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

رض الصحراء
أ
فلسطين جديدة في ا

 
رض الص���حراء(نع���م، 

أ
درك). فلس���طين جدي���دة ف���ي ا

أ
ح���داث، وت���ابع تط���ور مش���كل الص���حراء، وا

أ
ن م���ن تمع���ن ف���ي اتج���اه ال

أ
ل

همية المنطق��ة اقتص��اديا وعس��كريا، وغ��ض النظ��ر ع��ن الجعجع��ة اللفظي��ة ح��ول 
أ
مغربي��ة(السياسة الستعمارية السبانية، وا

و ) الص���حراء
أ
و ) جزائريته���ا(ا

أ
نه���ا جميع���ا ت���دور ف���ي نف���س الفل���ك التقس���يمي الس���تعماري وتحتف���ظ بالص���حراء) موريطانيته���ا(ا

أ
ل

بي��ض المتوس��ط 
أ
ن ح��ديثنا ع��ن... ك�قاعدة عسكرية لض��رب حرك��ة التح��رر ال��وطني والق��وى الثوري��ة ف��ي غ��رب البح��ر ال

أ
درك، ا

أ
ل

و رودس��يا الجدي��دة، لي��س م��ن ب��اب الغ��راء الص��حفي المبت��ذل، إن��ه واق��ع تعيش��ه الجم��اهير الص��حراوية،
أ
فلس��طنة الص��حراء ا

.وتحبل به التجاهات المبريالية
نف��اس م��ن جدي��د لت��دق ن��اقوس الخط��ر، وت��وعي الجم��اهير المغربي��ة بحقيق��ة م��ا يح��اك له��ا ف��ي

أ
وف��ي ه��ذه الم��رة، تق��وم مجل��ة ا

ة، وبكل ثقة في ق��درة الش��عب العرب��ي ف��ي المن��اطق المحيط��ة و ف��ي الق��وى. الخفاء و يهددها مستقبل
أ
وخلصتنا، وبكل جرا

لة تحرر الصحراء توضع ضمن سياق تحرر الشعوب المحيطة بها، وبدعم قوي م��ن الق��وى الثوري��ة. الثورية السبانية
أ
إن مسا

ج��ل
أ
ساس��ية، اس��تقلل الجم��اهير الص��حراوية ف��ي المب��ادرة م��ن ا

أ
الس��بانية، و منطل��ق ه��ذه العملي��ة التحرري��ة، ودعامته��ا ال

ن يك��ون إل بالك�ف��اح المس��لح، م��ع مراع��اة. التح��رر
أ
ن التح��رر م��ن الس��تعمار ل يمك��ن ا

أ
و كم��ا تعلمن��ا ك��ل التج��ارب الثوري��ة، ا

.خصائص البلد وقوته السكانية والجغرافية
خ���رى، وم���ن جمي���ع

أ
س���باب بال���ذات، تط���رح ض���رورة دع���م مث���ل ه���ذا النض���ال الف���دائي م���ن الخل���ف بقواع���د انطلق ا

أ
وله���ذه ال

م��ام رودس��يا جدي��دة،. الجهات المحيط��ة بالص��حراء
أ
م��ام غ��زو اس��تيطاني، وخاص��ة بع��د م��وت ال��دك�تاتور العج��وز فرانك��و، ا

أ
إنن��ا ا

ن العديد من القراء ل يعرف الك�ثير عن الصحراء، فقد
أ
مام فلسطين جديدة في الموقع الغربي للبحر البيض المتوسط ، ول

أ
ا

ساسية
أ
ولية تعريفية مع الحتفاظ بالخلصات ال

أ
ن يعطي معلومات ا

أ
.حاول عرضنا ا

ن نعرض للقارئ المنهج الذي تبعه التقرير
أ
فضل ا

أ
:الدراسة- ومن ال

الموقع السكاني ) 1
نبذة تاريخية) 2
الموارد القتصادية ) 3
التركيب الجتماعي وتطوره) 4
الحزب المسلم) 5
1970حوادث يونيو ) 6
طماع المتنازعة والحتمالت الواردة)7

أ
ال

طريق التحرير) 8

:الموقع والسكان- 1
ساس��يتين

أ
الص��حراء"وتس��مى ف��ي الص��طلح الح��الي ب. الس��اقية الحم��راء، و وادي ال��ذهب: تتك��ون الص��حراء م��ن منطق��تين ا
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ل��ف كل��م مرب��ع 288وتق���در مس��احتها ب ". الس��بانية
أ
يح��دها م��ن الش���مال المغ��رب، وم��ن الش��رق الجزائ��ر، وم��ن الجن��وب. ا

طلسي
أ
.موريطانيا، ومن الغرب المحيط ال

ل��ف نس��مة، ج��ل الس��كان ع��رب، وي��دينون بالس��لم، ال��ذي يعت��بر بالنس��بة له��م 250يق��در ع��دد س��كانها، م��ع التحف��ظ ب 
أ
ا

ساسية لشخصيتهم المتميزة ضد الغزو السباني
أ
.إحدى المقومات ال

:نبذة تاريخية موجزة- 2
وق��د ح��اول ف��ي البداي��ة اس��تغلل ال��تركيب القبل��ي،. حاول الستعمار التسرب للمنطقة منذ القديم، ولكن��ه فش��ل ع��دة م��رات

.لذكاء التناقضات والفتنة بين القبائل، ولكن محاولته لم تنجح
ول قافل��ة تجاري��ة دخل��ت المنطق��ة ك��انت ف��ي س��نة

