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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
فتة  1974ـ ـ 1975
أ
بيان منظمة إالى المام حول المسيرة الخضراء
أ
 19اككتوبر 1975
أ
اعلن الحكم الرجعي العميل عن تنظيم مسيرة "خضراء" يشارك فيها  350000م))واطن ومواطن))ة لض))م الص))حراء ،بع))دما فش))ل
أ أ
ف))ي ض))مان اي تايي))د ج))دي عل))ى الص))عيد العرب))ي و الفريق))ي و الع))المي .لك))ن حك))م الخيان))ة الوطني))ة ل يري))د ط))رد الس))تعمار
أ
السباني من الصحراء لن الحسن الثاني قال في خطابه : :إن كل حاجز إسباني اعترض طريقنا لن نحاربه«.
إن الحكم اللوطني ليس في صالحه محاربة صديقه الستعمار السباني ال))ذي يحت))ل س))بتة و مليلي))ة و الج))زر الجعفري))ة ،و
أ أ
ينهب ثرواتنا البحرية و الذي يحتل الصحراء و يذيق سكانها و مناضليها ابشع اشكال القمع و الرهاب.
إن المس))يرة ال))تي ينظمه))ا الحك))م العمي))ل ،مس))يرة ص))فراء و ليس))ت خض)راء .إنه))ا مس))يرة الخ))داع و النف))اق.و ه))و يه))دف م))ن
ورائه))ا إل))ى اس))تعباد س))كان الص))حراء ب))القوة و ال))دخول ف))ي الح))رب ض))د الجزائ))ر الش))قيقة .إن))ه يري))د خل))ق الع))داء م))ن جدي))د بي))ن
هامش :من وضع موقع" 30غشت".
أ
تمي))زت منظم))ة إل))ى الم))ام )و ك))ذلك منظم))ة  23م))ارس( بطرحه))ا لتص))ور ث))وري مغ))اير بالكام))ل لموق))ف النظ))ام السياس))ي الكم))برادوري المغرب))ي ،و ك))ذلك
أ
أ
لطروحات ال حزاب الصلحية المغربية التي ساندت موقف النظام الداعي إلى ضم الصحراء الغربية إلى المغرب.
أ
أ
و قد ساهمت المنظمة الماركسية -اللينينية المغربية"إلى المام" بتحاليل عديدة من منظور تقدمي و ديمقراطي ثوري ح)ول مس)الة الص)حراء و مه)ام الق)وى
التقدمية و الثورية المغربية )الموقف من "اتفاقية مدريد الثلثية""،الجمهورية الصحراوية""،الثورة في الغرب العربي".( ...
أ
و بعض هذه التحاليل تم إصدارها في ك)تاب يحمل عنوان  :طريقان لمعالجة مسالة الصحراء الغربي)ة :طري)ق برج)وازي ش)وفيني ،و طري)ق وطن)ي ث)وري«،
صدر في سبتمبر .1974
أ
أ
أ
و البي))ان اس))فله ه))و تجس))يد لمواق))ف "إل))ى الم))ام" ،اص))درته عق))ب العلن ع))ن تنظي))م المس))يرة الخض)راء س))نة  ).1975و ه))و يق))دم ص))ورة تعك))س وجه))ة نظ))ر
أ
اليسار الماركسي -اللينيني المغربي حول مسالة الصحراء ،خلل هذه الحقبة السوداء من تاريخ المغرب.
