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منموثئقمارمظم ماراركسثة م مامنةمة ة ماركسية 
حولمقضة مالصحساء" اللمالأمام" 

 نحو التصعيد في الصحراء

رضية سياسية للنقاش(
أ
)ا

خي��رة، ض��د الش��عب الص��حراوي،
أ
إن الح��رب الس��تعمارية ال��تي يخوض��ها النظ��ام المغرب��ي، ابت��داءا م��ن الش��هور ال

ولى، تتميز بالمظاهر التالية. بلغت مرحلة عليا
أ
:هذه المرحلة الجديدة، التي ل نعيش حاليا إل علماتها ال

:تقوية الداخل )1
بعد احتلل الداخلة من طرف القوات المغربية، ارتمى مجموع الق��وى السياس��ية الش��رعية ف��ي المغ��رب، و جن��دت
كل إمكانيات النظام، و الصحافة كلها، في حملة تمجيد شوفيني، ل��م يس��بق له��ا مثي��ل، إل ف��ي زم��ن المس��يرة الخض��راء، و
ن
أ
ول��ى م��ن الس��نة بس��بب تط��ور نض��ال الجم��اهير، اس��تطاعت ا

أ
يض��ا، ال��تي ظه��رت مهترئ��ة ف��ي الش��هور ال

أ
الجبه��ة الداخلي��ة ا

قل على مستوى الواجهة السياسية 
أ
). مقدمة المشهد السياسي(تلتحم من جديد على ال

ح��زاب الص��لحية البورجوازي��ة الص��غيرة
أ
إن فرمل��ة النض��الت ه��اته، ابت��داءا م��ن بداي��ة م��اي، بالنس��بة لقي��ادات ال

.وجدت نفسها متينة
واخ��ر ش��هر ش��تنبر، تبن��ي

أ
و في هذا السياق، استطاعت اللجنة المركزية للتح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية، ف��ي ا

ق����رار، و ال����ذي بق����درما يؤك���د كلي����ا عل���ى ض����رورة تركي����ز ك����ل ش���يء عل����ى الح����رب ف����ي الص����حراء، ل يط����رح إل ش����رطين لتط����بيع
خيرة في ثمن السكر و الزي��ت م��ن جه��ة، و رف��ع العقوب��ات ع��ن المناض��لين النق��ابيين، المتخ��ذة

أ
الوضعية،إلغاء الزيادات ال

خرى
أ
بريل الماضي، و إطلق سراح المناضلين الذين تم توقيفهم في ذلك الوقت من جهة ا

أ
.في حقهم في شهر ا

إن تقوي���ة الجبه���ة الداخلي���ة ه���ذه، ك���انت واح���دة م���ن العناص���ر ال���تي س���محت للنظ���ام بمواجه���ة تص���عيد العملي���ات
.العسكرية و تعزيز موقفه، في بحثه عن مساندين جدد لهذا الهدف

: التصعيد العسكري ) 2
ي تص��عيد، ه��و مس��الة جدلي��ة

أ
ول م��ن س��نة . إن التص��عيد العس��كري، ك��ا

أ
س��دس ال

أ
، و ابت��داءا1979فف��ي غض��ون ال

ول احتلل لطانط��ان ف��ي نهاي��ة ين��اير 
أ
، كب��دت البوليس��اريو الجي��وش المغربي��ة هزائ��م فادح��ة، و ف��ي عم��ق ال��تراب1979من ا

"غشت 30"من وضع موقع : هامش  
م���ام"م���ن وث���ائق المنظم���ة الماركس���ية   اللينيني���ة المغربي���ة "ننه���ي مل���ف 

أ
نح���و التص���عيد ف���ي"، بإص���دار وثيق���ة "قض���ية الص���حراءول " ح���إل���ى ال

ك�توبر "الصحراء
أ
جل النقاش، و تعالج1979، و التي ك�تبت في ا

أ
رضية سياسية قدمت إلى رفاق التنظيم المركزي بالسجن المركزي من ا

أ
، و هي عبارة عن ا

المواق��ف المع��بر عنه��ا. التط��ورات الجدي��دة ف��ي المل��ف، و تلخ��ص مجم��ل المواق��ف ح��ول قض��ية الص��حراء م��ن داخ��ل الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي��ة
همي�ة خاص�ة تس�اعد عل�ى فه�م تاري�خ

أ
ثيرت ملحظات ك�ثيرة حوله�ا، لك�ن م�ع ذل�ك تحتف�ظ با

أ
داخل الوثيقة لم تصبح قناعة جماعية داخل التنظيم، و قد ا

صلي وحيد بالفرنسية
أ
ساس ننشرها تعميما للفائدة، بعدما تمت ترجمتها إلى العربية من مخطوط ا

أ
.المنظمة في تلك الفترة، وعلى هذا ال
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مامه���ا، إل جيش���ا مغربي���ا مهزوم���ا 
أ
، ك���ان ع���دد الف���ارين م���ن)ب���دون معنوي���ات(المغرب���ي، فهجوم���ات البوليس���اريو، ل���م تج���د ا

.صفوفه يتزايد باستمرار
إن ذروة النجاحات الدبلوماسية للبوليساريو، في منروفيا، من جهة، و المصاعب الداخلية للنظام المغربي، م���ن
ن الهزيم��ة بالنس��بة للمغ��امرة الس��تعمارية المغربي��ة،