أ
ه��الي المنطق��ة، ف��ا

أ
 يتسرب عن طريق التعامل التجاري م��ع ا

أ
وبعد فترة بدا

خ��ذ الس��مك(، وذل��ك ع��ن طري��ق المقايض��ة بالس��مك 1880
أ
، ث��م ص��ارت ه��ذه القواف��ل الخارجي��ة تبن��ي)بي��ع البض��ائع مقاب��ل ا

.مهمتها حماية البضائع المستوردة) جنود 10(تقيم بها حامية قليلة العدد" براكات"مراكز لها، وهي عبارة عن 
ي استعمار مباشر، بل بقيت على تلك الحال حتى سنة 1912وفي سنة 

أ
ولع��ل ذل��ك. وم��ا بع��دها 1956، لم تشهد المنطقة ا

جن��بي عل��ى اعتب��ار المنطق��ة س��وقا ص��غيرة لتروي��ج البض��ائع دون حاج��ة
أ
راجع في الغالب لفقر المنطقة واقتصار الس��تغلل ال

.إلى وجود استعماري مباشر
ورغم ذلك، فقد قاوم السكان حتى ذلك الوجود البسيط للستعمار، و طالبوا بطرد السبانيين نهائيا، وحملوا السلح ف��ي

5، و دام��ت 1956و يسجل التاريخ معركة الدشيرة العظيمة، التي وقع��ت س��نة . وجه اسبانيا بقيادة جيش التحرير المغربي
يام، وتكبدت فيها قوات الستعمار السباني خسارة 

أ
لف جندي 30ا

أ
.ا

فطل��ب منه��م. ، وق��ع توق��ف جي��ش التحري��ر المغرب��ي، لك��ن الس��كان ل��م يرض��خوا1956وم��ع مجي��ئ اس��تقلل المغ��رب س��نة 
ن��ه

أ
ن الس��تقلل الش��امل ل��م يتحق��ق، وا

أ
ن ينظم��وا إل��ى الق��وات النظامي��ة، و رف��ض ج��زء منه��م ه��ذا الطل��ب باعتب��ار ا

أ
المغرب ا

، وإثر ذلك وزعت عليه��م"الشبيكة"وتجمهروا جنوب طنطان في مكان يدعى . لبد من استمرار الك�فاح و مقاومة الستعمار
ج��ل

أ
 اس��تمرار المقاوم��ة م��ن ا

أ
السلطات المغربية منشورات تناشد ع��واطفهم و ولءه��م، ولك��ن الس��كان تش��بتوا بص��لبة بمب��دا

.تحرير الساقية الحمراء و واذي الذهب
ج��ل إقن��اعهم"بوخش��يبة" ث��م ق��ام النظ��ام المغرب��ي باتص��ال ف��ي مس��توى ع��الي م��ع رؤس��اء القبائ��ل، وذل��ك ف��ي م��ؤتمر

أ
، م��ن ا

.بالنضواء في القوات النظامية، لكن السكان رفضوا
ش��علت خلف��ا قبلي��ا حربي��ا دام س��نة تقريب��ا، وك��ان المغ��رب ب��دوره يس��اند ف��ي

أ
مام هذا الوض��ع، اس��تغلت فرنس��ا الظ��رف، و ا

أ
وا

خ�رى
أ
ن اله�دف م�ن ه�ذه الدس��ائس م�ن مختل��ف الجه�ات، ه�ي. هذا الخلف إحدى القبائل، في صراعها مع ال

أ
وك�ان واض�حا ا

ع��داء
أ
هلي�ة لله��اء الس��كان ع��ن ال

أ
القض��اء عل��ى بقاي��ا جي��ش التحري��ر، وتص��فية روح��ه بي��ن الس��كان، وإش��عال الفت��ن القبلي��ة ال

.الحقيقيين
كي��د1958وح��اولت فرنس��ا س��نة 

أ
س��اس تا

أ
، تش��كيل جمهوري��ة ف��ي الص��حراء، تك��ون عاص��متها تن��دوف، فرف��ض الش��يوخ عل��ى ا

.النتماء للمغرب
سلحة، واتخذت من قوادهم رؤساء عسكريين للمنطقة

أ
.ثم تقدمت اسبانيا، و رحبت بهم و منحتهم بعض ال

علن الس��كان ع��ن مغربي��ة المدين��ة، ولك��ن الجزائ��ر ت��دخلت
أ
وبع��د اس��تقلل الجزائ��ر، بقي��ت منطق��ة تن��دوف ب��دون تحدي��د، ف��ا

جبرتهم على الستسلم، ثم عملت على دمجهم في المجتمع الجزائري
أ
. فا

م��ام الوض��ع الجدي��د، تنقل��ب عل��ى الس��كان، وتكش��ف ع��ن نواياه��ا1964وف��ي س��نة 
أ
ت اس��بانيا ا

أ
، حي��ن ظه��ر الفوس��فاط ، ب��دا
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خ��ر يع��تزل، وبق��ي ين��ادي بع��دم ش��رعية مواق��ف
آ
 إلى المغرب، والبعض ال

أ
 بعضهم يلجا

أ
الستعمارية، اضطرب السكان، فبدا

.اسبانيا، ويحرض السكان
ت المعارض��ة تنم��و ف��ي الب��وادي وبع��ض الم��دن، ف��ي ال��وقت نفس��ه ال��ذي ك��انت اس��بانيا تؤس��س مدين��ة العي��ون، وتهج��ر

أ
وب��دا

ن موقف السكان ظل سلبيا، ينحصر في المعارضة الصامتة
أ
.السبانيين إليها، وتؤسس فيها مراكز التبشير المسيحي، إل ا

