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منموثئقمارمظم ماراركسثة م مامنةمة ة ماركسية
م"اللما ألمام"محولمقضة مالصحساء
تطور مواقف النظمة من قضية الصحراء
من خلل بعض أدبياتا التحريضية والدعائية
فتة  1974ـ ـ 1975
الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء
و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و الديموقراطية
هامش :من وضع موقع " 30غشت".
أ
عند نهاية  1973بداية  ،1974لوح النظام بقضية الصحراء ،و اصبحت تدريجيا النقطة المحورية في الوضع السياسي المغربي  .و قد التحقت
أ
أ
الح زاب الصلحية و الحزب التحريفي )التحرر و الشتراكية( بالجوقة ،مما استدعى إصدار موقف سياسي من طرف منظمة "إلى المام" ،فجاءت
أ
افتتاحية جريدة "إلى المام" العدد ) 19يناير  (74تحت عنوان  " :الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و
أ
الديموقراطية" لتعبر عن موقف المنظمة و تحديد مهام القوى الثورية و الديموقراطية  .و في شتنبر  ،1974اصدرت المنظمة كراسا حول قضية الصحراء
أ
تحت عنوان "طريقان لتحرير الصحراء " .و قد ضم الك راس إلى جانب رد المنظمة ،و جهة نظر لحد قيادي ي منظمة  23مارس )الراحل عبد السلم
المؤذن( حول "مغربية الصحراء".
أ
من افتتاحية العدد  19للجريدة المركزية "إلى المام" إلى صدور الكراس وقعت مجموعة من المستجدات ،منها :
 انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة  23مارس في ربيع . 1974أ
 تحسن العلقات بين التنظيمين ادى إلى عودة "لجنة التوحيد" لمباشرة مهامهما من جديد ،و ستصدر هذه اللجنة وثيقة " الخطة التكتيكيةأ
المشتركة " في اكتوبر .1974
أ
و على إثر هذا التحول ،اصدر التنظيمان بيانا مشتركا تضمن موقفهما من الصحراء.
أ
أ
من نتائج هاته الندوة انبثاق قيادة جديدة لمنظمة " 23مارس" ضمت اغلبية لصالح التوجه القريب من منظمة "إلى المام" ) التجاه اليجابي كما
أ آ
كانت تسميه منظمة " إلى المام " انذاك ( و تبنت الندوة موقفا يقر بحق تقرير المصير "لجماهير" الصحراء.
أ
أ
أ
إلى حدود بداية  ،74ظلت قضية الصحراء ينظر إليها في ادبيات منظمة "إلى المام" ضمن خط استراتيجي يربط بين الخط الممي و الطرح
أ
القومي للثورة العربية بقيادة البروليتاريا ،و تصور للثورة في منطقة الغرب العربي ،و هو ما تشهد عليه اهم وثائق المنظمة لتلك المرحلة.
أ
من بداية  1974و إلى حدود خريف  ،1976ظلت مواقف المنظمة ثابتة ،كما عبرت عنها افتتاحية العدد  19لجريدة إلى المام تحت عنوان:
"الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و الديموقراطية" و ك راس "طريقان لتحرير الصحراء " .و لم تخرج
أ
ا دبيات و مناشير المنظمة لهاته الفترة عن مضمون هاتين الوثيقتين بحيث استعمال صيغة "جماهير الصحراء" بدل"الشعب الصحراوي" و اعتبار
كفاح تحرر جماهير الصحراء جزء من الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية بالمغرب ،مع حق جماهير الصحراء في تقرير مصيرها  .و قد سبق ذكر
أ
أ
آ
أ
أ
أ
السباب التي اخرت ظهور موقف اكثر وضوحا من القضية لسباب تكتيكية ) مرافقة التطور الذي اصبحت تعرفه منظمة  23مارس انذاك من خلل
أ
أ
الدعم التكتيكي لتيارها اليجابي ( ،و كذا بروز خلفات داخل الكتابة الوطنية للمنظمة ،مما ساهم كذلك في تاجيل العلن عن موقف اكثر تطورا.
