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منموثئقمارمظم ماراركسثة م مامنةمة ة ماركسية 
حولمقضة مالصحساء"ماللمالأمام"م

تطور مواقف النظمة من قضية الصحراء
من خلل بعض أدبياتا التحريضية والدعائية

1975 ـــ 1974فتة 

الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء
  و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و الديموقراطية

".غشت 30"من وضع موقع : هامش 
ص��بحت ت��دريجيا النقط��ة المحوري��ة ف��ي الوض��ع السياس��ي المغرب��ي1974بداي��ة  1973عن��د نهاي��ة 

أ
و ق��د التحق��ت. ، ل��وح النظ��ام بقض��ية الص��حراء، و ا

ح��زاب الص��لحية و الح��زب التحريف��ي 
أ
م��ام"بالجوق��ة، مم��ا اس��تدعى إص��دار موق��ف سياس��ي م��ن ط��رف منظم��ة ) التح��رر و الش��تراكية(ال

أ
، فج��اءت"إل��ى ال

م�ام"افتتاحي�ة جري�دة 
أ
الموق�ف ال�وطني الحقيق�ي م�ن الص�حراء و مه�ام الحرك�ة الجماهيري��ة و قواه�ا الثوري�ة و: "تح�ت عن�وان )� 74ين�اير  (19الع�دد " إل�ى ال

صدرت المنظمة كراسا حول قضية الصحراء1974و في شتنبر . لتعبر عن موقف المنظمة و تحديد مهام القوى الثورية و الديموقراطية " الديموقراطية
أ
، ا

ح�د قي�ادي��ي منظم�ة المنظم�ة، وو ق�د ض�م الك�راس إل�ى ج�انب رد ". طريق�ان لتحري�ر الص�حراء "تح�ت عن�وان 
أ
الراح�ل عب�د الس�لم(م�ارس  23 جه�ة نظ�ر ل

".مغربية الصحراء"حول ) المؤذن
مام"المركزية  للجريدة 19من افتتاحية العدد 

أ
:إلى صدور الكراس وقعت مجموعة من المستجدات، منها " إلى ال

 .1974مارس في ربيع  23انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة - 
دى إل�ى ع�ودة -� 

أ
الخط�ة التك�تيكي�ة" لمباش�رة مهامهم�ا م�ن جدي�د، و ستص�در ه�ذه اللجن�ة وثيق�ة " لجن�ة التوحي�د"تحس�ن العلق�ات بي�ن التنظيمي�ن ا

ك�توبر " المشتركة 
أ
.1974في ا

صدر التنظيمان بيانا مشتركا تضمن موقفهما من الصحراء
أ
.و على إثر هذا التحول، ا

غلبية لصالح التوجه القريب من منظمة " مارس 23"من نتائج هاته الندوة انبثاق قيادة جديدة لمنظمة 
أ
مام"ضمت ا

أ
التجاه اليج�ابي كم�ا" ( إلى ال

مام " كانت تسميه منظمة 
أ
نذاك " إلى ال

آ
.الصحراء" لجماهير"و تبنت الندوة موقفا يقر بحق تقرير المصير ) ا

دبي��ات منظم��ة 74إل��ى ح��دود بداي��ة 
أ
م��ام"، ظل��ت قض��ية الص��حراء ينظ��ر إليه��ا ف��ي ا

أ
مم��ي و الط��رح" إل��ى ال

أ
ض��من خ��ط اس��تراتيجي يرب��ط بي��ن الخ��ط ال
هم وثائق المنظمة لتلك المرحلة

أ
.القومي للثورة العربية بقيادة البروليتاريا، و تصور للثورة في منطقة الغرب العربي، و هو ما تشهد عليه ا

م��ام تح��ت عن��وان 19، ظل��ت مواق��ف المنظم��ة ثابت��ة، كم��ا ع��برت عنه��ا افتتاحي��ة الع��دد 1976 و إل��ى ح��دود خري��ف 1974م��ن بداي��ة 
أ
:لجري��دة إل��ى ال

