجهــاض
أ
ألســئ ألــذكر، حيــث قضــوأ أ

، و لينــالوأ عشــرأت ألســنين مــن ألســجن فــي إطــار1977ينــاير  3ألتعــذيب ألنفســي و ألجســدي ليقــدموأ إلــى محاكمــة ألــدأر ألبيضــاء فــي 
.محاكمة صورية طبخها ألنظام للحركة ألماركسية أللينينية ألمغربية

جل عزل ماحكم ماسجعي ماعميل، تعزيز ماوحدة ماةضااي ، تحقيق مابسنامج ماديمقسمطي"
أ
هامش وثيق : "من م

هم وثائق"تعتبر وثيقة 
أ
جل عزل ألحكم ألرجعي ألعميل،تعزيز ألوحدة ألنضالية، تحقيق ألبرنامج ألديموقرأطي"، من أ

أ
من أ

تي مباشـرة بعــد حملــة ألقمــع ألــتي تعرضــت لهــا ألمنظمـة ألماركســية1975 ــ 1974هـذه ألفــترة (
أ
نهــا تــا

أ
مــام"أللينينيــة ألمغربيــة-). ل

أ
"إلــى أل

و أنتهــاء) يوم أعتقال ألشهيد ألرفيق عبد أللطيف زروأل ثم بعد ذلك أبرأهام ألسرفاتي، محمــد ألســريفي (1974نونبر  5أبتدأء من يوم 
يـــام 

أ
طرهـــا ألثوريـــة ألمحترفـــة أ

أ
عبـــد ا زعـــزأع، فـــؤأد ألهيللـــي، مصـــطفى (1975ينـــاير 30و 29و 28باعتقـــال مجموعـــة مـــن خيـــرة أ

كيدأ من ألمنظمة على ألستمرأرية، فل يفصلها عن أعتقال مجموعة يناير...). ألتمساني، أدريس بنزكري
أ
سوى 1975ألوثيقة جاءت تا

يام قليلة، ثم إنها محاولة لتحيين تحاليل ألمنظمة عن ألوضع ألسياسي ألعام في ألبلد من خلل رصـد لمختلـف ألقــوى ألسياســية و
أ
أ

 ألــذيألحركــة ألجماهيريــة و ألحركــة ألماركســية أللينينيــة، و كــل ذلــك ضــمن رؤيــة تحليليــة دعائيــة تــوجت ببرنامــج نضــالي ديمــوقرأطي
.تضمن موقفا من قضية ألصحرأء

مام حول مامسيسة ماخضسمء"
أ
اى مل هامش وثيق : "ييان مةظم  مإ

مــــام 
أ
بطرحهــــا لتصــــور ثــــوري مغــــاير بالكامــــل لموقــــف ألنظــــام ألسياســــي) مــــارس 23و كـــذلك منظمــــة (تميــــزت منظمــــة إلــــى أل

حزأب ألصلحية ألمغربية ألتي ساندت موقف ألنظام ألدأعي إلى ضــم ألصــحرأء ألغربيــة
أ
طروحات أل

أ
ألكمبرأدوري ألمغربي، و كذلك ل

.إلى ألمغرب
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مام"أللينينية ألمغربية- و قد ساهمت ألمنظمة ألماركسية

أ
بتحاليل عديـدة مـن منظــور تقــدمي و ديمقرأطــي ثــوري حــول" إلى أل

لة ألصـحرأء و مهــام ألقـوى ألتقدميــة و ألثوريــة ألمغربيـة 
أ
ألثــورة"،"ألجمهوريــة ألصــحرأوية"،"أتفاقيـة مدريـد ألثلثيــة"ألموقـف مــن (مسا

"... ).في ألغرب ألعربي
لة ألصــحرأء ألغربيــة « و بعــض هــذه ألتحاليــل تــم إصــدأرها فــي كـتــاب يحمــل عنــوأن 

أ
طريــق برجــوأزي:طريقــان لمعالجــة مســا

.1974، صدر في سبتمبر »شوفيني، و طريق وطني ثوري
سفله هو تجسيد لموأقف 

أ
مام"و ألبيان أ

أ
صدرته عقــب ألعلن عــن تنظيـم ألمسـيرة ألخضـرأء سـنة "إلى أل

أ
و هــو يقــدم. 1975، أ

لة ألصحرأء، خلل هذه ألحقبة ألسودأء من تاريخ ألمغرب- صورة تعكس وجهة نظر أليسار ألماركسي
أ
.أللينيني ألمغربي حول مسا

شــهر إصــدأرأت ألمنظمــة ألماركســية
أ
مــام"أللينينيــة ألمغربيــة- و عمومــا، ألوثيقــة مــن أ

أ
و قــد قــام رفــاق. فــي تلــك ألحقبــة" إلــى أل

حياء ألشعبية و ألعمالية و في ألثانويات و ألجامعـة و فـي ألمظـاهرأت ألـتي
أ
وسع نطاق، في أل

أ
ألمنظمة و مناضلوها بتوزيع ألبيان على أ

شـهرها منشــور. نظمتهـا ألمنظمـة
أ
صـدرت ألمنظمـة ألعديـد مــن ألمناشــير أ

أ
ل للمسـيرة ألصــفرأء، ل لبــادة"و لــم يكــن ألبيـان ألوحيـد فقـد أ

عله، هــو كــونه يــؤرخ لنطلق ألمعركــة ألسياســية ألضــارية ألــتي دأرت فــي هــاته ألفــترة ألحالكــة". جمــاهير ألصــحرأء
أ
لكــن ميــزة ألبيــان أ

