
www.30aout.info

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

ار ظم ماراركسة م–مامنة ة ة ماركسية 
ومقضة مامصحساء" إلمالمام"م

 
ولية(

أ
)مقدمات أ

 
عقب��ت

ع
أحتلت قضية ألصحرأء ألغربية موقعا مهما في سيرورة ألصرأعات ألطبقية ب��المغرب، خاص��ة ف��ي ألمرحل��ة أل��تي أ

ح��زأب ألص��لحية.�� 1972غش��ت  16و 1971يولي��وز  10أنقلب���ي 
ع
فالنظ��ام جعله���ا بوأب��ة لتحالف���ات سياس��ية جدي��دة م��ع أل

" ...ألمسلسل ألديموقرأطي " " ألمغرب ألجديد " " ألوحدة ألوطنية"ألمغربية، و ذلك تحت شعارأت مختلفة 
ك���ان ألنظ���ام ألكم���برأدوري ي���روم تعزي���ز قاع���دته ألسياس���ية و إع���ادة ألش���رعية ألمفق���ودة لنظ���امه ألسياس���ي، خاص���ة بع���د

حزأب ألصلحية أللعبة من موقع ألتبعية أنطلقا من مص��الحها ألخاص��ة، وأنخرط��ت. ألمحاولتين ألنقلبيتين
ع
و قبلت أل

" .ألمسلسل ألديموقرأطي"في مسار ما سمي ب 
سمال ألكم��برأدوري أل��ذي زح��ف نح��و من��اطق جدي��دة

ع
و شكل هذأ ألمسلسل ألمزعوم غطاءأ سياسيا لسيرورة ترأكم ألرأ

رأضيهم
ع
برز نتائجها بلترة فئت وأسعة من ألفلحين ألصغار وألفقرأء ألذين فقدوأ أ

ع
و قطاعات أقتصادية جديدة، كان من أ

ي��دي ألعامل��ة ألرخيص��ة بالم��دن وض��وأحيها
ع
دت سياس��ات ألنظ��ام إل��ى ترأك��م. و تحول��وأ إل��ى جي��ش م��ن ألع��اطلين و أل

ع
كم��ا أ

ألدين ألخ��ارجي بش��كل ل��م يس��بق ل��ه مثي���ل،مما جع��ل ألنظ��ام يطب��ق سياس��ة ألتق��ويم ألهيكل��ي ألمملة م��ن ط��رف ص��ندوق
.ألنقد ألدولي

وق��د عرف��ت س��نوأت ألس��بعينات وألثمانين��ات تزأي��د سياس��ات ألنه��ب وألس��تغلل وألتفقي��ر وألض��طهاد ألسياس��ي، ف��ي
ش��كال ألنض��ال وألمقاوم��ة بقم��ع دم��وي، وش��ن ألنظ��ام ألكم��برأدوري هجوم��ا قمعي��ا وأس��عا

ع
ظ��ل نظ��ام دك�ت��اتوري وأج��ه ك��ل أ

ت ألس���جون وألمعتقلت أتج���اه تنظيم���ات ألحرك���ة ألماركس���ية أللينيني���ة ألمغربي���ة و أليس���ار
ع
أل���ديموقرأطي ألتق���دمي، ف���امتل

.ألسرية بخيرة مناضلي ألشعب ألمغربي
كل سياسات ألنظام لم تكن معزولة عن ألسترأتيجيات ألمبريالي��ة بالمنطق��ة، ول��م تك��ن قض��ية ألص��حرأء بمع��زل ع��ن

س��اس وض��عت ألحرك��ة ألماركس��ية ل أللينيني��ة ألمغربي��ة. ذل��ك لموقعه��ا ألس��ترأتيجي وألقتص��ادي وألجغرأف��ي
ع
وعل��ى ه��ذأ أل

.1970على ألمحك منذ سنة 
ن تساعد على1980إلى  1970ليس بوسعنا هنا سوى تقديم بعض ألشارأت فيما يخص ألمرحلة ألممتدة من 

ع
، عسى أ

مام " فهم موأقف ألحركة، و خاصة موأقف منظمة 
ع
".إلى أل

وليس ألمقصود هنا، ألقيام بتقيي��م ش��امل لموأق��ف ألمنظم��ة م��ن قض��ية ألص��حرأء ألغربي��ة، بق��در م��ا ه��و تعري��ف بتل��ك
فستتضمن هذه ألمقدمات مجموع��ة م��ن ألفق��رأت ح��ول قض��ية ألص��حرأء وردت. ألموأقف، وإطلع ألمناضلين وألقرأء عليها

ساسية من 
ع
جل خط ماركسي ل لينيني"تاريخ صدور  (1974مارس  8إلى  1970غشت  30في وثائق ألمنظمة أل

ع
...").من أ
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إل��ى ح��دود نهاي��ة ألس��بعينات، منه��ا وث��ائق 1974وسيض��م ه��ذأ ألمل��ف مجموع��ة م��ن ألوث��ائق للمنظم��ة ص��درت أبت��دأءأ م��ن 
و مجموعة من ألرفاق

ع
.تخص ألمنظمة، و منها مقالت و ملخصات لرفاق أ

نف��اس - غالبا م��ا يش��ار إل��ى ألتقري��ر
ع
)�� 1972ين��اير -�� 1971دجن��بر  8-�� 7ع��دد م��زدوج ( ألدرأس��ة أل��ذي نش��رته مجل��ة أ تح��ت 

رض ألصحرأء"عنوأن 
ع
)�� 77إلى ألصفحة  66من ألصفحة" ( فلسطين جديدة في أ ول وثيقة تؤسس لموقف ألحمل��م م��ن 

ع
كا

نف��اس-و ق��د ت��م توقي��ع ه��اته ألدرأس��ة. قض��ية ألص��حرأء 
ع
ف��ي ه��ذه ألحقب��ة ك��انت مجل��ة. ألتقري��ر م��ن ط��رف هيئ��ة تحري��ر مجل��ة أ

نفاس تضم هيئة تحرير مشتركة بين تنظيم 
ع
" أ

ع
مام " ( "أ

ع
عض��اء) . م��ارس لحق��ا 23" (ب" و تنظي��م ) لحقا " إلى أل

ع
و ك��ان أ

س��باب
ع
هيئة ألتحرير من قيادي��ي ألمنظمتين و قد حصل ألتفاق بينهم عل��ى توقي��ع ذل��ك ألتقري��ر ل ألدرأس��ة باس��م ألهيئ��ة ل

منية
ع
جرته��ا ألمجل��ة م��ع ألش��هيد مص��طفى ألس��يد أل��وألي. أ

ع
ن ألن��ص ه��و عب��ارة ع��ن ح��وأرأت مفص��لة أ

ع
و ألحقيقة ألتاريخية هي أ

ب��رز مؤسس��ي ألجبه��ة ألش��عبية لتحري��ر ألس��اقية ألحم��رأء و وأدي أل��ذهب، أل��ذي ك��ان ل ي��زأل يت��ابع درأس��ته ألجامعي��ة
ع
ح��د أ

ع
أ

ضم ألتقرير ل ألدرأس��ة مجموع��ة ( وكانت ألوثيقة عبارة عن تقرير وخلصات لذلك ألحوأر حول ألصحرأء ألغربية. بالرباط
ألموق��ع ألس��كاني ل نب��ذة تاريخي��ة ل ألم��وأرد ألقتص��ادية ل أل��تركيب ألجتم��اعي و تط��وره ل ألح��زب: - م��ن ألمح��اور و ه��ي 

طماع ألمتنازعة و ألحتمالت ألوأردة ل 70ألمسلم ل حوأدح يونيو 
ع
).طريق ألتحرير- أل

ساسية
ع
طروحته أل

ع
:و تلخص هاته ألفقرة ألمقتبسة من ألنص أ

ساسية ألتي عرقلت نمو حركة ألتحرير في ألصحرأء ضد ألستعمار ألسباني و ألس��يطرة"�� 
ع
إن من ألعوأمل ألتاريخية أل

ألقتص��ادية و ألعس��كرية ألمبريالي��ة و ض��د ألخون��ة ألمحليي��ن، ه��و ألت��دخل ألمس��تمر خلل ك��ل ألف��ترة ألتاريخي��ة ألماض��ية
رض ألص��حرأء،

ع
لتطويق و تفريق ألمبادرأت ألتحريرية في ألصحرأء، و فرض ألوصاية عليها م��ن ط��رف ألرجعي��ة ألمحيط��ة ب��ا

رأض��ي ألص��حرأوية . و خاصة منها من جانب ألرجعية ألمغربية 
ع
.و قد وقع دوما هذأ ألتدخل ألرسمي تحت غطاء مغربية أل

ن ألفلس ألملم�����وس للرجعي�����ة عل�����ى ص�����عيد ألمعرك�����ة ألوطني�����ة، و تح�����دد أرتباطاته������ا و توث�����ق تبعيته�����ا
ع
و م�����ن ألوأض�����ح أ

.للمبريالية، يجعلها في ألصف ألمعادي عمليا لتحرير ألجماهير ألصحرأوية
/إن تعم���ق ألتن���اقض بي���ن ألجم���اهير ألص���حرأوية و ألس���لطات ألس���تعمارية يس���ير بم���وأزأة أنكش���اف ألتعام���ل ألرجع���ي

م " ألمبريالي على حسابها، و يجعلها بالتالي تنفر من شعار 
ع
في ظ��ل ألظ��روف ألسياس��ية و ألتاريخي��ة" ألنضمام للوطن أل

.ألحالية
م��ن ت��م يتخ��ذ أل��دور ألسياس��ي ألمس��تقل لحرك��ة ألتحري��ر ألص��حرأوية ط��ابعه ألحاس��م ف��ي ش��ق ألطري��ق ألفعل��ي ألص��حيح

ك����دت ح����وأدح يوني����و 
ع
، حتميت����ه و ض����رورته بالنس����بة للجم����اهير1970للك�ف����اح، طري����ق ألعن����ف ألث����وري ألمس����لح، أل����ذي أ

إن شق هذأ ألطري��ق تح��ت ش��عار محارب��ة ألس��تعمار ألس��باني و ألهيمن��ة ألمبريالي��ة ف��ي ألص��حرأء،. ألصحرأوية ألمضطهدة
رأض��ي ألص��حرأء

ع
ول على ذأت ألجماهير ألصحرأوية، ليتطل��ب رف��ض ألوص��اية ألسياس��ية م��ن ألرجعي��ة ألمحيط��ة با

ع
بالعتماد أ
".بكل حزم 

ق��ل بالنس��بة للمنظم��ة ألماركس��ية ل أللينيني��ة ألمغربي��ة 
ع
م��ام"من وجهة نظر تاريخية، وعل��ى أل

ع
، ل��م يك��ن ن��ص"إل��ى أل

رض ألصحرأء"وثيقة 
ع
ول وثيق��ة تعل��ن فيه��ا منظم��ة "فلسطين جديدة في أ

ع
م��ام"، ه��و أ

ع
موقفه��ا م��ن قض��ية ألص��حرأء،" إل��ى أل

عله ك
ع
قنع��ة فلنفت��ح ألطري��ق ألث��وري"فقد تطرقت لذلك في مجموعة من ألوثائق سابقة على ألنص أ

ع
ألث��ورة"و " سقطت أل

نف��اس ..." ف��ي ألغ��رب ألعرب��ي 
ع
(�� 19ع��دد ) بالفرنس��ية ( كم��ا خصص��ت مجل��ة أ ملف��ا خاص��ا ح��ول)�� 1970ألس��نة ألخامس��ة ،  

، وضم ألملف مقال تعريفيا بالصحرأء ألغربية من"إفريقيا نفس ألمعركة ألوأحدة: " حركات ألتحرير ألفريقية تحت عنوأن
ول��ى

ع
برأه��ام ألس��رفاتي و عب��د أللطي��ف أللع��بي، و هم��ا م��ن ألن��وأة أل

ع
توقي��ع هيئ��ة ألتحري��ر، أل��تي ك��انت تض��م بي��ن ص��فوفها أ
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مام " ألمؤسسة لمنظمة 
ع
فلس��طين جدي��دة ف��ي" وهذأ ألمقال يمكن أعتباره باكورة ألموقف أل��ذي تبل��ور ف��ي وثيق��ة " . إلى أل

