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

- وثئق تريية و استاتيجية - 
 

سس التاريخية لككفاح التحرر الوطني للشعب الصحراوي "
ل
ال

 "1976و  1955و تبلوره فيما بين 

 

ق��دم عليه��ا1989تم��ة ح��دثان هام��ان، ش��هدهما ش��هر ين��اير 
أ
، كش��فا بمزي��د م��ن ألوض��وح فع��ل ألمغ��امرة ألس��تعمارية أل��تي أ

: ألنظام ألملكي وألبورجوأزية ألمغربية بالصحرأء ألغربية

ول ألبارز، لكونه يشكل منعطفا حاسما ، يتمثل في أضطرأر ألحسن ألثاني إلى تخصيص أستقبال رسمي في *
أ
ألحدث أل

كم��ا ص��رح ب��ذلك" رعاي��ا جللت��ه"وليس باعتب��ارهم - قصره في مرأكش لوفد يتكون من ثلث قادة كبار في جبهة ألبوليزأريو
ورغم محاولة إعطاء هذأ أللقاء صبغة محادث��ات، ف��إنه أك�تس��ى ف��ي ألوأق��ع مفاوض��ات مباش��رة بي��ن!- ألغبي ألشاذلي ألقليبي 

ألنظام ألمغربي وجبهة ألبوليزأريو، بهدف وضع ألترتيبات أللزمة لضمان إج��رأء أس��تفتاء تقري��ر مص��ير ألش��عب ألص��حرأوي
مم ألمتحدة، ولتنظيم عملية وقف إطلق ألنار ألتي تمهد لذلك

أ
.نزيه، تحت إشرأف أل

.عاما من ألكذب وبث ألحقد ألشوفيني ضد جبهة ألبوليزأريو 15وبذلك تتبخر 

جرته معه مجلة  *
أ
قر ألحسن في أستجوأب أ

أ
بسرفاتور"ألحدث ألثاني، وفي تعليق له حول لقاء مرأكش، أ

أ
، في"لونوفيل أ

مم ألمتحدة،1989يناير  12عددها ألصادر بتاريخ 
أ
صبحت من مهمة منظمة أل

أ
نه قد فقد فعل ألسيادة ألقانونية ألتي أ

أ
، با

زق لعل�ه"ألصحرأء ألمغربية"وبذلك تتلشى خرأفة 
أ
ن يبح�ث ع�ن مخ�رج له�ذأ ألم�ا

ل
 ألحس�ن من�ذ أل

أ
ك�ثر من ذلك، ب�دأ

أ
، بل أ

أبتدأءأ من أللحظة ألتي يتم فيها وقف إطلق ألنار لن يبقى هناك مجال لنقاد: "يفلت من حكم ألتاريخ، إذ نجده يصرح

":غشت 30"من وضع موقع  هذا الهامش 
رج��ح ف��ي بدأي��ة 

أ
ه��م تاري��خ ص��دورها بق��در م��ا تكم��ن1989ك�تب��ت ألوثيق��ة عل��ى أل

أ
، وق��د نش��رت بالخ��ارج م��ن ط��رف مناض��لين م��ن ألمنظم��ة، و لي��س هن��ا أل

س���س و ألتص���ورأت لمنظم���ة 
أ
هميته���ا ف���ي كونه���ا أس���تعادت مجموع���ة م���ن ألموأق���ف و أل

أ
م���ام"أ

أ
ح���ول س���يرورتي تبل���ور ألش���عب ألمغرب���ي و ألش���عب" إل���ى أل

بالدأر ألبيضاء و ألسجن ألمركزي بالقنيطرة ف�ي ألحقب��ة" غبيلة"ألصحرأوي، كانت قد تبلورت دأخل سجون ألنظام ألكمبرأدوري خاصة بالسجن ألمدني 
.إلى بدأية ألثمانينات 1976ألممتدة من 

خرة
أ
فك�ار، وإن ك�ان ذل�ك ف�ي ف��ترة مت��ا

أ
ض��فناها للوث��ائق ألثلث��ة ألس��ابقة ليس��تطيع ألمناض��لون وألق��رأء تك�وين. وننش��ر ألوثيق��ة لكونه�ا أس��تعادت تل�ك أل

أ
وأ

مام"فكرة عن ألمنظور ألتاريخي و ألسترأتيجي لمنظمة 
أ
.حول قضية ألصحرأء" إلى أل
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".ماء ألوجه

ي ألع��ام
أ
ج��ل إخف��اء ألحقيق��ة ع��ن أل��رأ

أ
كل هذأ ل يمنع ألحسن من ألستمرأر في ألمناورة للحد من ألهزيم��ة، وخصوص��ا م��ن أ

عام��ا م�ن ألح��رب ألس��تعمارية، وعم�ا ترت��ب عنه�ا 13ألمغربي، ألذي لن يتساهل في محاسبة ألنظام ألملكي ألمسؤول عن 
بنائه وقوته أليومي

أ
دى ثمنها غاليا ألشعب ألمغربي ،من دم أ

أ
ح��زأب ألص��لحية أل�تي لطالم��ا. من تضحيات جسيمة أ

أ
م�ا أل

أ
أ

زي��د م�ن 
أ
ك��اذيب وألخ��دع أل�تي س�تمكنها م�ن إخف��اء 15رأهنت عل��ى ب��ث ألش��وفينية من�ذ أ

أ
عام��ا، فإنه��ا ل ت��دري بع��د م��ا ه�ي أل

يضا
أ
.ألحقيقة عن ألجماهير و عن نفسها أ

س�س ألتاريخي��ة أل�تي
أ
في ألوقت ألذي تقترب فيه ساعة ألحقيقة إذن، نرى من ألمفيد ألرج�وع قليل إل�ى أل�ورأء، لتوض�يح أل

دت إل�ى تبل�ور ه�ذأ ألنض��ال ف�ي إط��ار جبه�ة
أ
جل ألتحرر أل�وطني، و ألش��روط أل�تي أ

أ
قام عليها نضال ألشعب ألصحرأوي من أ

.ألبوليزأريو

يضا تحديد ألجذور ألتاريخية وألطبقية للش�وفينية ألمغربي��ة، و ألمس�ؤولية أل�تي يتحمله��ا ألنظ��ام
أ
وبموأزأة ذلك، سنحاول أ

.1976إلى حدود شن ألحرب ألستعمارية على ألشعب ألصحرأوي في يناير  1956ألملكي و ألبورجوأزية ألمغربية، منذ 

ثير أل��ذي مارس�ته مس�الة ألص�حرأء ألغربي�ة ف�ي تش��كل أليديولوجي�ة ألثوري�ة
أ
وفي مقال لحق سنعمل على تحدي�د م�دى ألت�ا

.ألمغربية

 

سس التاريخية لتشكل كل من الشعبين المغربي و الصحراوي) 1
ل
:حول ال

ربع��ة قرن��ا م��ن ألتاري��خ ألمغرب��ي"
أ
طل��ق س��رأح أل��ذين يض��عون موض��ع ش��ك أ

أ
ه��ذأ م��ا ص��رح ب��ه ألحس��ن ف��ي ح��ديثه ع��ن" ل��ن أ

فيم���ا يتعل���ق به���ذأ(ألمناض���لين ألماركس���يين أللينينيي���ن ألمعتقلي���ن، أل���ذين ين���ازعون ف���ي مغربي���ة ألص���حرأء، وه���و مح���ق 
كمله لتاري��خ ألمغ�رب، وأل��ذي تق�وم علي�ه ش�رعية ألملكي�ة) ألتشكيك طبعا