مـام"أللينينيـة ألمغربيـة-ألسوأد من تاريخ ألمغرب ألمعاصر، و ألتي وقفت فيهـا ألمنظمـة ألماركسـية
أ
ممـي و"إلــى أل

أ
، مسـلحة بخطهـا أل

ألســترأتيجي و بخطهــا ألــوطني ألــديموقرأطي ألثــوري فــي موأجهــة ألنظــام ألكمــبرأدوري ألــدكـتاتوري و ألقــوى ألصــلحية ألملتفــة حــوله،
عله حــتى جنــد ألنظــام ألكمــبرأدوري و ألقــوى

أ
ن وزع ألبيــان أ

أ
مناهضــة للشــوفينية و ألقمــع و طمــس مطــالب ألجمــاهير ألكادحــة، فمــا أ

جهــزة ألقمـــع كــل. ألصــلحية كــل طاقاتهمــا لموأجهـــة ألمنظمـــة
أ
و دأرت معــارك سياســـية فــي ألجامعـــة و فـــي ألثانويـــات و ســـلطت كــل أ

و بــدورها حــاولت ألقــوى ألصــلحية و ألتحريفيــة ألتصــدي للمنظمــة و طردهــا مــن. إمكانياتهــا فــي محاولــة جهنميــة لجتثــات ألمنظمــة
طـر ألمنظمـة و مناضـلوها. ألجامعة و ألثانويات و أستمرت ألمعركة معهـا إلـى ألثمانينـات

أ
و خلل هـذه ألمعركـة سـيعتقل ألعشـرأت مـن أ

كبر حملة قمعية تعرضت لها ألمنظمة خلل فترة دجنبر 
أ
.1976مارس - 1975في أ

ماجمهوري  ماعسيي  ماصحسموي  منطلق  ماثورة في ماكسب ماعسيي"  هامش وثيقتي: "هل يشكل سكان ماصحسمء ماكسيي  شعبا؟" 3333  "

بالـدأر ألبيضـاء باللغـة" غبيلـة"بالسـجن ألمـدني  1976كـتبت وثيقة " هل يشكل سكان ألصحرأء ألغربية شعبا؟" في خريـف 
ـــى جـــانب وثيقـــة  نـــذأك ليتـــم توزيعهـــا و نشـــرها بعـــد ذلـــك إل

آ
صـــلية أ

أ
ألجمهوريـــة ألعربيـــة"ألفرنســـية، و تمـــت ترجمتهـــا عـــن ألصـــيغة أل
".ألصحرأوية، أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي

شكلتا ألوثيقتان محاولة لتصحيح بعـض ألجـوأنب مـن موقـف ألمنظمـة و ألحملـم مـن قضـية ألصــحرأء، خاصـة حـول مفهـومي
مــام" محاولــة لتــدقيق ألســترأتيجية ألثوريــة لمنظمــة ". كــذلك كانتــاألشــعب"و" ألجمــاهير"

أ
ألجمهوريــة"و بالمناســبة،  فوثيقــة ". إلــى أل

13 خلفــا لمــا نشــر ســابقا فــي بعــض ألمنشـــورأت ألمغربيــة، فهــي تحمــل "، وألعربيــة ألصـــحرأوية، أنطلقــة ألثــورة فــي ألغــرب ألعربــي
طروحــة بــدل 

أ
طروحــة . ألــتي تــم نشــرها فــي ألمصــدر ألمشـار إليـه 12أ

أ
ن ألوثيقــة ألــتي ننشــرها هنـا، تنقصــها أل

أ
تتعلــق ألــتي 13هــذأ يعنــي أ

مام"بجانبين جديدين بالنسبة للسترأتيجية ألثورية لمنظمة 
أ
و هما:"، إلى أل

ول
أ
: م

منطقــة ذأت طبيعــة أســترأتيجية خاصــة. فبالضــافة إلــى) منطقــة ســوس و أمتــدأدها (أعتبــار منطقــة ألجنــوب ألغربــي ألمغربــي 
ألوضـــع ألرأهـــن"، "مســـودة حـــول ألســـترأتيجية ألثوريـــة("كونهـــا منطقـــة صـــدأم، كمـــا كـــانت تعتبرهـــا ألوثـــائق ألســـترأتيجية للمنظمـــة 

صـــبحت تتميـــز بطـــابع أســـترأتيجي جديـــد لكونهـــا محاذيـــة جغرأفيـــا للصـــحرأء، " ..)وألمهـــام ألعاجلـــة للحركـــة ألماركســـية أللينينيـــة
أ
فقـــد أ

حمــد ألهيبــة ألــتي وحــدت ســكان ألمنطقــتين فــي(ألغربيــة، و لكــون ســكانها تجمعهــم بســكان ألصــحرأء ألغربيــة روأبــط تاريخيــة 
أ
حركــة أ

...).موأجهة ألستعمار ألفرنسي و ألقطاع 
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:ثانيا 

نتجها ألوضع في ألصحرأء ألغربية 
أ
صبحت منطقة سوس تتوفر على خلفية ثورية أ

أ
بروز(على قاعدة هذه ألعتبارأت ألجديدة، أ

عطــت منظمــة )ألكـفــاح ألمســلح فــي ألمنطقــة ألصــحرأوية
أ
عله، أ

أ
مــام"، و أنطلقــا مــن ألمســتجدأت أ

أ
أهتمامــا خاصــا للمنطقــة" إلــى أل

بعاد ألثلع
أ
ويل و تحويرأ جديدأ لسترأتيجيتها ألثورية ذأت أل

أ
مميــة وألعربيـة و غـرب ألعربيـة: أستوجب تا

أ
إلــى"و كـان علـى منظمــة . أل

مام
أ
ن تــدقق مفهومهـا لجدليـة ألعمـل ألسياسـي و ألكـفـاح ألمسـلح ضـمن سـيرورة بنـاء ألحـزب ألماركسـي أللينينـي ألمغربــي" أل

