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منموثئقمارمظم ماراركسثة م مامنةمة ة ماركسية 
حولمقضة مالصحساء" اللمالأمام" 

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

1978 ـــ 1977فتةر 

جل وحدة شعوب الغرب العربي ضد المبريالية
ج
من ا

جل وحدة مغرب الشعوب 
ج
من ا

 
إن المخطط المبريالي و الرجعي يؤس��س لح��ق المغ��رب ف��ي محاول��ة تحوي��ل الغ��رب العرب��ي إل��ى قاع��دة اعت��داءات

جل تهييئ حرب ضد الجزائر
أ
.دائمة ضد شعوب المنطقة و إفريقيا، من ا

س��يس ل��ه
أ
ترى المبريالية الفرنسية و نظام الحسن الكم��برادوري مخططهم��ا التعس��في ف��ي اللح��اق، ال��ذي ت��م التا

 الس��تعمار. عن طريق اتفاقيات مدريد، قد باء بالفشل الكام��ل نتيج��ة النض��ال التح��رري للش��عب الص��حراوي
أ
و هك��ذا ب��دا

.الجديد يعود لسياسة المدافع
ح���زاب البورجوازي���ة نف���س اللزم���ة ح���ول مش���روع الس���تغلل المش���ترك

أ
و تع���زف البورجوازي���ة الكمبرادوري���ة و ال

ساس�����ية للنض�����ال ال�����وطني/ لخي�����رات الص�����حراء م�����ع الجزائ�����ر
أ
زقه�����ا، مس�����تمرة ب�����ذلك ف�����ي تجاه�����ل الحقيق�����ة ال

أ
كمخ�����رج لما

للص��حراويين، فالتح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية ط��ور، مع��ززا ف��ي ذل��ك بدراس��ة للقتص��ادي فت��ح ا ولعل��و، مفه��ومه
جل 

أ
.مشكل الصحراء " تجاوز"لمغرب الدول، من ا

زق تحالف البورجوازية الكمبرادورية و
أ
دلة، إلى ما

أ
تشير المرحلة التاريخية الراهنة لنضال شعوب المنطقة، بال

جل تلبي��ة مص��الحهما الطبقي��ة و ش��هيتهما، يت��م اللج��وء إل��ى التعبئ��ة الش��وفينية و
أ
يمين البورجوازية الوطنية، و التي من ا

ليب شعبنا ضد الشعب الجزائري
أ
و.فباسم م��ا ي��دعونه بعقلني��ة ت��دبير ال��ثروات، يغرق��ون ف��ي ح��رب إلحاقي��ة. الجرامية بتا

باسم الوحدة العربية يقسمون شعوب المنطقة، و يدوسون عل��ى ح��ق تقري��ر المص��ير لواح��د م��ن ه��ذه الش��عوب، و باس��م
.وحدة المغارب يزرعون الحرب

دخ���ل النض���ال الح���الي للتح���رر ال���وطني للش���عب الص���حراوي بع���دا جدي���دا لش���عوب المنطق���ة، و لتطلعاته���ا
أ
لق���د ا

فق التاريخي لمغارب الدول
أ
نه مستحيل، بالنظر إل�ى التط�ور السياس�ي ف�ي- للوحدة، و لل

أ
مر يثبث ا

أ
في الحقيقة، هذا ال

"غشت 30"من وضع موقع : هامش
خ��رى تحليل متك��امل يحم��ل بص��مات المواق��ف السياس��ية و الس��تراتيجية لمنظم��ة 

أ
م��ام"تق��دم الوثيق��ة ه��ي ال

أ
، ف��ي ف��ترة م��ا بع��د خري��ف"إل��ى ال

نذاك. 1976
آ
صلية المخطوطة، و ننشرها للتعريف بمواقف المنظمة حول قضية الصحراء ا

أ
.و قد تمت ترجمتها عن النسخة الفرنسية ال
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ن اللح���اق
أ
س���نوات الس���تينات للوض���عية داخ���ل ك���ل دول���ة ف���ي المغ���ارب، المغ���رب، الجزائ���ر، ت���ونس، ليبي���ا، و الح���ال ا