أ
ن موضوع ألنزأع هنا هو ألتصور ألبورجوأزي با

أ
ل

.ألعلوية

ربعي��ن1970في ص��يف 
أ
ب�ان ألتص�ور أل�وطني للبورجوأزي��ة ألمغربي�ة، وأل�ذي س�اد عل�ى ألس�احة ألسياس�ية ألمغربي�ة من�ذ أ

أ
، أ

س��نة، ع��ن إفلس��ها، و ذل��ك بتزكيته��ا لمخط��ط روج��ز ألمبري��الي أله��ادف إل��ى ع��زل ألمقاوم��ة ألفلس��طينية وتمهي��د ألطري��ق
سود ألتي قام بها ألملك حسين في نفس ألسنة

أ
يلول أل

أ
.لمجازر أ

ن منظمتن��ا ألماركس��ية أللينيني��ة 
أ
م��ام"م��ن ألمعل��وم أ

أ
سس��ت نتيج��ة ألقطيع��ة م��ع ح��زب ألتح��رر وألش��ترأكية"إل��ى أل

أ
، أل��تي تا

ح�زأب ألسياس�ية ألبورجوأزي��ة ألص��غيرة، ول��م يك��ن
أ
لعلي يعتة، لرفضها لهذه ألسياس�ة ولص��لحية ه�ذأ ألح��زب ومجم��وع أل

ن��ذأك
ل
لة ألصحرأء ألغربية، ولتضع ء أ

أ
ن تناهض منظمتنا ألتصور ألوطني للبورجوأزية ألمغربية لمسا

أ
لة- غريبا إذن، أ

أ
مس��ا

تحري��ر ألص��حرأء ألغربي��ة ف��ي إط��ار ألث��ورة ألعربي��ة، وف��ي نف��س أل��وقت ف��ي إط��ار ألنض��ال ألمش��ترك ألمن��اهض للمبريالي��ة ف�ي
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. ألمنطقة

ي�ة حرك�ة
أ
ظه��رت دون أس��تثناء،عجزها ألت�ام ع��ن ت��اطير أ

أ
حزأب ألصلحية ألتي تتبنى هذأ ألتصور، أ

أ
ن أل

أ
هذأ بالضافة إلى أ

مر ألنظام ألملكي مع نظام فرأنكو
ل
.جماهيرية في موأجهة ألستعمار ألسباني، وعجزها عن فضح تا

مام"، لعبت نوأة ألمناضلين ألثوريين ألذين سيؤسسون منظمتنا 1970ماي  4وفي ألمقابل، منذ 
أ
ألذين أفلتوأ" ء إلى أل

م��ن مرأقب��ة قي��ادة ح��زب ألتح��رر وألش��ترأكية ءأل��دور ألمح��رك ف��ي تنظي��م ألض��رأب ألع��ام أل��ذي ش��نه طلب��ة جامع��ة ألرب��اط
وقف مش��روع أتف��اق بي��ن ألحس��ن

أ
أحتجاجا على زيارة ألوزير ألسباني ألفرنكاوي لوبيز برأفو للمغرب، ذلك ألضرأب ألذي أ

.وفرأنكو، يهدف إلى ألستغلل ألمشترك لفوسفاط بوكرأع، في ظل سيادة ألستعمار ألسباني

لكن هذه ألقطيعة مع ألتصور ألوطني للبورجوأزية ألمغربية، كانت تفتقر وقتها إلى تحليل علم��ي لمفه��وم أل��وطن ألمغرب��ي
خ���رى

أ
ألمغ���رب"نفس���ه، لج���ذوره ألتاريخي���ة، لمحت���وأه ألجتم���اعي، لم���وقعه بالمقارن���ة م���ع تش���كل ألمجموع���ات ألوطني���ة أل

لة هوية هذأ ألوطن نفسها " ألكبير
أ
مازيغي  (لمسا

أ
م عربي ء أ

أ
خيرأ دأخل ألدينامية) عربي أ

أ
.ألعربية" ألقومية"ولموقعه أ

لي��س ألمج��ال هن�ا للقي�ام بتحلي��ل م��ن ه�ذأ ألن�وع، س��نك�تفي فق��ط برص��د س�ريع للمس��ارأت ألتاريخي��ة ألخاص�ة، أل�تي تش��كل
. ضمنها ألشعبان ألمغربي وألصحرأوي كل على حدة

:حول التشكل التاريخي للشعب المغربي) 1

بيض ألمتوسط مع قيام ألدولة ألغريقية
أ
لف ألسنين، ألتي أنطلقت بشمال ألبحرأل

ل
بخلف ألسيرورة ألتاريخية ألممتدة ل

وط��ان 
أ
و ألقومي��ات(ألقديم��ة أل��تي أنبث��ق عنه��ا تش��كل ت��دريجي لل

أ
ألم��وأزي لتفك��ك ألبني��ات ألقبلي��ة وأنته��اء خض��وع ألق��ن) أ

وط��ان وش��عوب جن��وب ألبح��ر ألمتوس��ط، ت��م ت��دريجيا
أ
س��مالية، ف��إن ألتش��كل ألت��اريخي ل

أ
لس��يده ألقط��اعي ، ث��م ب��روز ألرأ

ك�ثر أتساعا- وفي نفس ألوقت بالحفاظ على- كذلك بتجاوز
أ
.ألبنيات ألقبلية دأخل مجموعات أ

ن ه��اته ألس��يرورة ك��انت ق��د
أ
إذأ ك��ان ألس��لم ق��د لع��ب دورأ إي��ديولوجيا هام��ا ف��ي س��يرورة ألتج��اوز ه��اته، تج��در ألش��ارة إل��ى أ

ي ألبل��دأن ألثلث��ة أل��تي تش��كل إفريقي��ا ألش��مالية، ب��المعنى ألض��يق للكلم��ة،
أ
أنطلق��ت قب��ل مجيء ألس��لم ف��ي منطقتن��ا ء أ

ن-وألموج���ودة ش���مال ألص���حرأء، وه���ي ألمغ���رب وألجزأئ���ر وت���ونس
أ
مازيغي���ة، إذ أ

أ
 أل���تي تط���ورت به���ذه ألمنطق���ة ألحض���ارة أل

ولي، مدينة، بادية، وألتي تش��كل ف��ي
أ
ن تحتوي على عناصر تمفصل أ

أ
لف سنة، تمكنت في ذلك ألتاريخ من أ

ل
ربعة أ

أ
منذأ

ول��ى ذأت دلل��ة
أ
م��ا ألنش��اط ألقتص��ادي به��ذه ألمنطق��ة،. عه��د ألقرط��اجيين وأمت��دأدأته، كم��ا يس��ميها ألمؤرخ��ون، خط��وة أ

أ
أ

ساس�ا عل�ى ألزرأع��ة وتربي�ة ألماش�ية، بش�كل تك�املي ف�ي ظ��ل نم�ط عي�ش، إن ل��م يك��ن يتميزدأئم�ا بالس��تقرأر
أ
فك�ان يعتم�د أ

قل يعتمد على تنقلت فصلية ولمسافات محدودة
أ
.فإنه كان على أل

إن"... حي��ث يش�ير مؤلفه��ا " ألع��الم ألق��روي ألمغرب�ي"ولبد بهذأ ألصدد، من ألشارة إلى درأسة حديثة وهامة ف��ي موض��وع 
ك��ان قائم��ا عل��ى تركي��ب بي��ن ألزرأع��ة وتربي��ة ألماش��ية عل��ى ش��كل نظ��ام مختل��ط زرأع��ي ء رع��وي... نظ��ام ألس��تثمار ألس��ائد 
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ألقبائ��ل ألعربي��ة،إن ه��ذأ أل��تركيب ت��م تعزي��زه م��ع ق��دوم : "... وتض��يف ه��ذه ألدرأس��ة..." يناس��ب ألش��روط ألبيئي��ة ألمحيط��ة
يضا بعيدأ ع��ن ك�ل حتمي�ة إثني�ة،