أ
و خلفـا. أ

مـــرأ ممكنـــا حـــتى قبـــل بنـــاء ألحـــزب ألماركســـي
أ
صـــبحت مهمـــة إطلق ألكـفـــاح ألمســـلح فـــي منطقـــة كمنطقـــة ســـوس أ

أ
لوثائـقهـــا ألســـابقة، أ

سـاس جعلـت. أللينينــي، و ذلــك فــي سـياق نظــرة جديـدة تعطــي للكـفــاح ألمسـلح دورأ فــي بنـاء ألحـزب ألماركســي أللينينــي
أ
و علــى هـذأ أل

طروحة 
أ
طـر ألسياسـية  13أل

أ
ألعسـكرية و إرسـالها إلـى منطقــة ألجنـوب ألغربــي،- ألغائبة عـن ألوثيقــة ألـتي ننشـرها، مـن مهـام تكــوين أل

.مهاما عاجلة تقتضيها ألمستجدأت ألسترأتيجية في ألمنطقة
سست للمنظور ألتاريخي لمفهوم 

أ
ولى أ

أ
مـع طـرح للقضـية، "ألشعب ألصـحرأوي"ألوثيقتان كلهما ركزتا على جانب معين. فال

فـــي إطـــار أســـترأتيجية ألثـــورة فـــي ألغـــرب ألعربـــي. و ألثانيـــة أهتمـــت بـــالجوأنب ألســـترأتيجية علـــى ألخصـــوص بعـــد مـــا وظفـــت ألجـــوأنب
فق أسترأتيجي غرب عربي، وحــده ألكـفيــل بإعــادة بنـاء

أ
ألتاريخية خدمة للثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية ألمغربية ألمنفتحة على أ

سس وطنية ديموقرأطية تقدمية ) ألمغرب، ألصحرأء ألغربية و موريطانيا(وحدة شعوب ألكيانات ألثلع 
أ
.على أ

خـــرى مثـــل وثيقـــة 
أ
ن ألوثيقـــتين شـــكلتا، إلـــى جـــانب وثـــائق أ

أ
خيـــرأ نـــذكر بـــا

أ
مـــا هـــي"، "ألبرنامـــج ألـــديموقرأطي"، "لنســـتعد"و أ

مرون
آ
خيرة عبارة عن محاكمة تاريخيـة لجرأئــم ألنظــام ألكمــبرأدوري منـذ إكـس ليبـان " (ألمؤأمرة و من هم ألمتا

أ
رضـية ألــتي)هاته أل

أ
، أل

مام"وحدت منظمة 
أ
خلل محاكمة ألدأر ألبيضاء ألشهيرة فــي ينــاير" مارس 23"و ألتجاه ألثوري دأخل منظمة ) ألخط ألثوري"(إلى أل

1977. 

هامش وثيق : "اةكشف عن حقيق  ماتدخل في مازمييس من طسف ماحكم ماعميل"

ألمذلة ألتي سقطت على إثرها سيناء ألمصرية و ألجولن 1967يونيو 5بالدأرألبيضاء، و هزيمة  1965مارس  23بعد أنتفاضة 
سـئلة كـبيرة) ألقـدس ألشـرقية، ألضـفة ألغربيـة و قطـاع غـزة(ألسورية و ما تبقى مـن فلسـطين 

أ
يـدي ألحتلل ألصــهيوني، طرحــت أ

أ
فـي أ

مــام ألمثقفيــن ألثــوريين ألمغاربــة، و ألشــباب ألملـتزم ألتــوأق إلــى ألتحــرر و ألثــورة علــى كـل ألقيــم ألباليــة و ألتصــورأت ألرجعيــة ثقافيــا و
أ
أ

ن يكـتشـف ألنظريــة ألثوريــة ألـتي تسـلحه بالمنهـج ألعلمـي فـي تحليـل. فكريا و إديولوجيا و سياسيا و أقتصاديا
أ
و كان علـى هـذأ ألجيـل أ

مجتمعـــه، و إيجــــاد ألوســـائل ألثوريــــة للنخــــرأط فــــي ســـيرورة ألتغييـــر ألجــــذري لمجمــــوع ألبنــــى ألسياســـية و ألفكريــــة و ألديولوجيــــة و
غلبيــة ألجمــاهير ألكادحــة

أ
و سيكـتشــف هــذأ ألجيــل، بعــد بحــث. ألجتماعيــة ألمتخلفــة، ألــتي تكبــح تقــدم ألبلد، و تــرزح تحــت نيرهــا أ

مضــن، ألنظريــة ألثوريــة بامتيــاز، نظريــة ألطبقــة ألعاملــة و مشــروعها ألشــترأكي ألمضــاد للســتغلل و ألضــطهاد و ألســتيلب، إنهــا
.ألنظرية ألماركسية أللينينية: ألنظرية ألثورية حتى ألنهاية

حــاطت بــه ألتحريفيــة ألعالميـة كـل ألجــوأنب ألثوريــة
أ
ن غلفا سميكا مــن ألتشـويهات كــانت قـد أ

أ
لم يكن ألبحث سهل، ذلك أ

لينينيـة سـرعان مـا تكسـرت و ظهـرت عاريـة- لكن تلك ألقشور ألتي كـانت تقـدمها ألتحريفيـة باعتبارهـا ماركسـية. لهاته ألنظرية ألعظيمة
قنعة ألتي يرتديها ألفكر ألبورجوأزي في حربه ضد إديولوجية ألطبقة ألعاملة و نظريتها ألثورية