رض ألصحرأء 
ع
:ومجموعة من ألفقرأت...) ألجغرأفيا وألسكان وألموأرد (، وضم ألمقال في مقدمة تعريفية "أ

. ألصحرأء ألغربية من ألوأقع ألستعماري إلى ألوأقع ألمبريالي- 
.ألحلول ألمزيفة- 
رض عربية- 

ع
.ألصحرأء أ

.ألثورة ألعربية- 
وس��ع ه��و ألث��ورة ألعربي��ة 

ع
.عموم��ا تبل��ور ألموق��ف ض��من تص��ور أس��ترأتيجي للث��ورة ف��ي ألغ��رب ألعرب��ي، و ض��من س��ياق أ

طروح��ات 
ع
ن أ

ع
م��ام"ويعن��ي ه��ذأ، أ

ع
ق��د وج��دت ص��دأها ل��دى مجموع��ة م��ن مناض��لي حرك��ة ألتحري��ر ألص��حرأوية، وف��ي" إل��ى أل

و ألعلن ع���ن ألموق���ف سياس���يا م���ن ط���رف..." فلس���طين جدي���دة "ويبق���ى ص���دور وثيق���ة . مق���دمتهم مص���طفى أل���وألي ألس���يد
خي��ر ف��ي إح��دى 15ألحركة ألماركسية أللينيني��ة ألمغربي��ة، خلل ألم��ؤتمر

ع
للتح��اد أل��وطني لطلب��ة ألمغ��رب لم��ا تبن��ى ه��ذأ أل

ول خروج جماهيري للمنظمة وألحملم في قض��ية"حق تقرير ألمصير للشعب ألعربي في ألصحرأء" توصياته صيغة 
ع
، هما أ

. ألصحرأء
صبحت تدريجيا ألنقطة ألمحورية في ألوض��ع ألسياس��ي1974 و بدأية 1973عند نهاية 

ع
 لوح ألنظام بقضية ألصحرأء، وأ

حزأب ألصلحية و ألحزب ألتحريفي . ألمغربي
ع
بالجوق��ة، مم��ا أس��تدعى إص��دأرموقف) ألتحرر و ألشترأكية(و قد ألتحقت أل

م��ام" سياس��ي م��ن ط��رف منظم��ة 
ع
م��ام " ، فج��اءت أفتتاحي��ة جري��دة "إل��ى أل

ع
(19ألع��دد " إل��ى أل : "تح��ت عن��وأن)�� 74ين��اير  

لتع���بر ع���ن موق���ف" ألموق���ف أل���وطني ألحقيق���ي م���ن ألص���حرأء و مه���ام ألحرك���ة ألجماهيري���ة و قوأه���ا ألثوري���ة و ألديموقرأطي���ة
ص��درت ألمنظم��ة كرأس��ا ح��ول قض��ية ألص��حرأء 1974و في شتنبر . ألمنظمة و تحديد مهام ألقوى ألثورية و ألديموقرأطية

ع
، أ

ح��د قي��ادي��ي منظم��ة ". طريقان لتحري��ر ألص��حرأء " تحت عنوأن 
ع
23و ق��د ض��م ألك��رأس إل��ى ج��انب رد ألمنظم��ة و جه��ة نظرل

".مغربية ألصحرأء " حول ) ألرأحل عبد ألسلم ألمؤذن( مارس 
:إلى صدور ألكرأس وقعت مجموعة من ألمستجدأت، منها  19من أفتتاحية ألعدد 

 .1974مارس في ربيع  23أنعقاد ألندوة ألوطنية لمنظمة - 
غلبية لصالح ألتوجه ألقريب من منظمة " مارس 23"من نتائج هاته ألندوة أنبثاق قيادة جديدة لمنظمة 

ع
إلى"ضمت أ

مام
ع
م��ام " ألتجاه أليج��ابي كم��ا ك��انت تس��ميه منظم��ة " ( أل

ع
ن��ذأك " إل��ى أل

آ
و تبن��ت ألن��دوة موقف��ا يق��ر بح��ق تقري��ر ألمص��ير) أ

.ألصحرأء" لجماهير"
صدر ألتنظيمان بيانا مشتركا تضمن موقفهما من ألصحرأء

ع
.وعلى إثر هذأ ألتحول، أ

دى إل��ى ع��ودة -�� 
ع
لمباش��رة مهامهم��ا م��ن جدي��د، و ستص��در ه��ذه" لجن��ة ألتوحي��د " تحس��ن ألعلق��ات بي��ن ألتنظيمي��ن أ

ك�توبر " ألخطة ألتك�تيكية ألمشتركة " أللجنة وثيقة 
ع
.1974في أ

دبيات منظمة  74إلى حدود خريف 
ع
مام " ، ظلت قضية ألصحرأء ينظر إليها في أ

ع
ضمن خط أسترأتيجي يربط" إلى أل

ممي وأ لطرح ألق��ومي للث��ورة ألعربي��ة بقي��ادة ألبروليتاري��ا، و تص��ور للث��ورة ف��ي منطق��ة ألغ��رب ألعرب��ي، و ه��و م��ا
ع
بين ألخط أل

هم وثائق ألمنظمة 
ع
قنعة لنفتح ألطريق ألث��وري : "و نشير هنا إلى ألوثائق ألتالية ( تشهد عليه أ

ع
خاص��ة ألنقط��ة" سقطت أل

ألث��ورة ف��ي ألغ��رب ألعرب��ي ف��ي ألف��ترة ألتاريخي��ة" ، كم��ا نش��ير ك��ذلك إل��ى و ثيق��ة "أس��ترأتيجية ألث��ورة " ألتي تحم��ل عن��وأن  3
م��ن ألقوأع��د" خاص��ة ألنقط��ة ألثالث��ة و عنوأنه��ا " مسودة ح��ول ألس��ترأتيجية ألثوري��ة " ، كذلك وثيقة "لندحار ألمبريالية 

ف��ق" ، و يمك��ن ألع��ودة ك��ذلك إل��ى وثيق��ة "ألحم��رأء ألمتحرك��ة إل��ى من��اطق ألس��لطة ألحم��رأء ألدأئم��ة 
ع
تناقض��ات ألع��دو و أل
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ف��ق ألث��وري ب��المغرب "خصوص��ا ألفص��ل ألعاش��رو عن��وأنه " ألث��وري ب��المغرب 
ع
دن��اه فق��رأت م��ن ه��اته ألوث��ائق". أل

ع
وسننش��ر أ

جل خط ماركسي ل لينيني"ألذي يوأفق صدور وثيقة  1974مارس  8إلى  1970غشت  30ألصادرة من 
ع
" ) .من أ

19، ظل��ت موأق��ف ألمنظم��ة ثابت��ة، كم��ا ع��برت عنه��ا أفتتاحي��ة ألع��دد  1976، و إل��ى ح��دود خري��ف 1974م��ن خري��ف 
م��ام تح��ت عن��وأن

ع
ألموق��ف أل��وطني ألحقيق��ي م��ن ألص��حرأء و مه��ام ألحرك��ة ألجماهيري��ة و قوأه��ا ألثوري��ة و: " لجري��دة إل��ى أل

دبيات ومناشير ألمنظمة له��اته ألف��ترة ع��ن مض��مون ه��اتين". طريقان لتحرير ألصحرأء "و كرأس " ألديموقرأطية
ع
ولم تخرج أ

و أعتب��ار ك�ف��اح تح��رر جم��اهير ألص��حرأء" ألش��عب ألص��حرأوي" ب��دل" جماهير ألص��حرأء" ألوثيقتين بحيث أستعمال صيغة 
و ق��د س��بق ذك��ر. ج��زء م��ن ألث��ورة ألوطني��ة ألديموقرأطي��ة ألش��عبية ب��المغرب، م��ع ح��ق جم��اهير ألص��حرأء ف��ي تقري��ر مص��يرها

سباب تك�تيكية 
ع
ك�ثر وضوحا من ألقضية ل

ع
خرت ظهور موقف أ

ع
سباب ألتي أ

ع
صبحت تعرف��ه منظم��ة( أل

ع
مرأفقة ألتطور ألذي أ

نذأك من خلل ألدعم ألتك�تيكي لتيارها أليجابي  23
آ
و كذأ بروز خلفات دأخل ألك�تابة ألوطنية للمنظمة، مما، )مارس أ

ك�ثر تطورأ
ع
جيل ألعلن عن موقف أ

ع
.ساهم كذلك في تا

خ��ذأ بعي��ن ألعتب��ار ألتط��ورأت ألجدي��دة أل��تي عرفته��ا ألص��حرأء ألغربي��ة 1976لك��ن ف��ي خري��ف 
ع
إعلن ألجمهوري��ة( ، و أ

، و في إطار)ألعربية في ألصحرأء، و أندلع ألحرب بين ألنظام و ألجبهة ألشعبية لتحرير ألساقية ألحمرأء و وأدي ألذهب 
طره��ا و قيادته��ا، أل��تي ك��انت تش��كل م��ع)1977ف��برأير-محاكم��ة ين��اير(ألس��تعدأد للمحاكم��ة 

ع
، ق��امت ألمنظم��ة م��ن خلل أ

طر و قيادة 
ع
س��جن م��دني بال��دأر( ، أل��تي ك��انت تقي��م ف��ي س��جن غبيل��ة  26مارس ما كان يسمى بمجموعة  23مجموعة من أ

، بإعادة تقييم ألموقف ألسابق و ت��دقيقه و معالج��ة تناقض��اته ألمفاهيمي��ة م��ن قبي��ل جم��اهير1976يناير  16منذ ) ألبيضاء 
و ش��عب، و ك��ذلك إع��ادة ص��هر موق��ف ألمنظم��ة ف��ي طرحه��ا ألس��ترأتيجي ح��ول ألث��ورة ف��ي ألغ��رب ألعرب��ي، مم��ا أس��تدعى

ع
أ

إل��ى مس��توى) س��وس و محيطه��ا ( تدقيقا لسترأتيجيتها ألثورية في ألمغرب، ألشيئ ألذي قام برفع منطق��ة ألجن��وب ألغرب��ي 
همي��ة، وس��اهم ف���ي ت���دقيق مهم��ة بن���اء ألح���زب ألث���وري للطبق��ة ألعامل���ة ف��ي علق��ة م���ع ألتط��ور

ع
منطق��ة أس���ترأتيجية بالغ���ة أل

".نظرية ألثورة في ألغرب ألعربي" هكذأ تم أستكمال بناء ما سيطلق عليه ب . ألحاصل في ألطرح ألسترأتيجي للمنظمة
سس هذه ألنظرية و هما  76عرف خريف 

ع
ساسيتين و مركزتين تضعان أ

ع
: بروز و ثيقتين أ

" هل يشكل سكان ألصحرأء شعبا؟- "
". ألجمهورية ألعربية في ألصحرأء أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي- "

خي��رة ف��ي ك�ت��اب 
ع
ن ه��اتين ألوثيق��تين ق��د ت��م إص��دأرهما ف��ي ألس��نوأت أل

ع
س��يرورة إع��ادة بن��اء"وهنا لب��د م��ن ألش��ارة إل��ى أ

مام " منظمة 
ع
فق ألديموقرأطي " جدلية ألقطيعة و ألستمرأر" إلى أل

ع
ول، حسن ألصعيب ، منشورأت أل

ع
. ألجزء أل

:و مما جاء في تقديم صاحب هذأ ألك�تاب لهاتين ألوثيقتين ما يلي 
ن ألن�ص أل�ذي ننش�ره هن�ا و أل�ذي يحم�ل "��  س�اس ألسياس�ي لرف��اق ألحرك�ة ألماركس��ية 12أإ

أ
نقط�ة ه��و أل�ذي ك�ون أل

غلبية ألساحقة من رفاق ( أللينينية 
أ
و)� "�� 1977ين��اير ( في دفاعهم ف��ي محاكم��ة أل��دأر ألبيض��اء ) مارس  23بما فيهم أل