أ
لكن في خريف  ،1976و اخذا بعين العتبار التطورات الجديدة التي عرفتها الصحراء الغربية )إعلن الجمهورية العربية في الصحراء ،و اندلع
الحرب بين النظام و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحم راء و وادي الذهب( ،و في إطار الستعداد للمحاكمة )محاكمة يناير-فبراير  ،(1977قامت
أ
أ
المنظمة من خلل اطرها و قيادتها ،التي كانت تشكل مع مجموعة من اطر و قيادة  23مارس ما كان يسمى بمجموعة  ،26التي كانت تقيم في سجن
أ
غبيلة )سجن مدني بالدار البيضاء( منذ  16يناير  ،1976بإعادة تقييم الموقف السابق و تدقيقه و معالجة تناقضاته المفاهيمية من قبيل جماهير او
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أ
أ
أ
إن من انساق مع مواقف الح زاب البرجوازية من قضية الصحراء ،قد يعتقد ان تغيي را جذريا قد ط را على الوضع
أ
أ
السياسي في المغرب ،و ان كمشة الحسن – عبد ا – الدليمي قد اصبحت بين عشية و ضحاها حكما وطنيا يسعى
أ
إلى تحرير الصحراء من قبضة الستعمار السباني .فما هي الهداف الحقيقية للحكم ؟
أ
منذ وفاة علل الفاسي ،كان الحكم يهيئ للدخول في الحوار مع الح زاب البرجوازية للتخفيف من ازمته السياسية
أ
الخانقة  .و يستهدف الحكم من الحوار ،كما اكدت التجربة ذلك ،استرجاع النفس للتمكن من قمع الحركة الجماهيرية و
أ
أ
أ
الح زاب السياسية بسهولة اكبر في مرحلة لحقة ،و ان الخطورة التي وصلتها وضعية الجماهير و نمو الحس الوطني
لشعبنا ،و تصاعد كفاح الشعوب المستعمرة و سقوط الحكم الستعماري في البرتغال ،قد شكلت فرصة ثمينة استغلها
الحكم لتغليف البؤس و التشريد و القمع الذي تعاني منه الجماهير الشعبية لدفع الستعمار السباني إلى قبول اقتسام
النفوذ في الصحراء.
هكذا جعل الحكم قضية الصحراء مركز سياسته الداخلية و الخارجية .
أ
إن الحكم ل يرفض السيطرة القتصادية و الثقافية و الوجود العسكري للستعمار السباني و المبريالية ،كما اعلن
أ
أ
الحسن ذلك في خطابه الخير دون خجل ،لن مصالحه ترتبط ارتباطا وثيقا بمصالحها في المنطقة .و هو يسعى إلى
أ
أ
دمج راسماله الكمبرادوري بالراسمال المبريالي الذي يستغل خي رات الصحراء .فمشروع الحكم يستهدف السيطرة على
أ
إدارة الصحراء لتقوية مشاركته كطرف في استغلل المنطقة و قمع جماهيرها .اما وسائله فل تتعدى الضجيج العلمي و
أ
أ
النشاط الدبلوماسي للسفارات و قادة الحزاب البرجوازية ،لضمان تاييد عالمي لخطته و الضغط على الستعمار السباني
للقبول ببعض شروطه.
إن المصالح القتصادية و السياسية للطبقة الحاكمة هي المحرك الوحيد لديماغوجية الحكم حول ضرورة تحرير
الصحراء  .لذلك يطمس كل العراقيل التي تقف حاجزا في تنمية هذه المصالح :
 -1إن الحك م يتجاه ل المطام ح الحقيقي ة لجم اهير الص حراء ،و يب ذل ك ل م ا ف ي وس عه لكتس اب عناص ر م نأ
أ
الصحراء ،تقف مع خطته و تخدمها ليقوي وصايته على سكان المنطقة و يفرض تمثيله لها امام ال راي العام العربي و
الدولي.
 -2يعم ل الحك م عل ى توس يع ض جته العلمي ة ) رادي و  ،تلف زة  ،ص حف ( و نش اطه الدبلوماس ي لطم س و قم عاستعداد شعبنا للدعم الكفاحي النضالي لجماهير الصحراء.
 -3يشدد الحكم إجراءاته الدكتاتورية ) تطبيق القانون القضائي الجهنمي الجديد ( لقمع كل المبادرات النضاليةأ
أ
للجماهير ،سواء باتجاه تحسين اوضاعها المعاشية و انتزاع الحريات الديموقراطية ،او باتجاه دعم كفاح التحرر الوطني
للجماهير الصحراوية.
أ
 -4يبذل مبعوثو الحسن مجهودات جبارة لقناع الستعمار السباني و المبريالية بان خطة الحكم ل تعتزم تصفيةشعب ،و كذلك إعادة صهر موقف المنظمة في طرحها الستراتيجي حول الثورة في الغرب العربي ،مما استدعى تدقيقا لستراتيجيتها الثورية في
أ
المغرب ،الشيئ الذي قام برفع منطقة الجنوب الغربي )سوس و محيطها( إلى مستوى منطقة استراتيجية بالغة الهمية ،و ساهم في تدقيق مهمة بناء
الحزب الثوري للطبقة العاملة في علقة مع التطور الحاصل في الطرح الستراتيجي للمنظمة .هكذا تم استكمال بناء ما سيطلق عليه ب " نظرية الثورة
في الغرب العربي".