أ
.للعيان كإحدى أل

ول ألمؤسـس للحركـة ألماركســية
أ
ول موجــة-لم ينطلــق ألجيــل أل

أ
فكــار مجـردة عــن ألوأقــع، فســبح فـي أ

أ
أللينينيــة ألمغربيـة مـن أ

حزأب
أ
نذأك دأخل أل

آ
سئلة على ألفكر ألسياسي ألسائد أ

أ
، ألتي كان ينتمــي إليهــا،"ألتقدمية"وصلته من ألخارج، بل أنخرط في طرح أل

حــزأب قوأعــدها و معهــا
أ
وهام ألطبقية ألتي كانت تلف بها تلك أل

أ
درك طبيعتها ألبورجوأزية ألصلحية، سار على درب تكسير أل

أ
و لما أ

.ألجماهير ألوأسعة من ألشعب ألكادح
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دومت ماةظسي33  ماق33ادرة عم33ى

أ
ن ماعلق33  ماةظسي33  تعك33س دمئم33ا ماعلق33  ماتاريخي33 ، فك33ان دور ماةق33د ماةظ33سي ه33و يم33ورة مل مإ
.جعل ماومقع قايل امفهم عقلنيا و من تم  تكييسه كذاك عقلنيا يتومفق مع غايات و قيم ماذمت ماثوري 

نفـــاس"تاريخيـــا، لعبـــت مجلـــة 
أ
فكـــار ألثوريـــة بالنســـبة لجيـــل جديـــد مـــن ألمناضـــلين ألثـــوريين" أ

أ
نتجـــت. دور مختـــبر أل

أ
لقـــد أ

ممــي، حيــن بــوتقت ألثــورة ألمغربيــة فــي- صــوأريخ نظريــة عــابرة للقــارأت بتفاعلهــا مــع ألمحيــط ألجيــو
أ
سياســي و ألتــاريخي و ألقــاري وأل

بعاد
أ
بعاد متعــددة فكريــة، ثقافيــة، سياســية،. سياق هاته أل

أ
ن تتحول إلى منبع لفكر جديد ذي أ

أ
نفاس" ألمغربية أ

أ
أستطاعت مجلة "أ

.أجتماعية و أقتصادية
نـه كـان شـامل فـي مـوأجهته للنظـام ألقــائم و

أ
فـي هـذأ ألسـياق ألعـام تبلــور فكـر سياسـي جديـد أستعصـى علـى ألنظـام هضـمه، ل

و تحريفيا
أ
بعاد ألمتعـددة للسـترأتيجية ألثوريــة بـالمغرب. لمن يدور في فلكه، إصلحيا كان أ

أ
و من هذأ ألفكر ألثوري ألجديد تولدت أل

مام"ألتي قادت ألنشاط ألسياسي للمنظمة ألماركسية ت أللينينية ألمغربية 
أ
".إلى أل

ولى من تاريخها
أ
بعاد أسترأتيجية)1980-1970(على أمتدأد ألمرحلة أل

أ
:، ظل خطها ألسياسي ألثوري تحكمه خمس أ

ممي- 1-
أ
:مابعد مل

لبانيــة و أليســار
أ
فق ألثورة ألعالمية ألذي دشنه نقد ألتحريفية ألعالمية على يد ألثورأت ألصينية و أل

أ
و كان يعني ألنخرأط في أ

.ألثوري ألماركسي أللينيني عالميا
أللينينيــة و خــط- كــانت ســمة هــذأ ألخــط ألعامــة، هــي معــادأته للمبرياليــة و ألتحريفيــة ألســوفياتية و ألــدفاع عــن ألماركســية

حزأبهــا ألماركســية أللينينيــة
أ
ألثــورة ألبروليتاريــة ألعالميــة، بمــا يعنيــه مــن ثــورأت أشــترأكية و ثــورأت تحــرر وطنــي بقيــادة ألبروليتاريــا و أ

.ألحقة
:مابعد ماعسيي- 2-

حزأبها ألثورية ألماركسية أللينينية
أ
فق ألثورة ألعربية ألجديدة بقيادة ألطبقة ألعاملة و أ

أ
.و كان يعني ألنخرأط في أ

خـد بعيـن ألعتبـار
أ
ي ثورة تقوم في بلد مـن ألبلـدأن ألعربيــة، مـع أ

أ
ن ألثورة ألعربية هي ألطار ألعام ل

أ
ألبعد ألعربي كان يعني أ

ألخصوصــيات ألمحليــة، و مرأعــاة ألتطــور ألمتفــاوت بيــن ألتشــكيلت ألجتماعيــة ألمختلفــة، لكــن ضــمن مشــروع أشــترأكي وأحــد يــروم
حــزأب ألتحريفيــة ألعربيــة ألــتي تميــزت. ألوحــدة و ألديموقرأطيــة و ألمســاوأة و ألشــترأكية

أ
ن يكــون هنــاك نقــد لل

أ
و كــان مــن ألطــبيعي أ

خيــرة لمرحلــة ألثــورة ألوطنيــة ألديموقرأطيــة، و فــي نفــس
أ
حــزأب ألبورجوأزيــة و ألبورجوأزيــة ألصــغيرة، بمــبرر قيــادة هــذه أل

أ
بتبعيتهــا لل

نظمــة ألمســماة
أ
نظمــة....) مصــر ألناصــرية، ســوريا ألبعثيــة" (وطنيــة"ألــوقت نقــد لل