".هو لمنظمتنا " هل سكان ألصحرأء يشكلون شعبا " ألتقديم 
: و لتصحيح ما جاء في هذه ألفقرة نذكر بما يلي 

مام" إن ألوثيقتين أللتين تتحدح عنهما ألفقرة هما معا لمنظمة 
ع
و قد ق��ام بص��ياغتهما باللغ��ة ألفرنس��ية ألرفي��ق". إلى أل

برأه��ام ألس��رفاتي 
ع
ن��ذأك( أ

آ
ص��ليان إذن هم��ا باللغ��ة ألفرنس��ية، و ق��د تم��ت ترجمتهم��ا إل��ى أللغ��ة ألعربي��ة أ

ع
تتويج��ا) ألنص��ان أل

ف�ي إط��ار) ألتج�اه أليج��ابي( م��ارس 23و ق�د ت�م عرض�هما عل�ى رف��اق منظم�ة . لنقاشات ثنائي�ة و جماعي�ة بي�ن رف�اق ألمنظم�ة
ط���ر ألمنظم���تين حي���ث تبن���ى رف���اق منظم���ة 

ع
ي تغيي���ر ف���ي 23أجتم���اع مش���ترك جم���ع أ

ع
رض���يتين ألل���تين ل���م تعرف���ا أ

ع
م���ارس أل
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.مضمونهما و شكلهما
ألجمهوري��ة ألعربي�ة" و فيم�ا يخ��ص وثيق��ة . كما يجب ألتذكير أن ألوثيق��تين ق�د ص��درتا مس��تقلتين ع��ن بعض�هما ألبع��ض

.نقطة كما جاء على لسان ألكاتب 12نقطة و ليس  13فإنها معروفة بوثيقة " ألصحرأوية أنطلقة ألثورة في ألغرب ألعربي 
عله، تعت��بر ناقص�ة لكونه��ا ل تتض�من ألنقط�ة

ع
ن ألوثيق��ة ألمنش�ورة ف�ي ألمص�در ألمش�ار إلي�ه أ

ع
و من هن�ا وج��ب ألتن��بيه أ

نذأك13
آ
. ، و هي ألنقطة ألتي تتحدح عن منطقة ألجنوب ألغربي و دورها في ظل أسترأتيجية ألمنظمة أ

طر ألمنظم��ة نظ��رأ
ع
منية بحيث ل يمكن ألطلع على ألنص ألكامل، إل بالنسبة ل

ع
و لعل مرد ذلك يعود إلى أعتبارأت أ

منيا
ع
.لخطورة ألنقطة أ

خرى و هي
ع
:و عموما، صدرت ألوثيقتان في إطار ألعدأد للمحاكمة ضمن نصوص أ

) تحليل سياسي ( !"لنستعد-" 
" ألبرنامج ألديموقرأطي- "
مرون هم من و ألمؤأمرة ماهي-" 

آ
ألجرأئم ألسياسية و( تحليل تاريخي لجرأئم ألنظام ألكمبرأدوري بالمغرب "( ؟ألمتا

 ).1976إلى  1956ألقتصادية و ألجتماعية من 
بالض���افة إل���ى ألس���تعدأد ألق���انوني للمحاكم���ة م���ن خلل درأس���ة فص���ول ألق���انون ألجن���ائي و تهي���ئ أل���ردود عل���ى ألته���م

همه��ا وثيق��ة . ألموجهة للمعتقلين
ع
خ��رى أ

ع
ساسية للخ��ط أليمين��ي وس��ط ألحرك�ة" ك��انت هن��اك وث��ائق أ

أ
في بعض ألمظاهرأل

و " ألمرحلوي��ة- "أللينيني��ة ألمغربي��ة-ألماركس��ية
أ
رض���ية ألديولوجي���ة لل���رد عل���ى"- ) ألمنش��فية ألجدي��دة"أ

ع
أل���تي ش���كلت أل

نذأك 
آ
.ألطروحات أليمينية دأخل ألحركة ألماركسية ل أللينينية ألمغربية أ

ن كرونولوجي���ا لموأق���ف ألمنظم���ة م���ن قض���ية ألص���حرأء، م���ن خلل ع���رض مجموع���ة م���ن ألمقتطف���ات م���ن
آ
و نع���رض أل

ساسية ألصادرة بين غشت 
ع
.1974ومارس  1970وثائ�قها أل

ولى
أ
قنعة، فلنفتح ألطريق ألثوري: " ألوثيقة أل

أ
)1970غشت  30"(سقطت أل

ألتدأخل بين هذه ألقوى وألثورة ألعربية وألعالمية: ثانيا 

دى هذأ ألتقهقر بالمبريالية إلى موأجهة أنطلق��ة ألتح��رر للش��عوب بتعمي��م نظ��ام ألس��تعمار ألجدي��د
ع
ه�ذأ ألنظ�ام. ولقد أ

ومم��ا دع��م ه��ذه ألسياس��ة. أل��ذي تن��وب في��ه ألقطاعي��ات وألبرجوأزي��ات ألمحلي��ة جزئي��ا ع��ن ألس��يطرة ألمباش��رة للمبريالي��ة
للمبريالي��ة أس�تيلء حفن��ة م��ن أل��بيروقرأطيين ألمح��ترفين عل��ى ألحك��م ف��ي ألتح�اد ألس�وفياتي ف��ي ألس�نوأت أل��تي تل��ت وف��اة

نظمة ألديمقرأطية ألوطني�ة، ودخل��ت م�ع ألمبريالي�ة ف�ي مج�رد تناقض��ات. ستالين
ع
هذه ألحفنة ألتي دعت إلى ما يسمى بال

ن أنطلق��ات ألش��عوب س��يل ج��ارف، فه��ا ه��ي ألث��ورة ألكوبي��ة تفت��ح ثغ��رة جدي��دة ف��ي
ع
ثانوي��ة عل��ى ألص��عيد ألقتص��ادي، إل أ

ثير ألتحريفية
ع
ثيرها سوى تا

ع
مريكا أللتينية ل يحد من تا

ع
ففي ألكونغ��و وف�ي أندونيس��يا وم��الي وغان��ا ن��رى نض��الت ألش��عوب. أ

نغ��ول
ع
فريقي��ة ف��ي أ

ع
ك�ثر قوأع��د ألبرجوأزي��ة وألمبريالي��ة، وك��ذأ ألش��عب ألفيتن��امي ألبط��ل ونض��ال ألش��عوب أل

ع
ك�ثر ف��ا

ع
تزل��زل أ

خضر وألتشاد، هذأ ألنض��ال أل�ذي يمت��د ليش�مل ش�عوب زيمب��ابوي وناميبي��ا وأل��ذي يتج��دد ف�ي
ع
س أل

ع
وموزمبيق وغينيا وألرأ

ت تس��تخرج أل��دروس م��ن ألنكس��ات ألمترتب��ة ع��ن أليديولوجي��ة
ع
ألك��امرون، وإن ش��عوبا مث��ل ش��عوب ألكونغ��و برأزفي��ل ب��دأ

.ألتحريفية
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مريك��ان يش��ن
ع
مريك��ي ألمتح��الف م��ع جمي��ع ألث��وأر أل

ع
فريق��ي أل

ع
وف��ي دأخ��ل ألقلع��ة ألمبريالي��ة نفس��ها، ف��إن ألش��عب أل

وإن تط��ور وأنتص��ار ألث��ورة ألثقافي��ة ف��ي ألص��ين. نض��ال ثوري��ا حاس��ما يه��دد وينخ��ر ش��يئ فش��يئ حص��ن ألمبريالي��ة ألحص��ين
لباني���ا ق���د بع���ث ألص���ورة ألحي���ة للش���ترأكية وزود ألنض���الت ألثوري���ة ألعالمي���ة بم���د ث���وري جدي���د

ع
كم���ا تع���رف ع���دة بل���دأن. وأ

وربية مثل فرنسا وإيطاليا أنبعاثا ص��ارخا وعنيف��ا للق��وى ألثوري��ة وف��ي طليعته��ا ألطبق��ة ألعامل�ة، ويس��تعد ألش��عب
ع
سمالية أ

ع
رأ

.ألسباني ألباسل تحت قيادة ألبروليتاريا ألثورية لشن ألحملة ألحاسمة على ألدك�تاتورية ألفاشية
في هذأ ألطار تنمو مسيرة ألثورة ألعربية معتمدة على ألثورة ألعالمي�ة، فتص�بح ع�امل حاس�ما بالنس�بة إليه�ا، وه�ذأ .2

خذ أنطلقته من ألهزيمة ألذريعة ألتي عرفتها ألقطاعيات وألبرجوأزيات ألعربية في يونيو 
ع
ما ألمحرك. 1967ألنمو ألهادر أ

ع
أ

ساسي لهذه ألمسيرة فهو ألشعب ألفلسطيني ألمسلح ماديا ومعنويا وإيديولوجيا وألذي ألتحم بالحديد وألن��ار خلل 
ع
23أل

ص���بح يك���ون ق���وة ثوري���ة ل تقه���ر
ع
ثيرأت وإي���ديولوجيات ألبرجوأزي���ة. س���نة، فا

ع
فم���ن خلل نض���الته تفض���ح وتش���طب ك���ل ت���ا

إن ه��ذأ ألش��عاع م��ا. أللينينية وتترعرع إيديولوجية ألث��ورة ألعربي��ة-ألصغيرة وتنغرس جذور أليديولوجية ألثورية ألماركسية
ثيرأت. فتئ يتجسد في ثورة أليم��ن ألجن�وبي وف�ي نم�و ألحرك�ة ألثوري��ة وألتحرري��ة ف�ي ظف��ار وألخلي��ج ألعرب�ي وإريتري��ا

ع
ن ت��ا

ع
إل أ

ن
ع
ألفكر ألبرجوأزي ألصغير ألذي لزأل قويا دأخل ألوطن ألعربي وألمدعم من طرف أليديولوجية ألتحريفي��ة ق��د أس��تطاع أ

يشل نضالت ألش�عوب ألعربي��ة ح�ائل دونه�ا وتق��ديم دع�م ملم�وس للث�ورة ألفلس�طينية خاص�ة ض�د تط�بيع م�ؤأمرة ألتص�فية
".مشروع روجرز"ألتي خطتها ألمبريالية وألتحريفية وألحاملة أسم 

ن ألزح����ف ألش����امل وألعظي����م للش����عب ألعرب����ي يس����تلزم ألتص����فية ألنهائي����ة لليديولوجي����ة
ع
وألع����برة م����ن ك����ل ه����ذأ ه����و أ

ألتحريفي��ة وألبرجوأزي��ة ألص��غيرة، كم��ا يس��تلزم فض��حا تام��ا ل��دور ألخون��ة ألسياس��يين ألمن��افقين عملء ألش��رذمة ألتحريفي��ة
ه��ؤلء ألسياس��يون ألمح��ترفون ألمحك��وم عليه��م ب��النقرأض ألمخ��زي، كم��ا ك��ان. ألمس��يطرة عل��ى قي��ادة ألتح��اد ألس��وفياتي

حزأب ألتحريفية في مصر وألجزأئر وتونس
ع
ن بالنسبة لل

ع
.ألشا

ي تق��دم ملم��وس ف��ي نض��الت ألجم��اهير ض��د ه��ذأ
ع
ساس��ي، ف��إن أ

ع
وإذأ ك��انت ألمبريالي��ة وعملؤه��ا ألمحلي��ون ألع��دو أل

ألع��دو ل��ن يت��م إل بمحارب��ة وإض��عاف ث��م تص��فية موأق��ع ألفك��ر أل��برجوأزي ألص��غير وألتحريفي��ة وفض��ح ألخون��ة بل رحم��ة ول
.شفقة

ساس��ية
ع
إن ترع��رع ألث��ورة ألعالمي��ة وألث��ورة ألعربي��ة وتص��فية ألتحريفي��ة دأخ��ل ص��فوف ألث��ورة ألعربي��ة وف��ي ألقطاع��ات أل