أ
ن تق��ود إل��ى خلص��ة، و ه��ي ا

أ
خ��رى، يمكنه��ا ف��ي ه��ذا الس��ياق، ا

أ
جه��ة ا

ن تكون قريبة
أ
ن يحص��ل عل��ى1979و ضمن هذه الشروط، فقد استطاع النظام المغربي، ابتداءا من صيف . يمكن ا

أ
، م��ن ا

.نفس جديد
عل���ن عن���ه رئي���س الدول���ة

أ
م���ر واض���ح، كم���ا ا

أ
س���باب، عل���ى مس���توى السياس���ة الدولي���ة، لك���ن ال

أ
س���نعالج لحق���ا، ال

س��لحة: "المغربية، بإفران نهاي��ة غش��ت خلل اس��تقبال نظم��ه عل��ى ش��رف البعث��ة العس��كرية المغربي��ة العائ��دة م��ن الزايي��ر
أ
ال

علن ذل��ك ك��ارتر،
أ
ن، كما ا

 
ن في إيقاع غير مسبوق، من فرنسا، مصر، و هي ال

 
الحديثة الجديدة، و الك�ثيرة، تصل منذ ال
مريكية

أ
يضا من الوليات المتحدة ال

أ
تي ا

أ
".ستا

كبر جدا للقوات الجوي��ة، م��ن ض��منها بالخص���وص،الطائرات المط��اردة
أ
سلحة، بشكل خاص، تقدم تعزيزا ا

أ
هذه ال

خي��رة للق��وات المغربي��ة، باس��تعادة الس��يطرة عل��ى مدين��ة 1ميراج ف:   المقنبلة الفائ�قة الحداثة
أ
ال��تي س��محت ف��ي الف��ترة ال

حزمة الدفاعية للمدينة من طرف جنود البوليساريو
أ
.سمارة، بعدما تم سابقا اختراق ال

و ف��ي نف��س ال��وقت، اس��تطاعت البوليس��اريو، بع��د انس��حاب الجمهوري��ة الموريطاني��ة م��ن الح��رب، تركي��ز قواته��ا و
.هجماتها على جنود المغرب، بلغت مستويات لم يتم الوصول إليها، لحد تلك الساعة

نزران، مباشرة بعد احتلل الداخل��ة، ع��ن طري��ق لب��ويرات، و م��ؤخرا،
أ
و قد ميزت هذا على الخصوص، معركة بئر ا

.باختراق الدفاعات باسمارة بواسطة فرقة عسكرية مهمة، و مجهزة جدا
علن���ت

أ
ن ا

أ
ن، بعد إعلن كارتر عن تقديم المساعدة المتزايدة من السلح إلى المغرب، كان رد فعل الجزائر، ا

 
و ال

يض��ا متزاي��دة
أ
ن مساعدتها للبوليساريو س��تكون ا

أ
ن، ت��م النخ��راط في��ه بش��كل جل��ي، م��ن هن��ا و. ا

 
و هك��ذا، فالتص��عيد من��ذ ال

.من هناك
فما هي النعكاسات العسكرية لذلك على المغرب؟ 
ن النظ��ام المغرب��ي، كم��ا بالنس��بة ل��داعميه و 

أ
نه��م ق��د استخلص��وا ال��دروس م��ن) مستش��اريه(يظه��ر ا

أ
المبري��اليين، ا

.هزائم بداية السنة، و من التحلل الجاري للجيش المغربي
س��لحة 

أ
كي��د عل���ى ال

أ
تتلءم م��ع مح��اولت الج��واب الكلس���يكي المع��روف) ذات التقني���ة العالي���ة" (المتط��ورة"إن التا

مريكي��ة، ف��ي مواجه��ة ح��روب التحري��ر الش��عبية، عن��دما تنه��ار معنوي��ة
أ
صل، لدى المبريالية، و بصفة خاصة المبريالية ال

أ
ا

استبدال الجيش الكلسيكي الذي يتكون من نسبة عالية م��ن جن��ود الص��ف، المنبثق��ة م��ن الش��عب،: الجيش الستعماري
نوي�����ة فئت عس�����كريين مح�����ترفين، منبثقي�����ن م�����ن البورجوازي�����ة و البورجوازي�����ة

أ
و بص�����فة خاص�����ة، م�����ن الفلحي�����ن، و م�����ن ا

سلحة ذات التقنية العالية
أ
.الصغيرة ،باستخدام هذه ال

ن ينق���ذ النظ���ام المغرب���ي م���ن الهزيم���ة العس���كرية، الدبلوماس���ية و
أ
ن حل مث���ل ه���ذا، يمك���ن ا

أ
ه���ل يمك���ن الق���ول، ا
بواب؟

أ
السياسية، التي على ال

ي��ن يق��ود
أ
قبل تفحص النعكاسات السياسية، الداخلية و الخارجي��ة، لمث��ل ه��ذه الطري��ق، فلنس��جل قب��ل ذل��ك، ا

.المنطق الداخلي لهذه الطريق
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:على الصعيد القتصادي )3
ن الق��وى المبريالي��ة ك��انت ق��د وافق��ت عل��ى

أ
ك�ثر م��ن التس��لح الكلس��يكي، و كم��ا ا

أ
ه��ذا التس��لح يكل��ف غالي��ا ج��دا، ا

ن بالنس��بة للمغ��رب، إض��افة إل��ى الثق��ل
 
كد من الضمانات، هذا يؤدي من��ذ ال

أ
قروض، فهي ل تعطي شيئ بدون مقابل، و تتا

داءات��ه، للحص��ول عل��ى العمل��ة الص��عبة الض��رورية، للتمك��ن
أ
ك�ثر لمي��زان ا