أ
وخصوصا تلك ألتي وصلت فيما بين ألقرنين ألحادي عشر وألرأبع عشر ميلدي، وهنا أ

..." .فقد ساد ألنظام ألمختلط،ألزرأعي ء ألرعوي دأخل هذه ألمجموعات كذلك

ن هذه ألمجموعات ألبشرية وألزرأعية ء ألرعوية 
أ
ل��م تك��ن تش��كل مجموع��ات مغلق��ة ق��ادرة"ألمتكيفة مع ش��روط ألبيئ��ة"إل أ

.على تحقيق أك�تفائها ألذأتي

وعل��ى ألعك��س، ف��إن ألتكام��ل ألتج��اري، بي��ن ألزرأع��ة وألرع��ي، ك��ان بالك�ثاف��ة أل��تي س��محت، بتك���وين ش��بكات ألم��دن ء
وطان

أ
ساس ألموضوعي لتك�تل هؤلء ألسكان في شعوب وأ

أ
.ألبوأدي ألتي تمثل أل

إن ه��ذه ألدينامي��ة ألتاريخي��ة، ق��د. لك��ن ه��ذأ ألتش��كل، ف��ي إدم��اجه للكيان��ات ألقبلي��ة، ح��افظ عل��ى ألخصوص��يات ألجهوي��ة
وج حضارته، لكن في نفس ألوقت، س��تعرف ه�ذه

أ
تسارعت مع قدوم ألسلم، ومع ألنفتاح على ألعالم ألعربي، وهو في أ

شكال
أ
وليغارشيات ألقبلي��ة أل��تي تح��الفت م��ع ألبورجوأزي��ات ألميركنتيلي��ة ألجدي��دة ألدينامية أ

أ
 خاصة للصرأع ألطبقي بين أل

ء أل��تي تك��ونت بارتب��اط م��ع ه��ذأ ألنفت��اح ء لك��ي تش��كل دول��ة أمبرأطوري��ة مركزي��ة مس��يطرة م��ن جه��ة، وجم��اهير فلح��ي
.ألقبائل ألتي كانت تناضل ضد هذه ألسيطرة، للحفاظ على أستقلليتها 

ج�ل ألحف��اظ عل�ى ألس�تقللية وألخصوص��ية
أ
في خض��م ه�ذأ ألص�رأع، أل�ذي ه�و ف�ي نف��س أل�وقت ص�رأع طبق�ي، وص�رأع م�ن أ

ن بالنس��بة ل��دولتي بورغوأط��ة ونك��ور، أل��تي
أ
ألجهوي��ة، أل��تي وص��لت أحيان��ا ح��د تش��كيل دول قائم��ة ب��ذأتها، كم��ا ه��و ألش��ا

عاشت لفترأت طويلة جدأ، كانت جماهير فلحي ألقبائل تضع في مقابل ألتصور ألرسمي للسلم ألذي ت��دعو إلي��ه ألدول��ة
ك�ثر أقترأب��ا م��ن أل�دعوأت

أ
ألمبرأطوري��ة ألمركزي��ة ألمنق��ول ع��ن ألديولوجي��ات ألمبرأطوري��ة للش��رق، تص��ورأ ش��عبيا للس��لم أ
ك�ثر من تيار صوفي بالمغرب

أ
ولى للرسول وللسلم ألخوأرجي، وهو ألتصور ألذي نجده عند أ

أ
.أل

إن إح�دى أل�دوأفع ألجوهري�ة، ك�ذلك، ف�ي تش�كل مث�ل ه�ذه أل��دول ألمبرأطوري��ة ألمركزي�ة، ك�ان يتمث�ل ف�ي ألس�يطرة عل�ى
س�وأق ع��بر

أ
مناف��ذ تج��ارة ألقوأف��ل بش��مال ألص��حرأء، ه��ذه ألقوأف��ل أل��تي ك��انت تنق��ل أساس��ا أل�ذهب م��ن غان��ا ألقديم��ة إل��ى أل

وربي��ة، فيم��ا
أ
ص��بح ه��ذأ ألطري��ق متج��اوزأ بس��بب ألتط��ور أل��ذي عرفت��ه ألملح��ة أل

أ
بي��ض ألمتوس��ط، وعن��دما أ

أ
منطق��ة ألبحرأل

يتعل��ق بالمس��افات ألطويل��ة، ف��إن ه��ذه ألدول��ة ألمبرأطوري��ة ألمركزي��ة ء وأل��تي س��تتحول إل��ى ألبني��ة ألطفيلي��ة أل��تي تك��ون
س���وأق) ألحب���وب(ألمخ���زن ء ق���د ظل���ت قائم���ة بفض���ل نهبه���ا للنت���اج ألزرأع���ي 

أ
ج���ل تص���ديره إل���ى أل

أ
للقبائ���ل ألخاض���عة م���ن أ

سلحة وألمال ألضروريين للحف��اظ عل��ى س��يطرتها عل��ى ه��ذه ألقبائ��ل،
أ
وربية ألصاعدة، مقابل ألحصول على أل

أ
سمالية أل

أ
ألرأ

ساس ألذي قامت عليه ألدولة ألعلوية
أ
لكنن��ا يج��ب. وألمحافظة على بنيتها ألطفيلية، وهذأ ما يمثل في ألجوهر، ألدور وأل

ن ألبورجوأزية ألميركنتيلية ألكبيرة في ألمدن ألرئيسية، ستصبح منذ ذلك أل�وقت ج�زءأ مكون�ا للطبق�ات
أ
ن نفهم كذلك با

أ
أ

وبالمقاب���ل، وف���ي موأجه���ة ه���ذأ ألنه���ب وطفيلي���ة ألمخ���زن، ف���إن جم���اهير فلح���ي. ألس���ائدة ف���ي ه���ذه أل���دول ألمبرأطوري���ة
طل���س

أ
ومل���و ف���ي أل

أ
ي���ت أ

ل
ألقبائ���ل، ق���د ع���ززت تلحمه���ا ف���ي كيان���ات جهوي���ة حقيقي���ة، كم���ا ه���و ألح���ال بالنس���بة لكونفدرألي���ة أ
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طل��س ألك��بير بمرأك��ش
أ
ألمتوس��ط، وألجمهوري��ة ألريفي��ة، ف��ي بدأي��ة ألق��رن ألح��الي، وألمعاه��دة ألمش��تركة لقبائ��ل س��وس وأل

.لموأجهة تصاعد ألفيودأليين ألكبار ألمدعمين من طرف ألمخزن وألمبريالية

س��اس ألت��اريخي للتص��ور ألبورج��وأزي ألمغرب��ي لل��وطن وللنظ��رة ألمخزني��ة لتاري��خ ألمغ��رب
أ
لك��ن  .   ه��ذأ ه��و م��ا يش��كل إذن أل

ن تبل��ور م��ن جهته��ا تص��ورأ مغ��ايرأ، يكش��ف ألحقيق��ة ع��ن نض��الت
أ
ن��ه ك��ان عل��ى ألحرك��ة ألثوري��ة ألمغربي��ة أ

أ
نتص��ور بالمقاب��ل أ

نظم��ة ألمركزي��ة ألمض��طهدة له��ا، مبل��ورة ف��ي مش��روعها ألث��وري نفس��ه
أ
جم��اهير ألفلحي��ن خلل ق��رون عدي��دة ف��ي موأجه��ة أل