م�����ن خلل- التعس����في للص����حراء، ق����د خل����ق ش�����روطا جدي����دة لتج�����ذر النض�����ال ف����ي ه����ذه المنطق����ة م�����ن الغ�����رب العرب�����ي 
إن نض��الت ش��عوب ه��ذه المنطق��ة، باعتباره���ا من��ذ. ، لمجم��وع النض��الت ال��تي تتط���ور بالمنطق��ة)تج���ذير فعل��ي(التج��ذير

شد الرتباط بعضها ببعض ضد نف��س الع�دو 
أ
ن، مرتبطة ا

آ
الرجعي��ة المحلي�ة المغربي�ة، ال�تي تطب�ق مخط�ط المبريالي�ة: ال

خرى، فإن الوحدة الجدلية لنض��الت ش��عوب الغ��رب العرب��ي، تكم��ن ف��ي إنش��اء. في المغارب
أ
ن، ولحقبة طويلة ا

آ
هكذا ال

إن الث��ورة. جبهة النضال، تعزيزها و لحمها ضد البورجوازيات التي تريد إنشاء مغرب الدول على حساب مغرب الش�عوب
.في الغرب العربي، هي المرحلة التي تؤدي إلى وحدة شعوب المغرب العربي

 
حركة التحرر و وحدة المغرب الكبير) 1

م���ل العمي���ق ف���ي الوح���دة المغاربي���ة يس���تمد ج���ذوره بعي���دا ف���ي التاري���خ
أ
ساس���ه عل���ى التض���امن. إن ال

أ
و ق���د ق���ام ا

ف�اق
آ
المغاربي في النضال المشترك ضد المحتل الستعماري في القرن الثامن عش�ر و التاس�ع عش�ر، لك�ن ل�م يت�م تط�وير ا

و من المغرب إل�ى المش�رق، عل�ى امت�داد. الوحدة المغاربية، إل في القرن العشرين في النضال ضد المحتل الستعماري
ض���د الع����دو- بش����كل بطي���ئ- رب����ع ق����رن، ف����إن العلق���ات التاريخي����ة والجيوسياس����ية م���ن التض����امن العرب���ي ك����انت تنبث����ق

. المشترك
خ�د التض��امن ش�كل منظم�ا م�ن خلل لق��اء ق��ادة البل��دان الثلث، و ف�ي النض��ال المش��ترك رس��مت

أ
ف�ي الق��اهرة، ا

ك���ان الق���ادة يع���برون ع���ن التطلع���ات العميق���ة لش���عوب المغ���ارب العربي���ة، تل���ك. نف���س الرادة ف���ي بن���اء مش���ترك للمغ���ارب
التطلع�ات ال�تي س�تعبر ع�ن نفس�ا بطريق�ة ص�ارخة خلل الض�رابات التونس�ية، تض�امنا م�ع الش�عبين المغرب�ي و الجزائ�ري

، و ك��ذلك خلل النتفاض��ة الش��عبية ف��ي1937ال��تي ك��انت ت��رزح تح��ت الض��ربات المباش��رة للعت��داءات العس��كرية س��نة 
خلل المظ��اهرات 1962ف��ي ال��دار البيض��اء، ردا عل��ى اغتي��ال النق��ابي التونس��ي فرح��ات حش��اد، و ف��ي س��نة  1952دجن��بر 

يضا في مواجهة النقسامات التي ك�ان
أ
التي عرفتها مدينتي الرباط و الدار البيضاء ضد الحرب الستعمارية في الجزائر، و ا

كدت الرادة الوحدوية في النضال ضد المس�تعمر، كم�ا تش�هد عل�ى ذل�ك الن�دوة التاريخي�ة ح�ول. يزرعها المحتلون
أ
و قد تا