أ
المتزايد على مجموع الساكنة، إلى ضرورة مراقب��ة ا

.من رد هذه القروض، وإن كان ذلك تخريبا للقتصاد المغربي، و سنحدد لحقا، هذه النعكاسات بشكل دقيق
ساسا من الطبق��ات البورجوازي��ة، و- ب

أ
هذا التحول في بنية الجيش، في اتجاه جيش ذي نواة احترافية، منبثقة ا

البورجوازية الصغيرة، و تعزيزها الكبير، يضاعف م��ن الثق��ل المباش��ر و إمكان��ات البني��ة العس��كرية، عل��ى الحي��اة السياس��ية
. للبلد

م��ر هن��ا،
أ
ن تنت��ج عنه��ا، لك��ن ال

أ
ب��الطبع، لي��س مطروح���ا ال��دخول ف��ي تخمين��ات، ح��ول الحتم��الت ال��تي يمك���ن ا

فالق����ادة. 1971، و م����ن طبيع����ة مختلف����ة، لم����ا قب����ل 1972غش����ت  16يتعل����ق بعام����ل جدي����د، بالنس����بة لوض����عية م����ا بع����د 
ك�ت��وبر

أ
خ��ذ الجي��ش الس��لطة، فه��و ل��ن يحتف��ظ به��ا1974الصلحيون، مثل عبد الرحيم بوعبيد، ال��ذي ص��رح ف��ي ا

أ
ن��ه إذا ا

أ
، ا

نه كما يقول
أ
يضا : "طويل، ل

أ
وبس��رفاتور" (في الجيش المغربي" برتغاليون"هناك ا

أ
، ه��ؤلء الق��ادة)اس��تجواب ف��ي لونوفي��ل ا

خد الجيش   خلل فترة الهيكلة الحالية
أ
مل، لو ا

أ
.يوما السلطة- الصلحيون، سيتعرضون بشكل كبير لخيبة ا

:الداخلية) المصادمات(مغامرة الحرب في الصحراء و المواجهات ) 4
ن، نظ��را له��ذا التص��عيد العس��كري، مث��ل ال��دخول ف��ي مواجه��ة، م��ن

 
إن الح��رب ف��ي الص��حراء تغي��ر اتجاهه��ا من��ذ ال

خ��رى الك�تل��ة ال��تي يقوده��ا التح��اد
أ
مريكي��ة، و بي��ن م��ن جه��ة ا

أ
جهة، بين المعسكرين، المبريالي الذي تقوده المبريالي��ة ال

.السوفياتي
قل هذا ما يقدمه النظام المغربي و صحافته، لنضال التحرر ال��وطني للش��عب الص��حراوي، كح��رب يخوض��ها

أ
على ال

.مرتزقة، تلعبت بهم الجزائر في الماضي، و اليوم تتلعب بهم ليبيا، لكن دائما، يوجد التحاد السوفياتي في الخلفية
حمد العلوي مؤخرا، في 

أ
):20/10/1979إلى  14من " لوماروك ما غازين"افتتاحية (هكذا، ك�تب ا

وروبا من الجنوب، و"
أ
ما هو على المحك، في الواقع، هو ضرب استقرار افريقيا و غزوها، كشرط مسبق، لتجاوز ا

طلسي، عن طريق الجزائر
أ
".وصول قوى تابعة للك�تلة الشتراكية إلى الساحل ال

ك�ثر تعقي��دا نوع��ا
أ
ش��ياء ه��ي ا

أ
ن ال

أ
ن نضال الشعب الصحراوي، هو قبل كل شيء، نضال تح��رر وطن��ي، وا

أ
لنقل، با

م��ا، فيم��ا يتعل��ق بتق��ديم ال��دعم لنض��ال ه��ذه ال��دول العربي��ة التقدمي��ة، الجزائ��ر و ليبي��ا، كم��ا س��نقوم بتبي��انه لحق��ا، القط��ب
حم��د العل��وي، الن��اطق باس��م

أ
ن ا

أ
ن��ه ب��دون تص��دعات، و ا

أ
المعارض لهذه المواجهة، هو واضح تماما، الشيء ال��ذي ل يعن��ي ا

:النظام و البورجوازية الكمبرادورية المغربية، يحدده في نفس الفتتاحية
ن يكون، و هذا الختيار قمنا ب��ه هناك، إذن، "

أ
س��لحة إل م��ناختيار يجب ا

أ
نفس��نا، فل��ن نتوص��ل بال

أ
لل��دفاع ع��ن ا

ن تك���ون معادي���ة للمغ���رب، . الغ���رب
أ
ن حلفاءن���ا ه���مالك�تل���ة الش���رقية اخت���ارت ا

أ
"  ع���اش الغ���رب  "  الغ���رب، إذن نق���ول  :   و بم���ا ا

).التسطير من طرفنا(
ن ه��ذا الختي��ار، ك��ان ق��د ت��م من��ذ ف��ترة طويل��ة، لك��ن ه��ا ه��و الي��وم، يص��رح ب��ه بص��وت مرتف��ع

أ
نس��جل م��ن جانبن��ا، ا

.بدون خجل
دراج حرب الصحراء في المواجهات الدولية؟  ين يتموقع اإ

أ
ا
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م���ر بمثاب���ة نظ���رة تبس���يطية، إذا ح���ددنا ح���رب الص���حراء، كج���زء بس���يط م���ن المواجه���ة بي���ن الك�تل���تين،
أ
س���يكون ال