ن��ه .  ألجوأب ألفعلي ألمعبر عن مطامحه��ا ألقديم�ة
أ
وه�ذأ م�ا يتجس��د تحدي��دأ ف��ي مش��روع جمهوري��ة ألمج��الس ألش�عبية، عل��ى أ

سيس��ية لمنظمتن��ا 
أ
طروح��ات ألتا

أ
ن��ه إذأ ك��انت أل

أ
ك�ثر، إذ أ

أ
م��ام"يج��ب ت��دقيق مض��مونه أ

أ
عط��ت حي��زأ هام��ا له��ذه" إل��ى أل

أ
ق��د أ

نه��ا
أ
ألنضالت، ووضعت تصورأ مغايرأ تماما للسلطة ألثورية، ألذي سيتجسم في مفهوم جمهورية ألمجالس ألش��عبية، إل أ

ن تتجاوز بما فيه ألك�فاية تصور ألبورجوأزية ألمغربي��ة ألس��ائد للتاري��خ،
أ
لم تستطع وقتها ء في سنوأت ألسبعينات ء من أ

مازيغي��ة، أل��تي ب��دونها ل يمك��ن درأس��ة ألتاري��خ ألمغرب��ي درأس��ة
أ
لة أل

أ
ة ألكافيى��ة لمعالج��ة ألمس��ا

أ
نن��ا ل��م تك��ن لن��ا ألج��رأ

أ
ذل��ك أ

ن��ه ك��ان لن��ا ش��رف ألتموق��ف وألتض��امن دون تن��ازل م��ع نض��ال ألتح��رر أل��وطني للش��عب ألص��حرأوي،
أ
ص��حيحة، ب��الرغم م��ن أ

.ومع حقه في تقرير مصيره، وهذأ ما يسجله ألتاريخ، وسيظل مفخرة لمنظمتنا

عله ء
أ
وض��حنا أ

أ
حيان��ا ء نظ��رأ لقص��ور نظرتن��ا لتاري��خ ألمغ��رب، كم��ا أ

أ
لة ألصحرأء ألغربية قد تضمنت أ

أ
ن مسا

أ
إن موأقفنا بشا

سس ألتاريخية لتشكل ألشعب ألصحرأوي، وظلت بعض ألعرأقيل تحول دون معالج��ة
أ
بعض ألغموضات فيما يتعلق بال

لة جماهيريا، وبالموضوعية أللزمة
أ
.هذه ألمسا

ك�ثر
أ
وف��ي إط��ار تج��اوز ض��يق نظرتن��ا تل��ك، للقض��اء عل��ى ألغموض��ات وألعرأقي��ل أل��تي ترتب��ت عنه��ا، وك��ذلك ف��ي إط��ار عم��ل أ

تص��ميما وتماس��كا تج��اه ألمن��اطق ذأت ألط��ابع ألق��روي ألغ��الب، يتحت��م علين��ا تعمي��ق وت��دقيق مفه��وم جمهوري��ة ألمج��الس
ج��ل تمكي��ن ألجم��اهير ألكادح��ة ف��ي ك��ل

أ
ألش��عبية، بالعتم��اد عل��ى أس��تيعاب تاريخن��ا ووأق��ع ألبادي��ة ألمغربي��ة، وذل��ك م��ن أ

رأضيهم وفضائهم على ألمستوى أل��وطني، كم��ا عل��ى
أ
سيادأ على أ

أ
ن يصبحوأ أ

أ
ألبلد، وعلى وجه ألخصوص ألفلحين، من أ

.ألمستوى ألجهوي

:  حول التشكل التاريخي للشعب الصحراوي )2

ص��ل م��ن نف��س ألس��كان أل��بربر ء أللي��بيين أل��ذين حل��وأ قب��ل 
أ
لف س��نة تقريب��ا، بم��ا 4إن ألش��عب ألص��حرأوي ق��د تش��كل أ

ل
أ

ن بمنطقة 
ل
فارق��ة ء ألس�ود، أل�ذين" ألمغرب ألك�بير"يسمى أل

أ
، ليمل�ؤوأ ألف�رأغ أل�ذي نت��ج ع��ن رحي��ل ألس�كان ألمزأرعي��ن أل

س�اس إل�ى جف�اف ألص�حرأء وأتس�اع ألمنطق�ة
أ
دت بال

أ
ترأجعوأ إلى ما ورأء جن�وب ألص�حرأء، نتيج�ة ألتغي��رأت ألمناخي�ة أل�تي أ

ن ألشروط ألمختلفة جذريا في ك�ل م�ن إفريقي��ا ألش�مالية . شبه ألجافة بإفريقيا ألشمالية
أ
م��ن) ب�المعنى ألض�يق للكلم�ة(إل أ

خ��ذه تش���كل
أ
ن يس��لك ألش���عب ألص���حرأوي ف��ي تش��كله مس��ارأ غي��ر أل��ذي أ

أ
جه��ة، وألص���حرأء م��ن جه��ة ثاني��ة س��تؤدي إل��ى أ

.ألشعب ألمغربي
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ساس��ا عل�ى إدخ��ال ألجم��ال ألمس�توردة م��ن- لقد نظم ألسكان ألبربر
أ
قاموأ بالصحرأء حي��اتهم، بالعتم��اد أ

أ
ألليبيين، ألذين أ

ألتربي��ة م��ن جه��ة، وألتنق��ل وحم��ل ألبض��ائع ف��ي تج��ارة ألقوأف��ل ألص��حرأوية م��ن جه��ة: ألش��رق، وذل��ك لغرض��ين متك��املين
ثاني���ة، وذل���ك عل���ى أمت���دأد ك���ل ألمنطق���ة أل���تي ستس���مى فيم���ا بع���د ببلد ألم���ور أل���تي تغط���ي ح���وألي ثل���ثي ش���مال موريطاني���ا

ك�بر. ألحديثة، بالض�افة إل�ى ألص�حرأء ألغربي�ة ألحالي�ة
أ
همي�ة أ

أ
ورغ��م أرتب��اط ألس�تعمالين، ف�إن تربي��ة ألجم�ال ق�د أك�تس��ت أ

ح����وأل ألمناخي����ة
أ
بالمقارن����ة م����ع أس����تخدأمها ف����ي ألتنق����ل وحم����ل ألبض����ائع ء وخصوص����ا ف����ي ألس����اقية ألحم����رأء ء نتيج����ة أل

قل جفافا وحدة مما علي�ه من��اخ ألص�حرأء، ألقاري�ة، ه�ذأ،
أ
ألمناسبة، وألتي وإن كانت قاسية نسبيا فإنها تبقى رغم ذلك، أ

ن��ه
أ
بالض��افة إل��ى وج��ود ح��وأجز طبيعي��ة أل��تي ه��ي عب��ارة ع��ن من��اطق ص��حرأوية خالي��ة ء ك�تيريس ألغربي��ة ء ه��و م��ا يفس��ر أ

ولد دلي��م، 
أ
نفس��هم قب��ائلهم م��ن ألرقيب��ات إل��ى أ

أ
ه��ل ألس��احل كم��ا يس��مون، ه��م أ

أ
ن ألص��حرأويين ء أ

أ
تمي��زوأ- ب��الرغم م��ن أ

م��ازيغيون- وه��م ع��رب " ( ط��رأح ألبيض��ان"دأئما بالعدي��د م�ن ألخص��ائص ألمش��تركة ء ثقافي��ا وتاريخي��ا ء م�ع ألم��ور س�كان 
أ
أ

ي ألصحرأويين ء يشكلون كيانا مستقل)ألذين يقطنون موريطانيا ألحديثة 
أ
.، فإن هذأ ل ينفي في شيء من كونهم ء أ