أ
أ
و عموم))ا ،الوثيق))ة م))ن اش))هر إص))دارات المنظم))ة الماركس))ية -اللينيني))ة المغربي))ة"إل))ى الم))ام" ف))ي تل))ك الحقب))ة .و ق))د ق))ام رف))اق المنظم))ة و مناض))لوها بتوزي))ع
أ
أ
البي))ان عل))ى اوس))ع نط))اق ،ف))ي ال حي))اء الش))عبية و العمالي))ة و ف))ي الثانوي))ات و الجامع))ة و ف))ي المظ))اهرات ال))تي نظمته))ا المنظم))ة .و ل))م يك))ن البي))ان الوحي))د فق))د
أ
أ
أ
اص))درت المنظم))ة العدي))د م))ن المناش))ير اش))هرها منش))ور"ل للمس))يرة الص))فراء ،ل لب))ادة جم))اهير الص))حراء" .لك))ن مي))زة البي))ان اعله ،ه))و ك))ونه ي))ؤرخ لنطلق
المعرك ))ة السياس ))ية الض ))ارية ال ))تي دارت ف ))ي ه ))اته الف ))ترة الحالك ))ة الس ))واد م ))ن تاري ))خ المغ ))رب المعاص ))ر ،و ال ))تي وقف ))ت فيه ))ا المنظم ))ة الماركس ))ية-اللينيني ))ة
أ
أ
المغربي))ة"إل))ى الم))ام" ،مس))لحة بخطه))ا المم))ي و الس))تراتيجي و بخطه))ا ال))وطني ال))ديموقراطي الث))وري ف))ي مواجه))ة النظ))ام الكم))برادوري ال))دك)تاتوري و الق))وى
أ
أ
الصلحية الملتفة ح)وله ،مناهض)ة للش)وفينية و القم)ع و طم)س مط)الب الجم)اهير الكادح)ة ،فم)ا ان وزع البي)ان اعله ح)تى جن)د النظ)ام الكم)برادوري و الق)وى
أ
الصلحية كل طاقاتهما لمواجهة المنظمة .و دارت معارك سياسية في الجامعة و في الثانوي)ات و س)لطت ك)ل اجه)زة القم)ع ك)ل إمكانياته)ا ف)ي محاول)ة جهنمي)ة
لجتث ))ات المنظم ))ة .و ب ))دورها ح ))اولت الق ))وى الص ))لحية و التحريفي ))ة التص ))دي للمنظم ))ة و طرده ))ا م ))ن الجامع ))ة و الثانوي ))ات و اس ))تمرت المعرك ))ة معه ))ا إل ))ى
أ
أ
الثمانينات .و خلل هذه المعركة سيعتقل العشرات من اطر المنظمة و مناضلوها في اكبر حملة قمعية تعرضت لها المنظمة خلل ف)ترة دجن)بر  )-1975م)ارس
.1976
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أ
ش))عبنا و الش))عب الجزائ))ري ال))ذي تجمعن))ا مع))ه علق))ات الخ))وة و النض))ال و الك)ف))اح ض))د الس))تعمار و المبريالي))ة ،و يه))دف م))ن
ورائها إلى ذبح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية و الوادي و تقسيم الصحراء مع موريطانيا.
أ
إن الحكم العميل يريد تشتيت سكان الصحراء و استعبادهم و تحويلهم إلى مواطنين من الدرج))ة الثاني))ة و تقس))يم الرض
أ
و الخيرات مع حكم ولد دادة ،و ذلك لتوسيع ارباحه و الحفاظ على المصالح المبريالية القتصادية و العسكرية في الصحراء.
ه))ذا ه))و ال))دور ال))ذي يق))وم ب))ه المل))ك حس))ين ض))د المقاوم))ة الفلس))طينية ،و الس))لطان ق))ابوس العمي))ل ض))د الش))عب العم))اني
البطل ،و الحكم الثيوبي ضد الثورة في إيرتريا.
أ
إن خط))ة الحك))م العمي))ل ت))دخل ف))ي مخط))ط امبري))الي ص))هيوني رجع))ي منس))ق يش))مل ك))ل الع))الم العرب))ي .و ق))د ابت))دا ه))ذا
أ
المخط))ط بالتف))اق المريك))ي ) الس )رائيلي ) المص))ري المخ))زي ،و يس))تمر ف))ي عم))ان و إيريتيري))ا و الص))حراء .إن خ))دام المبريالي))ة
يحاولون خنق حركة التحرر الوطني العربية و ترسيم مصالح المبريالية و الصهيونية و الستعمار في وطننا العربي الكبير.
أ
أ
إن جماهير الصحراء التي فرضت إرادتها بالك)فاح المسلح ضد الستعمار السباني ترفض اللتحاق بالمغرب لنها تع))رف ان
الحك))م العمي))ل ال))ذي يطب))ل للتحري))ر و الوح))دة ه))و ال))ذي قت))ل مناض))لي جي))ش التحري))ر ف))ي س))نوات  ،58 ) 57و ه))و ال))ذي أاغ))رق
أ
منطقة الريف في الدم سنة  ،59و ه))و ال))ذي وج))ه فوه))ات ال))دبابات إل))ى ص))دور ابن))اء الش))عب ف))ي ال))دار البيض))اء س))نة  ).1965و ل
أ
ينسى شعبنا ان الكولونيل الدليمي الذي يشرف على المسيرة من المسؤولين عن اختطاف و اغتيال المناضل الوطني المه))دي
أ
بن بركة الذي اكد على حق جماهير الصحراء في تقرير مصيرها.