بري�ل - الوح�دة ف�ي طنج�ة
أ
ح�زاب الثلث�ة - 1958ا

أ
ح�زب الس�تقلل، جبه�ة التحري�ر ال�وطني و ح�زب الدس�تور: بي�ن ق�ادة ال

الجدي��د، و تمث��ل ه��ذه الن��دوة ف��ي نف��س ال��وقت، تكريس��ا لرادة الوح��دة، م��ا دام��ت ق��د طرح��ت مش��اريع فدرالي��ة البل��دان
الثلث، و ك�ان فش�ل ه�ذه المحاول�ة مرتب�ط بظه�ور خلف�ات ف�ي الت�وجه القتص�ادي و السياس�ي و الديول�وجي ال�تي ظل�ت

ف��وراء كلم��ة الخط��اب الوح��دوي لبورجوازي��ة ص��اعدة، ك��انت تمت��د حق��ائق التناقض��ات و تع��ارض. كامن��ة ح��تى ذل��ك الي��وم
و حينم��ا ك��ان. لق��د ك��انت ح��رب الجزائ��ر ه��ي م��ن بل��ور التض��امن و الخلف��ات العميق��ة ف��ي نف��س ال��وقت. المص��الح الطبقي��ة

للمغ��رب و ت��ونس، ح��تى يتف��رغ 1956الك�ف��اح المس��لح للش��عب الجزائ��ري يتص��اعد، من��ح الس��تعمار الفرنس��ي اس��تقللت 
ك�ثر لحرب الجزائر

أ
.ا

لق��د تبن��ت المبريالي��ة الفرنس��ية المخط��ط ال��ذي يتطل��ب م��ن جه��ة، تف��ادي بن��اء ثلث جبه��ات عس��كرية متش��ابهة
جل عزل جبهة التحرير ال�وطني، و م�ن جه�ة" الستقللت"تدمج في واحدة، بالموافقة على 

أ
التونسية و المغربية، من ا

 يه�دد بالوص�ول إل�ى اع�ادة
أ
ي إمكانية لتطور نضال مسلح في المغرب و تونس بلغ المدن و البوادي، و بدا

أ
خرى، خنق ا

أ
ا

.النظر في القيادة البورجوازية للحركة الوطنية المغربية و التونسية
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عم�ال
أ
ن يتطور إل مع هذه البورجوازية ف�ي إدارة ال

أ
ه�ذا م�ا ك�ان يمثل�ه. إن الستعمار الجديد الفرنسي، ل يمكن ا

ن اس��تراتيجية كه�ذه س��هلها الموق��ف
أ
المعنى العميق لتفاقات إيكس ليبان، بإقامة اس��تقلل ش��كلي ف��ي المغ��رب، حي��ث ا

إن الق��وى الس��تعمارية و الرجعي���ة ك��انت مرتعب��ة م��ن احتم��ال دور مس��تدام لجي��ش. النته���ازي للبورجوازي���ة إزاء الملكي��ة
 يعمل في الصحراء

أ
. التحرير الوطني المغربي و الجزائري، الدور الذي بدا

ولئك ال�ذين ك�انوا
أ
هكذا، فتك�تيك ردود الفعل المحلية لمحمد الخامس و بورقيبة، يقوم من جهة على تصفية ا

خ��رى إل�ى الض��غط
أ
يدافعون عن استمرار تحرك الجيش ضد الستعمار السباني و الفرنسي جسديا و سياسيا، و من جهة ا

ج��ل تغيي��ر م��واقفهم الراديكالي��ة و توقي��ف الك�ف��اح المس��لح، و اق��تراح عل��ى فرنس��ا
أ
عل��ى قي��ادة جبه��ة التحري��ر ال��وطني م��ن ا

1وحدة شمال إفريقيا تحت قيادتها

مل مغرب الشعوب) 2
ج
خيبة ا

خير
أ
بت�ونس، الن�دوة ال�تي 1957في الندوة المغاربي�ة لس�نة ) الوحدة المغاربية(كان بالمكان دراسة المشروع ال