أ
ســمالية ألدولــة إلــى أ

أ
نظمــة رأ

أ
و ألــتي تحــولت مــن أ

.كمبرأدورية
فــي ظــل هــذأ ألمنظــور أحتلــت ألثــورة ألفلســطينية موقعــا مركزيــا و طليعيــا، و تحريــر فلســطين مرتبــط جــدليا بتحقيــق ألثــورة

.ألعربية كـثورة معادية للمبريالية و ألصهيونية و ألتحريفية و ألرجعية
:مابعد مامكاريي- 3

أنطلقـا مــن تقييمهــا للجهــاض ألــذي تعرضـت لـه طموحــات ألشـعوب ألمغاربيــة فــي ألوحــدة، و فشـل حركـات ألتحـرر ألـوطني
و ألرجعيــة فــي ذلــك، دأفعــت) خاصــة ألفرنســية(بقيادأتهــا ألبورجوأزيــة و ألبورجوأزيــة ألصــغيرة فــي تحقيــق ذلــك، و دور ألمبرياليــة 

مام"منظمة 
أ
.ألتي كانت تعني توفر قيادأت جديدة ترتكز إلى ألطبقة ألعاملة و حزبها ألثوري" مغرب ألشعوب"عن فكرة " إلى أل

:ماكسب ماعسيي كبعد امثورة مامكسيي - 4-
مـام"في خط

أ
هـدأف" إلــى أل

أ
يتشـكل ألغـرب ألعربـي مـن ألمغـرب و موريطانيــا و ألصـحرأء ألغربيــة، و يجمعهـا تاريــخ مشـترك و أ

وأحــدة، فــي موأجهــة ألمبرياليــة و ألرجعيــة و تحقيــق إعــادة بنــاء وحــدتها ضــمن مشـــروع ديمــوقرأطي شــعبي، يرأعــي ألمســاوأة و حــق
.ألشعوب في تقرير مصيرها

فسيقي- 5- :مابعد ملإ
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ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
و يقوم على دعم ألثورة ألفريقية كمنظور شامل، و من ضمنها ثورأت ألتحـرر ألـوطني، و نقـد و فضـح ألسياسـات ألسـتعمارية

نظمـة ألدكـتاتوريــة ألعميلـة ألــتي تسـتند إليهـا، إضـافة إلــى ألتغلغـل ألصــهيوني بإفريقيــا
أ
لقــد جعلــت ألمنظمــة مــن. ألجديـدة بإفريقيــا و أل

مميــة و ألتصــدي للشــوفينية و ألــدفاع عــن
أ
 أل

أ
ساســية فــي عملهــا ألــدعائي، بالعتمــاد علــى مبــدأ

أ
ألتضــامن مــع ألشــعوب ألفريقيــة مهمــة أ

.ألحقوق ألعادلة للشعوب
ت ألوثائق تتخلى تدريجيا عــن ألموأقـف ألتكـتيكيــة لســنتي 1978-1977تنتمي ألوثيقة لفترة 

أ
لصــالح 1975و 1974، حيث بدأ

."هل يشكل سكان ألصحرأء شعبا؟"و " نقطة 13"ألمفاهيم و ألمصطلحات ألمعبر عنها في وثيقتي

هامش وثيق : "مكسب ماةضال، مامستقبل يين يدي ماطبق  ماعامم "

خــر عضــو فــي قيــادة منظمــة
آ
مــام" بعــد أعتقــال أ

أ
، أســتمر ألرفــاق مســؤولو ألمنظمــة بالخــارج فــي1976مــارس  2بتاريــخ " إلــى أل

و كــذلك للنهــوض بالمنظمــة مــن. إصــدأر ألعديــد مــن ألنشــرأت للتعريــف بموأقــف ألمنظمــة مــن مجمــوع مــن ألقضــايا ألوطنيــة وألدوليــة
جهز نهائيا على منظمة . جديد و ضمان أستمرأريتها

أ
نه قد أ

أ
مام"و عندما أعتقد ألنظام أ

أ
بالدأخل، نهض مناضلون ظلوأ بعيــدين" إلى أل

.عن ألعتقال بمهمة إعادة بنائها من جديد
، و كـانت قانونيـة و دأم صـدورها)فرنسـا(، هي إحدى تلك ألنشرأت ألتي كـانت تصـدرها ألمنظمـة بالخـارج "مغرب ألنضال"و

رجــح ســنة ( وبمناســبة فاتــح مــايو . 1977إلــى حــدود  1975مــن 
أ
صــدرت ألنشــرة كرأســا ورقيــا موجهــا للطبقــة ألعاملــة بالخــارج)1977أل

أ
، أ

.و بطبيعة ألحال، تحمل ألوثيقة بصمة تلك ألفترة فيما يخص قضية ألصحرأء". ألمستقبل بين يدي ألطبقة ألعاملة"تحت عنوأن 

هامش وثيق : "ايسقط يسامان ماخون  و ملنتهازيين"

خر عضو في قيادة منظمة 
آ
مام"صدرت هذه ألوثيقة شهرأن و نيف بعد أعتقال أ

أ
ألعتقال تــم فــي شــهر مــارس(بالدأخل " إلى أل

كيـدأ لرأدة ألسـتمرأرية لــدى ألمنظمـة)1976
أ
ن موضــوعها ألنتخابــات ألبرلمانيــة لسـنة. ، و يعنــي صـدورها تا

أ
و بطبيعـة ألحــال، و رغـم أ

. ، فقد حملت بصمات ألفترة من حيث موأقف ألمنظمة حول قضية ألصحرأء1977

هامش وثيق : "خلصات نقاش حول ماصحسمء"

، في سياق ألنقاشات ألتي عرفتها ألمنظمة هذه ألسنة بالسجن ألمركزي بالقنيطرة، و ألتي كان1978كـتبت هذه ألوثيقة سنة 
من بينها موضوع ألصحرأء ألذي عرف بدوره صرأعا قويا بين ألتيار ألثوري دأخل ألمنظمة و ألتيار أليمينــي ألصــلحي بقيــادة ألمشــتري