ق��امت قواع�د عس�كرية له��ا ف�ي ك�ل م�ن1968وفي سنة 
أ
ت كل شيئ لتثبيت وجودها الس�تعماري، إذ ا

أ
، كانت اسبانيا قد هيا

ي انتفاضة للسكان،عند هذا الحد،"المحبس"و" الداخلة"و" سمارة"و" العيون"مدينة 
أ
قامت حكما عسكريا في وجه ا

أ
، وا

ت تطورات سياسية هامة
أ
تية. بدا

آ
خرى ا

أ
.سنرجع إليها في نقط ا

:الموارد القتصادية- 3
ساس��ا عل��ى الحي��اة الرعوي��ة 

أ
س��ماك، والتج��ارة)تربي��ة الب��ل(يعتم��د الس��كان ف��ي عيش��هم ا

أ
، وق��ع1965ومن��ذ س��نة. ، وص��يد ال

همية خاصة باك�تشاف مناجم الفوسفاط والحديد، والبترول والغاز الطبيعي
أ
عطى لهذه المنطقة ا

أ
.تطور جديد ا

فيما يخص الفوسفاط ، يوجد بالمنطقة احتياطي مهم، ويتركز ف��ي منجم�ي ب��وكراع، و تش��لة، الل��ذين س�يتمكنان م��ن تص�دير
ن��ه"الك��ويرة"ويرتكز الحديد في منطقة . و يمتاز هذا الفوسفاط بجودة نوعية حسنة. كمية مهمة سنويا

أ
س بوج��دور، إل ا

أ
، ورا

مر البترول والغاز الطبيعي
أ
.ل زال ل يستغل، وكذلك ا

خير البترول في منطقة" ج.ج.س"واك�تشفت الشركة الفرنسية 
أ
ك�توبر ال

أ
،)امركبة ن��وع م��ن النب��ات"(اديات امركبة"في شهر ا

ويوج����د ه����ذا الب����ترول عل����ى الس����طح تقريب����ا، وبكمي����ات ض����خمة، بحي����ث يس����هل اس����تغلله، لك����ن الب����دء". الس����مارة"ق����رب 
.باستخراجه ل زال لم يقع

طماع استعمارية واسعة وك�ثيرة
أ
.هذه الموارد تجعل المنطقة محل ا

:التركيب الجتماعي وتطوره- 4
أ
:التكوين القبلي) ا

ويرتب��ط ه�ذا بنوعي�ة وس��ائل النت��اج المنحص�رة ف�ي. يطغى التكوين الجتم�اعي العش��ائري – القبل�ي عل�ى البادي��ة ف�ي الص�حراء
.تربية الحيوانات وخاصة منها البل، وحيث تنعدم الفلحة، والستقرار الجغرافي للقبائل

وتنحصر الصناعة التقليدية في إطار عائلي م�وجه لس�د الحاج��ات الخاص�ة بالقبيل�ة، ول زال تس�ويق ه�ذه البض�ائع، ف�ي إط�ار
.سياحي مثل، ثانويا

وإذا ك��ان نظ��ام التوزي��ع ال��وراثي لملكي��ة". وراث��ة الحرف��ة، واس��تخدام المعلمي��ن"وتنظي��م العم��ل ف��ي ه��ذا المج��ال يعتم��د عل��ى 
ي" العش��ار"وسائل النتاج وموارد العيش حس��ب الق�انون الس�لمي س�اريا، ف�إن اس�تغلل مجم�وع الممتلك��ات يق�ع ض�من 

أ
ا

ن وسائل العيش يستفيد منها الجميع في إطار عائلي و قبلي
أ
ويوازي ه�ذا التنظيمي�ن س�يادة القي�م النس��انية المعروف�ة عن�د. ا

...البدو من شهامة، وعقلية جماعية، وكرم الخ 
نه ل يمت��از عل��ى غي��ره إل بك��ونه ص��احب عل��م وش��رف وك��رم، ويش��تغل بملكيت��ه تمام��ا

أ
ي رئيس���ها،ا

أ
ص��ل ف��ي ش��يخ القبيل��ة ا

أ
وال

عضاء القبيلة
أ
.كبقية ا

هم القبائل ستة
أ
ولد دليم، العروسيين، قبيلة ماء العينين: ا

أ
ولد تدرارين، ا

أ
زركيين،ا

أ
.الركيبات، ا

غلبه��ا خ��ارج الص��حراء ف��ي إح��دى البل��دان المج��اورة،
أ
ويختل��ف النش��اط القتص��ادي الس��ائد حس��ب القبائ��ل، فمنه��ا م��ا يوج��د ا

و بالتج��ارة
أ
ن ينت��ج ع��ن ذل�ك اختلف. ومنها ما يغلب عليه الترحال، ومنها من يشتغل خصوصا بص�يد الس�مك، ا

أ
وط��بيعي ا
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في مستوى العلقة، و بالتالي مس��توى التن��اقض حالي��ا م�ع الس�تعمار، وك��ذلك مس�توى الرتب��اط بإح��دى البل�دان المج��اورة،
خرى

أ
.من قبيلة ل

ه���ذه الوض���عية القبلي���ة تعت���بر عنص���را مع���رقل لنم���و ال���وعي الجم���اعي، ولح���م مجم���وع الجم���اهير ف���ي نه���وض ع���ام وموح���د ض���د
ولعب��ت مختل��ف ال��دوائر الس��تعمارية والرجعي��ة عل��ى العقلي��ة القبلي��ة لعرقل��ة ذل��ك النه��وض بالض��بط ، ولمحاول��ة. الس��تعمار