للثورة ألعالمية سيمكن في ألمدى ألمتوسط من عزل ثم تصفية ألكمشة ألتحريفية ألتي تقود ألتح�اد ألس�وفياتي ك�ي يح��ل
ول

ع
س وط��ن ألش��ترأكية أل

ع
ممي��ة ألبروليتاري��ة- محله��ا لعل��ى رأ

ع
قي��ادة ثوري��ة ترف��ع م��ن جدي��د رأي��ة ليني��ن وس��تالين، رأي��ة أل

.وألثورة ألعالمية
:أسترأتيجية ألثورة  .3

.إن قضايا ألسترأتيجية ألثورية في ألمغرب تشكل جزءأ من ألثورة ألعربية ألمرتبطة بدورها بالثورة ألعالمية
)
أ
يظه��ر م��ن تحلي��ل ألق��وى ألمتوأج��دة ف��ي ألمغ��رب وألنض��الت ألهام��ة للطبق��ة ألعامل��ة وش��به ألبروليتاري��ا ف��ي ألم��دن )أ

ن ألنطلق���ة ألثوري���ة ممكن���ة ف���ي ألمغ���رب ف���ي ألس���نوأت ألقادم���ة، وك���ذأ نم���و ألث���ورة
ع
خي���رة، أ

ع
وألب���وأدي خلل ألس���نوأت أل

بي��ض ألمتوس��ط
ع
سمالية على ألصعيد ألعالمي وخصوصا في منطقة ألبحر أل

ع
زمة ألعامة للرأ

ع
ك�ل ه�ذأ يلق��ي. ألعربية وتفاقم أل

وأجبا مقدسا على عاتق ألشعب ألمغربي وألمناضلين ألثوريين ألمغاربة، وهذأ ألوأجب يتجسد في تحقيق ه�ذأ ألمك��ان،
شقائنا ألفلسطينيين من ألخلف وإبق��اء ألش��علة ألثوري��ة

ع
وتحقيق ألنطلقة ألثورية لموأجهة حرب ألعدوأن ألمبريالي على أ

.في هذأ ألجزء ألغربي من ألوطن ألعربي
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بي���ض ألمتوس���ط تجع���ل )ب(
ع
همي���ة ألمغ���رب ألقص���وى بالنس���بة للس���ترأتيجية ألمبريالي���ة ف���ي منطق���ة ألبح���ر أل

ع
ن أ

ع
إل أ

مرأ حتميا فتك�ون إذ ذأك ألح�رب ألش�عبية أل�رد ألن�اجع عل�ى ألهج�وم ألمبري�الي،
ع
ألتدخل ألمبريالي ضد ألنطلقة ألثورية أ

بي��ض ألمتوس��ط بمحاص��رته
ع
ن يزي��د ف��ي خط��ورة ألص��عوبات أل��تي ت��وأجه ع��دو ألش��عوب ف��ي منطق��ة ألبح��ر أل

ع
نه أ

ع
مم��ا م��ن ش��ا

مد في ألشرق وألغرب حتى ألنتصار ألنهائي ألحتمي
ع
.دأخل حرب شعبية طويلة أل

وس���تكون ألنض���الت ألعظيم��ة أل���تي س��تتمخض عنه���ا طاق���ات ألش���عب ألس���باني ألثوري���ة دعم��ا حاس��ما للحرك��ة ألثوري���ة
بيض ألمتوسط من ط��رف ألمبريالي��ة ألس��بانية. ألمغربية

ع
إن أحتلل ألمدن وألجزر ألمغربية ألتي تقع على شاطئ ألبحر أل

س��س وح��دة جدلي��ة م��ا بي��ن
ع
مريكي��ة تض��ع أ

ع
وكذلك تدعيم ألمط��ارأت ألعس��كرية ف��ي جن��وب إس��بانيا م��ن ط��رف ألمبريالي��ة أل

ن يتط��ور ألنض��ال ألث��وري للش��عب ألمغرب��ي ف��ي. ألك�فاحات ألثورية للشعبين ألمغربي وألسباني
ع
كما يجب قبل كل ش��يء أ

.موريتانيا ووأدي ألذهب وألساقية ألحمرأء
ف���الحزب ألث����وري ألمغرب���ي يرف���ض بتات����ا ك���ل ألتقس���يمات ألمفروض���ة م���ن ط���رف ألس����تعمار كم���ا يرف����ض ك���ل ألموأق���ف
ألشوفينية ألتي تتخذها ألبرجوأزية وألبرجوأزية ألصغيرة وألسياسيون ألمنافقون ألمغارب��ة وألرأمي��ة إل��ى جع��ل تل��ك ألرب��وع

فالنضال ألشعبي ألمغرب��ي يج��ري ف��ي خض��م ألمس��يرة ألعام��ة وألطويل��ة للث��ورة. ألصحرأوية ومن سكانها مستعمرأت مغربية
وس��يكون ذل��ك مس��اهمة حاس��مة ف��ي تحري��ر وتوحي��د. ألعربي��ة أل��تي س��يتمخض عنه��ا حتم��ا وط��ن عرب��ي وأح��د ح��ر ومنتص��ر

وليغارشيا ألكمبرأدورية عملء ألمبريالية وضد ألمبريالية ألفرنس��ية. ألقارة ألفريقية
ع
قرب إخوأننا في هذأ ألنضال ضد أل

ع
وأ

مريكي��ة، ه��م إخوأنن��ا ف��ي ألص��حرأء
ع
ج��ل ط��رد س��يدتهم جميع��ا ألمبريالي��ة أل

ع
ج��ل ط��رد ألص��هيونية، وم��ن أ

ع
وألسبانية وم��ن أ

ن. وموريتانيا
ع
ن ف��ي ألتش��اد، يمك��ن أ

ع
ساسا شكل حرب ش��عبية كم��ا ه��و ألش��ا

ع
خذ أ

ع
وهذأ ألك�فاح ألمشترك لشعوبنا ألذي سيا

.يتجسد في تنظيم جبهة موحدة للتحرير
ساسي ألذي يعتمده تطور ألحركة في ألمغرب هو ألجد في تنمية وتجديد ألقوى ألذأتية وألقضاء عل��ى )ج(

ع
 أل

ع
إن ألمبدأ

ساسية فهي بن��اء لج��ن هياك��ل ألنض��ال . قوى ألعدو
ع
دأة أل

ع
ما أل

ع
ألعمالي��ة، ف��ي خض��م ألمع��ارك ألجماهيري��ة، ف��ي) ألش��عبي(أ

حياء ألشعبية
ع
.ألمعامل وألمناجم وألضيعات ألكبيرة ومجموعات ألنضال ألشعبي في ألبوأدي وأل

ن تدعم قوتها في كل نضال
ع
ويجب على ألجماهير ألشعبية ألمنظمة في أللجن ألعمالية ومجموعات ألنضال ألشعبي أ

وأمره��ا وض��د ألمبريالي��ة لمرحل��ة بمرحل��ة
ع
وليغارش��يا ألكمبرأدوري��ة وجهازه��ا ألقمع��ي وض��د منف��ذي أ

ع
بتعل��م- ملم��وس ض��د أل

و ألبوأدي وفي ألمناجم، هذأ باعتبار قوأها ألخاصة
ع
أستعمال طرق ألنضال ألجماهيري وألحرب ألشعبية سوأء في ألمدن أ

مكن لتسديد ألضربات إليه
ع
.وقوى ألعدو وعزله كلما أ

ن يص��بحوأ
ع
حسن ألمناضلين في إطار لجان ألنضال ألعمالية وألش��عبية، وأ

ع
ن يبرز مناضلو ألحزب ألثوري أ

ع
كما يجب أ

دأته ألتنسيقية
ع
وستصبح هذه أللج��ان وف��ي إط��ار مس��يرة ألث��ورة. في إطار هيكل وتنظيم ألحزب ألثوري وقيادته ألجماعية وأ

دأة ألتحرر وألستيلء على ألحكم وإقامة ألسلطة ألثورية وتقويتها، سلطة ألدك�تاتورية ألديمقرأطية ألثورية للعمال
ع
نفسها أ

".وألفلحين ألفقرأء

)1971ماي  4(ألثورة في ألغرب ألعربي في ألمرحلة ألتاريخية من تصفية ألمبريالية :ألوثيقة ألثانية

ن ف��ترة تعف��ن ألمبريالي��ة ه��ي ف��ي نف��س أل��وقت، وع��ن طري��ق س��يرورة جدلي��ة، ألف��ترة ألتاريخي��ة"
ع
ه��ذأ م��ا يفس��ر ك��ذلك أ

.إنها ألفترة ألتاريخية لتصفية ألمبريالية على ألصعيد ألعالمي . لستيقاظ ألشعوب وتحركها ألثوري على ألصعيد ألعالمي
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خاتمة
فق ألسترأتيجي للك�فاح ألثوري للجماهير بالمغرب

ع
ن ما سبق يوضح أل

ع
.نظن أ

ن تحقق ألمبريالية ديموقرأطية برجوأزية على حساب خدأمها ول ك��ذلك
ع
ن ننتظر من مثل هكذأ مساومات أ

ع
ل يجب أ

زق أقتصادي يجر هؤلء 
ع
ن يقع ما

ع
.إلى ألمساومة) ألخدأم( أنتظار أ

نه��ا ل تس��تطيع ألعتم�اد
ع
خي��رة وض��عية جع��ل ألمبريالي��ة تع��رف أ

ع
لقد خلق ألتط�ور ألسياس�ي للس��نوأت ألخمس��ة عش�ر أل

جل كبح ألحرك�ة ألثوري��ة للش��عب ألمغرب�ي، 15على سلطة سياسيين برجوأزيين مخنتين، عبر 
ع
سنة من أللتوأءأت، من أ

.فالمبريالية ليمكنها سوى دعم ألنظام ألمرتشي للطغمة ألتيوفيودألية
عل��ى ص�عيد ألمغ��رب ألك��بير، فه�ذه ألطغم�ة تت��وأطئ م�ع ألبرجوأزي��ات ألبيروقرأطي��ة ألجزأئري��ة وألموريطاني��ة وألتونس�ية

.مع ألدمى ألتي يتم تهييئها في ألعيون ، إن هذأ ألتوأطؤ مكون محوري للسترأتيجية ألمبريالية في ألمنطقة
لك��ن ه��ذه ألس��ترتيجية، و ض��رورأت ألمبريالي��ة ف��ي ألف��ترة ألتاريخي��ة أل��تي ه��ي ف��ترة ألتص��فية عل��ى ألص��عيد ألع��المي،
خ��رى ألض��عيفة ف��ي ألجه��ة

ع
ض��عف ف��ي ه��ذه ألمنطق��ة، ب��ترأبط ج��دلي م��ع أس��بانيا، ألحلق��ة أل

ع
جعل��ت م��ن ألمغ��رب ألحلق��ة أل

بيض ألمتوسط
ع
خرى من مدخل ألبحر أل

ع
.أل

تي ألمناض�لون ألثوري�ون للطبق�ات ألجتماعي�ة، أل�ذين
ع
هذأ يبين ألمسؤولية ألتاريخية لشعبنا، وفي مقدم�ة ألنض��ال ي��ا

ساسية للنضال ألثوري للبروليتاريا وألفلحين ألفقرأء
ع
.يشكلون ألقوى أل

وليغارش��ية ألكمبرأدوري��ة ألمتعف�ن، ه�و ف�ي نف��س أل�وقت، وبش��كل ل أنفص��ام في��ه،هو
ع
إن ألك�فاح ألث�وري ض�د نظ�ام أل

.ك�فاح تحرري ضد ألمبريالية
ساس�يا لجبه�ة تحرري��ة ب��الغرب ألعرب�ي، سيص�بح ألك�ف��اح ألت��اريخي أل�ذي س�يؤدي إل�ى

ع
إن هذأ ألك�فاح، باعتباره محركا أ

أنهيار ألسترأتيجية ألمبريالية في ألمنطقة، مدعما بذلك بشكل حاسم ك�فاح إخوأننا ألفلسطينيين، ليص�بح ب�ذلك ع��امل
 ".هاما للثورة ألعربية وألثورة ألعالمية

