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تقديم:
بال��دار البيض��اء باللغ��ة" غبيل��ة"بالس��جن الم��دني  1976ك�تب��ت وثيق��ة " ه��ل يش��كل س��كان الص��حراء الغربي��ة ش��عبا؟" ف��ي خري��ف 

ن��ذاك ليت��م توزيعه��ا و نش��رها بع��د ذل��ك إل��ى ج��انب وثيق��ة 
آ
ص��لية ا

ل
الجمهوري��ة العربي��ة"الفرنس��ية، و تم��ت ترجمته��ا ع��ن الص��يغة ال

".الصحراوية، انطلقة الثورة في الغرب العربي
ش��كلتا الوثيقت��ان محاول��ة لتص��حيح بع��ض الج��وانب م��ن موق��ف المنظم��ة و الحمل��م م��ن قض��ية الص��حراء، خاص��ة ح��ول مفه��ومي

م����ام" محاول����ة لت����دقيق الس����تراتيجية الثوري����ة لمنظم����ة ". ك����ذلك كانت����االش����عب"و" الجم����اهير"
ل
و بالمناس����بة،  فوثيق����ة". إل����ى ال

 خلف��ا لم��ا نش��ر س��ابقا ف��ي بع��ض المنش��ورات المغربي��ة،"، والجمهورية العربي��ة الص��حراوية، انطلق��ة الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي"
طروح���ة ب���دل  13فه���ي تحم���ل 

ل
ن الوثيق���ة ال���تي ننش���رها هن���ا، تنقص���ها. ال���تي ت��م نش���رها ف���ي المص���در المش���ار إلي���ه 12ا

ل
ه���ذا يعن���ي ا

طروحة 
ل
مام"تتعلق بجانبين جديدين بالنسبة للستراتيجية الثورية لمنظمة  التي 13ال

ل
وهما:"، إلى ال

ول
و
: أ

منطقة ذات طبيع��ة اس��تراتيجية خاص��ة. فبالض��افة إل��ى كونه��ا) منطقة سوس و امتدادها (اعتبار منطقة الجنوب الغربي المغربي 
الوض���ع الراه���ن"، "مس���ودة ح���ول الس���تراتيجية الثوري���ة("منطق���ة ص���دام، كم���ا ك���انت تعتبره���ا الوث���ائق الس���تراتيجية للمنظم���ة 

صبحت تتميز بطابع اس��تراتيجي جدي��د لكونه��ا محاذي��ة جغرافي��ا للص��حراء، " ..)والمهام العاجلة للحركة الماركسية اللينينية
ل
فقد ا

حم��د الهيب��ة ال��تي وح��دت س��كان المنطق��تين(الغربية، و لكون سكانها تجمعهم بسكان الصحراء الغربي��ة رواب��ط تاريخي��ة 
ل
حرك��ة ا

...).في مواجهة الستعمار الفرنسي و القطاع 
:ثانيا 

نتجه��ا الوض��ع ف��ي الص��حراء الغربي��ة 
ل
صبحت منطقة س��وس تت��وفر عل��ى خلفي��ة ثوري��ة ا

ل
ب��روز(على قاعدة هذه العتبارات الجديدة، ا

عطت منظمة )الك�فاح المسلح في المنطقة الصحراوية
ل
عله، ا

ل
مام"، و انطلقا من المستجدات ا

ل
اهتمام��ا خاص��ا للمنطق��ة" إلى ال

بعاد الثلث
ل
ويل و تحويرا جديدا لستراتيجيتها الثورية ذات ال

ل
ممية والعربية و غرب العربي��ة: استوجب تا

ل
و ك��ان عل��ى منظم��ة. ال

مام"
ل
ن تدقق مفهومها لجدلية العمل السياسي و الك�فاح المسلح ضمن سيرورة بناء الحزب الماركسي اللينين��ي المغرب��ي" إلى ال

ل
.ا

م��را ممكن��ا ح��تى قب��ل بن��اء الح��زب
ل
ص��بحت مهم��ة إطلق الك�ف��اح المس��لح ف��ي منطق��ة كمنطق��ة س��وس ا

