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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
فت ة  1977ـ ـ 1978

أ
المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية -إالى المام-
ليسقط برلمان الخونة و ا إلنتهازيين
خ
إن المهزلة الكبرى التي عرفتها بلدنا منذ سنة  ،1976قد عرفت مشهدها ما قبل الخير ،و لم يبق إل
بعض التدابير الطفيفة ليقف البرلمان المزيف في الخريف المقبل على قدم و ساق.
خ
خ
فمن خلل كل هذه اللعبة المنصوبة من طرف الحسن ،هناك اهداف اساسية مقصودة :
خ
 HمحاولHHة إرسHHاء النظHHام بعHHد هHزات  71و  ،72و بالخصHHوص امHHام التHHذمر العميHHق للجمHHاهير الشHHعبية وخ
نضالتها المستمرة ،و امام تطور المقاومة الصحراوية.
 Hإخفاء الوجه الحقيقي للنظام ،كنظام ل وطني ل شعبي و ل ديموقراطي ،و تصعيد الضطهاد و قمHHعالجماهير الشعبية و قواها المناضلة ،و التقدم في تنفيذ مخططات المبرياليHHة بالمنطقHHة ،و ذلHHك مHHن وراء
برلمان مصنوع و باسم ديموقراطية العملء و الخونة و النتهازيين.
خ
خ
 Hتاكيد التزكية التي منحتها الحزاب البرجوازيHHة لكHHل هHHذا المسلسHHل ،بالضHHافة إلHHى إسHHقاطهم فHHي فHHخخ
انتهازيتهم و ذلك بحصر دورهم في حدود التاييد و الدعم لكل مخططاته.
خ
و يقHHوم الحسHHن ،انسHHجاما مHHع الخطHHة الHHتي سHHار عليهHHا اتجHHاه الح Hزاب البرجوازيHHة ،باسHHتعمال هHHذه
خ
خ
خ خ
الخيHHرة لغراضHHه الخاصHHة ،فHHي نفHHس الHHوقت الHHذي يقHHوم بإضHHعافها بهHHدف ترويضHHها و و ضHHعها امHHام احHHد
خ
الختيارين  :الطاعة التامة او التحييد التام .و هكذا لم يكHتف الحسن وكيل المبرياليHHة فHHي البلد بإرغامهHHا
هامش :من وضع موقع " 30غشت
خ
آ
صHدرت هHHذه الوثيقHHة شHهران و نيHHف بعHHد اعتقHHال اخHHر عضHو فHي قيHادة منظمHHة "إلHى المHام" بالHHداخل )العتقHHال تHم فHي شHهر مHارس  ،(1976و
خ
خ
يعنHHي صHHدورها تاكيHHدا لرادة السHHتمرارية لHHدى المنظمHHة .و بطبيعHHة الحHHال ،و رغHHم ان موضHHوعها النتخابHHات البرلمانيHHة لسHHنة  ،1977فقHHد حملHHت
بصمات الفترة من حيث مواقف المنظمة حول قضية الصحراء .و ننشرها هنا ضمن وثائق فترة  1977ر .1978
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خ
على قبول الدستور الذي احياه من جديد ،و بإذللها فHHي "النتخابHHات البلديHHة و القرويHHة" ،بHHل عمHHل اليHHوم
بالرغم من تفاهة نزعتها المعارضة على تقليص دورها في تمثل)برفع الثاء( شكلي داخل برلمان مطبوخ.
خ
خ
إن الحكHHم امHHام حHHدة الزمHHة الHHتي يتخبHHط فيهHHا ،و انفضHHاح ارتبHHاطه المباشHHر بالصHHهيونية و المبرياليHHة،
خ
لHHم يعHHد يتحمHHل ايHHة معارضHHة مهمHHا كHHانت واهيHHة ،و مهمHHا كHHانت تقبHHل السHHير فHHي اتجHHاه الخHHط العHHام الHHذي
رسمته له المبريالية ،إنه اليوم في حاجة إلى غلف و غلف فقط ،إلى منفذين و منفذين فحسب.