هداف سياسية في غير مصلحة الجماهيرالصحراوية
أ
.تحقيق ا

:بداية التمدن- ب
ول عامل موضوعي 

أ
ولي��ة لنش��وء مراك��ز حض��رية، ك��ان مجي��ئ القواف��ل التجاري��ة الس��تعمارية،" لتمدن"ا

أ
و لظهور اللبن��ات ال

أ
ا

ت تروج العمل��ة النقدي��ة ال��خ " النغلق"التي كسرت وضعية 
أ
وتتمرك��ز المص��الح التجاري��ة المبريالي��ة ف��ي لس بالم��اس... وبدا

ن). الجزر الخضراء(
أ
ن ت��رى ا

أ
قس��اطا باهظ��ة مقاب��ل تس��بيق البض��ائع له��م بع��د ا

أ
خ��ذ منه��م ا

أ
وتعتمد على وسطاء ص��حراويين، تا

.فيهم الضمانات الضرورية
جور،

أ
يضا كعامل ثاني، إحداث جيش نظامي دائم وما

أ
وهناك ا

خي���را، وعل���ى الخص���وص، اك�تش���اف مع���ادن الفوس���فاط والحدي���د، وبداي���ة اس���تغللها، ونم���و مراك���ز حض���رية لتجم���ع
أ
وهن���اك ا

.السكان واستقرارهم
ولية الناشئة

أ
هم المراكز الحضرية ال

أ
:ا

لف نسمة 20وهي العاصمة، ويقدر سكانها ب : العيون-�� 
أ
ك��بر مرك��ز تج��اري، كم��ا تش��هد حرك��ة س��ياحية. ا

أ
يربطه��ا خ��ط. وهي ا

ك�ثر م��ن ب��اخرتين للنق��ل. للس��كة الحديدي��ة ب��المنجمين الفوس��فاطيين ب��وكراع و تش��لة
أ
كم��ا. وتت��وفر عل��ى مين��اء ك��بير يتس��ع ل

.توجد فيها المدرسة الثانوية الوحيدة الموجودة في الصحراء
مريكي��ة القاع��دة العس��كرية ال��تي اض��طرت إل��ى: الداخل��ة-�� 

أ
ويس��ود به��ا ص��يد الس��مك، كم��ا نقل��ت إليه��ا الولي��ات المتح��دة ال

.إجلئها من ليبيا
.وبها ثكنات عسكرية، كما يوجد قربها احتياطي البترول: السمارة- 
همية سياسية نظرا لقربها من : الكويرة-

أ
المدين��ة الموريطاني��ة ال��تي تتمرك��ز" ابطي��ح الزوي��رات"وهي مركز معدن الحديد، ولها ا

ثيرات ه��ذه الحرك��ة النض��الية
أ
ص��داء وت��ا

أ
فيها شركة استخراج الحديد، والحركة العمالية النضالية دائم��ة فيه��ا، والك��ويرة تنق��ل ا

كبر تمركز للعمال 
أ
جانب اسبانيين وغيرهم 20حوالي (إلى بوكراع حيث يوجد ا

أ
لف عامل ما بين صحراويين وا

أ
).ا

هميتها الستراتيجية نظرا لقربها من حدود البلدان الثلث��ة: المحبس-
أ
يضا ثكنة عسكرية، لها ا

أ
الجزائ��ر، وموريطاني��ا،: وهي ا

.والمغرب
وطبع���ا، ل زال���ت ه��ذه الب���وادر الحض���رية جنيني���ة، بحي���ث ل���م تتبل���ور بع���د كوح��دات اقتص���ادية متكامل��ة ال���تركيب، وبحي���ث
س���اس موض���وعي لض���محلل

أ
ينحص���ر نموه���ا ف���ي ح���دود الحاج���ات القتص���ادية والعس���كرية للس���تعمار، ولكنه���ا م���ع ذل���ك ا

.العلقات العشائرية، وتطوير تناقضات اجتماعية جديدة
:ملمح التمايز الطبقي- ج
دوات لسيطرته، مقابل امتيازات- 

أ
 يستقطب شيوخ القبائل، ويجعل منهم ا

أ
ن الستعمار بدا

أ
ول ملحظة في هذا الطار، ا

أ
ا

ساس ارستقراطي رجعي وعميل
أ
.مادية وسياسية، وقد صارت تتشكل هذه الفئة على ا

 القبيل���ة بالش���عور بامتي���ازات و وص���اية الش���يوخ و تع���املهم م���ع الغ���زاة الس���بانيين
أ
ن ص���عود الك�ف���اح. وع���ادة م���ا تب���دا

أ
ولش��ك ا

نه��م يعت��برون العم�اد المحل�ي للمن��اورات الس��تعمارية.التحرري سيفضح بشكل ص�ارخ خي��انتهم التام�ة لقض�ية الجم�اهير
أ
كم�ا ا

جنبي�ة،
أ
بع��د المص�الح الس�تغللية ال

أ
الرامية إلى إجهاض الوعي التحرري وسد الباب ف�ي وج��ه العواص�ف الثوري��ة ال�تي ته�دد ا
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.المعدنية والتجارية والعسكرية
قس�اطا مجحف�ة،-�� 

أ
خ�ذ منه�م ا

أ
س بها ، وهم عادة في تناقض مع الحتكارات الستعمارية التي تا

أ
ما التجار فيشكلون فئة لبا

أ
ا

ن واح�د ت�دفع بك�ثير
آ
شخاص ف��ي ا

أ
رباح الضئيلة لضمان عيش ك�ثير من ال

أ
ن مقتضيات الكرم، وتسخير ال

أ
هذا بالضافة إلى ا
.منهم نحو الفلس

.هناك فئة من الصحراويين المنضوين في الجيش- 
تها عملي��ة اس��تغلل منج��م الفوس��فاط -�� 