ل
و خلفا لوثائ�قه��ا الس��ابقة، ا

و عل��ى ه��ذا. الماركس��ي اللينين��ي، و ذل��ك ف��ي س��ياق نظ��رة جدي��دة تعط��ي للك�ف��اح المس��لح دورا ف��ي بن��اء الح��زب الماركس��ي اللينين��ي
طروح��ة 

ل
س��اس جعل��ت ال

ل
ط��ر السياس��ية  13ال

ل
العس��كرية و إرس��الها إل��ى- الغائب��ة ع��ن الوثيق��ة ال��تي ننش��رها، م��ن مه��ام تك��وين ال

.منطقة الجنوب الغربي، مهاما عاجلة تقتضيها المستجدات الستراتيجية في المنطقة

سس���ت للمنظ���ور الت���اريخي لمفه���وم 
ل
ولى ا

ل
الش���عب"الوثيقت���ان اللت���ان ننش���رهما هن���ا تباع���ا، كلهم���ا ركزت���ا عل���ى ج���انب معي���ن. ف���ال

م��ع ط��رح للقض��ية ف��ي إط��ار اس��تراتيجية الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي. و الثاني��ة اهتم��ت ب��الجوانب الس��تراتيجية عل��ى، "الص��حراوي
ف���ق

ل
الخص���وص بع���د م���ا وظف���ت الج���وانب التاريخي���ة خدم���ة للث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية المغربي���ة المنفتح���ة عل���ى ا

عل��ى) المغرب، الصحراء الغربي��ة و موريطاني��ا(استراتيجي غرب عربي، وحده الك�فيل بإعادة بناء وحدة شعوب الكيانات الثلث 
سس وطنية ديموقراطية تقدمية 

ل
.ا

ربع وث��ائق يجم��ع بينه��ا وح��دة الج�انب الت�اريخي و الس��تراتيجي
ل
ن الوثيق�تين. الوثيقتان معا جزء من لئحة تضم ا

ل
خي��را ن�ذكر ب�ا

ل
و ا

خرى مثل وثيق��ة 
ل
مرون"، "البرنام�ج ال��ديموقراطي"، "لنس��تعد"شكلتا، إلى جانب وثائق ا

آ
ه�اته" (م�ا ه��ي الم�ؤامرة وم�ن ه�م المت��ا

خي����رة عب����ارة ع����ن محاكم����ة تاريخي����ة لجرائ����م النظ����ام الكم����برادوري من����ذ إك����س ليب����ان 
ل
رض����ية ال����تي وح����دت منظم����ة )ال

ل
إل����ى"، ال

مام
ل
 .1977خلل محاكمة الدار البيضاء الشهيرة في يناير " مارس 23"و التجاه الثوري داخل منظمة ) الخط الثوري"(ال

 غشت30موقع 
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منموثئقمارمظم ماراركسثة م مامنةمة ة ماركسية 
حولمقضة مالصحساء"ماللمالأمام"م

- وثئق تريية و استاتيجية - 
 

هل يشكل سكان ألصحرأء ألغربية شعبا؟
 

تقديم

ن الحرك���ة الماركس���ية
ل
كي���د عل���ى ا

ل
ول يج���ب التا

ل
ن تس���تمر ف���ي اس���تعمال مص���طلحين غي���ر-ا

ل
اللينيني���ة المغربي���ة، ل يمكنه���ا ا

خرى الجماهير الصحراوية
ل
.متساويين، لتعيين، من جهة الشعب المغربي و من جهة ا

س�س ديموقراطي�ة"� ،1974إن الموقف المحدد سنة
ل
، ي�ؤدي"إعادة بناء الوحدة الوطنية للمغرب والصحراء الغربي�ة عل�ى ا

إل��ى تعيي��ن تس��مية س��كان الص��حراء الغربي��ة وتس��مية س��كان المغ��رب، باعتب��ار مثل الج��انب الع��ددي ف��ي التميي��ز، و ه��ذا
.خروج عن الماركسية اللينينية

سس ألتاريخية- 1
و
أل

رض�ية الموزع�ة م�ن ط�رف اليمي�ن داخ��ل 1974إن وثيقة المنظم�ة لش�تنبر -�� 1
ل
ن�ه 23، ال�تي ت�رد عل�ى ال

ل
ك�دت عل�ى ا

ل
م�ارس، ا

، و ف��ي مرحل��ة تاريخي��ة مطابق��ة للمجتم��ع19كانت هناك وحدة وطنية ما بين المغرب و الصحراء الغربية حتى نهاية القرن 
.القطاعي