"،ألثــورة ألوطنيـة ألديموقرأطيـة ألشـعبية بـالمغرب"بلعباس و عبـد ا ألمنصـوري، أللـذأن رفضـا موأقـف ألمنظمـة تحـت غطـاء خدمـة 
و عربي، كما رفضا ضمن نظرة خطية 

أ
فق غرب عربي أ

أ
ي أ

أ
ألعلقــة ألجدليــة بيــن ألكـفــاح ألمســلح)، تسير في خط مسـتقيم( بعيدأ عن أ

ر نظــرة ميكانيكيــة ي أنطلق للعمــل ألمســلح قبــل بنــاء ألحــزب ألماركســـي أللينينــي، و هــو مــا أعُتبِــ
أ
و ألعمــل ألسياســي و ألــتي ل تــرى أ

فق مغلق و شوفيني. و لــذلك تخلــى أليميــن ألصــلحي
أ
وسياسوية. إضافة إلى كونها تضع ألثورة ألوطنية ألديموقرأطية ألشعبية ضمن أ

 تقرير ألمصير لصالح مناهضة ألحرب في ألصحرأء و تبنى سرأ مفهوم 
أ
و قد عرف أليمين ألصـلحي بوثيقـة". مغربية ألصحرأء"على مبدأ

حدهم، و هو من ألذين يتميزون بالدفاع عن خط " نقد نظرية ألثورة في ألغرب ألعربي"
أ
سف لعدم نشرها (كون أ

أ
"إعادة ألبناء"ألتي نا

نتجتــه ألطبقــة ألعاملــة ألمغربيــة، تســلم ألوثيقــة طلبــا منــه
أ
برأهــام ألســرفاتي ألــذي يعتــبره مــن خيــر مــا أ

أ
ألتحريفــي، و يكـثر مــن تمجيــد أ

دخلها مملكة ألنسيان كما هو ألحـال بالنسـبة للعديـد مـن ألوثــائق
أ
إن هـذه ألوثيقــة هـي جـزء.). لقرأءتها، لكن صاحبنا أستولى عليها و أ

www.30aout.info                                                                                                              151

http://www.30aout.info/


ظمة الم ما ن الم المن –ن ملم اماركس الم–  للما ظن نن ائققم ام ضن الم لصحظ ء" إلىم لمام"منموثا حولمقل
مــام"من ألوثائق ألتي تؤرخ للحيوية و ألحركية ألتي كان يعرفها ألتيار ألثوري دأخل منظمة 

أ
، و هــي بالمناســبة تلقــي ألضــوء علــى"إلى أل

.ألكيفية ألتي بها كان ينظر مناضلو ألخط ألثوري لقضية ألصحرأء

هامش وثيق : "عهد ماحماي  مافسنسي  من جديد"

. )، و هــي بــذلك تحمــل فــي طياتهــا1978- 1977تنتمــي وثيقــة "عهـد ألحمايــة ألفرنســية مــن جديــد" لنفــس فــترة ســابقاتها (فــترة 
خـرى إل بـاختلف سـياق صـدورها و

أ
طروحـات ألسياسـية و ألسـترأتيجية للمنظمـة فـي تلـك ألفـترة ، و ل تختلـف وثيقــة عـن أ

أ
بصـمات أل

ملــى ذلــك، بينمــا تحــافظ عمومــا علــى وحــدة ألمفــاهيم و ألمصــطلحات ألنابعــة مــن خــط سياســي و أســترأتيجي
أ
حيثيــات ألظــرف ألــذي أ

نذأك.
آ
وأحد. و ننشرها للمزيد من ألتعريف بموقف ألمنظمة في تلك ألفترة فيما يخص قضية ألصحرأء أ

مبسيااي  و ماسجعي  في مامةطق " هامش وثيق : "ماسد ماشعبي عمى مامؤممسة ملإ

وضــاع فــي تلــك
أ
تقــدم وثيقــة "ألــرد ألشــعبي علــى ألمــؤأمرة ألمبرياليــة وألرجعيــة فــي ألمنطقــة" تحليل سياســيا متكــامل عــن أل

،1976ألفترة، و في سياق ذلك توظف مجموعة من ألمفاهيم و ألتصورأت ألسياسية و ألسترأتيجية، ألتي تبلورت أبتدأءأ من خريــف 
ت تعرف أستعمال وأسعا منذ 

أ
صلي مخطوط باللغة ألفرنسية. 1977و بدأ

أ
. و ألوثيقة تمت ترجمتها عن نص أ

جل وحدة مكسب ماشعوب"
أ
مبسيااي ، من م جل وحدة شعوب ماكسب ماعسيي ضد ملإ

أ
 هامش وثيق : "من م

مام"، في فــترة مــا بعــد خريــف
أ
تقدم ألوثيقة تحليل متكامل يحمل بصمات ألموأقف ألسياسية و ألسترأتيجية لمنظمة "إلى أل

صلية ألمخطوطة.1976
أ
. و قد تمت ترجمتها عن ألنسخة ألفرنسية أل

ا  ماصحسمء ماكسيي  33 نظستان اتاريخ مامكسب"
أ
هامش وثيق : "ماعسوي و مسا

خــر عضــو فــي قيــادة ألمنظمــة (1976و إلــى حــدود مــارس  1974منــذ خريــف 
آ
، خاضــت ألمنظمــة ألماركســية)لحظــة أعتقــال أ