أ
م��ا الطبق��ة العامل��ة فحديث��ة العه��د، إذ واكب��ت نش��ا

أ
عل��ى ي��د ش��ركة رباعي��ة بمس��اهمة(ا

مريكي��ة والماني��ة
أ
م��وال اس��بانية وفرنس��ية وا

أ
ك�ثر، لك��ن). ا

أ
ك�ثر ف��ا

أ
ن اتس��اع ه��ذا الس��تغلل س��يفرض نموه��ا الكم��ي ا

أ
ولش��ك ا

السلطات الستعمارية السبانية تتبع منهجا خاصا في تكوين هذه الطبقة العاملة، فهي تفتح سجلت في القبائ��ل لك��ل م��ن
خذ منهم الص�ور وعق�ود الزدي��اد وغي�ر ذل�ك، وف�ي ك�ل م�رة تس�تدعي قس�ما ض�ئيل منه��م للعم�ل

أ
يريد العمل في المناجم، وتا

ج�رة ق�درها الجم�الي 
أ
شهر فق�ط، يتقاض��ى العام�ل خلله��ا ا

أ
ل�ف 80في المنجم، لكن، ليس بصفة دائمة، وإنما لمدة ثلثة ا

أ
ا

ن يتقاض��ى م��ن الش�ركة مقاب��ل بط��الته الدائم�ة تعويض��ا. فرنك��ا
أ
وبع��د ه�ذه الم�دة يس�رح العام��ل نهائي��ا م�ن العم�ل عل��ى اس�اس ا

لف للعامل المتزوج و 10قدره 
آ
عزب  7500ا

أ
ال��ف 20والرقم التقريبي لع��دد العم��ال الص��حراويين). شهريا(فرنك للعامل ال

لف تعيش في البطالة المعوضة 15عامل، منهم 
أ
غلب العمال المستقرين والدائمين هم اسبان، جلبتهم السلطات م��ن. ا

أ
وا

.بلدها للعمل في الميناء والسكك الحديدية وحتى في قسط من المناجم
ية مساواة داخل العم�ل، طبع��ا

أ
ية حرية نقابية، وعن ا

أ
والسياس�ة الس�تعمارية الخبيث��ة ف�ي تش��كل. ول مجال للحديث عن ا

لك��ن. الطبق��ة العامل��ة كطبق��ة مس��تقرة قائم��ة ب��ذاتها يض��ر طبع��ا بإمكاني��ات النض��ال العم��الي وتط��ور ال��وعي الجم��اعي للعم��ال
وضع عدم الس��تقرار، والض�طهاد داخ��ل المعم�ل خلل ف�ترة العم�ل، يس��مح بنم�و وع�ي من�اهض للس�تعمار، ينقل��ه العم�ال

.إلى البادية عند عودتهم
خي���را الفئت الش���ابة -

أ
غلبي���ة الس���كان، ولزال���ت إح���دى خصائص���ها ع���دم الس���تقرار" المبل���ترة"وهن���اك ا

أ
والعاطل���ة، وتمث���ل ا

وض�اع الس�تعمارية، وجذري��ة ف�ي. الجغرافي، بحيث تنتقل باستمرار بين البادية والمدينة
أ
وهذه الفئ�ة ش�ديدة الت�ذمر م�ن ال

ن ك��انت ف��ي
أ
و رجع��ت إل��ى بلده��ا بع��د ا

أ
موقفه��ا م��ن الش��يوخ الخون��ة، وف��ي مق��دمتها فئ��ة متعلم��ة وعاطل��ة، تعلم��ت محلي��ا، ا

وه�ذه الفئ�ة حيوي�ة ومرتفع��ة ال�وعي طبع�ا، وع�ادة م�ا تج�دها ف�ي قطيع�ة تام�ة م�ع مخلف�ات.مدارس البلدان المجاورة كالمغرب
ول. العقلية القبلية

أ
س رمح حركة التحرر وعمادها ال

أ
نها تمثل را

أ
.ويمكن الجزم، على ا

ن تبق��ى ف�ي موقفه��ا غي�ر اليج��ابي م�ن الس�تعمار" البادي�ة"وإلى جانب ه�ذه الفئ�ة المتقدم�ة م�ن الجم�اهير، ف�إن -�� 
أ
ل يمكنه�ا ا

ن الستعمار الس�باني، ف�ي إط��ار تخوف�اته، يعل��ف الش��يوخ العملء، ويس��تفز القواف�ل الرح�ل، إذ يف��رض
أ
طويل، خصوصا وا

سواق لرخصته 
أ
ويقيم الثكنات والقواع�د العس�كرية ف�ي ع��دد م�ن نق��ط... الخ )� 1967منذ (حدودا لنطاق تجولها، ويخضع ال

رض الصحراء
أ
.ا

:الحزب المسلم- 5
ن 

أ
ولي على محاولت الحتواء والستغلل من المصادر المبريالية والرجعية" الحزب المسلم"يمكن القول ا

أ
.كان رد فعل ا

عط��ى رئس��تها لمحم��دي ب��ن س�الك،" جبهة"، كون المغرب 1967ففي سنة 
أ
م��ن بع��ض الم��وظفين المغارب��ة الص��حراويين، وا