يضا، وبالملموس ألختلف ألموضوعي ء تاريخيا ء ف��ي تش��كل ك��ل
أ
عله، يبين أ

أ
خرى، فإن ما تطرقنا إليه أ

أ
ما من جهة أ

أ
أ

صل مشترك
أ
.من ألشعبين ألمغربي وألصحرأوي، برغم من أنحدأرهما من أ

يض���ا، س���يؤدي ع���امل ألس���لم وأللغ���ة ألعربي���ة 
أ
دخلته���ا قبائ���ل بن���ي حس���ان، وأل���تي س���تزيح ت���دريجيا أللغ���ة- وهن���ا أ

أ
أل���تي أ

مازيغية لتقضي عليها نهائيا فيما بعد ء إلى أنطلق سيرورة تجاوز ألهياكل ألقبلية ألجامدة 
أ
و ألمتحج��رة(أل

أ
، لك��ن، وبم��ا)أ

س��اس ش��بكة م��دن 
أ
ين��ا س��ابقا ء ل��م ترتك��ز عل��ى أ

أ
ن ه��ذه ألس��يرورة ء بعك��س م��ا ح��دث ف��ي ألمغ��رب كم��ا رأ

أ
ب��وأدي، وذل��ك/أ

سباب بديهية، فإن 
أ
ألقبلية دأخل مختلف ألكونفدرأليات ألقبائلية، ستظل هي ألطابع ألمهيمن ف��ي ألص��حرأء"ألعصبية"ل

.1956ألغربية إلى حدود سن 

ن ألمحاولة ألرئيسية لتجاوز إطار ألكونفدرأليات، وألرقي به��ا إل��ى مس�توى ألدول��ة ء وه�ي دول�ة ألمرأبطي��ن ء
أ
هذأ ما يفسر أ

ف�إذأ ك��ان يوس��ف ب��ن. (ل��م تس��تطع تخط�ي ألط��ابع ألم��برأطوري، وأل�تي ك��انت بالنس��بة للص��حرأء ألغربي�ة، ف�وق ذل�ك ع�ابرة
بي بكرألمغربيةتاشفين هو مؤسس دولة ألمرأبطين 

أ
، تبين بوضوح أنفصال هذه ألدولة عن)أللمتوني(،فإن قطيعته مع أ

صلها، وأستمرت بذلك ألقبائل ألصحرأوية، وبمعزل عن هذه ألمبرأطورية، على نمطها ألقديم 
أ
).ألتقليدي(أ

ث��ارأ وأنعكاس��ات
ل
نه��ا س�تترك أ

أ
خذ طابع��ا مغ��ايرأ، كم�ا أ

أ
جل تجاوز ألهياك��ل ألقبلي�ة ألتقليدي�ة، س�تا

أ
إن ألمحاولة ألثانية، من أ

مر بمحاولة ألشيخ ماء ألعينين في نهاية ألقرن 
أ
همية، بالمقارنة مع سابقتها، ويتعلق أل

أ
.وبدأية ألقرن ألحالي 19ذأت أ

ن بالنس��بة لعب��د ألكري��م
أ
فبتعبئته للقبائل ألصحرأويةعلى قاعدة ألنض��ال ألمش�ترك ض�د ألت�دخل ألمبري��الي ء كم�ا ه�و ألش��ا

ك�ثر، يعت�بر ألش��يخ م�اء
أ
ج��ل تعزي�ز وح�دة ه�ذه ألقبائ��ل أ

أ
ألخطابي مع قبائل ألريف فيما بعد ء وباعتماده على ألسلم من أ

.ألعينين بحق، رأئد حرب ألتحرير ألشعبية بالصحرأء ألغربية

فلق��د ك��ان س��لطان ألمغ��رب يحك��م ألدول��ة ألس��لمية ألوحي��دة ألقائم��ة: ويج��در بن��ا ألوق��وف هن��ا قليل عن��د بع��ض ألحق��ائق

6



www.30aout.info

مي�ر ألم�ؤمنين"ككيان بالمنطقة، وهو فوق ذل�ك ك�ان ل�ه لق��ب 
أ
 م�اء ألعينيى��ن إل�ى ألتح��الف"أ

أ
ن يلج��ا

أ
، ل�ذلك ك�ان طبيعي��ا أ

،إذ س�يوقف بإيع��از م�ن1910لك�ن ألس�لطان ألعل�وي عب�د ألحفي��ظ س�يخون ه�ذأ ألتح�الف ف�ي . معه ضد ألغزأة ألمبرياليين
خي��ر إل��ى ألعتم��اد عل��ى

أ
س��لحة أل��تي ك��انت ترس��ل إل��ى م��اء ألعيني��ن، مم��ا دف��ع ه��ذأ أل

أ
ألمبريالي��ة ء جمي��ع ألم��دأدأت م��ن أل

.ألقوى ألشعبية، حيث نجح في ضم ألقبائل ألسوسية، إلى ألنضال ألمشترك مع ألقبائل ألصحرأوية ضد ألستعمار

ن ألهيب���ة أب���ن م���اء ألعيني���ن، سيوأص���ل ويق���ود ألنض���ال، ف���ي موأجه���ة تخ���اذل وخيان���ة عب���د ألحفي���ظ، ه��ذأ
أ
نعل���م ك���ذلك، أ

.ألنضال ألذي سيتطور فيما بعد ليصبح ثورة حقيقية مناهضة للمبريالية وللقطاع في نفس ألوقت

وهكذأ، فإذأ كانت هناك روأبط قوي��ة بي��ن ألش��عب ألص��حرأوي وألش��عب ألمغرب��ي، وه��ي قائم�ة فعل، فه��ي قب��ل ك�ل ش�يء
جل تحرير كامل بلدأن ألمغرب ألكبير، ه�ذأ ألنض�ال ألمش�ترك أل�ذي

أ
روأبط صهرها ألنضال ألمشترك ضد ألمبريالية من أ

ك�ثر في سنوأت 
أ
.1959 ء 1955سيتعمق أ

لة 
أ
ما فيما يخص مسا

أ
خ��رى ء ف�ي تاري��خ ألقبائ��ل ألص��حرأوية، فل�م" ألبيعة"أ

أ
لسلطان ألمغ�رب، وأل�تي نج��دها ء م�ن ف�ترة ل

كي��د للرأب��ط أل��ديني ألمش��ترك وه��و ألس��لم، أل��ذي ك��ان يتجس��د ف��ي ش��خص 
أ
ك�ثر م��ن تا

أ
ب��دأ أ

أ
مي��ر ألم��ؤمنين"تك��ن أ

أ
ألوحي��د" أ

عله، ولي��س له��ذه 
أ
وض��حنا أ

أ
حرى وطن��ي،" ألبيع��ة"ألذي يحمل هذأ أللقب ألديني بالمنطق�ة، كم��ا أ

أ
ي مغ��زى سياس�ي فب��ال

أ
أ

يض��ا حك��م محكم��ة له��اي. إل ف��ي ح��دود م��ا ك��ان يجم��ع مص��ر محم��د عل��ي بالخليف��ة ألعثم��اني ف��ي إس��طنبول
أ
وه��ذأ م��ا يؤك��ده أ

ك�توبر 
أ
ن1975ألصادر في أ

أ
.، خلفا لفترأءأت ألحسن بهذأ ألشا

II  مام الخيانات المخزنية1976و  1956تشكل حركة التحرر الوطني للشعب الصحراوي ما بين
ل
: ا