نه كان يوجد في الصحراء الغربي�ة مجتم�ع يمك��ن نعت�ه بش�به إقط�اعي، ش�به جم�اعي، و
ل
إذا عمقنا هذا التحليل، نستخرج ا

رض ه����ي الس����ائدة 
ل
ن ذل����ك المجتم����ع ك����ان مركب����ا م����ن قبائ����ل، حي����ث ك����انت الملكي����ة المش����تركة لل

ل
راض����ي( يعن����ي ه����ذا، ا

ل
ا

عي��ان و رؤس��اء الزواي��ا الديني��ة) .الرعي
ل
نه ضمن هذه التشكيلة الجتماعية ك�ان ي��برز ملك�ون للمواش�ي، و ا

ل
مم�ا ك�ان... غير ا

.يشكل جنينا للقطاعية
م���ر بالنس���بة لك���ل القبائ���ل تقريب���ا ف���ي المغ���رب

ل
لك���ن تك���وين الم���دن و انتش���ار التج���ارة، س���محت بتش���كيل. و هك���ذا ك���ان ال

سمالية ( برجوازية صغيرة، و برجوازية مركنتيلية 
ل
).يعني في مرحلة التجارة ما قبل الرا

ساس��ا م��ن الق��رن) و ك��ذلك ج��زء م��ن موريطاني��ا( لق��د ترس��خت الوح��دة الوطني��ة م��ا بي��ن المغ��رب و الص��حراء الغربي��ة، -�� 2
ل
ا

.الثامن إلى القرن الرابع عشر، ك�قطر غربي للوطن العربي
سس��ها19إلى القرن  15إن جمود و تقهقر الدولة المغربية من القرن 

ل
دى إلى إضعاف هذه الوحدة الوطنية، خاص��ة م��ن ا

ل
، ا

القتص���ادية و الجتماعي���ة و إطاره���ا السياس���ي، و ف���ي المقاب���ل تقوي���ة الحي���اة المس���تقلة للقبائ���ل ف���ي الص���حراء الغربي���ة، و
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همه��ا الركيب��ات( تجمعه��ا ف��ي كنف��دراليات ك��بيرة 
ل
ساس��ي ال��ذي بق��ي ف��ي تل��ك الف��ترة ه��و الراب��ط الديول��وجي ي)ا

ل
، و الراب��ط ال

.الديني

خي��ر م��ن الق��رن -�� 3
ل
 التغلغ��ل المبري��الي ف��ي الغ��رب العرب��ي ف��ي الص��حراء، و من��ذ الرب��ع ال

ل
، و لق��د ردت القبائ��ل19لق��د ب��دا

من�ذ ذل�ك. الصحراوية على هذا التدخل بتمتين الوحدة القبلية فيما بينها، تحت قي�ادة زعي��م دين�ي و سياس�ي م�اء العيني��ن
ي1935التاري��خ ، وخلل ك��ل المرحل��ة الطويل��ة م��ن المقاوم��ة المس��لحة ض��د الت��دخل المبري��الي، ال��تي اس��تمرت ح��تى 

ل
، ا

على مرحلة من مراحل التكوين الوطني
ل
زيد من نصف قرن، تبلورت وحدة القبائل الصحراوية في ا

ل
.ا

ن الس���تعمار الس���باني انحص���ر ف���ي ثكن���ات ف���ي العي���ون و
ل
إن ه���ذه الوح���دة اس���تمرت فيم���ا بع���د ه���ذه المرحل���ة، خاص���ة و ا

بدا احتلل كل الصحراء الغربية
ل
.الداخلة، و لم يستطع ا

إن الحركة الوطنية المغربية، بقيادة البرجوازية، لم تحاول قط تنظيم النضال المشترك مع السكان الص��حراويين، و-�� 4
تش���كلت الوح���دة م���ا بي���ن الحرك���ة الوطني���ة ف���ي منطق���ة الحماي���ة الفرنس���ية، و منطق���ة الش���مال للحماي���ة الس���بانية، ح���ول