 
جل ألجبهة ألثورية ألشعبية: ألوثيقة ألثالثة

أ
من أ

حدأث عاشر يوليوز(
أ
)1972يونيو 3(�� ) دروس ألنضالت ألشعبية وأ

 
ألموقد ألغربي للثورة ألعربية: ألثورة ألمغربية "
 
ج����ل، ف����إذأ ك����انت ممارس����ة ألحك����م ألث����وري م����ن ط����رف ألعم����ال وألفلحي����ن، وألقض����اء عل����ى ألهياك����ل ألس����تعمارية"
ع
أ

ن
ع
ألجدي���دة، تض���من س���بل تنمي���ة ألبلد وتمت���ع ألجمي���ع بالعم���ل وألحي���اة ألش���ريفة وألمعرف���ة، فم���ن أل���وأجب علين���ا إذن أ

نتحم��ل مس��ؤولياتنا ألتاريخي��ة، بج��انب ألطبق�ات ألكادح�ة وألحرك�ات ألثوري��ة ف�ي أل�وطن ألعرب�ي وف�ي فلس�طين، بالنض��ال
جل تشطيب ألوجود ألمبريالي وألصهيوني وألرجع��ي م�ن مجم�وع أل��وطن ألعرب�ي

ع
وس�يكون م�ن أل�وهم أعتب��ار تش�ييد. من أ

ألبلد ألدأخلي ممكنا، إذأ نحن فصلناه عن ألبناء ألثوري للوطن ألعربي، وأعتقاد مثل هذأ يشكل تهديدأ خطيرأ بالنس��بة
.لثورتنا، إذأ نحن لم نكرس جهودنا في نفس ألوقت لمحو ألعدو ألمبريالي نهائيا من ألوطن ألعربي كليا

لذأ فإن ألجماهير ألثورية ألمغربية، ستص�بح مجن�دة بج��انب إخوأنن��ا ألفلس��طينيين وإخوأنن��ا ألمض�طهدين ف�ي أل�وطن
ش�قائنا. ألعربي

ع
ن ألثورة ألمغربية ستساند في نف�س أل�وقت مجم�وع ألنض�الت ألتحرري��ة ف�ي أل�وطن ألعرب�ي، كنض��ال أ

ع
كما أ
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يضا ألك�فاح ألوطني ألتحرري وألجتماعي لكافة ش��عوب
ع
رتيريا، وك�فاح إخوأننا في ألتشاد، وستساند أ

ع
في ألخليج ألعربي وأ

إن ألمكاني��ات ألمادي��ة وألبش��رية أللزم��ة وأل��تي تت��وفر عليه��ا بلدن��ا ستس�خر ل��دعم ألث��ورة ف�ي ألع��الم. ألعالم ضد ألمبريالية
يضا-وعلى ألثورة ألمغربية . ألعربي خاصة ،وعلى ألصعيد ألعالمي عموما

ع
ن تس��خر طاقاته��ا لزأل��ة ألوج��ود ألمبري��الي ف�ي- أ

ع
أ

ن تش��طب ألفاش��يين. غ��رب أل��وطن ألعرب��ي
ع
ن تزي��ل ألقوأع��د ألمبريالي��ة ألعس��كرية وألمدني��ة م��ن ألمغ��رب، وعليه��ا أ

ع
عليه��ا أ

بي��ض ألمتوس��ط ف��ي بلدن��ا
ع
ن تس��اعد. ألس��بان م��ن ألقوأع��د أل��تي ل زأل��ت تح��ت قبض��تها عل��ى ش��اطئ ألبح��ر أل

ع
عليه��ا ك��ذلك أ

بص��فة حاس��مة إخوأنن��ا ألص��حرأويين، لك��ي يق��دموأ مس��يرة ح��رب ألتحري��ر ألش��عبية أل��تي س��تخرج ألمبريالي��ة م��ن ألوأجه��ة
طلنتيكية للوطن ألعربي

ع
.أل

بي��ض ألمتوس��ط، ستص��بح
ع
وإن ألث��ورة ألمغربي��ة، بتحالفه��ا م��ع ألش��عوب ألمناض��لة ف��ي ألمنطق��ة ألغربي��ة م��ن ألبح��ر أل

م�ة ألعربي�ة
ع
.عنصرأ حاسما في ألنض��ال أل�ذي يس�تهدف من�ع ألمبريالي�ة م�ن أس�تعمال ه�ذه ألمنطق�ة ك�قاع�دة ع�دوأن ض�د أل

ن���ذأك قط���ع ألطري���ق عل���ى ألمبريالي���ة ف���ي محاولته���ا
آ
بي���ض ألمتوس���ط، ستس���تطيع أ

ع
إن ألق���وى ألثوري���ة ف���ي غ���رب ألبح���ر أل

مة ألعربية وإخوأننا ألفلسطينيين
ع
.هذه هي ألمهام ألتاريخية ألملقاة على عاتق شعبنا. ألعدوأنية على أل

ج��ل ألس��ير ق��دما نح��و طري��ق ألخلص، طري��ق
ع
إن وأج��ب جمي��ع ألمناض��لين ألث��وريين، ه��و إنج��از ه��ذأ ألبرنام��ج، م��ن أ

.ألثورة ألشعبية
ووأج��ب ألعم��ال وألفلحي��ن وألجن��ود وألش��باب، ف��ي ألمعام��ل وألمن��اجم وألق��رى وألمعس��كرأت وألم��دأرس وألكلي��ات

حياء ألشعبية، ووأجبنا هو ألتنظيم في لجن ثورية، 
ع
جل قاعدة ألجبهة ألثورية ألشعبيةوأل

ع
دأة ألنضال من أ

ع
ألجمهورية وأ

جل ألشعبية
ع
".  ألحكم ألثوري للعمال وألفلحين، من أ

 
سترأتيجية ألثورية: ألوثيقة ألرأبعة )1972يونيو  30(مسودة حول ألإ

 
إن بن���اء ألقوأع���د ألحم���رأء ألمتحرك���ة وتحويله���ا إل���ى من���اطق دأئم���ة للس���لطة ألحم���رأء س���يزيد م���ن أحتم���الت ألت���دخل"

ن
ع
ن ه��ذه ألقوأع��د ألحم��رأء ألمتحرك��ة يج��ب أ

ع
ن ألت��دخل ل��ن يزي��د ك�ف��اح ألش��عب إل ص��مودأ وض��رأوة، كم��ا أ

ع
ألمبري��الي غي��ر أ

بي��ض ألمتوس��ط 
ع
ألش��عب ألص��حرأوي، ألش��عب ألموريت��اني(توضع في إطار ألجبهة ألوأسعة لش��عوب منطق��ة غ��رب ألبح��ر أل

، حي��ث سيص��عب عل��ى ألمبريالي��ة ألمتمرك��زة ف��ي ألمن��اطق س��حق أنتفاض��ات ألش��عوب)وألشعب ألسباني وش��عب ألتش��اد
".مما سيؤدي إلى دحرها نهائيا وبناء ألجبهة ألغربية للثورة ألعربية

 
فق ألثوري بالمغرب: "ألوثيقة ألخامسة

أ
)1972شتنبر 10"(تناقضات ألعدو وأل

 
VIII  -ألندفاعة ألثورية للجماهير:

مريكيي��ن
ع
نرى إذن لماذأ ألندفاعة ألثورية للجماهير تولد و تطور ألتناقضات وس��ط ألع��دو، س��وأء بي��ن ألمبري��اليين أل

و بين ألفئت ألجتماعية ألمكونة لطبق��ة ألمخ��زن 
ع
إن ألمي��زة ألساس��ية للوض��ع ف��ي ألمغ��رب ه��ي ألندفاع��ة. و ألفرنيسيين، أ

 ينقشع شيئ فشئيئ بع���د . ألثورية للجماهير
ع
15إن ضباب ألديولوجية ألبورجوأزية ألذي حيد ألجماهير عند ألستقلل بدأ

سنة من ألتورط��ات و ألستس��لمات و ألت��وأءأت سياس��ي��ي ألبورجوأزي��ة ألوطني��ة، م��ن إيك��س ليب��ان إل��ى إف��رأن م��رورأ بانهي��ار
بالض���افة إل���ى ألفلس ألمفت���وح للتحريفي���ة، ف���ي وج���ه أللصوص���ية بل ح���دود لطبق���ة ألمخ���زن، و ف���ي وج���ه ألتعف���ن 1965
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م��ام ألجم��اهير. ألمفتوح لجهاز ألدولة و ف��ي وج��ه ألتوأط��ؤ غي��ر ألمس��تتر له��اته ألطبق��ة م��ع ألص��هيونية و ألمبريالي��ة
ع
ل��م يك��ن أ

.ألشعبية سوى ألنضال ألثوري 
لك���ل ألس���يرورأت ألوطني���ة و ألدولي���ة للص���رأع ألطبق���ي ف���ي ألمغ���رب و 1970و ش���تنبر 1967إن ألتلق���ي م���ا بي���ن يوني���و 

خ��ذه ف���ي وق���ت وجي���ز ج��دأ ألنض���ال ألث���وري للجم���اهير
ع
بالنس���بة للث���ورة ألعربي���ة، يفس��ر ذل���ك ألمظه���ر ألمتفج��ر فعل أل��ذي أ

.ألمغربية و تمفصله ألمتنامي مع ألنضال ألثوري و ألتحرري لخوأنهم ألصحرأويين 
 

IX  -دور ألجيش في ألصرأع ألطبقي
خي��رة لحك��م أللص��وص ألكم��برأدوريين وألمبري��اليين ف��ي ألغ��رب ألعرب��ي بفض��ل ألندفاع��ة ألثوري��ة

ع
لق��د دق��ت ألس��اعة أل

لكن ليمك��ن. شهر عسل أللصوصية أنتهى بليلة دأمية و تصفية حسابات . للجماهير،وتطور نضالت ألشعب ألصحرأوي 
ن نض��ع ألمح��اولتين ألنقلبي��تين لي��ومي 

ع
مر ض��باط كب��ار له��م ت��وق1972غش��ت  16و  1971يولي��وز  10أ

آ
فق��ط ف��ي مس��توى ت��ا

و متقززين من تعفن صارخ، و ليس كمجرد أنعكاس لسيرورة قومية عربية حيث 
ع
حرأر"شره للسلطة أ

ع
يريدون" ألضباط أل

مازيغي����ة يزعزع����ون
ع
ق����ل ل كزعم����اء قبائ����ل أ

ع
ألنتق����ام للكرأم����ة ألوطني����ة ألمهان����ة م����ن ط����رف ألخون����ة، و لي����س ل و بش����كل أ

و من ألبورجوأزية، ينتم��ون
ع
نيربورجوأزية منحطة، إن ألضباط ذوي ألمرأتب ألعليا سوأء أنحدروأ من عائلت كبار ألقوأد أ

قل تعفنا نفسيا و معنويا من طرف ألملكية . إلى طبقة ألمخزن 
ع
ولئك ألذين كانوأ أ

ع
ما أ

ع
فق�د ك�انوأ) مث�ل عب��ابو و ألم�ذبوح ( أ

ك�ثر إحساس��ا بالحرك��ات ألعميق��ة للنض��ال أل��وطني و ألث��وري للجم��اهير ألش��عبية أل��تي تخ��ترق ألجي��ش م��ن ض��باط ألص��ف و
ع
أ

.ألجنود ألمنحدرين من ألشعب، كما ضباط ألصف، ألشباب ألمنحدرين من ألبورجوأزية ألصغيرة و ألمتوسطة 
إن ألثورة ألديولوجية ألحقيقية ألتي أستولت عل�ى ألجي�ل ألجدي�د م�ن ألش��باب ألممدرس��ين ألمنح��درين م�ن ألجم�اهير

ثير أل��دروس ألدموي�ة لم�ارس 
ع
ف�ي 1970وس�بتمبر  1967ب�المغرب و يوني�و 1965ألمبلترة، على ضوء ه�ذأ ألوض�ع ،و تح��ت ت�ا