و ل��م تخ��رج". طريق��ان لتحري��ر الص��حراء "و ك��راس " الموق��ف ال��وطني الحقيق��ي م��ن الص��حراء و مه��ام الحرك��ة الجماهيري��ة و قواه��ا الثوري��ة و الديموقراطي��ة"
دبي��ات و مناش��ير المنظم��ة له��اته الف��ترة ع�ن مض��مون ه��اتين الوثيق��تين بحي��ث اس��تعمال ص��يغة 

أ
و اعتب��ار" الش��عب الص��حراوي"ب��دل" جم��اهير الص��حراء"ا

و ق��د س��بق ذك��ر. ك�ف��اح تح��رر جم��اهير الص��حراء ج��زء م��ن الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ب��المغرب، م��ع ح��ق جم��اهير الص��حراء ف��ي تقري��ر مص��يرها
س�باب تك�تيكي�ة 

أ
ك�ثر وض�وحا م�ن القض�ية ل

أ
خ�رت ظه�ور موق�ف ا

أ
سباب ال�تي ا

أ
ص�بحت تعرف�ه منظم�ة ( ال

أ
ن�ذاك م�ن خلل 23مرافق�ة التط�ور ال�ذي ا

آ
م�ارس ا

ك�ثر تطورا)الدعم التك�تيكي لتيارها اليجابي 
أ
جيل العلن عن موقف ا

أ
.، و كذا بروز خلفات داخل الك�تابة الوطنية للمنظمة، مما ساهم كذلك في تا

خ��ذا بعي��ن العتب��ار التط��ورات الجدي��دة ال��تي عرفته��ا الص��حراء الغربي��ة 1976لك��ن ف��ي خري��ف 
أ
إعلن الجمهوري��ة العربي��ة ف��ي الص��حراء، و ان��دلع(، و ا

، ق�امت)1977ف�براير-محاكم�ة ين�اير(، و ف�ي إط�ار الس�تعداد للمحاكم�ة )الح�رب بي�ن النظ�ام و الجبه�ة الش�عبية لتحري�ر الس�اقية الحم�راء و وادي ال�ذهب
طر و قيادة 

أ
طرها و قيادتها، التي كانت تشكل مع مجموعة من ا

أ
، ال�تي ك�انت تقي�م ف�ي س�جن26مارس ما كان يسمى بمجموع�ة  23المنظمة من خلل ا

و1976ين��اير  16من�ذ ) س�جن م�دني بال�دار البيض��اء(غبيل��ة 
أ
، بإع�ادة تقيي�م الموق�ف الس�ابق و ت��دقيقه و معالج�ة تناقض��اته المفاهيمي��ة م��ن قبي��ل جم��اهير ا
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 عل��ى الوض��ع
أ
ن تغيي��را ج��ذريا ق��د ط��را

أ
ح��زاب البرجوازي��ة م��ن قض��ية الص��حراء، ق��د يعتق��د ا

أ
إن م��ن انس��اق م��ع مواق��ف ال

ص��بحت بي��ن عش��ية و ض��حاها حكم��ا وطني��ا يس��عى
أ
ن كمش�ة الحس��ن – عب��د ا – ال�دليمي ق��د ا

أ
السياس��ي ف��ي المغ��رب، و ا

هداف الحقيقية للحكم ؟ . إلى تحرير الصحراء من قبضة الستعمار السباني
أ
فما هي ال

زمت��ه السياس�ية
أ
منذ وفاة علل الفاسي، كان الحكم يهي�ئ لل�دخول ف�ي الح�وار م�ع الح��زاب البرجوازي��ة للتخفي��ف م�ن ا

كدت التجربة ذلك، استرجاع النفس للتمكن من قمع الحركة الجماهيري��ة و. الخانقة 
أ
و يستهدف الحكم من الحوار، كما ا