م�م المتح��دة ف��ي ك�ون الص��حراء مغربي��ة 
أ
م��ام هيئ��ة ال

أ
الجم��اهير الص��حراوية(لتكون كواجهة لقرار مطالب الحكومة المغربي��ة ا

ن ماضي زعمائها سيئ" الجبهة"لم تؤيد هذه 
أ
).ل

ن��ه 
أ
)راخي��ل(للس��كان، بقي��ادة المستش��رق " الممث��ل الش��رعي"واهت��دت اس��بانيا لنف��س المنه��ج فش��كلت ب��دورها وف��دا ادع��ى ا
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.رئيس المخابرات السبانية في المنطقة
راضيها"وقامت موريطانيا من جهتها تطالب بالصحراء 

أ
ساس��ية تتك��ون عن��د". كجزء من ا

أ
ت قناع��ة ا

أ
م��ام ه��ذه المن��اورات ب��دا

أ
وا

ج��ل الحق��وق الش��رعية والحقيقي��ة لس��كان الص��حراء، بالعتم��اد عل��ى
أ
السكان وهي ضرورة تشكيل حركة مستقلة تناضل م��ن ا

ج��ل القض��اء عل��ى الوص��اية ال��تي
أ
ول��ى، وبعي��دا ع��ن ك��ل المن��اورات ال��تي تح��اك ض��دهم، وم��ن ا

أ
ق��دراتهم النض��الية بالدرج��ة ال

ن تفرضها عليهم الدوائر المبريالية والرجعية
أ
.تحاول ا

س��س ف��ي ش��هر دجن��بر 
أ
ولي عن هذا التجاه، وق��د تا

أ
فك��ار1966وقد كان الحزب المسلم التعبير ال

أ
، معتم��دا ف��ي البداي��ة عل��ى ا

فكار بصري محمد 
أ
، ال��ذي دخ��ل المنطق��ة س��نة)بفت��ح الص��اد(خطري ولد الجماني المعادية للوجود الستعماري، ثم تعزز با

عل��ن عن��ه" الجبهة"، هاربا من متابعة الشرطة المغربية، التي جرها عليه موقفه المعادي لتاسيس 1967
أ
المغربية، والذي ا

."الشموع"في مجلة 
ص��دقاء المخلص��ين، وك��ون ل��ه ص��ندوقا مالي��ا

أ
قرب��اء وال

أ
وقد تكون الحزب في سرية تامة، في مدينة السمارة، معتم��دا عل��ى ال

عض��اء 
أ
م��ن%�� 5ر اس��باني ث��م ي��دفع بانتظ��ام  2000ي��دفع العض��و ف��ي البداي��ة (اعتمادا على الواجبات المالية ال��تي ي��دفعها ال

جرته
أ
صحاب المهن الح��رة(وقد انتمى إليه السكان من كل الفئت ). ا

أ
ساس��ية كم��ا). عمال، جنود،ا

أ
وح��دد الح��زب مب��ادئه ال

: يلي
.تحرير الصحراء من الوجود السباني-1
لكن التطورات فيما بعد وضعت خلفا ش��ديد الح��دة. النضمام إلى المملكة المغربية مع الحتفاظ بحقوق السكان كاملة-2

لة
أ
.بين قادة الحزب حول هذه المسا

.طريق التحرير هي الحرب المسلحة، المعتمدة على جيش وطني من السكان-3
ي م��ن البل��دان الثلث��ة

أ
س��لحة، ولكن��ه ل��م يحص��ل عليه��ا م��ن ا

أ
م��وال، وح��اول ش��راء ال

أ
س��اس، جم��ع الح��زب ال

أ
وعل��ى ه��ذا ال

موال
أ
.المجاورة، و وقف عند مرحلة تكديس ال

هميتها السياسية 1970مسلسل حوادث جوان - 6
أ
:وا

، عرف��ت الدبلوماس��ية المغربي��ة تحرك��ا واس��عا، اس��تهدف الحص��ول عل��ى بع��ض الغن��ائم، م��ع تكري��س الوض��ع1970ف��ي س��نة 
شكال

أ
.الستعماري بشكل من ال

ي العام الدولي، نظمت اسبانيا حفل كبيرا في مدينة العيون، جلبت إليه العديد م��ن المبع��وثين
أ
مام الرا

أ
وفي إطار المزايدة ا

خ��رى بش��احناتها لجم�ع الس�كان م�ن. الصحفيين من ك�ثير م�ن البل�دان، وع��ن ك�ل وس�ائل العلم
أ
وبعث��ت اس�بانيا م�ن جه�ة ا

.البوادي لشراكهم في الحفل
نصاره وبنى خيامه الخاصة، ونظم حفل خاصا به في

أ
وشعر الحزب المسلم باللعبة، فقرر المشاركة، وجمع عددا كبيرا من ا

.ربوة تشرف على مكان الحتفال السباني
الرابط��ة"ك��ان الموج��ودون ف��ي الخي��ام الس��بانية، م��ن جالي��ة اس��بانية، ومستش��رقين وش��رذمة م��ن الخون��ة، ين��ادون بحي��اة 

".السبانية – الصحراوية
وك���ان الش���عب ف���ي ص���مت رهي���ب ف���ي خي���ام الح���زب المس���لم، وبع���ث الح���اكم العس���كري للمنطق���ة رئي���س الش���رطة والخ���ائن

ج�اب. ف�ي الخي�ام الس�بانية والتب��احث م�ع الس�لطات ف�ي مط�البهم" النض�مام إل�ى الس�كان"المساعد له، ليطلبا من هؤلء 
أ
وا