فق ألثوري للجماهير و لنضالتها
ع
ك�ثر أل

ع
ك�ثر فا

ع
. ألشرق ألعربي، ترسخ أ

ثقافي���ة للجم���اهير ألمغربي���ة، تس���مح لن���ا بإبع���اد ك���ل غم��وض ح���ول طبيع���ة ه��ذأ- إن فه���م ألج���ذور ألثقافي���ة و ألسوس���يو
حجب���ة ألوطني���ة ألبورجوأزي���ة أل���تي ت���م كنس���ها م���ع أنهي���ار ألديولوجي���ات ألبورجوأزي���ة، أنحلل و تعف���ن طبق���ة.أل���وعي

ع
إن أ

س��ها ألملكي��ة، توأطؤه��ا ألص��ريح، أقتص��اديا، ثقافي���ا وسياس��يا م��ع ألمبريالي��ة، ك��ل ه��ذأ ت��رك ألجم��اهير
ع
ألمخ��زن و عل��ى رأ

م���ام مس���ؤولية ألمص���ير أل���وطني، لي���س ذل��ك أل���ذي يقتض���ي إخض���اع قبائ���ل ألري���ف و ألص���حرأء ألغربي���ة
ع
ألش���عبية ألمغربي���ة أ

طم����اع ألقتص����ادية للبورجوأزي����ة و طبق����ة ألمخ����زن، ولك����ن ذل����ك أل����ذي تحملت����ه ألقبائ����ل دأئم����ا ف����ي موأجه����ة أل����دخول
ع
لل

يضا ذل��ك أل��ذي ف��ي ظ��ل ألف��ترة
ع
مة ألعربية، و أ

ع
 من أل

ع
ألستعماري، ذلك ألذي يقتضي ألدفاع عن ألمغارب، كجزء ل يتجزأ

ن نك�ون م�ع ألش��عب ألفلس�طيني ألش�هيد و ألمكاف��ح ض�د ألمبريالي��ة،ضد
ع
ألتاريخية للثورة ألعربي�ة وقب��ل ك�ل ش�يء تعن�ي أ

ج��ديرإلى س��مارة
ع
يض��ا ذل��ك أل��ذي أس��تعاد حم��ل ألعل��م م��ن أ

ع
ألص��هيونية، ض��د ألقط��اع ، ض��د ك��ل ألخون��ة و ألنته��ازيين، أ

خاف ألمبريالية و ألخونة،إنه��ا ألمس�ؤولية ألتاريخي��ة ألملق�اة عل��ى ألش��عب ألعرب��ي ب��المغرب و ف�ي ألص�حرأء
ع
وألذي كان قد أ

وفقير ألذين تورطوأ بنشاط في كل ألجرأئم وأللصوص��ية للنظ��ام، ظل�وأ. ألغربية ألموقد ألغربي للثورة ألعربية
ع
خرون مثل أ

آ
أ

مريكي����ة
ع
مبريالي����ات و ألس����ترأتيجية أل

ع
ك�ثر جاهزي����ة أتج����اه ألتناقض����ات ألمابيني����ة لل

ع
م����ام ألخط����ر ألمتزأي����د، أ

ع
ك�ثر وض����وحا أ

ع
أ

عم�ال ألباريس�ية و كوك�ت�ايلت 
ع
عمال و مهرجي ألملكية ألقابعين بين موأئد أل

ع
وطي��ل ألمنص�ور " ألجديدة، من بنكي��ي أل

ع
"أ

ماكن ألدعارة ألخاصة بهم 
ع
س�وأء ب��وعي و بعلق��ة مباش��رة م�ع ألمبريالي�ة،" ألس��امون " لكن ألضباط. إذأ لم يكن ذلك في أ

و بشبه وعي و في إطار ألديولوجية ألقومية نم�وذج ألق�ذأفي، يبق��ون مرتبطي��ن بطبقته��م 
ع
ن حق��د ألش�عب. أ

ع
كله�م وأع�ون ب�ا
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ك�ثر ع��ن ألتعف��ن و
ع
ك�ثر، و بوقاح��ة أ

ع
عل��ى طبق��ة ألمخ��زن يتبل��ور بح��دة متزأي��دة ض��د ألملكي��ة و رئيس��ها أل��ذي يع��بر بص��رأحة أ

مريكي�ة بقط�ع ه�ذه ألب�ؤرة أل�تي حوله�ا يتبل�ور حق��د ألش�عب، ح�تى. ألخيانة 
ع
من هنا يمكن ألتفكي�ر ف�ي حس��م ألمبريالي�ة أل

يصبح ممكنا عزل ألجماهير ألشعبية عن ألمناضلين ألثوريين، و تسييد ألرهاب ألفاش�ي ض�دهم، م�ع ف��ك تعبئ��ة ألش��عب
تح��ت بطاق�ة 1955و ألبدء من جديد تحت أش�كال جدي�دة و تح��ت علم�ة ألجمهوري�ة وألعروب��ة، ألعملي�ة أل�تي نجح��ت ف�ي 

كي��د س��يكون نظ��ام. ألملكية وألوطنية ألمغربية
ع
مر غير منبثق لدى ألبعض من أسترأتيجية مس��بقة، فبالتا

ع
و حتى لو كان أل

ولكن ه��ل بإمك��ان. عسكري وليد أنقلب مدفوع بمنطق ألطبقة ألتي ينتمي إليها بنيويا ألضباط ألكبار نحو هاته ألسياسة 
ح��تى نظ��ام يق�وده ض��باط منح��درون م��ن ألبورجوأزي��ة ألص��غيرة وألمتوس�طة و ألرأغ��بين بص��دق خدم�ة ألمث��ل ألعلي��ا للقومي�ة
ألعربي��ة تحطي��م م��ن ألف��وق وبط��رق تقنوقرأطي��ة ألجه��ازألطفيلي ألض��خم للدول��ة ه��ل يمك��ن م��ن ف��وق و بط��رق تقنوقرأطي��ة
ج��ل فالض��باط

ع
تحطيم ألجهاز ألطفيلي ألضخم للدولة ؟ هل بإمكانهم و من فوق و بطرق تقنوقرأطية تحريك ألجم��اهير ؟ أ

فكار ألتقنوقرأطية ألبورجوأزية ألصغيرة يعتقدون بذلك 
ع
ن مث��ال ناص�ر يول��د. ألوطنيون ألذين تلقوأ أل

ع
لك��ن ألتاري��خ يظه�ر أ

ن���ور ألس���ادأت 
ع
ش���ياء بس���رعة . دأئم���ا مث���ال أ

ع
خ���رى تس���ير ألي���وم أل

ع
و عس���كري. م���ن جه���ة أ

ع
حينم���ا ل يق���دم نظ���ام بيروقرأط���ي أ

و للش��ترأكية ألمبريالي��ة ض��مانات مض��ادة للث��ورة كم��ا ه��و ألح��ال بالنس��بة للق��ذأفي، ك��ون وأق��ع ض��عف قاع��دته
ع
للمبريالي��ة أ

ألجتماعية، وأقع عدم كونه مؤسس على ألسلطة ألثورية للجماهير ألمسلحة، محكوم عليه بنهاي��ة ش�بيهة بنهاي��ة ط��وريس
بدون ثورة تباشر، عبر طريق طويل من ألنضال ألمسلح للجم�اهير لي�س هن�اك مخ�رج، لي�س هن�اك س�وى ط��رق. ببوليفيا 
ألطريق ألوحيد هو ذلك ألذي عبر ألك�فاح ألمسلح للجماهير يؤدي إلى ألجمهوري��ة ألش��عبية و ألعربي��ة للعم��ال و. مسدودة

ن تك��ون جمهوري��ة ض��باط 
ع
ج��ل س��تحتفظ ص��ورة .ألفلحي���ن ، ل يمك��ن أ

ع
ك�ثر م��ن مج��رد 10أ

ع
يولي��وز ل��دى ألش��عب بش��يء أ

بناء ألشعب، تلمذة و جنود هرمومو ض��د ألتعف��ن ألق��ائم تح��ت ألش��مس . أنقلب 
ع
لك��ن.ذلك ألحقد ألمعبر عنه من طرف أ

و تل��ك م��ن
ع
ن تتبل��ور إيجابي��ا إل ف��ي ظ��ل ألعن��ف ألث��وري للجم��اهير، و أل��ذي س��يقود ه��اته ألفئ��ة أ

ع
ه��اته ألص��ورة ل يمك��ن له��ا أ

نوي��ة
ع
س��لحتها ض��د ألع��دو ألطبق��ي و ض��د ألخون��ة، إل��ى ألن��دماج بال

ع
ألجيش إل��ى رف��ض إطلق ألن��ار ض��د ألش��عب، إل��ى قل��ب أ
ولى ألمسلحة للشعب في سيرورة حرب تحرير شعبية 

ع
.أل

 
X فق ألثوري في ألمغرب ل

أ
:أل

ش��كال علي��ا و باس��تمرأر للنض��ال،
ع
هكذأ فالطريق ألوحيد للجماهير ه��و طري��ق تط��وير ألنض��ال ألث��وري، بالنتق��ال إل��ى أ

من ألمظاهرأت ألجماهيرية إلى ألعنف ألثوري ألجم��اهيري، وم��ن ألعن��ف ألث��وري ألجم��اهيري إل��ى ألتس��لح أل��ذأتي للجم��اهير
ول���ى

ع
ش���كال أل

ع
ع���ن طري���ق ن��زع س��لح ق��وأت ألع��دو هن���اك حي���ث ألمك��ان عزله���ا، و م��ن ألعن���ف ألث���وري ألجم��اهيري إل���ى أل

ول��ى لجي��ش ألش��عب، إل��ى توس��يع و تعمي��ق ح��رب تحري��ر ألش���عب ح��تى أنتص��ار
ع
نوي��ة أل

ع
س��يس أل

ع
للس��لطة ألثوري����ة،إلى تا

ألدك�تاتوري���ة ألديموقرأطي���ة ألثوري���ة للعم���ال و ألفلحي���ن، ح���تى ألس���لطة ألثوري���ة للج���ان ألعمالي���ة ألمس���لحة و ألجماع���ات
ج��ل ألجمهوري��ة ألش��عبية ألعربي��ة للعم��ال و

ع
رض، ألفلحون ألفقرأء و ألص��غار ألمس��لحون، م��ن أ

ع
ألمبلترة للفلحين بدون أ

م��ة
ع
 م��ن أل

ع
ج��ل تحري��ر ألغ��رب ألعرب��ي كج��زء ل يتج��زأ

ع
جل تحويل ألمغرب بؤرة غربي��ة للث��ورة ألعربي��ة، م��ن أ

ع
ألفلحين، من أ

ن يم��ر م��ن ك��ل ألمن��اورأت أل��تي. ألعربية 
ع
هذأ ألطريق ألطويل و ألصعب س��يغتني م��ن ك��ل تناقض��ات ألع��دو، و لك��ن علي��ه أ

و ذأك م��ن طبق��ة
ع
و ه��ذأ ألمك��ون أ

ع
و ذأك م��ن ألمبريالي��ة، أ

ع
م��ر به��ذأ ألش��كل أ

ع
تحيكه��ا ك��ل مكون��ات ألع��دو ل س��وأء تعل��ق أل

ق��ل م��ن ط��رف سياس��ي��ي ألبورجوأزي��ة
ع
و أ

ع
ك�ثر أ

ع
ن يرسمها لفك تعبئ��ة ألجم��اهير ب��دعم نش��يط أ

ع
ألمخزن ألذي سيحاول جاهدأ أ

و ألجدي��دة للديولوجي��ة ألبورجوأزي��ة أل��تي تبق��ى ق��ادرة عل��ى تحري��ف ألجم��اهير ع��ن
ع
شكال ألحالية أ

ع
ألوطنية، وباستعمال أل
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جل تجاوز هذه ألمن��اورأت منتص�رة، عل��ى ألحرك�ة ألثوري��ة ألمغربي�ة و ألجم��اهير ألثوري��ة ألمغربي��ة باس��تمرأر و. ألنضال 
ع
من أ