ن الخط��ورة ال��تي وص��لتها وض��عية الجم��اهير و نم��و الح��س ال��وطني
أ
ك��بر ف��ي مرحل��ة لحق��ة، و ا

أ
ح��زاب السياس��ية بس��هولة ا

أ
ال

لشعبنا، و تصاعد ك�فاح الشعوب المستعمرة و سقوط الحكم الستعماري في البرتغال، ق��د ش��كلت فرص��ة ثمين��ة اس��تغلها
الحكم لتغليف البؤس و التشريد و القمع الذي تع��اني من�ه الجم�اهير الش�عبية ل�دفع الس��تعمار الس�باني إل�ى قب�ول اقتس�ام

.النفوذ في الصحراء
.هكذا جعل الحكم قضية الصحراء مركز سياسته الداخلية و الخارجية 

عل��ن
أ
إن الحكم ل يرفض السيطرة القتصادية و الثقافي��ة و الوج�ود العس��كري للس��تعمار الس�باني و المبريالي��ة، كم�ا ا

ن مص��الحه ترتب��ط ارتباط��ا وثيق��ا بمص��الحها ف��ي المنطق��ة
أ
خي��ر دون خج��ل، ل

أ
و ه��و يس��عى إل��ى. الحس��ن ذل��ك ف��ي خط��ابه ال

س��مال المبري�الي ال�ذي يس��تغل خي��رات الص�حراء
أ
سماله الكم��برادوري بالرا

أ
فمش�روع الحك��م يس�تهدف الس�يطرة عل�ى. دمج را

م��ا وس��ائله فل تتع��دى الض��جيج العلم�ي و. إدارة الصحراء لتقوية مشارك�ته كطرف في استغلل المنطقة و قمع جماهيره��ا
أ
ا

ييد عالمي لخطته و الضغط على الس��تعمار الس��باني
أ
حزاب البرجوازية، لضمان تا

أ
النشاط الدبلوماسي للسفارات و قادة ال

.للقبول ببعض شروطه
إن المص��الح القتص��ادية و السياس��ية للطبق��ة الحاكم��ة ه��ي المح��رك الوحي��د لديماغوجي��ة الحك��م ح��ول ض��رورة تحري��ر

:لذلك يطمس كل العراقيل التي تقف حاجزا في تنمية هذه المصالح . الصحراء 
إن الحك���م يتجاه���ل المطام���ح الحقيقي���ة لجم���اهير الص���حراء، و يب���ذل ك���ل م���ا ف���ي وس���عه لك�تس���اب عناص���ر م���ن-��� 1-

ي الع��ام العرب��ي و
أ
م��ام ال��را

أ
الص��حراء، تق��ف م��ع خطت��ه و تخ��دمها ليق��وي وص��ايته عل��ى س��كان المنطق��ة و يف��رض تم��ثيله له��ا ا

.الدولي
و نش���اطه الدبلوماس���ي لطم���س و قم���ع) رادي���و ، تلف���زة ، ص���حف ( يعم���ل الحك���م عل���ى توس���يع ض���جته العلمي���ة -��� 2-

.استعداد شعبنا للدعم الك�فاحي النضالي لجماهير الصحراء
لقم��ع ك��ل المب��ادرات النض��الية) تط��بيق الق��انون القض��ائي الجهنم��ي الجدي��د ( يش��دد الحك��م إجراءات��ه الدك�تاتوري��ة -�� 3-

و باتج��اه دع�م ك�ف��اح التح��رر ال�وطني
أ
وضاعها المعاشية و ان�تزاع الحري��ات الديموقراطي��ة، ا