لك��ن الص��حراء الغربي��ة بقي��ت ف��ي الواق��ع الفعل��ي مجهول��ة م��ن. البرجوازي��ة ال��تي ل��م تك��ن موج��ودة إل ف��ي ه��اتين المنطق��تين
.طرف الحركة الوطنية المغربية الواقعة تحت قيادة البرجوازية

ك�ثر من هذا، فإن القيادة البرجوازية تركت بصفة مطلقة الصحراء الغربية إلى المبريالية، و ذلك بمش�ارك�تها س�نة-�� 5
ل
بل ا

عم��ال المق��ررة م��ن ط��رف النظ��ام الكم��برادوري، و بتواط��ؤ م��ع المبريالي��ة، و بالخص��وص الهج��وم 56-58
ل
ف��ي التفاقي��ات وال

راضيهم، تماما كم��ا 58مارس - العدواني لفبراير
ل
خرجهم بذلك من ا

ل
الذي شتت الجزء الكبير من السكان الصحراويين، و ا

.1948شتت العدوان الصهيوني الشعب الفلسطيني سنة

عل�ى، ابت�داءا م�ن س�نة -�� 6
ل
و ق�د ك�انت الجبه�ة الش�عبية لتحري��ر.� 1967لقد تشكلت الحركة الوطنية الصحراوية ف�ي مرحل�ة ا

ب���العيون، حي���ث س���قط العش���رات م���ن 1970الس���اقية الحم���راء و واد ال���ذهب ه���ي ال���تي ق���ادت المظ���اهرات الك���برى ليوني���و 
.الوطنيين الصحراويين

ية شعرة، و 6إلى  3إن النقط من ( 
ل
ولئك الذين لم تعد تربطهم بالماركسية اللينينية ا

ل
كاذيب العروي، و ا

ل
تحدد بوضوح ا

 ).75-72الذين يحددون نشوء الفكرة الوطنية في الصحراء فيما بين 

ألثورة في ألغرب ألعربي- 2

لة المطروح�����ة بالنس�����بة للث�����ورة العربي�����ة، ه�����ي تج�����اوز القي�����ادة البرجوازي�����ة، و ض�����رورة القي�����ادة67من�����ذ هزيم�����ة 
ل
، و المس�����ا

لة بص��يغ و
ل
البروليتاري��ة، ف��ي ه��ذا الط��ار يج��ب وض��ع س��يرورة الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي، و لي��س الس��تمرار ف��ي ط��رح المس��ا

لة
ل
يضا، يج��ب وض��ع المس��ا

ل
مفاهيم، قيادة برجوازية، إل تعبيرا عن قطيعة تامة مع الماركسية اللينينية، و في هذا الطار ا

.الوطنية في الغرب العربي
له���ا

آ
ي انطلق���ا م���ن ج���ذورها التاريخي���ة و ما

ل
لة الوطني���ة، يعن���ي وض���عها ف���ي دينامكيته���ا، ا

ل
إن المنظ���ور البروليت����اري للمس���ا
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ل الذي يحدد ضمن الثورة البروليتارية
آ
يضا، هذا الما

ل
.التاريخي ا

لة الث�ورة ف�ي الغ��رب العرب�ي كإط��ار للث�ورة
ل
ن تض�ع مس�ا

ل
سس يجب عل�ى الحرك�ة الماركس�ية اللينيني��ة المغربي�ة، ا

ل
على هذه ال

.الديموقراطية الشعبية المغربية، و كجزء من الثورة العربية

طار، و لماذأ ألغرب ألعربي بالخصوص؟ لماذأ هذأ ألإ

حس��ن للمغ��رب العرب��ي، ه��و ف��ي-�� 1
ل
و عل��ى ال

ل
ف��ق الش��مولي للث��ورة العربي��ة، ا

ل
إ ن ع��دم تحدي��د الط��ار، و الك�تف��اء بط��رح ال

و الوطن العربي بتطوير
ل
الواقع، اعتبار الثورة الوطنية الشعبية المغربية غاية نهائية، انطلقا منها، يبنى المغرب العربي ا

خرى، و ليس في نضال ثوري مشترك
ل
.الروابط ما بين دولة و ا

.إن هذا الفهم يؤدي حتما إلى الشوفينية، إما بشكلها التوسعي اتجاه الصحراء الغربية، و إما بشكلها النعزالي