عبر نضالتها ألخاصة، أستيعاب ألتجربة ألغنية لنضال ألحركة ألثورية ألعالمية و ألتي حملها فكر م��او تس��ي تون��غ باعتب��اره
ك�ثر ب��الوأقع ألملم�وس للمغ�رب و ألث�ورة ب��الغرب ألعرب�ي 

ع
ك�ثر ك�ثافة لعصرنا، وإغنائها عبر إدماجه�ا ك�ل ي�وم أ

ع
ف�ي. ألتعبير أل

قنعة متعددة، و حيث ألتي��ارأت ألبورجوأزي��ة ألص�غيرة أل�تي ل زأل��ت مرتبط�ة بالجم�اهير
ع
هذأ ألنضال حيث سيحمل ألعدو أ

ن تتعلم من ألنموذج ألصيني و ألفيتنامي، بالعتماد
ع
قنعة، على ألحركة ألثورية و ألشعبية أ

ع
و ألتي تنخدع بسهولة بهاته أل

ع����دأء ألرئيس����يين، أس����تعمال
ع
ق����ل تحيي����دها، تفكي����ك وح����دة أل

ع
و عل����ى أل

ع
عل����ى ألق����وى ألثوري����ة، كس����ب ألق����وى ألوس����طية أ

عدأء وأحدأ وأحدأ 
ع
.ألتناقضات دأخلها و بينها و بين حلفائها، هزم أل

ن يكونا مرشدأ في تقدم ألطريق ألثوري
أ
مكانهما أ ساسيان للنضال ألثوري بالمغرب باإ

أ
:هناك محورأن أ

ألجم��اهير ألعمالي��ة و: ث��ورة معادي��ة للمبريالي��ة و ألص��هيونية و لطبق��ة ألمخ��زن ، ث��ورة تق��وم به��ا :  ألمغربية ألثورة ل 1
 من ألثورة ألعربية

ع
فعلى مح��ور ألث��ورة ألعربي��ة تتموق��ع ألث��ورة. ألفلحية تحت قيادة ألبروليتاريا، ك�ثورة تعتبر جزءأ ل يتجزأ

هك��ذأ وعل��ى ألمس��توى ألمباش��ر، فالع��دو ألرئيس��ي ه��و أئ�تلف طبق��ة ألمخ��زن ل بقي��ادة ألملكي��ة ل و ألمبريالي��ة،. ألمغربي��ة
نه�ا ج�زء م�ن ألث�ورة ألعربي�ة، ألحرك�ة. أئ�تلف ل يحاصر و يبعد ألمغرب ع��ن ألث�ورة ألعربي�ة 

ع
و لك��ن و ف�ي نف�س أل�وقت، ول

ي
ع
وألث���ورة ألش��عبية ألمغربي��ة ألمس��تعدة للتح���الف م��ع ك��ل ألق��وى ألوطني��ة ألمعارض���ة للملكي��ة، ليمكنه���ا ألمس��اهمة ف��ي أ

نها كلها مرتبطة بنيويا فيم�ا بينه��ا بالص�هيونية و تمث�ل
ع
شكال ألمبرياليات ل

ع
ي شكل من أ

ع
شكال ألتوأفقات مع أ

ع
شكل من أ

ولى ألعدو ألسترأتيجي ألرئيسي للشعب ألعربي 
ع
مريكية بالدرجة أل

ع
.ألمبريالية أل

رأضي ألقبائل من طرف ألجماعات ألفلحية ألمبلترة في إطار ألتحالف:  ألمغربية ألثورة ل 2
ع
جل أستعادة أ

ع
ثورة من أ

جل تحطيم طبقة ألمخزن. ألثوري للعمال و ألفلحين 
ع
ن تكون إل من صنع ألجماهير ألعمالية و ألفلحين من أ

ع
ل يمكن أ

ج��ل ألجمهوري��ة
ع
نظم��ة ألض��طهاد أل��تي تثق��ل كاه��ل ألجم��اهير، م��ن أ

ع
كطبق��ة و تحطي��م ألنف��وذ ألمبري��الي ألص��هيوني و ك��ل أ

ج��ل تش��ييد ألس��لطة ألثوري��ة للج��ان ألعمالي��ة ألمس��لحة و ألجماع��ات ألمبل��ترة للفلحي��ن, ألعربي��ة للعم��ال و ألفلحي��ن 
ع
م��ن أ

ج���ل تش���ييد ألدك�تاتوري���ة ألديموقرأطي���ة ألثوري���ة للعم���ال و
ع
رأض���ي ألقبائ���ل، م���ن أ

ع
ج���ل أس���تعادة أ

ع
ألفق���رأء ألمس���لحة، م���ن أ

ألفلحي��ن ألفق��رأء، و ف��ي إطاره��ا يمك��ن للبورجوأزي��ة ألوطني��ة نفس��ها ألتح��رر م��ن ألس��يطرة ألمبريالي��ة و م��ن س��يطرة طبق��ة
جل تحويل ألمغرب و ألصحرأء ألغربية إلى بؤرة غربية للثورة ألعربية 

ع
ن ينب��ع إل م��ن. ألمخزن، من أ

ع
هذأ أله��دف ل يمك��ن أ

ن ل تس��لمها" ألسلطة تنبع من فوه��ة ألبندقي��ة " فوهة ألبندقية 
ع
ن تن��تزع ألبندقي��ة م��ن ألع��دو و أ

ع
ن ألجم��اهير عليه��ا أ

ع
تعن��ي أ

حد 
ع
.ل

ساس��ية س��تعرف ألحرك��ة ألثوري��ة و ألش��عبية ألمغربي��ة كي��ف تبق��ى ح��ذرة أتج��اه مح��اولت ألنقلب
ع
عل��ى ه��اته ألقاع��دة أل

شكال و كيفما كان مصدره
ع
ي شكل من أل

ع
و كل أنقلب تحت أ

ع
.ألعسكرية، أ

سلحة من ألع��دو لج��ر
ع
جل نزع أل

ع
كل أنهيار دأخل ألعدو بإمكان ألجماهير ألستفادة منه لتطوير قدرتها ألنضالية من أ

نوي��ة مس��لحة للش��عب، وح��ده ألش��عب ألمس��لح ألض��امن ألحقيق��ي
ع
ن تنتظ��م كا

ع
ج��ل أ

ع
ألجن��ود ألث��وريين إل��ى ص��فوفها، م��ن أ

.لنجازأت ألشعب 
ك��ل س��لطة تعت��بر نفس��ها معادي��ة للمبريالي��ة، للص��هيونية و ض��د طبق��ة ألمخ��زن وأل��تي تنبث��ق م��ن ألش��عب ألمس��لح،
س��تجد ف��ي نف��س أل��وقت دع��م ألحرك��ة ألثوري��ة و ألش��عبية ألمغربي��ة لك��ل خط��وة حقيقي��ة معادي��ة للمبريالي��ة و ألص��هيونية و
رأض��ي

ع
ج��ل تس��ليح ألش��عب بغ��رض أس��تعادة ألث��ورة ل

ع
ض��د طبق��ة ألمخ��زن، و ف��ي نف��س أل��وقت نض��ال ألحرك��ة ألثوري��ة م��ن أ

جل ألجمهورية ألعربية للعم���ال
ع
ألقبائل من طرف جماعات ألفلحين ألفقرأء، ألمدعمة بالنضال ألثوري للبروليتاريا، من أ
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.و ألفلحين 
ت 

آ
تس��تطيع ألجم��اهير ألش��عبية، أل��تي تبن��ي بص��لبة. إن طريق ألثورة ليس طريقا مفتوحا بدون حوأجز، بدون مفاج��ا

ك�ثر بالديولوجي��ا ألثوري��ة للبرولتاري��ا و بنض��الها بكس��بها س��لطة ألنف��وس،
ع
ك�ثر ف��ا

ع
ك�ثر  تنظيماته��ا ألثوري��ة وألمس��لحة أ

ع
ك�ثر ف��ا

ع
أ

".حتى ألنتصار ...فتح طريق ألثورة باستمرأر 
 

)1973أبريل  6(�� ) ألنص ألكامل( ألوضع ألرأهن وألمهام ألعاجلة للحملم: ألوثيقة ألسادسة
 
ألسترأتيجية ألثورية وألعنف ألثوري"
و ي���تردد ف���ي ط���رح أس���ترأتيجيته ألثوري���ة جماهيري���ا وف���ي ط���رح"

ع
خر أ

ع
ن يت���ا

ع
ل���م يع���د بإمك���ان أليس���ار ألماركس���ي أللينين���ي أ

.مفهومه للعنف ألثوري ودوره في ألمسيرة ألثورية
خي���رة ق���د برهن���ت بش���كل حاس���م ع���ن م���دى هيمن���ة أليديولوجي���ة ألبرجوأزي���ة ألص���غيرة عل���ى ألجم���اهير

ع
ح���دأح أل

ع
إن أل

خير إطلق مبادرأته��ا ألك�فاحي��ة
ع
خير نم��و وتج��ذير ألحرك��ة ألجماهيري��ة وت��ا

ع
ألكادح��ة، وم��دى م��ا تس��ببه ه��ذه ألهيمن��ة م��ن ت��ا

ن تق��وم ب��ه نخب��ة م��ن
ع
وتفجير طاقاتها ألثورية، وما تزكي��ه م��ن مف��اهيم فوقي��ة ف��ي وع��ي ألجم��اهير ع��ن ألث��ورة، كعم��ل يمك��ن أ

ح��رأر"أل��وطنيين ألمخلص��ين، ف��ي ش��كل أنقلب برج��وأزي ص��غير يق��وم ب��ه 
ع
و خ��ارج ألجي��ش ع��ن طري��ق ش��بكة" ألض��باط أل

ع
أ

ن تقوم بتحطيم ألحكم، وي��زدأد ه��ذأ ألثق��ل ف��ي تكبي��ل طاق��ات ألجم��اهير حينم��ا تنته��ي ه��ذه ألعملي��ات إل��ى
ع
مسلحة يمكن أ

خيرة
ع
يام أل

ع
ساوية كما في أل

ع
.نهاية ما

ولى، مهمة إزأحة هذه ألهيمنة، وإعادة توض��يح دور ألعن��ف ألث��وري
ع
وتقع على عاتق ألماركسيين أللينينيين بالدرجة أل

أللينيني��ة، ف��ي ألش��روط ألجدي��دة للوض��ع ألرأه��ن، لنم��و ألحرك��ة-ف��ي أس��ترأتيجية ألث��ورة، وم��ا ل��م تس��تطع ألحرك��ة ألماركس��ية
ن تدمج ألعن��ف ألث��وري بإحك��ام ف��ي خطه��ا ألسياس��ي وف��ي عمله��ا أل��دعائيألجماهيرية، 
ع
، فإنه��ا س��تحكم عل��ى نفس��ها، لي��سأ

ن تصبح ذيلها وتتجاوزها
ع
.فقط بالتخلف عن ألحركة ألجماهيرية، ولكن با

س��ياده
ع
كيد عليه، دور ألجماهير ألكادحة في ألقيام بالعنف ألث��وري وموأجه��ة ألع��دو ألطبق��ي وأ

ع
وفي مقدمة ما يجب ألتا

عل���ى لك�ف���اح ألجم���اهير ألكادح���ة ف���ي تحطي���م ألع���دوألمبري���اليين، 
ع
، وإرس���اء ألجمهوري���ةإن ألعن���ف ألث���وري ه���و ألش���كل أل

ألديمقرأطية ألشعبية، شكل ألك�فاح ألذي تمارسه في موأجهة ألعنف ألرجع��ي أل��ذي تم��ارس ب��ه ألطبق��ة ألحاكم��ة أس��تغلل
.وأضطهاد ألجماهير

وبحكم ألتناقض في بني��ة ش��به إقطاعي��ة وش��به أس��تعمارية، بي��ن نظ��ام ألمعمري��ن ألج��دد وجم��اهير ألفلحي��ن ألفق��رأء،
مد بقيادة ألطبقة ألعاملة، إنها ألمس��يرة أل��تي تق��ود فيه��ا