خ����رى يقوده����ا التح����اد الس����وفياتي
أ
مريكي����ة، و ال

أ
إن إدراج ح����رب الص����حراء، ض����من. واح����دة تقوده����ا الولي����ات المتح����دة ال

:المواجهات الدولية، يكون في الحقيقة على مستويين، اللذين، إذا كانا متداخلين فهما ليسا متشابهين
ك�ثر مع نض��ال التح��رر ال��وطني للش��عب الص��حراوي، و م��ع ص��راع الطبق��ات- 

أ
ول، ذلك الذي يتداخل ا

أ
المستوى ال

م��ة العربي��ة
أ
م��ة: ف��ي المغ��رب، ه��و تل��ك المواجه��ة بي��ن معس��كرين ض��من ال

أ
معس��كر النض��ال الح��ازم ض��د الع��دو المباش��ر لل

مريكي��ة م��ن جه��ة، و معس��كر
أ
ب المغ��ذي ل��ه، المبريالي��ة ال

أ
العربي��ة، ال��ذي ه��و الص��هيونية، و ض��د المبريالي��ة ال��تي ه��ي ال

خرى
أ
مريكية من جهة ا

أ
مام الصهيونية و المبريالية ال

أ
.الستسلم ا
المستوى الثاني الذي ليس في الواقع غي��ر المواجه��ة، عل��ى الص��عيد ال��دولي، بي��ن الق��وتين العظميي��ن، الولي��ات- 

مريكية و التحاد السوفياتي
أ
.المتحدة ال

:بهكذا طرح، فإن التقاطب ليس متماثل
كي��دات النظ��ام المغرب��ي، فنض��ال التح��رر ال��وطني للش��عب الص��حراوي، و دعم��ه م��ن ط��رف ال��دول- 

أ
عل��ى عك��س تا

ه���داف و اس���تراتيجية التح���اد الس���وفياتي، ب���ل ب���العكس، فنض���ال
أ
العربي���ة التقدمي���ة، الجزائ���ر و ليبي���ا،ل يعن���ي الخض���وع ل

م��ة العربي��ة، إن��ه يتع��ارض م��ع ك��ل خض��وع
أ
 م��ن النض��ال ال��وطني لل

أ
التح��رر ال��وطني للش��عب الص��حراوي، ه��و ج��زء ل يتج��زا

ن يرفض التحالفات
أ
.خارجي، الشيء الذي ل يعني، ا

على هذا الص��عيد، يس��تند فعل عل��ى تح��الف التح��اد الس��وفياتي، و البل��دان المتحالف��ة مع��ه، و ك��ذلك عل��ى تض��امن
س��مالية، و لك��ن

أ
يضا عل��ى مس��اندة، لي��س فق��ط بروليتاري��ا البل��دان الرا

أ
كل حركات التحرر الوطني في العالم، و لكنه يبحث ا

مريكي��ة
أ
ك�ثر انفتاحا من الك�تلة المبريالية ال

أ
يضا بورجوازية البلدان التي لديها نظرة استراتيجية ا

أ
الص��هيونية، ب��النظر إل��ى- ا

مة العربية
أ
.مستقبل علقاتها مع حركة التحرر الوطني لل

ك�ثر- 
أ
ف��ي المقاب��ل، بالنس��بة للك�تل��ة الطبقي��ة ف��ي المغ��رب، ال��تي توج��د ف��ي الس��لطة، و ك��ذلك بالنس��بة للفئت ال

ك�ثر ارتباطا بالمغامرة الستعمارية في الصحراء، و البورجوازية الوطنية، و البورجوازي��ة الص��غيرة، ف��اللتزام
أ
شوفينية، و ال

س��لحة المتط��ورة، كمح��ور لمواص��لة: الت��ام، ف��ي الح��رب الس��تعمارية ف��ي الص��حراء ل��ه منطق��ه
أ
و ه��و التبعي��ة، إزاء مزودي��ن بال

ن الح��رب الس��تعمارية
أ
الحرب الستعمارية في الصحراء، بينما التماثل بالنس��بة لح��رب التحري��ر الش��عبية، غي��ر ص��حيح، و ا

.في الصحراء، لكونها محور سياسة النظام المغربي، فهذه التبعية، ليست فقط عسكرية، و لكن سياسية

:المصادر الداخلية للتناقضات) 1

سلحة الجديدة للمغ��رب: المصادر الموضوعية 1 – 1
أ
ل، إن القوى المبريالية التي تقدم العون المستفيض من ال

سعار مرتفعة، و إذا كانت الدول��ة تواف��ق عل��ى الق��روض، تظ��ل
أ
سلحة با

أ
تقوم بذلك مجانا، فمزودوها يجعلونها تؤدي هذه ال

ن وص��لت في��ه إل��ى رق��م ض��خم، بالنس��بة للمغ��رب، بخم��س
أ
ن تس��دد ف��ي وق��ت س��بقت ا

أ
ن ه��ذه الق��روض يج��ب ا

أ
الحقيق��ة، ا

.مليارات
جل تسديد هذه القروض، و كل التكاليف الداخلية لمجهود حربي متص�اعد، وج��ب عل�ى الش��عب ش�د الح�زام

أ
من ا

ك�ثر
أ
ك�ثر(ا

أ
).يزير الصمطة ا
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ول من��ذ س��نوات طويل��ة، للم��واد
أ
تي الرتف��اع اله��ام، ال��ذي ج��اء ف��ي مرس��وم ش��تنبر، ال