يضا بالنسبة لمحمد الخامس و بورقيبة، فالحملة الكبيرة حول المغارب، كانت وسيلة ضغط لنه�اء ح�رب
أ
بدا، ا

أ
لم تتم ا

ن اس�تمرار ه�ذه الح�رب يس�مح
أ
الجزائر، ف�ي إط�ار المص�الح الس�تراتيجية للس�تعمار الجدي�د الفرنس�ي ف�ي ه�ذه المنطق�ة، ل

. بظهور وضعية ثورية يكون بإمكانها كنس الرجعيات المحلية
مين مساندة استراتيجية للقواعد

أ
بالنسبة للقادة الجزائريين، فالرتباط بفكرة مغارب موحد، كانت من جهة، تا

كبر للتجاهات التقدمية لنضالهم
أ
خرى، إمكانية ايجاد صدى ا

أ
.الخلفية الضرورية لستمرار الك�فاح المسلح، و من جهة ا

يض��ا اس��تراتيجيتان متعارض��تان متض��منتان ف��ي التعري��ف المعل��ن لنف��س اله��دف
أ
المغ��ارب: عموم��ا، ك��انت هن��اك ا

ه��ذا الموق��ف ل��ن يك�ف ع��ن التط��ور م��ع عب��ارات التع��اون، لك��ن يتغ��ذى م��رارا بالختلف��ات السياس��ية و). المغ��رب الك��بير(
م��ن السياس��ة الخارجي��ة إل��ى مفه��وم التط��ور: الديولوجي��ة العميق��ة، ال��تي ك��ان ق��د ت��م التع��بير عنه��ا ف��ي جمي��ع المج��الت

.القتصادي
.إن وصول الجزائر إلى الستقلل، كان سيفجر الخلفات و التناقضات بين بلدان المغارب الثلثة

لقد كان الهدف من حرب الرمال بين المغرب و الجزائر، و ما سمي بالمؤامرة ضد بورقيبة، هو إضعاف و تشويه
.سمعة الجزائر الوليدة ذات التوجهات التقدمية

ه مجيء1963إن الح����رب ض����د الجزائ����ر ف����ي س����نة 
أ
، ت����م تقريره����ا م����ن ط����رف نظ����ام الحس����ن الرجع����ي، ال����ذي فاج����ا

خرا. 
أ
تي متا

أ
نه سيا

أ
الستقلل الجزائري الذي كان يظن ا

جي�ج ش�وفينية
أ
ن غ�ادرت الق�وات الس�تعمارية الفرنس�ية ال�تراب الجزائ�ري، ح�تى عم�ل الحس�ن عل�ى تا

أ
فبمجرد ما ا

.جيشه ضد الجزائر
ث��ار الخ��وف 

أ
نظم��ة الرجعي��ة المغربي��ة و التونس��ية ا

أ
عل��ى م��دى- إن مس��اندة الجزائ��ر و ليبي��ا للمعارض��ة اليس��ارية لل

.من انبثاق مغرب الشعوب- فترة قصيرة 

1 �� Le Tourneau «Tendance Unitaire du Maghreb jusqu’au 1962 »
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ن الطري��ق
أ
مل خائبا، نظرا لعدم تكافؤ تط��ور نض��الت الش�عوب ف��ي المغ�رب و ت��ونس، لق�د ك�ان يظه��ر ا

أ
لقد كان ا

نظم���ة السياس���ية،
أ
م���ام محاول���ة بن���اء مغ���رب ال���دول، محاول���ة تقب���ل بش���كل ظ���اهري، خلف���ات و اختلف���ات ال

أ
مفتوح���ة ا

.لتجريب مقاربة اقتصادية و قطاعية للتعاون بين الدول

فشل مغرب الدول) 3

خ�رى مؤقت�ة، س�واء ف�ي المي�دان الجتم�اعي او الثق�افي و1964من�ذ 
أ
، حص�ل ن�وع م�ن ازده�ار مؤسس�ات دائم�ة و ا