أ
أ
أ
إن الحك ))م يعت ))بر س ))كان الص ))حراء مج ))رد عبي ))د يج ))ب ان ينتقل ))وا م ))ن خدم ))ة الس ))ياد الس ))تعماريين إل ))ى خدم ))ة الس ))ياد
أ
الرجعيي))ن .إن))ه يرف))ض ان تتمت))ع جم))اهير الص))حراء بحقه))ا ف))ي الكلم ،و بحقه))ا ف))ي تحدي))د مص))يرها كم))ا ت )راه .إن))ه يف))رض عليه))ا
اللتحاق بالمغرب تحت تهديد الهراوة و الدبابات.
أ أ
أ
أ
ام))ا حك))م فرانك))و الس))تعماري الفاشس))تي ،ف))إن الحس))ن العمي))ل يص))رح ام))ام الع))الم باس))ره ان))ه ل يري))د مح))اربته مهم))ا ك))انت
الظروف.
ض))د م))ن س))تكافح المس))يرة ؟ ض))د إخوانن))ا ف))ي الص))حراء ،و ض))د إخوانن))ا الجزائريي))ن ال))ذين س))يحاول الحك))م جره))م بك))ل
أ
الوسائل إلى حرب غير عادلة تسمم العلقات الخوية و النضالية بين الشعبين المغربي و الجزائري.
نقول ل لهذه الحرب ! و نعم للحرب ضد الستعمار في س))بتة و مليلي))ة و الج))زر ،نع))م لض))مها ب))القوة ،نع))م لط))رد الس))تعمار
السباني منها  ،و نعم للمس))اعدة العس))كرية و السياس))ية لجم))اهير الص))حراء ف))ي ك)فاحه))ا ض))د الس))تعمار الس))باني ،نع))م لتص))فية
أ
القواعد العسكرية المريكية بالقنيطرة و سيدي يحي))ى و بوقنادل.
لماذا سيترك سكان طنجة و تطوان و الناضور ،سبتة و مليلية و الجزر الجعفري))ة المحتل))ة م))ن ط))رف الس))تعمار الس))باني،
و يتجهون إلى الجنوب لمحاربة إخوانهم الصحراويين؟ هذا هو منطق الحكم اللوطني الذي ليهمه من الصحراء إل فوس))فاطها
أ
و اسماكها و تجارتها و ل يعطي سكانها حتى حق الوجود .
إن مشكل الصحراء مشكل سياسي يدور حول حق جماهير الصحراء في تقرير مص))يرها ،و لي))س مش))كل قانوني))ا .إن تاري))خ
الشعوب و مصائر الشعوب ل تقررها تصويتات قضاة محكمة لهاي ،فلش))عبنا علق))ات تاريخي))ة م))ع جم))اهير الص))حراء ل تحت))اج
إل))ى تص))ويت .و ه))ذه العلق))ات ك))انت اقتص))ادية و سياس))ية و ثقافي))ة و ك)فاحي))ة .و ق))د عم))ل الس))تعمار الس))باني عل))ى تخريبه))ا
بمس))اعدة الحك))م اللوطن))ي ال))ذي قض))ى عل))ى جي))ش التحري))ر ف))ي الجن))وب ،و لك))ن إع))ادة بن))اء الوح))دة بي))ن ش))عبنا و جم))اهير
أ
أ
أ
الصحراء ل يجب ان تتم على اساس القمع و القهر و الحتلل ،و لكن على اساس ك)فاح وطني ديمقراطي.
أ
إن الكلمة الخيرة تبقى لجماهير الصحراء التي تعترف لها منظمتنا بكامل الح))ق ف))ي تقري))ر مص))يرها كم))ا تع))ترف ب))ذلك ج))ل
المحافل الدولية .و واجب شعبنا بعماله و فلحيه و ش))بابه و نس))ائه و جن))وده ه))و مس))اعدتها مادي))ا و سياس))يا و عس))كريا لقتلع
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الجذور المتعفنة للستعمار السباني الخبيث في الصحراء.
أ
أ
أ
إن الح)زاب الش))رعية البورجوازي))ة ق))د ارتم))ت كله))ا دفع))ة واح))دة ف))ي احض))ان الحك))م العمي))ل ،لن))ه يل))بي رغبته))ا ف))ي س))حق
جم))اهير الص))حراء و طليعته))ا المناض))لة الجبه))ة الش))عبية )البوليس))اريو( ،و ف))ي ش))ن الح))رب ض))د الجزائ))ر الش))قيقة،كما يفت))ح له))ا
أ
آ
الباب لجني بعض المكاسب الضيقة ،و تبخرت كل مطالباتها بالديمقراطية .هك))ذا تغ))رق الح)زاب البورجوازي))ة بش))كل اخ))ر ف))ي
وحل الخدمة السافرة للحكم العميل و تساعده عمليا في تغليف البؤس و الرهاب الذي تعاني منه جماهيرنا الشعبية.