و عملء الس���بان: "الجمي���ع
أ
م���ا الموج���ودون ف���ي خي���امكم فه���م إس���بان مستش���رقون، ا

أ
وبع���د. الص���حراويون موج���ودون هن���ا، ا

".ضرورة تطويعهم"استشارة رئيس الشرطة مع الحاكم العسكري العام وقع التفاق على 
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ن دخ�ول الخي�ام ممن�وع. وذهب رئيس الشرطة ومعه فري�ق، بقص�د إجب��ارهم عل�ى الق�دوم
أ
علن�وا ل�ه ا

أ
لك��ن الس�كان نه��روه، وا

ن فصاعدا
آ
نهم ل يقبلون بتحرك اسباني في المنطقة، بدون إرادة الصحراويين، من ال

أ
.عليه ل

ح��د الس��كان ق��تيل
أ
ردى ا

أ
طل��ق الن��ار وا

أ
خرج مسدس��ه، وا

أ
ربع��اء . (فغض��ب رئي��س الش��رطة، ف��ا

أ
يوني��و عل��ى 17وق��ع ذل��ك ي��وم ال

).الساعة الخامسة عشية
ف�رغ الرصاص��تين الب��اقيتين ف�ي

أ
ح�د الس�كان ص��خرة وض�رب به��ا قائ��د الش��رطة عل�ى ص�دره، وان��تزع مسدس�ه، وا

أ
خ��ذ ا

أ
عن��دها، ا

خيرة، لتخبر الحاكم العسكري بما وقع
أ
.اتجاه الشرطة السبانية، ففرت هذه ال

ي عملء اس��بانيا(وجمع الحاكم العسكري توقيعات ما يسمى بالس��كان 
أ
وام�ر للق�وات النظامي�ة بتطوي��ق الح��زب). ا

أ
عط��ى ال

أ
وا

خ�رون ش�هداء
آ
وظل��ت الطلق��ات الناري��ة تس�مع. في خيامه وإطلق النار علي��ه م��ن ك�ل ص�وب، فف��ر ك�ثير م��ن الس�كان وس��قط ا

يام
أ
.في مدينة العيون حتى الساعة الثانية ليل، وتم منع التجول لمدة ثلثة ا

ك��بر م��ن ذل��ك
أ
ح��د عش��ر ق��تيل، لك��ن الحقيق��ة ا

أ
حرق��ت ب��البنزين . وق��د ص��رحت اس��بانيا بس��قوط ا

أ
ن اس��بانيا ا

أ
53ويض��اف إليه��ا ا

.كلم 20شخصا في غابة وادي الساقية البعيدة عن العيون ب
مواله

أ
ن كل من عثر عليه السبانيون زجوا به في السجن، وقد حصلوا على كل وثائق الحزب وا

أ
.والمؤكد، ا

خرين، فإن الس��لطات الس��بانية
آ
فراد ا

أ
ما رؤساء الحزب، خصوصا بصري محمد، ومحمد بن لوشاعة بن البصير، وخمسة ا

أ
ا

.وحدها عالمة بمصيرهم لحد الساعة
ساسية

أ
حداث ثلثة تطورات ا

أ
:وقد تبع هذه ال

.تعمق الوعي الوطني التحرري للسكان، وتوسع الستعدادات النضالية فيهم- 
نظمة المجاورة، وبالتالي تعمق الرادة عل�ى ش�ق التحري��ر باس��تقلل سياس�ي، واعتم��ادا عل�ى-�� 

أ
تعمق الشمئزاز من موقف ال

ساس
أ
.المكانيات الذاتية بال

ن المعارضة احتوتها السلطات الستعمارية-
أ
ن خط��ري الجم��اني،. غياب القيادة الوطنية، ل

أ
هم الشارات إل��ى ذل��ك، ا

أ
ومن ا

ولي��ن للح��زب المس��لم، انض��م إل��ى 
أ
ح��د المؤسس��ين ال

أ
وق��د ن��ادى ف��ي البداي��ة بالمغرب��ة، ث��م ص��ار ين��ادي. الص��حراء" برلم��ان"ا

ط�ر"بالحماي��ة لف�ترة مؤقت�ة يت�م خلله��ا 
أ
ن م�ن "تك��وين ال

آ
الص��حراويين الس��بعة المنت�دبين ف�ي البرلم�ان" الممثلي��ن"، وه�و ال

عض���اء إل���ى الك���ورتيس 7عض���وا، ينت���دب م���ن بينه���م  40م���ن "برلم���ان الص���حراء"يتك���ون ". (الك���ورتيس"الس���باني الم���دعو 
أ
ا

وه��ذه التط��ورات السياس��ية، تجع��ل جم��اهير الص��حراء تتطل��ع إل��ى قي��ادة ثوري��ة جدي��دة، لنض��الها التح��رري، وه��ي). الس��باني
مالها على الشباب

آ
.تعقد كل ا

طماع المتنازعة، والحتمالت الواردة- 7
أ
:ال

ساس�ية ف�ي المنطق�ة، وبالض��افة إل�ى التطوي��ق العس�كري،*�� 
أ
ول ظاهرة هي عمل إسبانيا، على ضمان نفوذه�ا ومص��الحها ال

أ
ا

خ���رى ف���ي
أ
رض الص���حراء، ص���ارت اس���بانيا تش���رك معه���ا المبريالي���ات ال