خ
خ
و إن اوج المهزلة النتخابية التي تبرز من خللها اهدافه هذه و بشHHكل مفضHHوح ،هHو إنجHHاح علHHي يعتHHه
من طرف الحكم وفاءا للوعد الذي قدمه عصمان عند استجواب له مع جريدة "لومونHHد" ،و إبقHHاء بوعبيHHد،
خ
بالرغم من تلبسه خرافة " المغرب الجديد" و "المسيرة الديموقراطية" ،على ابواب برلمHHان طالمHHا انتظHHره،
خ
خ
و تقليص عدد ممثلي حزبه إلى اقل من تمثيلية "الحركة الشعبية" لحرضان .إن لفي هذا جزاء النتهازية !
انتهازيHHة حHHزب قHHاطع الدسHHتور الممنHHوح سHHنة  ،1962و رفHHض الثHHاني سHHنة  ،70و قHHاطع انتخابHHات  72ليجHHد
خ
نفسه في الحكومة فيما بعد ممثل بزعيمه الول ،مدافعا عن الحرب العدوانية في الصحراء الغربية ،مزكيا
التدخل في الزايير و مناديا للهجوم العسكري ضد الجزائر.
خ
غير ان هذه الوضعية في الواقع ليست وليدة الصHHدفة ،إنهHHا تتويHHج لسHHياق يعHHود بجHHذوره إلHHى الشHHروط
خ
التي تنامت فيها حركة التحرر الوطني في بلدنا  ،و التي تميزت عHHن تجربHHة الشHHعوب الخHHرى فHHي إفريقيHHا و
آ
اسيا.
خ
فقب HHل العلن ع HHن الس HHتقلل الش HHكلي س HHنة  ،1956مه HHدت انتهازي HHة القي HHادة الوطني HHة الطري HHق ام HHا
خ
خ
الستعمار الجديد ،و هيات سيطرة القوى ال كHثر رجعية على السلطة السياسية .إن هذا ليتجلى في إيقHHاف
تج HHذر الكHف HHاح لش HHعبنا والعم HHل قص HHدا لعاق HHة تنس HHيق و توحي HHد الكHف HHاح التح HHرري م HHع الش HHعب الجزائ HHري
الشHHقيق ،و محاولHHة قيHHام جبهHHة موحHHدة لتحريHHر المغHHرب العربHHي و اسHHتراتيجية الكHفHHاح المشHHترك الطويHHل
خ
المHHد ،و اللجHHوء إلHHى منHHاورات كواليسHHية مHHع العHHدو للبHHث فHHي مصHHير بلدنHHا خHHارج مراقبHHة الجمHHاهير و ضHHد
مطامحهHHا ،و التصHHفية السياسHHية و الجسHHدية للقHHوى المناضHHلة الحقيقيHHة داخHHل المقاومHHة و جيHHش التحريHHر
خ
الHHوطني ،و كHHل مسلسHHل المس HHاومات و التنHHازلت المتلحق HHة ال HHتي ادت إلHHى الوض HHعية ال HHتي تتخب HHط فيه HHا
بلدنا.
خ خ
لكن مصير شعبنا اليوم ،لن تقHHرر فيHHه المهHHازل النتخابيHHة السHHخيفة او"التاليفHHا ت التكHتيكيHHة" البارعHHة
لمعارضة مزعومة .إن النضال الفعلي اليHHوم لهHHو فHHي التعHHبيرات الدائمHHة العميقHHة و المتجHHدرة يومHHا بعHHد يHHوم،
خ
خ
خ خ
عن السخط الجماهيري .و ان اي خطاب ديماغوجي حول "الجمHHاع الHHوطني" او "السHHلم الجتمHHاعي"و اي
خ
مس HHرحية انتخابيHH Hة ل HHن تس HHتطيع ان تنس HHي الجم HHاهير الش HHعبية واقعه HHا الملم HHوس ،و ح HHتى لم HHا تتمك HHن
خ
خ
خ
خ
الديماغوجية المتضافرة للحكم الرجعي و الحHزاب البرجوازيHHة ان تخلHHق بعHHض الوهHHام ،فHHإن هHHذه الخيHHرة
خ
خ
لن تصمد امام عناد الحقيقة المعاشة يوميا من طرف شعبنا ،إن الواقع امامنا :
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 HانخفHHاض مسHHتمر للقHHدرة الشHرائية للجمHHاهير الشHHعبية الHHتي تHHؤدي ثمHHن الغتنHHاء الفHHاحش للبرجوازيHHةخ
خ
الكمبرادورية ،و النهب المتزايد للطاقات المادية و البشرية مHHن طHرف الراسHHمال الجنHبي و الكمHبرادوري،
و تزايد النفقات العسكرية الناتجة عن الحرب العدوانية في الصحراء الغربية.