أ
م��ن هن��ا ، بص��فة خاص��ة، ي��ا
ساس��ية، مث��ل الس��كر 

أ
لك��ن. %17إل��ى  %15بم��ا يعن��ي م��ن ) لل��تر/ س��نتيم  40(و الزي��ت ) كل��غ/س��نتيم  30(الس��تهلكية ال

ج��ل الحص��ول عليه��ا، ف��المغرب يج��ب
أ
ج��ل تس��ديد ه�ذه الق��روض بالعمل��ة الص��عبة، و م��ن ا

أ
م��ر ل يتوق��ف عن��د ه��ذا، فم��ن ا

أ
ال

ساس��ي،
أ
ن يس��هر بش��كل ا

أ
داءات، و ا

أ
ن يض��من ت��وازن مي��زان ال

أ
ك�ثر، ل��م يس��بق ل��ه مثي��ل، ا

أ
ول و مس��بقا، و بنش��اط ا

أ
علي��ه، ا

ك�ثر للعجز في الميزان التجاري
أ
ال��تي ت��م إقراره��ا" التقش��ف"هذه بالفعل هي الكراهات التي قادت إل��ى سياس��ة . على تقليص ا

.80 – 78، مع المخطط الثلثي 1978في يونيو 
ول لس���نة  %25ك���انت ه���ذه السياس���ة، ق���د ج���رت إل���ى حص���ر الس���تثمارات الص���ناعية ف���ي 

أ
س���دس ال

أ
،1979ف���ي ال

ول لسنة 
أ
سدس ال

أ
( 1978بالمقارنة مع ال ن ي��ذهب). 1979/ 9/ 29نشرة سيديس، بتاريخ  

أ
لكن النظام اليوم، مكره إل��ى ا

خيرة للقيود على الصادرات ل 
أ
طلقت صرخة إنذار حتى بالنس��بة لنش��رة الباطرون��ا1979/ 9/ 17بعيدا، فالجراءات ال

أ
، قد ا

خيرة ، التي تم العلن عنها، تمثل بشكل بسيط رجوعا"التي ك�تبت  ) 1979 / 9 / 29نشرة سيديس، (
أ
إن الجراءات ال

ج��ل 
أ
نه��ا ض��رورية، م��ن ا

أ
"  حمايته��ا بإيق��اع ص��غير م��ن النش��اط القتص��اديإل��ى ال��وراء، بالمقارن��ة م��ع المع��ايير ال��تي يع��ترف با

). التسطير من طرفنا(
ك�ثر م����ن

أ
لك����ن ه����ذا الم����س باليق����اع الص����غير للنش����اط، يم����س ف����ي ص����فوف البورجوازي����ة، البورجوازي����ة الوطني����ة ا

.البورجوازية الكومبرادورية
خ���رى،

أ
ك�ثر، بس���بب قي���ود الق���درة الش���رائية، م���ن جه���ة ا

أ
نش���طة الموجه���ة لل��داخل، ه��ي ال���تي مس���ت ا

أ
ول، ف���إن ال

أ
ا

ك�ثر، بس��بب ه��ذه الص��عوبات الجدي��دة، ال��تي تمثله��ا المنافس��ة
أ
س��واق ه��م الخاس��رون ا

أ
فالص��ناعيون ال��ذين ي��زودون ه��ذه ال

و م��ن ب��اب المفارق��ة، ف��الجراءات الموجه��ة نح��و تقلي��ص ال��واردات، تع��وق الص��ناعيين المحليي��ن المتوس��طين،. الخارجي��ة
ج��ال التس��ليم،

 
جنبية، و هذا بسبب ارتف��اع ا

أ
جانب، و الصناعيين الكبار، المرتبطين بالمجموعات ال

أ
لصالح منافسيهم ال

ولية، و المواد نصف المصنعة
أ
.التي ترجع إلى صعوبات في الواردات من المواد ال

ن ت��ؤدي بالفئت العريض��ة م��ن البورجوازي��ة الوطني��ة،
أ
س��س الموض��وعية نفس��ها، ال��تي ك��انت ق��ادرة ا

أ
هكذا، فإن ال

.إلى الرتباط بك�تلة النظام، في زخم السياسة الشوفينية للعدوان الستعماري في الصحراء ،هي موضع تساؤل
م��ا بالنس��بة للجم��اهير، ف��إطلق الدعاي��ة ح��ول ض��م 

أ
ثم��ان" الداخل��ة"ا

أ
، ه��ل س��يؤدي الي��وم إل��ى نس��يان ارتفاع��ات ا

م��ر إل��ى ط��رح الس��ؤال الج��وهري
أ
:الس��كر و الزي��ت، و البطال��ة ال��تي ستتص��اعد غ��دا؟ فالجم��اهير ش��يئ فش��يئ، س��يؤدي به��ا ال

تي لنا الحرب؟
أ
بماذا ستا

ن تط��رح ش���عار
أ
س��اس الموض��وعي، ال���ذي سيس��مح للق��وى الثوري���ة، و التقدمي��ة المغربي��ة، ب���ا

أ
معارض���ة"ه��ذا ه��و ال

.، و نفس الشعار هذا سيؤدي موضوعيا إلى دعم تقرير المصير للشعب الصحراوي"الحرب

:المصادر الذاتية 2 – 1
لق���د ت���م التع���رض له���ا س���ابقا، فبالنس���بة للش���عب، كم���ا بالنس���بة للق���وى السياس���ية، ال���تي تنتم���ي للث���ورة العربي���ة،
ك�ثر وض���وحا م���ن الس���ابق، م���ن ف���ي نهاي���ة المط���اف