إن الروابط التاريخية الموضوعية، التي توجد م��ابين المغ�رب و الص�حراء الغربي�ة، و المهم�ة المش�تركة ف�ي القض�اء عل�ى-�� 2
الهيمن��ة المبريالي��ة ف��ي ك�ل ه�ذه المنطق��ة الغربي��ة م��ن ال��وطن العرب��ي، تف��رض وح��دة الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي ف��ي س��يرورة

تبقى مرتبطة ارتباطا جدليا) المراحل الخاصة (واحدة، يمكن ان تعرف مراحل خاصة في كل من البلدان الثلث، لكنها 
.فيما بينها

لة الساعة ف�ي البل�دان الثلث، للوص�ول إل�ى القض�اء عل�ى المبريالي��ة، ه�ي القي�ادة البروليتاري��ة، و لي��س الدع�اء-3
ل
إن مسا

بان الواقع الجتماعي في الصحراء الغربية ل يسمح ب�ذلك، إل ض�ربا) مارس في باريس 23كما تفعل مجموعة اليمين ل(
م���ن س���وء الني���ة، ال���تي تري���د القف���ز عل���ى وج���ود طبق���ة عامل���ة ف���ي العي���ون و ب���وكراع، كم���ا يجه���ل المفه���وم اللينين���ي للقي���ادة

ساسية فيها
ل
.البروليتارية، ك�قوة جوهرية للثورة الوطنية الديموقراطية حيث يظل الفلحون القوة ال

فض��ل
ل
ن��ه لف��ي البل��دان الثلث للغ��رب العرب��ي، موح��دين ج��دليا ف��ي نف��س الس��يرورة الثوري��ة الواح��دة، تت��وفر الش��روط ال

ل
وا

.لتحقيق القيادة البروليتارية، على مجموع الغرب العربي في المرحلة التاريخية الراهنة
فق الثوري، يصح، و يصبح من الضروري تحديد النقط التية

ل
:استنتاجا مما سبق، و بدمج الشروط التاريخية و ال

وجود كيان وطني صحراوي- 1
إن هذا الكيان الوطني الصحراوي مثله مثل الكيان الوطني المغربي، و الكيان ال��وطني الموريط��اني، يش��كل مجموع��ة-�� 2

.واحدة مبنية تاريخيا، و موضوعة في نفس السيرورة الثورية ،التي هي الثورة في الغرب العربي

ن تح�دد المص�طلح الص�حيح، و نف��س المص�طلح لتعيي��ن الجم�اهير ال�تي تش��كل كل م�ن ه�ذه
ل
سس ال�تي يج��ب ا

ل
هذه هي ال

.الكيانات الوطنية الثلث، إن مصطلح الجماهير ل يعكس وجود هذه الكيانات الوطنية
ن يوضع في دينامكيته، يعني دينامية الث�ورة ف�ي الغ��رب العرب�ي"الشعوب"و يبقى مصطلح 

ل
ك�ثر ملئمة، شريطة ا

ل
، هو ال

 من الثورة العربية المظفرة
ل
.كجزء ل يتجزا
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منموثئقمارمظم ماراركسثة م مامنةمة ة ماركسية 
.حولمقضة مالصحساء"ماللمالأمام"م

- وثئق تريية و استاتيجية - 
 

ألجمهورية ألعربية ألصحرأوية
أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي

.إن المغرب و الصحراء و موريطانيا يشكلون ثلث كيانات وطنية بمجموعها، تشكل القطر الغربي للوطن العربي- 1

سس التاريخية لهذا القطر، ف��ي مرحل��ة المجتم��ع ش��به القط��اعي و ش��به الجم��اعي ال��ذي ك��ان يمي��ز الغ��رب-�� 2
ل
لقد تكونت ال

.العربي إلى حدود الدخول الستعماري

دى إل��ى تط��ور مختل��ف له��ذه البل��دان الثلث، تح��ت س��يطرة الس��تعمار، خلل ه��ذا التط��ور،-�� 3
ل
إن الدخول الستعماري ا

ت تظهر خصوصيات كياناتهم الوطنية
ل
1956فتكوين الطبقات الحاكمة الكمبرادورية في المغ��رب و موريطاني��ا م��ا بي��ن . بدا