أ
للجماهير، سواء باتجاه تحسين ا

.للجماهير الصحراوية
ن خط��ة الحك��م ل تع��تزم تص��فية-�� 4-

أ
يبذل مبعوثو الحسن مجهودات جبارة لقناع الستعمار الس��باني و المبريالي��ة ب��ا

ش��عب، و ك��ذلك إع��ادة ص��هر موق��ف المنظم��ة ف��ي طرحه��ا الس��تراتيجي ح��ول الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي، مم��ا اس��تدعى ت��دقيقا لس��تراتيجيتها الثوري��ة ف��ي
همي��ة، و س�اهم ف�ي ت�دقيق مهم��ة بن��اء) سوس و محيطها(المغرب، الشيئ الذي قام برفع منطقة الجنوب الغربي 

أ
إلى مستوى منطقة استراتيجية بالغ��ة ال

نظري��ة الث��ورة" هكذا تم استكمال بناء ما سيطلق عليه ب . الحزب الثوري للطبقة العاملة في علقة مع التطور الحاصل في الطرح الستراتيجي للمنظمة
".في الغرب العربي
اللينيني��ة المغربي��ة فيم�ا يخ�ص قض�ية-هنا تباعا عشر  وثائق ت�ؤرخ لف��ترتين مختلف�تين م�ن تط�ور مواق�ف المنظم��ة الماركس��ية"غشت 30"ينشر موقع 

دبيات سياسية ذات طابع تحريضي و دعائي تنتمي لفترتين مختلفتين، و هما فترة 
أ
.1979-1976 و فترة 1975- 1974الصحراء انطلقا من ا
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.المصالح الستعمارية و المبريالية في المنطقة، بل تعتزم ترسيخ السيطرة المبريالية تحت شكل استعماري جديد 
حزاب و القوى السياسية تتفق عليه��ا-�� 5-

أ
ن مجموع الشعب و كل ال

أ
حزاب السياسية هاته الخطة كا

أ
.يقدم الحكم و ال

و هاته محاولة يائسة لعزل الحركة الماركسية – اللينينية المغربي��ة ال�تي ترف��ض ه�ذا الموق�ف رفض�ا قاطع�ا، و تش�كل الق�وة
ح�زاب البرجوازي�ة و تط�رح قض�ية الص�حراء

أ
ه�داف الحقيقي��ة للحك�م و ال

أ
ج��ل فض�ح ال

أ
السياسية الوحي�دة ال�تي تناض��ل م�ن ا

.من زاوية ك�فاحية ثورية
إن موق��ف الحك��م يخ��دم الس��يطرة المبريالي��ة ف�ي المنطق�ة و يس��عى إل��ى إخض��اعها لنظ��ام اس��تعماري جدي��د، ل ين��اهض

.مصالح الستعمار السباني في الجوهر
حزاب، فإن اتفاقها حول خطة الحكم، لم يتم بمناسبة مشكل الصحراء فقط

أ
ما ال

أ
فقد كانت قبل ذلك تبح��ث ع��ن. ا

و ل��م تك��ن. ص��يغة لقتس��ام مناص��ب الحكوم��ة م��ع النط��ام، نظ��را لعجزه��ا ع��ن تحقي��ق مص��الحها بتجني��د الجم��اهير الش��عبية
ح��زاب البرجوازي��ة ف��ي

أ
ح��زاب إل��ى محط�ة الحك��م، هك�ذا دخل��ت ال

أ
قض��ية الص��حراء إل الق��اطرة ال�تي عجل��ت بوص�ول عرب�ة ال

ي شرط، مستندة على الوعود الكاذبة
أ
ن يخفف القمع. دعم سياسة الحكم بدون ا

أ
فكل حزب برجوازي ينتظر من الحكم ا

".عن طيب خاطر"المسلط عليه، مقابل الخدمات التي يقدمها 
ح��زاب البرجوازي��ة م��ن الص��حراء يلتق��ي ف��ي ج��وهره م��ع موق��ف حك��م عص��ابة الحس��ن – عب��د ا – ال��دليمي

أ
و موق��ف ال

ي ش��يئ عل��ى الطلق لتجني��د" لتحريره��ا"فق��د نص��بت الحس��ن م��دافعا ع��ن قض��ية الص��حراء و قائ��دا . اللوطني��ة
أ
و ل��م تق��م ب��ا