أ
فالمرحل���ة الجدي���دة للح���رب ف���ي الص���حراء، تعم���ل عل���ى كش���ف، بش���كل ا

تس���تفيد الرجعي���ة المحلي���ة، و عملؤه���ا، و المبريالي���ة، و الص���هيونية، و النظ���ام الس���اداتي، و: يس���تفيد م���ن ه���ذه الح���رب
ح�زاب الص�لحية، مث�ل ح�زب 

أ
، ال�تي ل يض��ايقها مث��ل ه�ذا"التح�اد الش�تراكي للق�وات الش�عبية"، "التق�دم والش�تراكية"ال
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حمد العلوي في الفتتاحية المش��ار إليه��ا س��ابقا، ال��رد عل��ى
أ
ن، فانتقاداتهم هذه، هي التي رد عليها ا

 
التداخل الواضح منذ ال

نفسكم: انتقاداتهم و تناقضاتهم، ليقول لهم
أ
.كونوا منطقيين مع ا

و إذاك��انت القي��ادة اليميني��ة للتح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية، يمكنه��ا جي��دا بل��ع ه��ذا التن��اقض، تبتلعه��ا عل��ى
الم��دى الطوي��ل، قاع��دتها و ق��وى اليس��ار وس��ط الح��زب، ال��تي تع��رف بتعلقه��ا برم��وز الث��ورة العربي��ة، و بالنض��ال العني��د ض��د

كي��د مح��دود ج��دا، و. الصهيونية و الستسلميين
أ
ما بالنسبة لح��زب التق��دم و الش��تراكية، حي��ث ال��وزن السياس��ي، ه��و بالتا

أ
ا

ك�ت���وبر ف���ي جري���دة 24مع���بر، إذا عرفن���ا م���وقفه الش���وفيني، ال���ذي يؤك���ده دائم���ا عل���ي يعت���ة ح���ول الص���حراء، و موق���ف ي���وم 
أ
ا

:، حيث يك�تب دفاعا عن موقف التحاد السوفياتي حول الحرب في الصحراء"البيان"
على حد معرفتنا، فالتحاد السوفياتي يعارض الحرب، و يدعو إلى حل النزاع عن طريق المفاوض��ات الس��لمية، و"

، ال��ذي تؤي��ده
أ
ن تطبيق ه��ذا المب��دا

أ
 تقرير المصير، و من المفهوم جدا ا

أ
 ك��ل الق��وى التقدمي��ة، بم��ايتمنى حل يقوم على مبدا
،11/1979/ 13 – 10/ 28بتاري��خ " مغرب ماغازين"ورد في ..."(، ل تهم إل المسؤولين المباشرينفيها نحن، في المغرب

).والتسطير لنا
.ها هو إذن، مصدر التناقضات، الذي ينضاف إلى المصادر الموضوعية، وسوف يكون له وزن في المستقبل

:المصادر الخارجية للتناقضات- 2
ك�ثر تحدي��دا، ف��ي المرتب��ة الثاني��ة،

أ
و بش��كل ا

أ
هذه المص��ادر، ه��ي ب��الطبع ثانوي��ة بالمقارن��ة م��ع المص��ادر الداخلي��ة، ا

ول���ى
أ
ن تتط���ور و تتبل���ور، إل إذا زاد تط���ور ال

أ
لك���ن ف���ي ه���ذه المرحل���ة. به���ذا المعن���ى ال���ذي، و إن ك���انت بإمكاني���ات ل يمك���ن ا

ك�ثر شوفينية في المغرب
أ
ن تساهم في عزلة القوى ال

أ
فما هي هذه القوى؟. يمكنها ا

إنها معسكر المبريالية الغرب��ي، ال��ذي ي��دعم المغ��رب ف��ي حرب��ه الس��تعمارية ف��ي الص��حراء، غي��ر المتج��انس و ه��و،
ل تقطع الجسور مع الجزائر

أ
ن، و قد حاولت ا

 
ساسي إلى حد ال

أ
.المبريالية الفرنسية، التي كانت الداعم ال

راض��ي(لقد اتخذ مؤخرا موق��ف واض��ح م��ن س��لمة 
أ
جمهوري��ة إفريقي��ا الوس��طى، و بع��د التهدي��دات المتس��ترة) وح��دة ا

يض���ا المبريالي���ة
أ
ن المبريالي���ة الفرنس���ية، و ربم���ا ا

أ
باس���نجو، ف���ي ن���دوته الص���حافية ف���ي ش���هر غش���ت، خاص���ة و ا

أ
بالك���اد، ل

خ����ذت مس����افة، تج����اه سياس����ة ال����دعم اللمش����روط
أ
وربي����ة المش����تركة، ا

أ
لماني����ة الغربي����ة، و بص����فة عام����ة بل����دان الس����وق ال

أ
ال

مريكي��ة
أ
ساس��ي للمغ��امرة. للص��هيونية، م��ن ط��رف المبريالي��ة ال

أ
مريكي��ة، تع��د بص��حيح ال��داعم ال

أ
كي��د، فالمبريالي��ة ال

أ
بالتا

ن تص��بح الح��رب ف��ي الص��حراء، نس��خة غ��رب   إفريقي��ة، للمواجه��ة ف��ي. الس��تعمارية المغربي��ة ف��ي الص��حراء
أ
لك��ن بق��در م��ا ا