ض��د الس��كان الص��حراويين، جعل��ت إع��ادة بن��اء الوح��دة 1958، و مساهمتهم الفعالة في المؤامرة المبريالي��ة لس��نة 1960-
ت في هذه الخيانة

ل
.الوطنية في الغرب العربي مستحيلة، و ذلك تحت قيادة هذه الطبقات البرجوازية الوطنية التي تواطا

، و تك����وين الحرك����ة الوطني����ة التحرري����ة1960 و 1956إن تك����وين الدول����ة المغربي����ة و الدول����ة الموريطاني����ة ابت����داءا م����ن -���� 4
.، قد ركزت هذه الكيانات الوطنية1967الصحراوية في مستوى عال ابتداءا من

لك��ن الماض��ي ال��وطني المش��ترك و ك��ذا تط��ور الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ف��ي الغ��رب العرب��ي، تح��ت قي��ادة-�� 5
سس ديموقراطية

ل
.البروليتاريا تحدد ضرورة إعادة بناء الوحدة الوطنية في الغرب العربي على ا

ليمك��ن إع��ادة ه��ذا البن��اء إل ف��ي س��يرورة ش��املة للث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ف��ي الغ��رب العرب��ي تح��ت قي��ادة-�� 6
.البروليتاريا

ن تحق��ق س��يرورة الث��ورة الديموقراطي��ة الش��عبية ف��ي الغ��رب العرب��ي انتص��ارات جزئي��ة ف��ي إح��دى الحلق��ات-�� 7
ل
م��ن الممك��ن ا

5
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ن تصل إلى نهايتها، يعني القض�اء النه��ائي عل�ى س��يطرة المبريالي�ة
ل
الضعيفة للمبريالية في الغرب العربي، لكنه ل يمكن ا
جمعه

ل
.في الغرب العربي إل على مستوى الغرب العربي ا

عل��ى، إن تط��ور الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ف��ي الغ��رب العرب��ي كمس��يرة غي��ر منقطع��ة ف��ي-�� 8
ل
و ح��تى ف��ي مرحل��ة ا

ن يص��ل إل��ى نه��ايته إل ف��ي إط��ار الس��يرورة الثوري��ة لبن��اء
ل
ج��ل بن��اء الش��تراكية، ل يمك��ن ا

ل
مراح��ل الث��ورة البروليتاري��ة م��ن ا

.الوطن العربي تحت قيادة البروليتاريا

ض���عف حلق���ة ف���ي سلس���لة المبريالي���ة ف���ي الغ���رب العرب���ي، و له���ذا ف���إن انتص���ار النض���ال-��� 9
ل
إن الص���حراء الغربي���ة تش���كل ا

التح����رري ال����وطني للش����عب الص����حراوي تح����ت قي���ادة الجبه���ة الش���عبية لتحري���ر الس����اقية الحم����راء و واد ال���ذهب ، و إقام����ة
رض الصحراء ممكنة، و تشكل الهدف المركزي في المرحلة الحالية للثورة

ل
الجمهورية العربية الشعبية الصحراوية في كل ا

.في الغرب العربي

ج��ل تحقي��ق اله�دف-�� 10
ل
إن ال��دعم الح��ازم و ب��دون تحف��ظ م��ن ط��رف الق��وى الثوري��ة ف��ي المغ��رب و موريطاني��ا للنض��ال م��ن ا

المركزي الحالي، يشكل واجب كل الماركسيين اللينينيين في الغرب العربي ، و ع��دم الس��تجابة له��ذا ال��واجب ه��و خ��روج
.عن الماركسية اللينينية

ل يمك����ن ت����دعيم الجمهوري����ة العربي����ة ف����ي الص����حراء، ف����ي الطري����ق البروليت����اري، إل إذا ان����دمجت ف����ي الس����يرورة غي����ر-���� 11
.المنقطعة وفي مراحل للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في الغرب العربي تحت قيادة البروليتاريا

ن يب��ذلوا ك��ل مجه��وداتهم لض��مان ه��ذا الن��دماج للث��ورة-�� 12
ل
عل��ى الماركس��يين اللينينيي��ن للبل��دان الثلث و منظم��اتهم، ا

.الوطنية الديموقراطية الشعبية في سيرورة واحدة، و اعتبار خصوصية النضال الثوري في كل من البلدان الثلث
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