ينشر موقع " 30غشت"هنا تباعا عشر وثائق تؤرخ لفترتين مختلفتين من تطور مواقف المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية فيما يخص قضية
أ
الصحراء انطلقا من ادبيات سياسية ذات طابع تحريضي و دعائي تنتمي لفترتين مختلفتين ،و هما فترة  1975 -1974و فترة .1979-1976
2

www.30aout.info

المصالح الستعمارية و المبريالية في المنطقة ،بل تعتزم ترسيخ السيطرة المبريالية تحت شكل استعماري جديد .
أ
أ
أ
 -5يقدم الحكم و الحزاب السياسية هاته الخطة كان مجموع الشعب و كل الحزاب و القوى السياسية تتفق عليها.و هاته محاولة يائسة لعزل الحركة الماركسية – اللينينية المغربية التي ترفض هذا الموقف رفضا قاطعا ،و تشكل القوة
أ
أ
أ
السياسية الوحيدة التي تناضل من اجل فضح الهداف الحقيقية للحكم و الح زاب البرجوازية و تطرح قضية الصحراء
من زاوية كفاحية ثورية.
إن موقف الحكم يخدم السيطرة المبريالية في المنطقة و يسعى إلى إخضاعها لنظام استعماري جديد ،ل يناهض
مصالح الستعمار السباني في الجوهر.
أ أ
اما الحزاب ،فإن اتفاقها حول خطة الحكم ،لم يتم بمناسبة مشكل الصحراء فقط .فقد كانت قبل ذلك تبحث عن
صيغة لقتسام مناصب الحكومة مع النطام ،نظ را لعجزها عن تحقيق مصالحها بتجنيد الجماهير الشعبية .و لم تكن
أ
أ
قضية الصحراء إل القاطرة التي عجلت بوصول عربة الح زاب إلى محطة الحكم ،هكذا دخلت الح زاب البرجوازية في
أ
أ
دعم سياسة الحكم بدون اي شرط ،مستندة على الوعود الكاذبة .فكل حزب برجوازي ينتظر من الحكم ان يخفف القمع
المسلط عليه ،مقابل الخدمات التي يقدمها "عن طيب خاطر".
أ
و موقف الح زاب البرجوازية من الصحراء يلتقي في جوهره مع موقف حكم عصابة الحسن – عبد ا – الدليمي
أ
اللوطنية .فقد نصبت الحسن مدافعا عن قضية الصحراء و قائدا "لتحريرها" و لم تقم باي شيئ على الطلق لتجنيد
الجماهير الشعبية ،و إطلق الحريات الديموقراطية لتعبئتها و تحسين شروط معيشتها ،و القيام بدعم كفاحي ملموس
أ
أ
لنض ال الجم اهير الص حراوية .فق د اص بحت الح زاب ذيلي ة لسياس ة الحك م ،و تغ ض الط رف ع ن سياس ة التجوي ع و
التشريد و التجهيل و القمع التي تعاني منها الجماهير الكادحة.
إن فرض وصاية الحكم الرجعي على جماهير الصحراء مهمة رجعية و ليست وطنية .فقد شكلت جماهير الصحراء
أ
عبر التاريخ وحدة متينة مع الشعب المغربي ،و هذه المسالة بديهية و واضحة تمام الوضوح ،لكن الشعب المغربي قد
تعرض إلى عملية تقسيم على يد الستعمار السباني ،الذي عزل منطقة الصحراء عن باقي المغرب .و قد عمل طوال فترة
الحتلل على تكسير كل الصلت التي تربط المنطقة بالمغرب.
و دخلت الجماهير الصحراوية قهرا في علقات القتصاد الستعماري ،و وجهت كفاحها ضد الستعمار للتخلص من
الستغلل البشع و القمع الوحشي الذي يسلطه عليها.
و إن تخل ف القتص اد ف ي المنطق ة و السيطرة العس كرية و السياسية و الثقافي ة الستعمارية عل ى ك ل المنطق ة ،و
أ
العم ل عل ى فص ل الص حراء ع ن المغ رب بك ل الوس ائل ،ق د ادى إل ى نش وء واق ع خ اص رغ م ارتب اط المنطق ة تاريخي ا
بالمغرب.