خ
 تكاثر البطالة و الطرد الجماعي و نزع الراضي الفلحية. تعميم القمع و الرهاب الرجعي ضد الجماهير الشعبية و تنظيماتها الديموقراطية و الثورية.خ
 انتهاج سياسة تغرق شعبنا في ظلم المية ،و تشييع التزمت ،و تمنهج نخبوية التعليم.خ
 الدفع بابناء شعبنا إلى مجازر الحروب الرجعية المبريالية.خ
خ
خ
إن شعبنا امام هذا القهر اليومي ،ل يقف مكHتوف اليدي ،و اكبر دليل على ذلHHك هHHو التصHHاعد الهائHHل
للنضالت العمالية التي واجهت نداء الحسن "لسلم اجتماعي"  ،و اضطرابات و مظاهرات شبيبة الثHHانوي
و الجامعات.
خ
خ
خ
إن هHHذه النضHHالت لHHم تقHHف عنHHد حHHدود مطHHالب جزئيHHة ،فغالبHHا مHHا تاخHHذ طابعHHا اوسHHع و اكHثر تسييسHHا،
خ
خ
كمHHا هHHو الحHHال بالنسHHبة لنضHHالت العمHHال ضHHد طHHرد النقHHابيين و الHHتي اصHHبح يتصHHدرها التاكيHHد عHHل احHHترام
الحقوق النقابية .و نفHHس الشHHيئ بالنسHHبة للحركHHة النضHHالية للطلبHHة الHHتي تربHHط مطلHHب تواريHHخ المتحانHHات و
غيرها من المطالب المادية بالشعار المركزي المتجسد في رفع الحظر عن التحاد الوطني لطلبة المغرب و
إطلق سراح مسؤوليه و مناضليه.
إن هHHذا التجHHذير و هHHذا التسHHييس المشHHهود لHHدى العمHHال ،لينبثHHق مHHن قلHHب صHHلب مجابهHHة الحركHHة
الجماهيرية مع الحكم الرجعي ،مع بوليسه و إدارته و مع الباطرونات و ذيولهم داخل الطبقة العاملة.
خ
إنه ليتبلور عند الطلبHHة عنHHدما تHHواجه ابسHHط مطHHالبهم بخصHHوص تواريHHخ المتحانHHات مثل بقمHHع وحشHHي
مHHن طHHرف قHHوات الحكHHم .فعنHHدما يسHHقط الطلبHHة قتلHHى و جرحHHى و عنHHدما تطHHوق الكليHHات بHHالبوليس ،عنHHدما
خ
يختطHHف و يعتقHHل ممثلHHوهم مباشHHرة بعHHد حHHوار نقHHابي ،و عنHHدما تحشHHر السHHجون بالمئت مHHن خيHHرة ابنHHاء
خ
شعبنا و يصبح التعذيب قانونا لحكم البلد ،و تصدر في حق المناضلين احكاما تعد ،إذا جمعت بقرون
خ
مHHن السHHجن ،دون ان يتHHاح لهHHم حHHتى حHHق الHHدفاع ،عنHHدما تفجHHع كHHل يHHوم عائلHHة شHHعبية بفقHHدان واحHHد مHHن
خ
خ
ابنائها في حرب ل تخدم سوى اعHHداء مصHHالح شHHعبنا ،فكيHHف يمكHHن إذن إيهHHام شHHعبنا الHHذي يعHHاني مHHن كHHل
خ
خ
هذا بانه في "مغرب جديد" تزدهر فيه "الديموقراطية" و تسود فيه "الوحدة و الوئم"  ،و انه لHHم يبHHق بعHHد
خ
سوى القيام بالترميمات الخيرة لقامة "مؤسسات ديموقراطية" ؟
خ
خ
خ
إننا إذا ما استثنينا النتهازيين الذي يجهHHدون انفسHHهم عبثHا فHHي تضHليل الجمHHاهير ،فل احHHد يمكنHHه ان
خ
ينخدع اليوم بخصوص واقع بلدنا سواء في الحاضر او الماضي القريب.