لق���د ك���انت الس���يطرة. القتص���ادي، ب���دءا باللجن���ة الدائم���ة المغاربي���ة للرياض���ات إل���ى مرك���ز الدراس���ات الص���ناعية للمغ���ارب
جن����بي داخ����ل القتص����ادات المغربي����ة و التونس����ية،

أ
س����مال ال

أ
المبريالي����ة عل����ى المب����ادلت التجاري����ة و تعزي����ز مص����الح الرا

سباب التي جعلت، تلك المؤسسات التي تم خلقها، فارغة بدون مضمون، فكلم�ا ظه�ر إل�ى الوج�ود مش�روع للتنس�يق
أ
ال

ثير، نظرا لصطدامه بالمصالح المهيمنة القائمة
أ
.و الندماج ظل بدون تا

هك���ذا، فمح���اولت تنس���يق تس���ويق زي���ت الزيت���ون و الح���وامض و الحلف���اء، ق���د فش���لت بس���بب هيمن���ة الس���وق
س��مال المبري��الي ف��ي المغ��رب و

أ
وربي��ة المش��تركة، نف��س الش��يء بالنس��بة لرادة حماي��ة الص��ناعات الناش��ئة، فحض��ور الرا

أ
ال

زق مح��اولت توحي��د السياس��ات الجمركي��ة و مش��اريع التخص��ص القطاعي��ة
أ
ف��العلن المش��ترك للن��دوة. ت��ونس وض��ع ف��ي م��ا

بينم��ا.ك��ان كاش��فا للخلف��ات العميق��ة ح��ول الختي��ارات القتص��ادية و السياس��ية للبل��دان الثلث��ة، 1970المغاربي��ة س��نة 
م��ام دول،

أ
كانت تونس و المغرب يخشيان الحركية الجزائرية برفع الحواجز عن صناعاتها، رفضت الجزائر فتح حدودها ا

مريكية و الفرنسية
أ
ساس، خاصة ال

أ
جنبية بال

أ
.حيث الستثمارات الخاصة و العمومية، كانت ا

الوضع الراهن) 4

منذ ذلك، ك�رس نض�ال الص�حراويين تع�ارض النظ�امين الجزائ�ري و المغرب�ي، و تط�ور الح�رب ف�ي الص�حراء يه�دد
.باندلع بحرب حدود جديدة

ف��ي مواجه��ة اللح���اح الجزائ���ري ح��ول اح���ترام ح��ق تقري���ر المص��ير للص��حراويين، ك��ان حزب��ي التح���اد الش��تراكي
للق����وات الش����عبية و ح����زب الس����تقلل، يتح����دثان باس����م الس����لطات المغربي����ة، عارض����ين الس����تغلل المش����ترك ل����ثروات
الص��حراء، عل��ى ح��د س��واء، ف��ي الك��ارة و ج��بيلت بالنس��بة للحدي��د، و ب��وكراع بالنس��بة للفوس��فاط، متج��اهلين، ض��دا ع��ن

ن الصحراويين
أ
ن الصحراء شا

أ
.البداهة ، ا

م�ا ف�ي المغ�رب ف�إن النظ�ام
أ
زم�ة الخلف�ة متقدم�ة، ا

أ
ترف�ض الجزائ�ر الي�وم، ارتض�اء ه�ذه اللعب�ة، و ف�ي ت�ونس ف�إن ا

مر شيئ بطبيعة الحال،
أ
يتوغل في حرب وقع في حبائلها، معمقة ازمته البنيوية و منظوراته السياسية، و لن تغير في ال

خر اسمه بوستة
آ
.المشاركة الحالية في الحكومة لواحد اسمه بوعبيد و ا

س��يس جبه��ة نض��ال الي��وم، بي��ن الق��وى الثوري��ة و المناهض��ة للمبريالي��ة، المغربي��ة و الص��حراوية و
أ
إن ظ��روف تا