مام"أللينينية ألمغربية 
أ
حزأب ألصلحية(معارك سياسية ضارية ضد ألتحالف ألكمبرأدوري ت ألصلحي " إلى أل

أ
، حــول)ألنظام و أل

عله صــدور ألمئت مـــن ألمناشــير و ألكرأريـــس، ألـــتي تعــبر عــن موأقــف منظمـــة 
أ
إلـــى"ألموقــف مـــن قضــية ألصـــحرأء، و عرفـــت ألفـــترة أ

مــام
أ
بــوأق ألنظــام ". أل

أ
حــزأب ألصــلحية و ألتحريفيــة، بحملت...) إذأعــات، تلفــزة، جرأئــد (و بــدورها قــامت أ

أ
و ألصــحافة ألصــفرأء لل

حكايـة ألبــؤرة: "تحــت عنـوأن" ألتحـاد ألشـترأكي"أنظر أفتتاحيـة (وأسعة لتشويه موأقف ألمنظمة، و شن حملت قمع وأسعة ضدها 
جنـبي و بالعمالـة للجزأئـر، تلـك ألفتتاحيـة ألـتي كـانت مقدمـة لحملـة"ألثورية في ألغرب ألعربـي

أ
، و ألـتي أتهمــت ألمنظمـة بالتمويـل أل

نـذأك، مسـتحقة بـذلك تسـمية 
آ
طلقتـه عليهـا ألمنظمـة" قـرأر ألحالـة"وأسـعة مـن ألعتقـالت تعرضـت لهـا ألمنظمـة أ

أ
و ل مجـال). ألـذي أ

و أنضافت إلى ألجوقــة ألقيــادة ألجديــدة لمنظمــة. ألتحريفي" ألتحرر و ألشترأكية"و" ألستقلل"هنا للتذكير بالموأقف ألمخزية لحزبي 
طـر ألثوريــة للمنظمـة فـي حملــة نونــبر  1975، ألتي، بعد أستيلئها على تلك ألقيادة في خريف "مارس 23"

أ
،1974بعد سقوط جـل أل

أنتقلت ألمعارك ألسياســية إلــى ســجون ألنظــام،. أنخرطت في ألحملت ألرجعية و ألشوفينية ضد موأقف ألمنظمة من قضية ألصحرأء
مام"معركة ضارية بين منظمة  1976و عرف خريف 

أ
و مــا" مـارس 23"من جهــة، و يميـن " مارس 23"و ألتيار ألثوري لمنظمة " إلى أل

أ
أ

طلــق عليــه ب
أ
و ألمنشــفية ألجديــدة"أنظــر فــي هــذأ ألصــدد ثلع وثــائق ". (قيــادة بــاريس"أ

أ
هــل يشــكل ســكان ألصــحرأء"، "ألمرحلويــة أ
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إحـــدى 1977و شـــكلت محاكمـــة ينـــاير ت فـــبرأير "). ألجمهوريـــة ألعربيـــة ألصـــحرأوية، أنطلقـــة ألثـــورة فـــي ألغـــرب ألعربـــي"، و"شـــعبا؟

.ألخط ألثوري و ألخط ألصلحي أليميني ألشوفيني: محطات هذأ ألصرأع ألقوي بين ألخطين
، أستمرت ألمعارك ألسياسية في ألسـجن ألمركـزي بـالقنيطرة، و خللهـا أنضـاف إلــى ألموأقـف1977فبرأير - بعد محاكمة يناير

مــام"أليمينيــة، ألتيــار ألصــلحي دأخــل منظمــة 
أ
و عناصــر يمينيــة مــن معتقلــي) تيــار ألمشــتري بلعبــاس و ألمنصــوري عبــد ا" (إلــى أل

زلمهمــا1972
أ
، و أنضــافت هــذه ألمعــارك ألسياســية حــول ألصــحرأء إلــى ألحملــة ألوأســعة ألــتي خاضــها ألنظــام و ألقــوى ألصــلحية و أ

مام"دأخل ألسجون ضد منظمة 
أ
و. ، أنتقل صدى هذه ألصرأعات إلى ألجامعات، و إلــى ألخــارج1976 – 1974و كما في فترة ". إلى أل

بــــرز منظــــرو ألبورجوأزيــــة ألصــــغيرة علــــى ألســــاحة ألفكريــــة و ألسياســــية، مــــوظفين تحــــاليلهم و مقــــالتهم لخدمــــة ألموأقــــف ألرجعيــــة و
.ألشوفينية للنظام

ألجزأئــر و ألصــحرأء"و مــن بيــن ألكـتــب ألــتي طبــل لهــا ألنظــام و ألقــوى ألصــلحية ألمتحالفــة معــه، كـتــاب عبــد ا ألعــروي 
ن" ألمغربية

أ
جنبيـة، و ل يفوتنـا هنـا، أ

أ
لف ألنسـخ إلـى ألسـفارأت أل

آ
رسـلت منـه أ

أ
ألذي وضعه ألنظام على رفوف ألدأرأت ألمغربيـة، و أ

ن ألكـتــاب جــاء بطلــب مــن ألحســن ألثــاني، و أســتجاب لــه عبــد ا ألعــروي، و قــد تــم طبــع ألكـتــاب تحــت نفقــة ألنظــام، و تــم
أ
نــذكر بــا

طروحاتها ألثورية
أ
وسع نطاق، و أستعمله خصوم ألمنظمة لموأجهة أ

أ
، 1979و إلــى حـدود  1978 1977و خلل فترة . ألترويج له على أ

صـدرت ألمنظمـة. أستمر ألصرأع حول موضوع ألصحرأء مع خصوم ألمنظمة، و من دأخلها كذلك
أ
و للتصدي لهـاته ألحملـة ألشـعوأء، أ