الجماهير الشعبية، و إطلق الحريات الديموقراطي�ة لتعبئته��ا و تحس��ين ش�روط معيش�تها، و القي��ام ب�دعم ك�ف�احي ملم�وس
ح���زاب ذيلي���ة لسياس���ة الحك���م، و تغ���ض الط���رف ع���ن سياس���ة التجوي���ع و. لنض���ال الجم���اهير الص���حراوية

أ
ص���بحت ال

أ
فق���د ا

.التشريد و التجهيل و القمع التي تعاني منها الجماهير الكادحة
فق��د ش��كلت جم��اهير الص��حراء. إن ف��رض وص��اية الحك��م الرجع��ي عل��ى جم��اهير الص��حراء مهم��ة رجعي��ة و ليس��ت وطني��ة

لة بديهية و واضحة تم��ام الوض��وح، لك��ن الش��عب المغرب��ي ق�د
أ
عبر التاريخ وحدة متينة مع الشعب المغربي، و هذه المسا

و قد عم��ل ط��وال ف��ترة. تعرض إلى عملية تقسيم على يد الستعمار السباني، الذي عزل منطقة الصحراء عن باقي المغرب
.الحتلل على تكسير كل الصلت التي تربط المنطقة بالمغرب

و دخلت الجماهير الصحراوية قهرا في علقات القتصاد الستعماري، و وجهت ك�فاحه�ا ض�د الس��تعمار للتخل�ص م��ن
.الستغلل البشع و القمع الوحشي الذي يسلطه عليها

و إن تخل���ف القتص���اد ف��ي المنطق��ة و الس��يطرة العس���كرية و السياس��ية و الثقافي���ة الس��تعمارية عل��ى ك���ل المنطق���ة، و
دى إل��ى نش���وء واق���ع خ���اص رغ���م ارتب���اط المنطق���ة تاريخي���ا

أ
العم���ل عل���ى فص���ل الص���حراء ع���ن المغ���رب بك���ل الوس���ائل، ق���د ا

.بالمغرب
إن المغرب يختلف ك�ثيرا عن الصحراء، من حيث مستوى القتصاد و طبيع�ة ال��تركيب الجتم�اعي، و طبيع��ة النض�ال
و المه�ام السياس��ية، ل��ذلك ف�إن حرك�تن�ا الماركس��ية �� اللينيني��ة ل تعت��بر الجم��اهير الص��حراوية تش��كل ش��عبا متك��امل مس��تقل

ن ذل�ك ي��ترك جم��اهير الص��حراء تج��اه الس��تعمار الس��باني بمفرده��ا، و يف��رض عل��ى. اس��تقلل ك��امل ع��ن الش��عب المغرب��ي
أ
ل

المنطقة وجودا مستقل عن المغرب، و ثورة وطنية ديموقراطية ف��ي الص��حراء ل ترتب��ط ب��الثورة المغربي��ة إل ف��ي إط��ار الث��ورة
ي جم��اهير الص��حراء ال��تي تكاف��ح ض��د فص��ل المنطق��ة نهائي��ا ع��ن. العربي��ة

أ
و تعت��بر حرك�تن��ا الماركس��ية �� اللينيني��ة ف��ي ذل��ك را

.الشعب المغربي 
ن المنطق�ة مغربي��ة

أ
ية وصاية عل�ى جم�اهير الص�حراء، بادع�اء ا

أ
خرى ل تفرض حرك�تنا الماركسية �� اللينينية ا

أ
و من جهة ا
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ي جم���اهير الص���حراء و قواه���ا الوطني���ة ف���ي إع���ادة بن���اء وح���دتها م���ع الش���عب
أ
و يج���ب ض���مها إل���ى المغ���رب تعس���فا، و يبق���ى را