ول تشتيت للشعب الصحراوي1958خيانة ) 1
ل
:، ا

إن تلحم جيش ألتحرير ألمغربي وألجزأئري ف�ي جن��وب ألمغ�رب وف�ي ألمن��اطق ألص��حرأوية ألمحيط�ة، أبت�دأءأ م��ن ألنص��ف
مل في نفوس شعوب ألمنطقة1956ألثاني من سنة 

أ
.، في معركة وأحدة ضد ألستعمار، سيزرع أل

و ألنيوكولونيالي�ة(ففي ألوقت أل�ذي دخل��ت ألبورجوأزي��ة ألمغربي�ة ب��إيكس ليب�ان ف�ي أس��ترأتيجية ألس�تعمار ألجدي�د 
أ
ك�ان) أ

كمله، وه��ي
أ
ن يت���م تحري��ر ألمغ���رب ألعرب��ي ب��ا

أ
جي���ش ألتحري��ر ف��ي جن��وب ألمغ��رب، ي��دعو إل��ى ألس��تمرأر ف��ي ألنض��ال إل��ى أ

خيري��ن 1958إل�ى  1956ألمعركة ألتي سيخوضها جيش ألتحري�ر م�ن 
أ
ب�دعم م�ن س�كان س�وس وألص��حرأء ألغربي�ة، ه�ؤلء أل

ب�دأ خلل ك�ل ه�ذه ألم�دة ألتوغ�ل
أ
ظلوأ ولم�دة نص��ف ق�رن م�ن ألمع��ارك يتص�دون للس�تعمار ألس�باني، أل�ذي ل�م يس�تطع أ

همة
أ
رأضي ألصحرأوية وأحتللها بصفة دأئمة، كما وفروأ لجيش ألتحريرفي ألجنوب قاعدة أسترأتيجية بالغة أل

أ
.دأخل أل

وس��يظهر جي��ش ألتحري��ر ب��الملموس م��دى ألق��وة ألسياس��ية وألعس��كرية أل��تي يت��وفر عليه��ا، وذل��ك بتنظيم��ه وقي��ادته ودعم��ه
يت باعمرأن ضد أحتلل ألستعمار ألسباني لمنطقة إفني في نونبر 

ل
، وه��ي ألنتفاض��ة أل��تي س��تنجح1957لنتفاضة قبائل أ

في تحري��ر ه�ذه ألمنطق�ة بص��فة ش��به تام�ة، ب��ل وك��انت عل�ى وش�ك ط��رد ألجي��ش ألس�باني كلي��ا م��ن ألمنطق�ة ألم�ذكورة، ل�ول
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ن ألع��رش ألعل��وي وألبورجوأزي��ة ألمغربي��ة ألك��بيرة كان��ا ع��ازمين عل��ى
أ
وأم��ر محم��د ألخ��امس، ذل�ك أ

أ
أنص��ياع جي��ش ألتحري��ر ل

مين أس���تمرأرية ألمص���الح ألمبريالي���ة بالمنطق���ة ف���ي إط���ار ألتعام���ل ألنيوكولوني���الي م���ع ألمبريالي���ة ألفرنس���ية، أل���ذي ت���م
أ
ت���ا

سيسه في نونبر 
أ
.لسيل سان كلودمن خلل معاهدة  1956تا

رك���ان ألق���وأت ألمس���لحة ألملكي���ة، بفت���ح1956ب���ل وقب���ل ذل��ك، خلل ص���يف 
أ
ن���ذأك، ورئي���س أ

ل
، ق���ام ألحس���ن ول���ي ألعه���د أ

ك��ادير، ليتمك��ن م��ن تم��وين ق��وأته ألموج��ودة بمنطق��ة تن��دوف، وبع��د معرك��ة
أ
م��ام ألجي��ش ألفرنس��ي، أنطلق��ا م��ن أ

أ
ألطري��ق أ

ن تض�ع ح�دأ نهائي��ا لجي�ش ألتحري��ر ب�الجنوب، وس�حق ألش��عب ألص��حرأوي ف�ي- إيفني
أ
عله ء ق��ررت ألمبريالي�ة أ

أ
ين��ا أ

أ
كم�ا رأ

م��ام ألمح��اولت ألعدي��دة وألمتك��ررة للحتلل ألس��تعماري
أ
ن��ه ظ��ل ص��امدأ ل يلي��ن أ

أ
وله��ذأ. أل��وقت ذأت��ه، ذنب��ه ف��ي ذل��ك أ

يكوفيككون"ألغ���رض، ت���م تنظي���م م���ا يس���مى بعملي���ة وأل���تي ت���م ألتهي���ئ له���ا بص���فة مش���تركة م���ن ط���رف ألجيش���ين ألفرنس���ي" اإ
وألس�باني، وب��دعم ء ف�ي ألش�مال ء م�ن ألق�وأت ألمس�لحة ألملكي�ة ألمغربي�ة، وأل�تي ك��انت مهمته�ا س�د ألطري��ق م�ن جه�ة
ألش��مال، وإتم��ام ط��وق ألحص��ار ألمض��روب عل��ى جي��ش ألتحري��ر جنوب��ا م��ن ط��رف ألجي��ش ألفرنس��ي ألق��ادم م��ن موريطاني��ا،

وقامت على إثر ذلك، ألجيوش ألستعمارية بقوأته��ا. وغربا على طول شوأطئ ألصحرأء ألغربية من طرف ألجيش ألسباني
نح��اء ألبلد لم��دة ش��هرين، م��ن ف��برأير إل�ى م��ارس 

أ
، وعمل��ت1958ألبرية وألبحرية مجتمعة بب��ث ألرع��ب وألره��اب ف��ي ك�ل أ

رض أجدأده
أ
نوية ألمسلحة لجيش ألتحرير، وعلى طرد جزء هام من ألشعب ألصحرأوي خارج أ

أ
.على تفتيت وسحق أل

، ي��ذكرنا بم��ا ق��ام ب��ه نظيرهم��ا1958إن م��ا ق��امت ب��ه جي��وش ألس��تعمار ألس��باني وألفرنس��ي تج��اه ألش��عب ألص��حرأوي ف��ي 
ي في عام (ألحتلل ألصهيوني تجاه ألشعب ألفلسطيني عشر سنوأت من قبل
أ
).1948أ

لكن من رحم هذأ ألجزء ألمشرد من ألشعب ألصحرأوي، خمسة عشرة سنة بع��د ذل�ك، وس��ط مخيم��ات ب��المنفى، وب��دعم
م��ن ق��دماء ألمق��اومين ألص��حرأويين، س��يولد جي��ل جدي��د م��ن ألمناض��لين، أل��ذين سيؤسس��ون فيم��ا بع��د جبه��ة ألبوليزأري��و

ج��ل ألتح��رر أل�وطني، وأل��تي)ألجبهة ألشعبية لتحرير ألساقية ألحمرأء ووأدي ألذهب(
أ
، وسيخوضون ألك�فاح ألمسلح من أ

.ستتمكن من أن تلف حولها مجموع ألشعب ألصحرأوي، سوأء في ألمنفى أو دأخل ألصحرأء ألغربية ألمحتلة

رادة التحرر الوطني لدى الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليزاريو) 2 :تبلور اإ

ص��ابت ألش��عب ألفلس�طيني ف�ي 1958إن تشتيت ألشعب ألصحرأوي ف�ي 
أ
،1948، ك�ان بمثاب�ة نكب��ة ل�ه، تش�به تل�ك أل�تي أ

ول��ى ل��بروز ألش��عب ألص��حرأوي
أ
كش��عب ذي كي��ان خ��اص، وأع: ولكنه��ا كمثيلته��ا ه��اته، حمل��ت ف��ي نف��س أل��وقت ألب��ذور أل