ول بالكامل لقضية ألصحرأء، حيث تم ألتصدي"نونبر 14"من دأخل ألسجن ألمركزي نشرة دأخلية تحت عنوأن 
أ
، خصص ألعدد أل

طروحـات ألشـوفينية
أ
مـام"و سـاهم مجموعـة مــن رفـاق ألتنظيـم ألمركـزي لمنظمـة . لل

أ
بالسـجن ألمركـزي بمقـالت تتصـدى للفكـر" إلــى أل

ألبورجــوأزي ألصــغير ألشــوفيني، حيــث أنتقــل ألصــرأع معــه إلــى مســتويات عليــا، بحيــث لــم تعــد ألقضــية مجــرد موضــوع ألصــحرأء، بــل
لة تاريـخ ألمغـرب

أ
ألعـروي و"و مــن بيـن هـذه ألمقـالت ألـتي تعرضــت إلـى هـذأ ألجــانب، مقالــة . أنتقلت إلى طرح وجهتي نظر حول مسا

لة ألصحرأء ألغربية
أ
صلي ألوحيد بالفرنسية إلى ألعربية" نظرتان لتاريخ ألمغرب: مسا

أ
.ألتي تمت ترجمة ألمخطوط أل

هامش وثيق : "مامكارب و ماوحدة مامةشودة 33 نظستان اموحدة 33 "

لة ألصــحرأء
أ
تنتمي وثيقة "ألمغارب وألوحدة ألمنشودة ــ نظرتان لوحدة ــ " لنفس ألفترة ألتي صدرت فيها وثيقة "عبد ا ألعروي و مسا

حـد أقتصــاديــي
أ
مــر هنـا يتعلــق بفتــح ا ولعلـو أ

أ
طروحــات منظـري ألبورجوأزيــة ألصــغيرة، و أل

أ
خرى جــاءت ردأ علـى أ

أ
ألغربية"، و هي أل

ي وحـدة
أ
"ألتحاد ألشترأكي"، و تنتمي كـذلك إلـى نفـس ألسـياق ألعـام لوثيقــة ألعــروي، و تختلـف عنهـا فـي ألموضــوع ألمتطـرق إليــه، أ

ألمغـــارب، حيـــث قــام ولعلـــو بتغييــر مـــوأقفه ألســـابقة مـــن ألجزأئـــر، فـــي ســياق ألتكيــف مــع ألتحــالف ألجديــد بيــن ألكمــبرأدور و حــزب
طروحـات

أ
نذأك "ألتحاد ألشترأكي"، و ألذي شكلت قضية ألصحرأء إحدى محاوره. و ألمقالة هي تفنيد لتلك أل

آ
ألبورجوأزية ألصغيرة أ

صلي باللغة ألعربية. 
أ
حد منظري ألبورجوأزية ألصغيرة، ننشرها أعتمادأ على مخطوط وحيد أ

أ
ألشوفينية ل

رضي  سياسي  امةقاش) "
أ
هامش وثيق : " نحو ماتصعيد في ماصحسمء (م

كـتـــوبر " نحـــو ألتصـــعيد فـــي ألصـــحرأء"وثيقـــة 
أ
رضـــية سياســية قــدمت إلـــى رفـــاق ألتنظيــم1979كـتبـــت فـــي أ

أ
، و هـــي عبـــارة عـــن أ

جل ألنقاش، و تعالج ألتطورأت ألجديــدة فـي ألملـف، و تلخــص مجمـل ألموأقـف حــول قضـية ألصــحرأء
أ
ألمركزي بالسجن ألمركزي من أ

ألموأقف ألمعبر عنهـا دأخــل ألوثيقــة لـم تصـبح قناعـة جماعيـة دأخـل ألتنظيــم، و قـد. من دأخل ألحركة ألماركسية ــ أللينينية ألمغربية
هميــة خاصــة تســاعد علــى فهــم تاريــخ ألمنظمــة فــي تلــك ألفــترة، وعلــى هــذأ

أ
ثيــرت ملحظــات كـثيرة حولهــا، لكــن مــع ذلــك تحتفــظ با

أ
أ

صلي وحيد بالفرنسية
أ
ساس ننشرها تعميما للفائدة، بعدما تمت ترجمتها إلى ألعربية من مخطوط أ

أ
.أل
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سس ماتاريخي  اك3فاح ماتحسر ماوطةي امشعب ماصحسموي و تبموره فيما يين 
أ
 "1976   و 1955  هامش وثيق : "مل

رجح في بدأية 
أ
هـم تاريـخ1989كـتبت ألوثيقة على أل

أ
، و قـد نشـرت بالخــارج مــن طـرف مناضـلين مـن ألمنظمـة، و ليـس هنـا أل

مـام" حــول ســيرورتي
أ
سـس و ألتصــورأت لمنظمـة "إلــى أل

أ
هميتها في كونها أستعادت مجموعة من ألموأقـف و أل

أ
صدورها بقدر ما تكمن أ

تبلور ألشعب ألمغربــي و ألشـعب ألصـحرأوي، كــانت قـد تبلــورت دأخــل ســجون ألنظـام ألكمـبرأدوري خاصـة بالسـجن ألمــدني "غبيلـة"
و ننشـر ألوثيقــة ليسـتطيع ألمناضـلون إلـى بدأيـة ألثمانينـات. 1976بالدأر ألبيضاء و ألسجن ألمركزي بالقنيطرة في ألحقبــة ألممتـدة مـن 

مام" حول قضية ألصحرأء.
أ
وألقرأء تكوين فكرة عن ألمنظور ألتاريخي و ألسترأتيجي لمنظمة "إلى أل
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