الموريطاني��ة، جبه��ة منبثق��ة ع��ن العت��داءات المبريالي��ة ي الرجعي��ة ض��د ش��عوب الغ��رب العرب��ي، جبه��ة نض��ال م��ن ه��ذا
.القبيل، هي التي ستغير الوضعية داخل المنطقة في المستقبل
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إن إلحاق الصحراء بالمغرب و ىموريطانيا ب�اء بالفش�ل، فق�وات الحس��ن و ول��د دادة رابض��ة ف�ي ثكناته��ا، و تع��اني
ن يك��ون حماي��ة ني��و اس��تعمارية) اس��تنزاف(م��ن تحرش��ات 

أ
جبه��ة البوليس��اريو، هن��ا تكم��ن النتائ���ج المباش��رة لم��ا يمك��ن ا

عم��ال و ف��ي القم��ع
أ
مك��ون عس��كري 300عن��دما ك��ان . فرنس��ية مس��تترة، و ال��تي ت��رى ف��ي الحس��ن خادمه��ا و سمس��ارها ف��ي ال

خي��ر ف�ي ال�وقت الح�الي، ب��دور الحس�ن، كوس�يط ، حي��ث
أ
فرنسي يمهدون لحتلل عسكري فرنسي جديد، اك�تفى هذا ال

.ترابط فرقه العسكرية داخل المدن الموريطانية
ولى

أ
شعل مواجهات دامية عدة مرات، بين جي�ش الحس�ن و جي�ش ول�د دادة ، ف�ال

أ
إن احتلل موريطانيا هذا، ا

ك�ثر من ذل�ك ب�الجيش المغرب�ي
أ
ن يقوم الجيش الفرنسي با

أ
ن تستخدم الثانية كجنود منذورين للموت، في انتظار ا

أ
.تريد ا

وض��عية كه��ذه، ه��ي نتيج��ة للتض��امن النش��ط للش��عب الموريط��اني م��ع نض��ال الش��عب الص��حراوي، إن التق��اءا موض��وعيا
ه���داف التح���رر

أ
ج���ل تحقي���ق ا

أ
ص���بح ف���اعل الي���وم، و ذل���ك م���ن ا

أ
لمص���الح نض���ال الش���عبين الموريط���اني و الص���حراوي، ق���د ا

.الوطني ضد المبريالية و وكلئها المحليين، الحسن و ولد دادة
خ�رى،

أ
في بلدنا تعد الوضعية مختلفة في لكونها ليست مسرحا مباش�را للك�ف�اح المس�لح م�ن جه�ة، و م�ن جه�ة ا

ح�زاب البورجوازي�ة عل�ى ظه�ر مص�الح ش�عبنا، ال�ذي ت�م اخض�اعه، من�ذ ع�دة
أ
بسبب تح�الف البورجوازي�ة الكمبرادوري�ة و ال

س��نين، لض��رب مطرق��ة الديماغوجي��ة الش��وفينية، ف��ي نف��س ال��وقت ال��ذي ك��ان يت��م في��ه قم��ع الق��وى الثوري��ة ف��ي بلدن��ا، و
عل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا التح��الف، و رغ��م م��ؤامرة الص��مت عل��ى نض��ال التح��رر. بص��فة خاص��ة الحرك��ة الماركس��ية ي اللينيني��ة

ال��وطني للش��عب الص��حراوي ، و ح��ول الحق��ائق الخفي��ة لح��رب اللح��اق ال��تي تج��ري ف��ي الص��حراء، و رغ��م إعلن��ات ح��رب
س��ها الطبق��ة العامل��ة، ق��د رفض��ت و ترف��ض دف��ع

أ
تب��اعه، مث��ل بوس��تة و بوعبي��د، فالطبق��ات الش��عبية، و عل��ى را

أ
الحس��ن و ا

جل سياسة الحاقية، و التي ل تعترف بها و ترفض�ها باعتباره�ا ض�د مص�الحها، فمظ�اهر ال�وعي
أ
الثمن لهذه التضحية، من ا