.بذأته، ومنظم بشكل مستقل

، إضافة إل�ى م�ا عرفت�ه ألص��حرأء ألغربي�ة م��ن تح�ولت، نتيج��ة عوأم�ل ألتفكي�ك1958على ألمستوى ألبنيوي، فإن تشتيت 
ي خي��ار

أ
ألتي س�ببها ألت�دخل ألس��تعماري ألس�باني، س�يؤدي إل�ى زعزع��ة ألهياك�ل ألقبلي�ة ألتقليدي�ة، حي��ث ل�م يب��ق هن�اك أ

رأدت ألحف��اظ عل��ى هويته��ا، س��وى تحقي��ق ألن��دماج ألسياس��ي وألثق��افي بالرتك��از عل��ى
أ
أم��ام ألجم��اهير ألص��حرأوية، إن ه��ي أ

.أنحدأرها من أصل مشترك كشعب صحرأوي
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ولى إلى عوأم��ل دأخلي��ة، ف��إنه يج��د
أ
إل أن هذأ ألندماج نفسه جاء نتيجة مخاض عسير وموجع، وإن كان يرجع بالدرجة أل

تي ض��من س��يرورة ألث��ورة 1956/1973م��برره ك��ذلك ء ف��ي تل��ك ألف��ترة 
أ
وأل��تي س��تعرف ميلد جبه��ة ألبوليزأري��و ء ف��ي ك��ونه ي��ا

.ألعربية ألمتصاعدة في تلك ألفترة

ولى ألمحاولت تتمثل في قيام 
أ
سس�ها س�يدي أبرأهي�م بص�يري ف�ي"حركة تحري�ر ألس�اقية ألحم�رأء ووأدي أل��ذهب"إن أ

أ
أل�تي أ

خي��ر ف��ترة هام��ة ف��ي حي��اته ب��المغرب أل��ذي ألتح��ق ب��ه وه��و ل ي��زأل ش��ابا، ف��ي إط��ار عملي�ة. نهاي��ة ألس��تينات
أ
لق��د قض��ى ه��ذأ أل

طفال ألصحرأويين، ألتي نظمها ألمقاتلون ألصحرأويون سنة 
أ
، وحصل على شهادة ألبكالوري��ا بمدين��ة1957أخلء مئت أل

نهى درأساته ألعليا بالقاهرة ودمشق، ثم عاد إلى ألمغرب سنة 
أ
سس ألجري��دة ألص��حرأوية-1966ألدأر ألبيضاء، وأ

أ
، حيث أ

لك��ن، وكم��ا ح��دث م��ع ألطلب��ة ألص��حرأويين أل��ذين سيؤسس��ون جبه��ة ألبوليزأري��و فيم��ا". ألش��هاب"ذأت ألت��وجه ألرأديك��الي 
حزأب ألبورجوأزية وألبورجوأزية ألصغيرة ألمغربية، لم تكن لتشجع هذه ألمب��ادرة،

أ
بعد، فإن ألنظام ألملكي ، وكذلك أل

.1967مما دفع ببصيري للعودة إلى ألصحرأء ألغربية في نهاية عام 

دى إل��ى تفكي��ك ألهياك��ل ألقبلي��ة ألص��حرأوية، ع��رف ألس��كان
أ
ف��ي نهاي��ة ألس��تينات، وبفع��ل ألت��دخل ألس��تعماري، أل��ذي أ

س��اس ف��ي ألدأخل��ة وألس��مارة
أ
رأض��يهم، نوع��ا م��ن ألتم��دن وحرك��ة تعمي��ر متمرك��زة بال

أ
ألص��حرأويون، أل��ذين ل��م يبع��دوأ ع��ن أ

خيرتين ستعرفان تشكيل 
أ
ه��دأف" حركة ألتحرير"وألعيون، هاتين ألمدينتين أل

أ
ألمنظمة بشكل س��ري، وأل��تي وض��عت كا

.مزدوجة لها، تحقيق ألستقلل ألوطني وألقضاء على ألبنيات ألقبلية

ول مظ��اهرة جماهيري��ة بمدين��ة ألعي��ون تنظمه��ا 1970يوني��و  17وف��ي 
أ
، وه��ي ألمظ��اهرة أل��تي ت��م"حرك��ة ألتحري��ر"، س��تندلع أ

قمعه��ا بوحش��ية رهيب��ة س��قط خلله��ا ألعدي��د م��ن ألش��هدأء، وأعتق��ل ألمئت م��ن ألمناض��لين أل��ذين ت��م نفيه��م إل��ى ألمغ��رب
بد
أ
.وموريطانيا، كما تم على إثرها، أختطاف محمد بصيري ليختفي بعدها إلى أل

جل ألستقلل ألوطني، سيضطلع به ألطلب��ة ألص��حرأويون ، أل��ذين سيؤسس��ون ثلث
أ
ن مشعل موأصلة ألنضال من أ

أ
إل أ

.سنوأت بعد ذلك، جبهة ألبوليزأريو

بن��اء ع��ائلت أللجئي��ن ألص��حرأويين أل��ذين أض��طروأ إل��ى ألرحي��ل إل��ى ألمغ��رب ف��ي
أ
طف��ال، أ

أ
لف أل

ل
وأل��ذين 1958م��ن بي��ن أ

أس��تطاعوأ أللتح��اق بالم��دأرس ألمغربي��ة، تمك��ن بض��ع عش��رأت منه��م، م��ن ألوص��ول إل��ى مرحل��ة ألتعلي��م ألع��الي، وألتحق��وأ
إلى جانب ألحركة ألماركس��ية ء أللينيني��ة- بجامعة ألرباط، ألتي كانت تعرف بدورها نشاطا سياسيا وإديولوجيا هاما ألذي 

ول، ت��اثير ألث��ورة ألفلس��طينية، ونه��وض ألحرك��ات ألتحرري��ة ألمس��لحة ف��ي
أ
ن��ذأك ء لع��ب في��ه أل��دور أل

ل
ألمغربي��ة ألناش��ئة أ

نف���اس"م���ن مجل���ة  19ونحي���ل ألق���ارئ به���ذأ ألص���دد عل���ى ألع���دد (ألع���الم، بم���ا فيه���ا إفريقي���ا 
أ
1971ألص���ادر بتاري���خ ين���اير " أ

).وألمخصص لحركات ألتحرر ألفريقية، وذلك على سبيل ألمثال ل ألحصر

في ظل هذأ ألوأق��ع، س��يعمل ألطلب�ة ألص��حرأويون، ألح�املون لهم�وم ومعان��اة ش�عبهم، أل��ذي ع��انى ك�ثيرأ م�ن ألتش��تت ف�ي
ح��دأثه من��ذ ص��غرهم، إل��ى مذبح��ة ألعي��ون ف��ي يوني��و 1958

أ
نفس��هم به��دف تحري��ر1970، حي��ث عايش��وأ ك��ل أ

أ
،عل��ى تنظي��م أ
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ن، مح��اولت ه�ؤلء ء دون ج��دوى ء للحص�ول عل�ى دع�م ألق�وى ألسياس�ية ألمغربي�ة. وطنهم
ل
ح�د أل

أ
ول�م يع�د يخف��ى عل�ى أ

ما فيما يخص ألنظام ألملكي، فإن دروس تجربتهم ألمري�رة مع�ه خلل ق�رن،. ألمنحدرة من ألبورجوأزية ألوطنية ألسابقة
أ
أ