و لنرجع من جديد إلى بعض جرائم النظام ك :
  HاغتيHHال عمHHر بHHن جلHHون و قتHHل زروال عبHHد اللطيHHف ،و الطHHالب لحسHHن )مHHن السHHنة الرابعHHة بكليHHة3
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خ
العلHHوم( ف HHي السHHبوع الماضHHي ،إبHHادة الس HHكان الصHHحراويين بالنابHHالم ،التHHدخل ف HHي الزاييHHر ،اعتقHHالت،
خ
خ
تعذيب ،الحكم بالعدام و السجن المؤبد و النفي في حق المئت من اخلص ابناء شعبنا .الحكم بالفقر و
الجهل و التجويع على مجموع الجماهير الكادحة .إن هذا بعض من كHHل ،و إن اللئحHHة لتطHHول بخصHHوص
خ
جرائHHم نظHHام رجعHHي مثHHل و ل زال يمثHHل العHHدو القاتHHل لشHHعبنا .و لهHHذا فHHإن اي خطHHوة نحHHو التحHHرر الفعلHHي ل
خ خ
خ
يمكن ان تتم في إطار هذا النظام و بالحرى ان تحقق على يده.
خ
إن المهم HHة الساسHHية الHHتي تظHHل قائمHHة ،فHHوق كHHل تهريHHج انتخHHابي هHHي عHHزل العHHدو و إضHHعاف نظHHام
الس HHتعمار الجدي HHد لتحض HHير ش HHروط النتص HHار الق HHادر عل HHى تخلي HHص ش HHعبنا م HHن الس HHيطرة الكمبرادوري HHة و
المبريالية.
إن هذا يفرض على كل الديموقراطيين الثوريين العمل على تعبئHHة و تنظيHHم الجمHHاهير الشHHعبية بهHHدف
خ خ
تقويHHة نضHHالتها ،و انHHتزاع حقوقهHHا الماديHHة و الديموقراطيHHة ،و عHHزل النظHHام و إضHHعافه اكHثر فHHاكHثر ،تنسHHيق
الجهHH H Hود م HH H Hع الق HH H Hوى المعادي HH H Hة للمبريالي HH H Hة و الرجعي HH H Hة عل HH H Hى امت HH H Hداد الغ HH H Hرب العربHH H Hي )موريطاني HH H Hا،
الصHH Hحراء،المغرب( لمواجه HHة و إفش HHال الم HHؤامرات العدواني HHة و الجرامي HHة ال HHتي تح HHاك ضHHد حرك HHة التح HHرر
الصحراوية و مجموع شعوب المنطقة.
خ
خ
إن الحركHHة الماركسHHية ر اللينينيHHة المغربيHHة قHHد اوضHHحت باسHHتمرار بHHان الطبيعHHة اللوطنيHHة للنظHHام و
الواق HHع المع HHاش م HHن طHHرف الجم HHاهير و طموحاته HHا العميق HHة ،لكHفيل HHة بإقن HHاع كHHل المناض HHلين المخلص HHين
خ
بضHHرورة التكHتHHل علHHى اسHHاس مواقHHف سHHديدة و واضHHحة ،و التقHHدم بكHHل طاقHHاتهم لتطHHوير الكHفHHاح الHHوطني
الديموقراطي الثوري في بلدنا.
خ
إن هHHذه المهمHHة يجHHب ان نؤديهHHا بحHHزم ،مهمHHا كHHانت التضHHحيات و الجهHHود المطلوبHHة ،و بHHالرغم مHHن
ضربات القمع الموجهة باستمرار ضد القوى الثورية عامة و الحركة الماركسية ر اللينينية خاصة.
فليتق,, ,دم ك,, ,ل ال,, ,ديموقراطيين المخلص,, ,ين لفض,, ,ح الخلفي,, ,ة اللوطني,, ,ة و اللش,, ,عبية للمه,, ,ازل
النتخابية.
أ
لننظم النضال من اجل إافشال المؤامرات المبريالية الرجعية ضد شعبنا و كل شعوب المنطقة.
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