مل غداة انطلق المسيرة الخضراء
أ
.الشعبي تضاعفت، بعد المرارة العميقة من خيبة ال

ب�دوا مقاوم�ة شرس�ة
أ
لقد كان الرفض قويا في البداية، من طرف الطبق�ات الكادح�ة للق�رض ال�وطني، ف�الفلحون ا

للقتطاعات الجبارية التي قام بها الجيش و الدرك، و دخلت الطبقة العاملة في كبريات الشركات ف�ي الض�راب للوق�وف
جور، و جاء بعد ذلك التجنيد الجباري في الجيش للرسال إلى الصحراء، الشيئ ال�ذي

أ
ضد القتطاعات المباشرة من ال

دى بش��باب ال��دواوير إل��ى اله��روب نح��و الم��دن، و حص��ل انزع��اج عمي��ق ف��ي ص��فوف الجي��ش، حي��ث ت��م إع��دام 
أ
م��ن 150ا

ض��باط الص��ف و الجن��ود، لرفض��هم الطاع��ة و المتث��ال و التواط��ؤ م��ع جبه��ة البوليس��اريو، الش��يء ال��ذي يفس��ر التم��ردات
خيرة

أ
شهر ال

أ
.داخل ثكنات طنطان و طرفاية خلل الستة ا

شد ثقل من حيث النعكاس�ات عل�ى الحي�اة اليومي�ة للطبق�ات الش�عبية، ه�و الزي�ادة غي�ر
أ
خيرا، فإن العامل ال

أ
و ا

المحتمل��ة لكلف��ة المعيش��ة، حي��ث رب��ط الش��عب المغرب��ي ف��ي مجمل��ه، بي��ن ارتف��اع كلف��ة المعيش��ة و اس��تمرار الح��رب ف��ي
لس��ن، جن��ودا و ض��باط ص���ف و م��وظفين، يتح��دثون و يحك��ون ع���ن م��ا عاش��وه ف��ي

أ
الص��حراء، و يوم��ا بع���د ي��وم تنط��ق ال

رض���هم: "الص���حراء 
أ
ج���ل ا

أ
ن الس���تمرار ف���ي". لي���س الجزائري���ون، إنه���م الص���حراويون الحقيقي���ون ال���ذين يق���اومون م���ن ا

أ
و ل

م�ام ف�ي مهاجم�ة الجزائ�ر، ل�ذلك
أ
الحرب يص�بح ش�يئ فش�يئ بل نهاي�ة بالنس�بة لنظ�ام الحس�ن، ف�إنه مس�تعد لله�روب إل�ى ال

فم��ن هن��ا تكم��ن مجم�وع العوام��ل ال��تي تس��اهم ف��ي الزي��ادة م��ن خط��ورة الوض��عية الموض��وعية للنظ��ام، ب��الرغم م��ن النق��اد
حزاب البورجوازية بكل حماسة

أ
.الذي تمنحه ال

عم��ال المبريالي��ة و الكم��برادورات و البورجوازي��ات الش�وفينية ال��تي ت��م
أ
إن الح�رب ض�د الجزائ��ر توج��د ف�ي ج��دول ا

ش�راؤها ، م�ن هن�ا، كم�ا تظ�ن، تكم��ن الوس�يلة الوحي�دة ف�ي ص�د و وق��ف جبه��ة ك�ف�اح مس�لح ت�دوم م�دة طويل�ة ف�ي منطق�ة
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تا تخرج���ان ع���ن الس���يطرة. الغ���رب العرب��ي
أ
و المغ��رب و المواطن��ون و الثوري���ون المغارب���ة،. فالص���حراء و موريطاني���ا ق��د ب���دا