ع
فإن ألشكل ألرئيسي للعنف ألثوري هو ألحرب ألشعبية ألطويلة أل

رأض�ي وتص��فية دول�ة ألمعمري�ن ألج�دد ووس��طاء
ع
ألبروليتاريا جماهير ألفلحين ألمسلحين عبر ألجبه�ة ألثوري�ة إل�ى أن�تزأع أل

سيس وتدعيم ألحكم ألثوري للعمال وألفلحين من خلل هذه ألمس�يرة ذأته�ا،
ع
جنبي طرد ألمبرياليين، وبتا

ع
سمال أل

ع
ألرأ

س���يس مج���الس ألعم���ال وألفلحي����ن وألجن���ود ألث���وريين، وه���ي ألمس���يرة أل���تي تقوده���ا ألطليع���ة ألبروليتاري����ة
ع
م���ن خلل تا

ن ينفجر إل إذأ مارست ألطليعة ألثورية عمل سياسيا تنظيمي��ا. ألمنظمة في ألحزب ألثوري
ع
ول يمكن لهذأ ألك�فاح ألعنيف أ

 م�ن خلل ألنض��ال، طاقاته��ا ألملموس�ة وق��درتها عل��ى تحطي��مت��دركطويل وسط جماهير ألفلحين وجماهير ألمدن، أل�تي 
خرى"ألعدو وبناء ألجمهورية ألديمقرأطية ألشعبية، فالحرب ليست إل 

ع
".أمتدأدأ للسياسة بوسائل أ

ول��ى م��ن أنفج��ار طاق��ات ألعن��ف ألث��وري ألجم��اهيري، تق��وم جم��اهير ألفلحي��ن بقي��ادة ألح��زب ألث��وري،
ع
وف��ي ألمرحل��ة أل
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س��يس
ع
ي��دي ألع��دو وأس��تخدأمه ف��ي تا

ع
رأض��ي وحرثه��ا بق��وة بوأس��طة أللج��ان ألثوري��ة، وأن��تزأع ألس��لح م��ن أ

ع
بعملي��ة أن��تزأع أل

خرى لتشتيت قوأت ألعدو، في
ع
حمر، وتتسلسل هذه ألنضالت ألعنيفة من منطقة ل

ع
ولى للجيش أل

ع
ألك�تائب ألمسلحة أل

حياء ألشعبية، وبتنظيم ألمقاومة لتفكيك قوأت ألعدو، أل��تي
ع
ألوقت ألذي تقوم فيه جماهير ألمدن باحتلل ألمعامل وأل

ول��ى وكلم��ا تمك��ن ألح��زب ألث��وري م��ن توس��يع ه��ذه ألنض��الت ف��ي
ع
تك��ون ق��ادرة عل��ى ألت��دخل وألقم��ع بس��رعة ف��ي ألمرحل��ة أل

خ��رى، كلم��ا أس��تطاع تفكي��ك ق��وأت ألع��دو وتهي��يء مرحل��ة جدي��دة ف��ي ألك�ف��اح
ع
ألبادية وفي ألمدن، وتحريكه��ا م��ن منطق��ة ل

.مرحلة ألقوأعد ألحمرأء ألمتحركةوهذه هي 
عل���ى يتس���م توس���يع ألك�ت���ائب ألمس���لحة وتركيزه���ا ف���ي 

ع
، وتوس���يع ه���ذه ألمرأك���ز بفع���ل نم���ومرأك���ز حص���ينةوف���ي مرحل���ة أ

س��يس ألحك��م ألجدي��د،من��اطق مح��ررةألطاق��ات ألك�فاحي��ة للجم��اهير، وتتح��ول ه��ذه ألمرأك��ز ألثابت��ة إل��ى 
ع
 عملي��ة تا

ع
، وتب��دأ

تسليح كل ألشعب، مص��ادرة(حكم ألعمال وألفلحين ألمسلحين في هذه ألمناطق وألشروع في تطبيق ألبرنامج ألثوري 
س��ماليين، تص��فية مص��الح ألمبريالي��ة 

ع
ملك ألمعمرين ألج��دد وكب��ار ألرأ

ع
، وف��ي ه��ذه ألمرحل��ة أل��تي يحتم��ل فيه��ا ت��دخل...)أ

ألمبريالي���ة لحماي���ة مص���الحها وت���دعيم ألنظ���ام ألمع���رض للنهي���ار، ف���إن ه���ذأ ألت���دخل ل���ن يزي���د ك�ف���اح ألش���عب إل ض���رأوة،
.وبارتباط وثيق بك�فاح ألجماهير ألصحرأوية وتوسيع جبهة ألنضال ضد ألمبريالية في ألمنطقة حتى ألنصر ألنهائي

و ف��ي كوري��ا وظف��ار
ع
ثبتت��ه أنتص��ارأت ألش��عوب ف��ي ألص��ين أ

ع
م��اكن عدي��دة م��ن ألع��الم،... ه��ذأ ه��و ألطري��ق أل��ذي أ

ع
وف��ي أ

يام بشكل خاص أنتصارأت ألشعب ألفيتنامي وألشعب أللووسي وألشعب ألكامبودجي أل��ذي يس��تعد ه��ذه
ع
وتثبته هذه أل

ع���دأء ألش���عب
ع
خ���ر موأق���ع أ

آ
ي���ام لتص���فية أ

ع
س���مالية وأنتص���ار. أل

ع
إن ألح���رب ألش���عبية ه���ي طري���ق ألنص���ر ف���ي عص���ر أن���دحار ألرأ

مة ألعربية في تصفية ألصهيونية وألمبريالية وألرجعية
ع
.ألشترأكية، وهي ألطريق ألوحيد لشعبنا ولكل أل

طيره����ا ل����ن يت����م إل بطليع���ة ألح���زب ألث���وري، ح���زب ألبروليتاري����ا ألمتحالف����ة م���ع جم���اهير
ع
إن تنظي���م ه���ذه ألمس���يرة وتا

أللينيني��ون ل يرم��ون ب��العنف ألث��وري عل��ى ع��اتق ألحرك�ة ألجماهيري��ة، ب��ل إن دور ألح��زب ألث��وري-ألفلحي��ن، فالماركس��يون
بس��ط مرأحل��ه، م��ن ألمظ��اهرة أل��تي ت��رد عل��ى

ع
بت��دأء م��ن أ

ع
طير وتنظي��م ألعن��ف ألث��وري وتفجي��ره ف��ي أل��وقت ألمناس��ب، أ

ع
ه��و ت��ا

رأضي وحرثها بق���وة،
ع
حياء ألشعبية إلى تظاهرأت ألفلحين في ألبادية، مرورأ إلى ألمناجم وألمعامل وأل

ع
قوأت ألقمع في أل

ولى في ألحرب ألشعبية
ع
سيس ألقوأعد ألحمرأء ألمتحركة، ألمرحلة ألحاسمة أل

ع
.إلى تا

إن ألح��زب ألث��وري ه��و أل��ذي يق��ود عملي��ة إدرأك ألجم��اهير لطاقاته��ا ألملموس��ة ولق��درتها عل��ى تحطي��م ألع��دو، باعتب��اره
أسترأتيجيا نمرأ من ورق، وهو إدرأك ل يتم بعمل دعائي نظ��ري م��ن خلل ألجرأئ��د وألمناش��ير وألتحري��ض ألخط��ابي فق��ط،

بسط مرأحل ألنضالبل بتفجير ألعنف 
ع
شكاله وفي أ

ع
بسط أ

ع
و م��نمن أ

ع
ج��ور أ

ع
ج��ل ألزي��ادة ف��ي أل

ع
، ف��ي ألنض��ال ألنق��ابي م��ن أ

طير مب��ادرأت ألجم��اهير، وتص��عيدها وف��ق ألش��روط ألملموس��ة وف��ي خط��ة محكم��ة، ف��ي
ع
جل إصلح ألتعليم، وبتنظيم وت��ا

ع
أ

حياء، في ألدوأوير وألضيعات، في ألمدأرس وألكلي��ات، إن ألماركس��يين
ع
أللينينيي��ن ه��م طليع��ة ه��ذأ ألنض��ال-ألمعامل وأل

طيره وتنظيمه عبر كل مرأحله
ع
".وهم ألذين يقومون بتا

جل خط ماركسي لينيني لحزب ألبروليتاريا ألمغربي :  ألوثيقة ألسابعة
أ
)1974مارس  8(من أ

 
إن عملية صياغة خط ماركسي لينيني سديد للثورة ألمغربية، وبناء ألحزب ألث��وري ألبروليت��اري، ل تنفص��ل لحظ��ة" .1

همية بالغة ف��ي ه��ذأ ألمج��الألثورة ألمغربية جزءأ ل يتجزء من ألثورة ألعربية،عن مهمة أعتبار 
ع
. وتك�تسي ألثورة ألمغربية أ

ألحلق��ةف��إن ألث��ورة ألمغربي��ة تش��كل . فبحك��م أش��تدأد ألص��رأع ألطبق��ي ببلدن��ا، وبحك��م أس��ترأتيجية ألمبريالي��ة بالمنطق��ة
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، مم��ا يض��ع عل��ى ألماركس��يينألض��عيفة للمبريالي��ة ف��ي غ��رب أل��وطن ألعرب��ي، وله��ذأ تش��كل ألمرك��ز ألغرب��ي للث��ورة ألعربي��ة
: إن مهماتنا بهذأ ألصدد تتمحور في . أللينينيين ألمغاربة مهمات جسيمة في هذأ ألمجال

v ج��ل ألس��تقلل
ع
مة ألعربية في نضالها ضد ألمبريالي��ة وألص��هيونية وألرجعي��ة، م��ن أ

ع
ربط ك�فاح ألشعب ألمغربي بال

ووضع ذل��ك ف��ي مهم��ات ألدعاي��ة ألثوري��ة لفض��ح من��اورأت نظ��ام ألحس��ن ل عب��د. ألوطني وألديمقرأطية وألوحدة وألشترأكية
. ا ل ألدليمي في هذأ ألمجال

v ألرجعية-ألصهيونية-تدعيم وتوسيع جبهة ثورية عربية وأسعة ضد ألهجمة ألمبريالية.
صيلة وألعميقة بين ألشعب ألمغرب��ي وألش��عب ألعرب��ي ف��ي ألص��حرأء ألغربي��ة، يجع��ل م��ن ألض��روري ف��ي

ع
إن ألروأبط أل

ج���ل إنش��اء ألمرك���ز ألغرب��ي للث��ورة ألعربي���ة، 
ع
دم���ج ك�ف���اح ألتح���رر أل��وطني ف���ي ألص���حرأءص���ياغة ألس���ترأتيجية ألثوري���ة، م���ن أ

همي��ة ف��ي. ألغربي��ة ب��الثورة ألوطني��ة ألديمقرأطي��ة ألش��عبية، ف��ي أس��ترأتيجية وأح��دة وجبه��ة وأح��دة
ع
إن ه��ذه ألمهم��ة بالغ��ة أل

.بناء ألخط ألثوري ألسديد للحزب ألماركسي أللينيني ألمغربي
v تمتين علقاتنا ألسياسية وألنضالية بالفصائل ألماركسية أللينينية عل��ى أمت��دأد أل��وطن ألعرب��ي، وألعم��ل عل��ى بل��ورة

خط نض��الي ع��ام عل��ى ألص��عيد ألق��ومي يوح��د بينه��ا، ويض��ع ف��ي حس��ابه ب��ذأت أل��وقت، ألخص��ائص ألممي��زة لك��ل نظ��ام عل��ى
ممي��ة ف��ي دع��م ألث��ورة ألعالمي���ة،على قاع��دة. ألصعيد ألقطري

ع
وبهذأ ألطريق بال��ذأت، ستس��هم ألث��ورة ألمغربي��ة بوأجباته��ا أل

ش����كال ألتحريفي����ة
ع
ممي����ة ألبروليتاري����ة، وتوطي����د ألخ����ط ألبروليت����اري ألس����ديد عل����ى ألمس����توى ألع����المي، ومحارب����ة كاف����ة أ

ع
أل

".ألمعاصرة
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