مريكي���ة، و الص���هيونية و النظ���ام الس���اداتي، و
أ
وس���ط، بي���ن الق���وى الثوري���ة العربي���ة م���ن جه���ة، و المبريالي���ة ال

أ
الش���رق ال

ن ه��ذه الح��رب، و تص��عيدها العس��كري، ل��ن تعم��ل إل عل��ى زي��ادة خط��ورة المواجه��ة و
أ
خرى، و بق��در م��ا ا

أ
حلفائهم من جهة ا

ك�ثر خط��ورة
أ
زق عس��كري، إن ل��م يك��ن فش��لت جدي��دة، ا

أ
توس��يعها، ف��ي ال��وقت ال��ذي س��تبقى في��ه معرض��ة لل��دخول ف��ي م��ا

خ��رى للخ��روج م��ن المغ��امرة الس��تعمارية ف��ي
أ
وروب��ا الغربي�ة، فله��ا خرائ��ط ا

أ
ما امبريالي��ات ا

أ
يضا، بالنسبة للجيش المغربي، ا

أ
ا

مريكية
أ
ن تتوفر عليها المبريالية ال

أ
.الصحراء، التي ل يمكن ا

ن��ه كم��ا قي��ل
أ
ن��ه يك�ف��ي انتظ��ار مث��ل خريط��ة الخ��روج ه�ذه؟ بطبيع��ة الح��ال، الج��واب ب��النفي، ل

أ
ه��ل يمك��ن الق��ول، ا

عله، إن م��ا ه��و ق���اطع 
أ
ه��و التناقض��ات الداخلي��ة و م��ا يتص���ل به���ا م��ن الح���رب ف��ي الص��حراء، وص��راع الطبق��ات ف��ي) ج���ازم(ا

.المغرب
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ن نش��ير بس��رعة ، إل��ى م��ا ه��ي الش��كاليات المختلف��ة المطروح��ة عل��ى الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة، فيم��ا
أ
بق��ي لن��ا، ا

و في وسطه؟
أ
يتعلق بالحرب في الصحراء، وبصفة خاصة، بتلك المطروحة من طرف تنظيمنا ا

شكاليات في تنظيمنا )3 .تذكير موجز للإ
طروح��ة 

أ
ول المغرب��ي المتمي��ز ع��ن ا

أ
، ليط��رح"مغربي��ة الص��حراء"لق��د ك��ان تنظيمن��ا، تاريخي��ا، التنظي��م السياس��ي ال

سيس��ية للتنظي��م ف��ي ص��يف (المشكل في إطار الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي، كج��زء م��ن الث��ورة العربي��ة 
أ
طروح��ات التا

أ
،1970ال

قنعة، فلنفتح الطريق الثوري"المعروفة تحت اسم
أ
.)"سقطت ال

 (1974إن هذه الشكالية بقيت بدون تغيي��ر، إل��ى غاي��ة يوني��و 
أ
إل��ى"م��ن جري��دة  8نظ��ر خاص��ة، المق��ال ف��ي الع��دد ا

مام
أ
بريل 1973يونيو "- ال

أ
")اللينينية- الوضع الراهن والمهام العاجلة للحركة الماركسية"حول  1973، و وثيقة ا

خ��ذت الك�تاب��ة الوطني��ة الموق��ف المع��روف الص��ادر ف��ي
أ
لة، ف��ي الراه��ن السياس��ي المغرب��ي، ا

أ
م��ع تج��دد ه��ذه المس��ا

م��ام("اللينينيي��ن -البي��ان المش��ترك للتنظيمي��ن الماركس��يين
أ
ول��ي تض��من1974ليوني��و " ) م��ارس 23"و" إل��ى ال

أ
، و الن��ص ال

،لق���د ك���انت تن���ازل، يمك���ن الي���وم نعته���ا"جم���اهير ص���حراوية"، و ق���د ت���م تعويض���ها بمص���طلح "الش���عب الص���حراوي"ص���يغة 
خر

 
.في توقيع البيان") مارس 23("بالنتهازي،و ذلك للحصول على انخراط التنظيم ال
ن��ه بع��د اعتق��الت 

أ
، و القطيع��ة الفعلي��ة م��ع ه��ذا التنظي���م،ظلت المنظم��ة محتفظ��ة1974يج��ب م��ع ذل��ك تس��جيل ا

.1977إلى غاية محاكمة يناير " جماهير"بمصطلح 
ن��ه يج��ب إع��ادة26في حي مجموعة 

أ
، بالفعل، فإن الرفاق الحاضرين، مع مشاركة عضوين م��ن القي��ادة، اعت��بروا ا

ك�ثر صحة بالنسبة للمحاكمة
أ
.تناول هذا المشكل، بغية تهي��يء الموقف الذي يعتبرونه ال

رض��ية "، و"هل يشكل سكان الص��حراء ش��عبا؟:"هذا الموقف سيتم تجسيده في وثيقتين
أ
الجمهوري��ة". (نقط��ة 13ا

)العربية الصحراوية انطلقة الثورة في الغرب العربي
س��بوعين تبن��ى رف��اق و مناض��لو عي��ن برج��ة 