خي�ر للحل��ف المق�دس الرجع�ي و الش�وفيني ف�ي بلدن�ا، ال�ذي يخف��ي
أ
يجب عليهم تحمل مس��ؤولياتهم ف�ي إفش��ال اله�دف ال

، إرادة الحتف�اظ بالس�يطرة المبريالي��ة عل�ى"الوح�دة الترابي�ة"و " التح��رر ال�وطني"من وراء الشعارات الخادع�ة م�ن قبي�ل 
قام الستعمار الجديد ببلدنا سنة 

أ
ن بالنسبة لتحالف القصر و البورجوازية الذي ا

أ
.1956المنطقة، كما هو الشا

ن تنجح اليوم، و إن م�ن 20إن ظهور و تطور جبهة النضال الموحد، تلك التي فشلت منذ 
أ
سنة خلت، يجب ا

ن يعم�ل عل�ى إفش�ال الم�ؤامرة المبريالي�ة الرجعي�ة ف�ي المنطق�ة
أ
و ك�ل. واجب كل ديموقراطي مبدئي، و على كل ثوري، ا

ج�ل تحقي�ق التلق�ي
أ
حس�ن للنض�ال م�ن ا

أ
ج�ل رب�ط ا

أ
ن يعم�ل ف�ي تواف�ق م�ع خصوص�يات نض�ال ش�عبه، م�ن ا

أ
ث�وري علي�ه ا

خري���ن ف���ي الغ���رب العرب���ي
آ
بالفع���ل، فك���ل واح���دة م���ن المكون���ات ال���تي تش���كل الغ���رب العرب���ي،. م���ع نض���ال المك���ونين ال

المغ��رب و الص��حراء و موريطاني��ا، تمل��ك مميزاته��ا الخاص��ة و خصوص��يات نض��الها، إن مس���توى ص��راع الطبق��ات مختل��ف
يض��ا متناقض��ة بش��كل ج��ذري و مس��توى ص��راع

أ
ش��كال الص��راع ا

أ
خ��ر م��ن ه��ذه المكون��ات، و ا

آ
بش��كل ملم��وس م��ن مك��ون ل

على في بلدنا
أ
إن هذا التباين، ل يش�كل عائ�ق�ا ف�ي وج�ه نض�ال مش�ترك و فع�ال ض�د نف�س الع�دو، و. الطبقات كذلك هو ا

زقه ف�ي الص�حراء
أ
زم�ة نظ�ام الحس�ن و م�ا

أ
خ�رى، ف�إن ح�زم و. بالفعل، فإن قوة صراع الطبق�ات ف�ي بلدن�ا تعم�ق ا

أ
م�ن جه�ة ا

خ��ذا بعي��ن العتب��ار. ك�فاحي��ة الص��حراويين ت��برز إفلس الدول��ة الموريطاني��ة
أ
م��ام النض��ال المش��ترك، ا

أ
إن الع��ائق الرئيس��ي ا

مام الشعوب
أ
.خصوصيات كل واحد من الشعوب يتمثل في الشوفينية، العدو و العائق ا

ف��ي ح��د ذات��ه بداي��ة لط��رح ش��روط نض��ال مش��ترك لش��عوب المنطق��ة ض��د" الوح��دة الترابي��ة"إن محارب��ة ش��وفينية 
.المبريالية و الرجعية

بانت جبهة البوليس�اريو ع�ن تمثيليته�ا و حزمه�ا، فط�رح القض�ية 1975سنتان بعد مسيرة نونبر 
أ
الصفراء، عندما ا

م�ام
أ
نه�ا تتعل�ق بالوح�دة الترابي�ة، معن�اه إعط�اء ال�دليل عل�ى الش�وفينية، معن�اه وض�ع العراقي��ل بش�كل إرادي ا

أ
م�ن حي�ث ا

.النضال المشترك للشعوب، إنه في الواقع الصطفاف إلى جانب المبريالية و الرجعية

!فلكل معسكره 

مام"اللينينية المغربية-المنظمة الماركسية
ج
لى ال "اإ

1978
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