ن
أ
فادتهم ك�ثيرأ بهذأ ألشا

أ
.قد أ

نف��اس"وف��ي ه�ذأ ألس��ياق نش��رت مجل��ة 
أ
ي مباش��رة قب��ل أعتق��الت (1972ألص��ادر بتاري��خ ين��اير 7/8ف��ي ع��ددها ألم��زدوج" أ

أ
أ

نص���ا ذأ قيم���ة تاريخي���ة، لك���ونه ينبن���ي عل���ى ح���وأرأت مفص���لة م���ع مص���طفى ألس���يد أل���وألي، وألمعن���ون)��� 1972نهاي���ة ين���اير 
رض ألص���حرأء"ب

أ
(76إل��ى  66، م���ن ص"فلس���طين جدي���دة عل���ى أ ن ألمق���ال ت���م ت���وقيعه باس���م هيئ��ة تحري���ر 

أ
ون���ذكر هن��ا ب���ا

ي م��ن ط��رف مس��ؤولين قي��اديين ع��ن ألمنظم��تين ألماركس��يتين أللينيني��تين ألمغربي��تين ألل��تين ستس��ميان فيم��ا
أ
ألمجل��ة، أ
مام"بعد ب 

أ
:ويخلص هذأ ألنص بالخصوص إلى ما يلي"). مارس 23"و" إلى أل

ساسية، ألتي عرقلت نمو حرك�ة ألتحري�ر ف�ي ألص�حرأء، ض�د ألس�تعمار ألس�باني، وألس�يطرة"
أ
إن من ألعوأمل ألتاريخية أل

ألقتصادية وألعسكرية ألمبريالية، وض�د ألخون�ة ألمحليي�ن، ه�و ألتك�ت��ل ألمس�تمر خلل ك�ل ألف�ترة ألتاريخي�ة ألماض�ية،
رض ألص�حرأء،

أ
لتطويق وتفريق ألمب��ادرأت ألتحريري�ة ف�ي ألص�حرأء، وف��رض ألوص�اية عليه��ا م�ن ط�رف ألرجعي��ة ألمحيط�ة ب��ا

رأض�ي ألص��حرأوية. وخاصة منها، من جانب ألرجعية ألمغربية
أ
.وقد وقع دوما ه�ذأ ألت��دخل ألرس�مي تح�ت غط�اء مغربي��ة أل

ن ألفلس ألملموس للرجعية على صعيد ألمعركة ألوطنية، وتحدد أرتباطاتها،وتوث���ق تبعيته��ا للمبريالي��ة،
أ
ومن ألوأضح أ

.يجعلها في ألصف ألمعادي عمليا لتحرير ألجماهير ألصحرأوية

ألمبري��الي/إن تعمق ألتناقض بين ألجماهير ألصحرأوية وألسلطات ألستعمارية، يسير بموأزأة أنكشاف ألتعام��ل ألرجع��ي
م"على حسابها، ويجعلها بالتالي تنفر من شعار 

أ
.في ظل ألظروف ألسياسية وألتاريخية ألحالية" ألنضمام للوطن أل

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
كدت ح�وأدث يوني�و 

أ
تنميت��ه وض��رورته بالنس��بة للجم��اهير ألص��حرأوية 1970للك�فاح، طريق ألعنف ألثوري ألمسلح، ألذي أ

إن ش�ق ه�ذأ ألطري��ق، تح��ت ش��عار محارب��ة ألس��تعمار ألس�باني وألهيمن�ة ألمبريالي��ة ف�ي ألص�حرأء، بالعتم��اد. ألمض�طهدة
رأضي ألصحرأء بكل حزم

أ
ول على ذأت ألجماهير ألصحرأوية، ليتطلب رفض ألوصاية ألسياسية من ألرجعية ألمحيطة با

أ
".أ

ن نقي��س مس��توى وع��ي ه��ذه ألن��وأة م��ن ألمناض��لين ألص��حرأويين ألطلب��ة
أ
لك��ن ه��ذأ أل��وعي س��يك�تمل. به��ذأ ألن��ص، يمكنن��ا أ

طر ألمناضلة، ألتي خاض��ت معرك��ة تحري��ر ألش��عب 1973 ء 1972نضجه فيما بين 
أ
مع أندماج هؤلء ألمناضلين بقدماء أل

.ألصحرأوي، ومع أللتحام بالجماهير ألصحرأوية نفسها دأخل مخيمات ألمنفى

ول��ى لع��ام 
أ
، وف��ي أل��وقت أل��ذي ع��رف في��ه ألص��رأع ألطبق��ي ب��المغرب تط��ورأ هام��ا، وعرف��ت في��ه ألحرك��ة1972من��ذ ألش��هور أل

ألطلبي���ة وألتلميذي���ة أنطلق نض���الت ض���خمة، س���يغادر ه���ؤلء ألمناض���لون مدين���ة ألرب���اط، ليعب���ؤوأ، ف���ي حرك���ة نض���الية
مماثلة، لكن لها خصوصيتها، ألتلميذ ألص��حرأويين ف�ي جن�وب ألمغ�رب، كم�ا س�يقومون ف�ي نف�س أل�وقت برب��ط ألتص��ال

لكن ألقمع ألبوليسي ألذي ووجهت به ألمظاهرأت أل��تي. دأخل ألصحرأء ألغربية نفسها" حركة ألتحرير"مع قدماء مناضلي 
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بريل من سنة 
أ
ضد ألستعمار ألسباني في مدينة طنطان وألعتقالت ألتي تعرض لها 1972أندلعت خلل شهري مارس وأ

ألعديد من ألمناضلين ء من بينه�م أل�وألي أل�ذي ت�م حج��زه لم�دة مح�دودة ء س�يدفع ه�ؤلء ألمناض�لين إل�ى تركي�ز نش��اطهم
خي��رة سيس��تقبل ه��ؤلء م��ن ط��رف ق��دماء. عل��ى مخيم��ات أللجئي��ن ألص��حرأويين بتن��دوف وألزوي��رأت

أ
وف��ي ه��ذه ألمنطق��ة أل

يض��ا ف�ي 
أ
حمد بن ألقاي��د أل��ذي ناض��ل أ

أ
حرك�ة"ألمقاومين ألصحرأويين، ألذين كانوأ ينتمون إلى جيش ألتحرير، من بينهم أ

".ألتحرير

إن ألتجربة ألمترأكمة لخمسة عشر سنة من ألنضال، هي أل�تي س�تؤدي إل�ى ميلد جبه�ة ألبوليزأري��و، أل�تي عق�دت مؤتمره�ا
سيس��ي ف��ي 

أ
ول عملي��ة مس��لحة ببن��ادق قديم��ة م��ن ط��رف ألبوليزأري��و ف��ي 1973م��اي  10ألتا

أ
،1973م��اي  20، وإل��ى أنطلق أ

حد مرأكز ألجيش ألستعماري ألسباني في قلب ألساقية ألحمرأء
أ
.حيث تم ألستيلء على أ

إن تش���كيل جبه���ة ألبوليزأري���و، وأن���دلع ألك�ف���اح ألمس���لح مباش���رة بع���د ذل���ك، س���يعملن عل���ى تن���امي ألح���س أل���وطني ل���دى
ألش��عب ألص��حرأوي، وطم��وحه ألوأض��ح للس��تقلل ألكام��ل، وق��د تجس��د ذل��ك ب��الملموس ف��ي ألبي��ان ألص��ادر ع��ن ألم��ؤتمر

خ�ر ألمبرأطوري��ات 1974كما س�تعرف س�نة .�� 1974غشت  31/� 25ألثاني لجبهة ألبوليزأريو ألمنعقد في 
ل
ه�اته بدأي�ة س�قوط أ

...ألستعمارية بإفريقيا، وذلك مع قيام ألثورة ألبرتغالية 
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