أ
أ
إن حكم القمع و النهب يحاول في النهاية عن طريق مسيرته الصفراء ،تغطي))ة اوض))اع الش))عب  :فالرش))وة اص))بحت رس))مية
ف))ي ك))ل الدارات ،و العم))ال يط))ردون بالعش)رات كم))ا وق))ع ف))ي خريبك))ة ،و الفلح))ون يع))انون م))ن ثق))ل ال))ديون و الرش))وة و غلء
أ
الس))ماد و ك)ثرة الض )رائب ،و التج))ار الص))غار تق))ترب ارب))احهم م))ن الص))فر ف))ي حي))ن يحمله))م حك))م النه))ب مس))ؤولية الزي))ادة ف))ي
أ
أ
أ
الثم))ان .و مهزل))ة المه))ازل ،مهزل))ة التعلي))م ،فالتس))قيط خلل س))نة التحري))ر الك))اذب وص))ل درج))ات خطي))رة ،و الطف))ال البري))اء
أ
آ
يحرمون من حقهم في التعليم و الفلت من المية التي لزال يعاني منها جل ابائهم.
و يتوج حكم القمع هذه السياسة بتشديد المراقب))ة البوليس))ية عل))ى الجم))اهير ،و بإقام))ة الح))واجز ف))ي الطرق))ات و الش))وارع و
أ
أ
إش))اعة روح الخ))وف و الره))اب  .و يض))يف الحك))م البوليس))ي إل))ى ملف))ه الس))ود جرائ))م اخ))رى ف))ي ح))ق ش))عبنا البط))ل ،فعش )رات
أ
أ
المناضلين الماركسيين اللينينيين و على راسهم الرفاق السرفاتي ابراهام و زروال عبد اللطيف و لحبابي عبد الحفيظ ،اختطفوا
سنة  ،1974و لزال بعضهم مجهول المصير.
أ
واخي) )را ،و قب ))ل الخط ))اب الملك ))ي ش ))نت العص ))ابات البوليس ))ية اللش ))رعية حمل ))ة اختط ))اف واس ))عة ف ))ي ص ))فوف الحرك ))ة
الماركس ))ية اللينيني ))ة المغربي ))ة ف ))ي ال ))دار البيض ))اء ،و عش) )رات المناض ))لين التح ))اديين م ))ن اتج ))اه المناض ))ل البص ))ري محم ))د،
أ
يحاكمون بعدما امضى بعضهم مايزيد على سنتين في الكهوف السرية لبوليس الدليمي.
أ
هذا الواقع ،هذه الجرائم ،يحاول الحكم و معه الحزاب البورجوازية المتمرغة في التراب ،إخفائها على الشعب و ت))دويخه
أ
لكي ليناضل من اجل وضع حد لها.
و يتجاهل زعم))اء المس))يرة الص))فراء اس))تعمار س))بتة و مليلي))ة و الج))زر ف))ي حي))ن يص))ول فيه))ا الس))تعمار الس))باني و يج))ول ،و
يلقى كل التسهيلت من طرف صديقه الحميم الحكم الرجعي ببلدنا.
إن حكم عصابة الحسن ) عبد ا ) الدليمي ل يريد محاربة الستعمار السباني .إنه يريد و يهيئ لستعباد جماهير الص))حراء
و شن الحرب على الجزائر و تشديد استغلل شعبنا.
) ل لستعباد جماهير الصحراء
) ل للحرب ضد الشعب الجزائري الشقيق
) ل لتقسيم الصحراء بين حكم الحسن و حكم ولد دادة
) الكل لتحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية
) كل شيئ لمساندة ك)فاح جماهير الصحراء و طليعتها الجبهة الشعبية
أ
لنناضل من اجل :
أ
) تحسين الوضاع المعاشية للجماهير
) إطلق سراح المعتقلين السياسيين من السجون و المعتقلت السرية
و أ
) إطلق الحريات الديمقراطية ،رفع الرقابة عن الصحافة ،حرية التعبير و التجمع و التنظيم ،إرجاع مشر عية اوطم.

أ
منظمة " إالى المام" ) الماركسية  -اللينينية المغربية
أ
 19اككتوبر 1975
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