حزاب البرجوازية
أ
سس نضالية هو الحاسم مهما كان موقف الحكم و ال

أ
.المغربي على ا

ن الوح���دة القتص���ادية و الجتماعي���ة و الثقافي���ة و الك�فاحي���ة بي���ن الش���عب
أ
و تؤك��د حرك�تن��ا الماركس���ية �� اللينيني���ة عل���ى ا

المغرب��ي و جم��اهير الص��حراء، نظ��را لتعرض��ها للتكس��ير م��ن ط��رف الس��تعمار الس��باني و الحك��م العمي��ل المت��واطئ مع��ه،
س��اس وطن��ي ديم��وقراطي، وطن��ي ين��اهض الس��تعمار و

أ
يج��ب إع��ادة بنائه��ا و يج��ب تقويته��ا و إرس��اؤها م��ن جدي��د، و عل��ى ا

.المبريالي��ة ف��ي المغ��رب و الص��حراء، و ديم��وقراطي ين��اهض الرجعي��ة العميل��ة ف��ي الص��حراء و الحك��م العمي��ل ف��ي المغ��رب
.فالطار الصحيح لعادة بناء هذه الوحدة هو الجمهورية الديموقراطية الشعبية

رض المغ���رب و الص���حراء، إل بدم���ج ك�ف���اح التح���رر
أ
و ل يمك���ن الوص���ول إل���ى بن���اء جمهوري���ة ديموقراطي���ة ش���عبية عل���ى ا

ه�داف مش�تركة
أ
الوطني للجماهير الصحراوية بك�فاح شعبنا ضد الحكم الملكي العميل، في ك�فاح واحد و جبهة واح�دة و با

خب��ث. و موح��دة
أ
خ��ذ ش��عبنا ف��ي ه��ذه المس��يرة مهم��ة المس��اهمة و ال��دعم لنض��ال الجم��اهير الص��حراوية، ال��تي تتع��رض ل

أ
و يا

يدي الثالوث المبريالي – الستعماري – الرجعي
أ
.المخططات على ا

ن تكون ك�فاحية تعتمد عل��ى ق��درة الجم��اهير و طاقاته��ا النض��الية العالي��ة
أ
شكال الدعم الك�فاحي يجب ا

أ
ن. و إن ا

أ
و بم��ا ا

ج��ل دع��م نض��ال
أ
الحك��م يس��لط النه��ب و الره��اب عل��ى الجم��اهير الكادح��ة لش��ل اس��تعدادها النض��الي، ف��إن الك�ف��اح م��ن ا

وضاعها المعاش��ية المزري��ة، و ان��تزاع الحري��ات
أ
جل تحسين الجماهير ل

أ
جماهير الصحراء يرتبط ارتباطا وثيقا بالنضال من ا

جل تعبئتها للنضال بجانب جماهير الصحراء في معركة التحرر الوطني
أ
.الديموقراطية المهضومة ببلدنا من ا

إن إفش���ال مخطط��ات الحك���م يتطل���ب توحي��د ص��فوف ك��ل المناض���لين ال���ديموقراطيين المخلص���ين ف���ي جبه��ة واس��عة
جل 

أ
: مناهضة للحكم، تناضل من ا

:فرض الحريات الديموقراطية - 
حرية الضراب * 
حرية التنظيم و التعبير* 
إطلق سراح المعتقلين السياسيين * 
: تحسين شروط معيشة الجماهير - 
جور * 

أ
رفع ال

توقيف الطرد * 
ساسية * 

أ
ثمان المواد ال

أ
تخفيض ا

حذف الضرائب غير المباشرة * 
راضي على فقراء وصغار الفلحين * 

أ
توزيع ال

. مساندة جماهير الصحراء و النضال بجانبها ضد المشاريع الستعمارية في جبهة مكافحة- 
مساندة الثورة الفلسطينية- 

مام"افتتاحية جريدة 
أ
لى ال 1974يناير - 19عدد " –اإ
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