أ
، مفه��وم الش��عب،)س��جن م��دني بال��دار البيض��اء( ف��ي المحاكم��ة، بع��د ا

ربعة من الرفاق، الذين وحدهم اطلعوا على نص 
أ
ن ا

أ
بانوا عن موقف حازم ضد النص كله 13بالرغم من ا

أ
.نقطة، ا

:، ينبغي التمييز بين)برنامج النقاش(بالنسبة لمناقشة الشكالية التي طرحتها هذه الوثيقة، و في إطار البرنامج 
ربع��ة، كم��ا ت��م(نظرية الثورة في الغرب العربي - 

أ
طلس��ي، ولي��س ا

أ
المشكلة من الدول الثلثة المحاذية للمحيط ال

)اتخاذها في وقت لحق
ج��ل

أ
نه��ا تط��رح النض��ال م��ن ا

أ
س��اس، ل

أ
ه��ذه الش��كالية، ترتب��ط بالمس��ائل ال��تي تن��اقش ح��ول النقط��ة الحالي��ة، وبال

.، بالنسبة للماركسيين اللينينيين، في البلدان الثلثةمركزيةاستقلل الصحراء كمهمة 
نظري��ة تمفص��ل الث��ورة ف��ي ك��ل بل��د م��ن البل��دان الثلث��ة، و ف��ي الغ��رب العرب��ي، بص��فة عام��ة م��ع س��يرورة الث��ورة- 

فقه��ا الع�ام المط��روح ف�ي الوثيق�ة . العربية الشاملة
أ
عله، لك�ن ا

أ
لة، تم��ت إثارته��ا ا

أ
نقط�ة، م�تروك للمناقش�ة ف�ي 13هذه المسا

لة
أ
.النقطة اللحقة للبرنامج المتعلق بهذه المسا

ك�ثر م��ا ه�ي مرتبط��ة بمفه��وم اس��تراتيجي13النقط��ة - 
أ
، ال��تي ليس��ت بالض��رورة متوقف��ة عل��ى نظري��ة الغ��رب العرب��ي، ب��ا

.محدد
ن مناقش�ة عام�ة له�ذه الوثيق�ة، و تاري��خ مناقش�تها 

أ
خذ مكانها ف�ي مناقش�ة الس�تراتيجية، يبق��ى، ا

أ
و(إن مناقشتها تا

أ
ا

ولي لتجربة التنظيم)عدم مناقشتها
أ
ن يتم تقييمه في إطار التقييم ال

أ
.، يجب ا
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خرى مطروحة اليوم وسط تنظيمنا، و وسط الحركة الماركسية  ) 4
أ
شكاليات ا    اللينينية  -   اإ

إشكالية ترفض نظرية الغرب العربي جملة و تفصيل، و تعارض اعتبار قض��ية الص��حراء، كمهم��ة مركزي��ة بالنس��بة- 
لة صراع الطبقات، و تعتبر قضية الصحراء عامل 

أ
،خارجي��اللماركسيين اللينينيين المغاربة، و تضع في مركز النضال، مسا

إن الرف���اق ال���ذين يس���اندون ه���ذه الش���كالية، انض���موا إل���ى". معارض���ة الح���رب ف���ي الص���حراء: "يج���ب التعام���ل مع���ه بش���عار 
.الموقف المؤيد لتقرير مصير الشعب الصحراوي

رضية حي - 
أ
خرى، و هي تلك المتعلقة با

أ
طروحة الصحراء، كمهمة مركزي����ة،مع" ج"إشكالية ا

أ
بالسجن المركزي، ا

نه��ا ل تعت��بر الح��رب ف��ي الص��حراء كعام��ل خ��ارجي، ص��رف و بس��يط، لك��ن
أ
مرك��زة النض��ال عل��ى ص��راع الطبق��ات ال��داخلي، و ا
.كعامل متمفصل حول صراع الطبقات الداخلي

يضا شعار
أ
، بغية تجميع القوى الثورية و التقدمية، مع الحتفاظ بموقف التنظي��م،"معارضة الحرب: "إنها تطرح ا

خ��ذ بعي��ن العتب��ار النقط��ة . ح��ول تقري��ر مص��ير الش��عب الص��حراوي
أ
، ف��ي اس��تراتيجية13عل��ى ه��ذه القاع��دة تط��رح ض��رورة ال

.التنظيم
، ال��تي ق��ررت، بس��بب"وح��دة و النض��الال"إش��كالية ثالث��ة خارج��ة ع��ن التنظي��م، و ه��ي تل��ك ال��تي ته��م مجموع��ة - 

التناقضات داخل الحركة الماركسية اللينينية، التي طرحتها هذه الحرب في الصحراء، الس��كوت ع��ن ه��ذه القض��ية، و تركي��ز
.كل شيئ على صراع الطبقات الداخلي

طروح��ة 
أ
، ال��تي تعت��بر ك��ل ه��ذا"الع��والم الثلث"بارتب���اط م��ع ه��ذه الش��كالية الثالث��ة، تش��كل موق��ف يس��تند إل��ى ا

يضا ضرورة مركزة الكل حول صراع الطبقات الداخلي
أ
.الصراع، كحلقة من الصراع بين القوى العظمى، و تطرح ا

خي����را، الموق����ف الراب����ع، المع����روف جي����دا، و ه����و ال����ذي ل����ه علق����ة ب����اليمينيين ف����ي ب����اريس، لص����الح - 
أ
مغربي����ة"ا

حزاب الصلحية"الصحراء
أ
طروحات الشوفينية لل

أ
.، الموقف الذي يرتبط كليا بال

 
ككتوبر 31

أ
 1979 ا
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