إن المغرب يختلف كثيرا عن الصحراء ،من حيث مستوى القتصاد و طبيعة التركيب الجتماعي ،و طبيعة النضال
و المهام السياسية ،لذلك فإن حركتنا الماركسية اللينينية ل تعتبر الجماهير الصحراوية تشكل شعبا متكامل مستقل
أ
استقلل كامل عن الشعب المغربي .لن ذلك يترك جماهير الصحراء تجاه الستعمار السباني بمفردها ،و يفرض على
المنطقة وجودا مستقل عن المغرب ،و ثورة وطنية ديموقراطية في الصحراء ل ترتبط بالثورة المغربية إل في إطار الثورة
أ
العربية .و تعتبر حركتنا الماركسية اللينينية في ذلك راي جماهير الصحراء التي تكافح ضد فصل المنطقة نهائيا عن
الشعب المغربي .
أ
أ
أ
و من جهة اخرى ل تفرض حركتنا الماركسية اللينينية اية وصاية على جماهير الصحراء ،بادعاء ان المنطقة مغربية
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أ
و يج ب ض مها إل ى المغ رب تعس فا ،و يبق ى را ي جم اهير الص حراء و قواه ا الوطني ة ف ي إع ادة بن اء وح دتها م ع الش عب
أ
أ
المغربي على اسس نضالية هو الحاسم مهما كان موقف الحكم و الحزاب البرجوازية.
أ
و تؤك د حركتنا الماركس ية اللينيني ة عل ى ان الوح دة القتص ادية و الجتماعي ة و الثقافي ة و الكفاحي ة بي ن الش عب
المغربي و جماهير الصحراء ،نظ را لتعرضها للتكسير من طرف الستعمار السباني و الحكم العميل المتواطئ معه،
أ
يجب إعادة بنائها و يجب تقويتها و إرساؤها من جديد ،و على اساس وطني ديموقراطي ،وطني يناهض الستعمار و
المبريالية في المغرب و الصحراء ،و ديموقراطي يناهض الرجعية العميلة في الصحراء و الحكم العميل في المغرب.
فالطار الصحيح لعادة بناء هذه الوحدة هو الجمهورية الديموقراطية الشعبية.
و ل يمك ن الوص ول إل ى بن اء جمهوري ة ديموقراطي ة ش عبية عل ى أارض المغ رب و الص حراء ،إل بدم ج كف اح التح رر
أ
الوطني للجماهير الصحراوية بكفاح شعبنا ضد الحكم الملكي العميل ،في كفاح واحد و جبهة واحدة و باهداف مشتركة
أ
أ
و موحدة .و ياخذ شعبنا في هذه المسيرة مهمة المساهمة و الدعم لنضال الجماهير الصحراوية ،التي تتعرض لخبث
أ
المخططات على ايدي الثالوث المبريالي – الستعماري – الرجعي.
أ
أ
أ
و إن اشكال الدعم الكفاحي يجب ان تكون كفاحية تعتمد على قدرة الجماهير و طاقاتها النضالية العالية .و بما ان
أ
الحكم يسلط النهب و الرهاب على الجماهير الكادحة لشل استعدادها النضالي ،فإن الكفاح من اجل دعم نضال
أ
أ
جماهير الصحراء يرتبط ارتباطا وثيقا بالنضال من اجل تحسين الجماهير لوضاعها المعاشية المزرية ،و انتزاع الحريات
أ
الديموقراطية المهضومة ببلدنا من اجل تعبئتها للنضال بجانب جماهير الصحراء في معركة التحرر الوطني.
إن إفش ال مخططات الحك م يتطل ب توحي د صفوف كل المناض لين ال ديموقراطيين المخلص ين ف ي جبه ة واسعة
أ
مناهضة للحكم ،تناضل من اجل :
 فرض الحريات الديموقراطية :* حرية الضراب
* حرية التنظيم و التعبير
* إطلق سراح المعتقلين السياسيين
 تحسين شروط معيشة الجماهير :* رفع أالجور
* توقيف الطرد
أ
أ
* تخفيض اثمان المواد الساسية
* حذف الضرائب غير المباشرة
أ
* توزيع الراضي على فقراء وصغار الفلحين
 مساندة جماهير الصحراء و النضال بجانبها ضد المشاريع الستعمارية في جبهة مكافحة. مساندة الثورة الفلسطينيةأ
افتتاحية جريدة " إالى المام" –عدد  -19يناير 1974
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