أ
والقم���ع الوحش���ي، والمض���ي ق���دما ف���ي اب���تزاز خي���رات ا

.الستغلل، حتى ل تبقى معزولة في سياستها عن المبريالية العملقة
طراف لستغلل المناجم

أ
يضا، حدثان دبلوماسيان هام��ان،. وضمن هذا الطار تدخل سياسة الشركات متعددة ال

أ
وهناك ا

يرتبطان بعموم اس��تراتيجية المبريالي�ة ف�ي المنطق�ة، تل�ك الس��تراتيجية الرامي�ة إل�ى بن��اء قاع�دة عدواني�ة، سياس�يا وعس��كريا
.في المنطقة، ومراقبة مجموع غرب الوطن العربي، وضرب حركات التحرر الفريقية

مين مص��الحهما المبريالي��ة ف�ي الص��حراء وموريطاني��ا1969فقد وقعت اسبانيا وفرنسا، سنة 
أ
، معاه�دة لل�دفاع المش�ترك، ل���تا

.بالخصوص

7



www.30aout.info

مريك��ا واس��بانيا س�نة 
أ
مريكي��ة ف�ي قل�ب1970كما وقع تمديد معاه�دة بي�ن ا

أ
، تقب��ل بمقتض�اها اس�بانيا تمدي�د وج�ود القواع�د ال

مريكا بتثبيت وجود اسبانيا في الصحراء 
أ
بقواعدها العسكرية ف��ي المنطق��ة، وبنفوذه��ا السياس��ي ل��دى"اسبانيا، مقابل قيام ا

طراف المنازعة لسبانيا، وبنفوذها الدبلوماسي على الصعيد الدولي
أ
.بعض ال

.الجزائر – موريطانيا- المغرب : الظاهرة الثانية هي تطورات المحور الثلثي*
ن الم��ؤتمر دار. والحلقة الهامة في هذا الصدد هو م��ؤتمر نواديب��و المش��هور، وال��ذي فش��ل حس��ب اع��تراف دبلوماس��ي

أ
ويظه��ر ا

جزاء
أ
:بوضوح، حول موضوع التقسيم إلى ثلثة ا

.المنطقة الشمالية الغنية بالفوسفاط، تتبع المغرب- 1
.المنطقة الجنوبية، الغنية بالبترول، تتبع موريطانيا- 2
طلس��ي لتمري��ر معادنه��ا-�� 3

أ
و وق��ع خلف بي���ن المغ��رب وموريطاني��ا ح��ول موق��ع منف��ذ. يعط��ى للجزائ��ر منف��ذ عل��ى المحي��ط ال

خر
آ
ن يقع في الجزء التابع للطرف ال

أ
.الجزائر، حيث يريد كل طرف ا

كد عندها إرادته��ا ف��ي
أ
خرى، وا

أ
نظمة القائمة عند جماهير الصحراء مرة ا

أ
ساء هذا الموقف التقسيمي طبعا، إلى سمعة ال

أ
وقد ا

.شق طريق تحرير نفسها بنفسها
نها قد خفت

أ
طماع بين دول المحور الثلثي فيظهر ا

أ
ما فيما يرجع لتناقضات ال

أ
.ا

خي��ر 
أ
ن: "، حي��ث ق��ال)1971(مم��ا يش��ير إل��ى ذل��ك، م��ن جه��ة موريطاني��ا، كلم��ة ول��د دادة، ف��ي الم��ؤتمر الفريق��ي ال

أ
يج��ب ا

ك��د ف��ي ع��دة" نعم��ل عل��ى زوال الس��تعمار، م��ن منطق��ة الس��اقية الحم��راء ووادي ال��ذهب
أ
ن��ه قب��ل ذل��ك، ا

أ
وه��ذا ف��ي م��وقفه، ل

ن اعتراف المغرب بموريطانيا ل يلغي مطالب موريطانيا في الصحراء"مناسبات على 
أ
".ا

ن الجزائر لم تعد تنازع النظام المغربي، ربما مقابل
أ
يضا ا

أ
:ويظهر ا

.اعتراف المغرب بسيادة الجزائر على تندوف- 
.إقرار وضعية الحدود الحالية بين البلدين- 
.اتفاق النظامين في معاهدة إيفران على الستغلل المشترك لمعادن الحديد في الجبيلت قرب تندوف- 

.وارتبط المغرب بدوره مع إسبانيا، بمعاهدة لحسن الجوار والتعاون الفني والثقافي
ن ثلثة احتمالت لتطور الوضع السياسي للمنطقة*

آ
.وهناك ال

ولها التقسيم، ويروج في الدوائر الرسمية الس��بانية، حي��ث يقب��ل نظ��ام الجن��رال فرانك��و به��ذا التقس��يم، ويرفض��ه الجن��رالت
أ
ا

ن المغ��رب ق��دم اقتراح��ا، يتض��من إعط��اء المغ��رب ج��زءا م��ن. المتشبثون بالس��يطرة الكامل��ة والمباش��رة عل��ى المنطق��ة
أ
ويظه��ر ا

مريك���ا واس���بانيا والمغ���رب
أ
ن م���ردود اس���تغلل المن���اجم، يت���م ت���وزيعه بي���ن ا

أ
س���اس ا

أ
يض���ا س���يادة.الفوس���فاط عل���ى ا

أ
ويتض���من ا

س��نة م��ع الحتف��اظ بالقاع��دة 30ف��ي ي��د الس��بانيين لم��دة " حي��ث ص��يد الس��مك" (الداخل��ة"المغ��رب عل��ى المنطق��ة، م��ع ت��رك 
مريكية فيها

أ
. العسكرية ال

ن تشكل حكومة من رؤساء القبائل، لك��ن تح��ت الحماي�ة الس��بانية لم�دة-�� 
أ
ثاني الحتمالت، هو الحكم الذاتي، ويتضمن ا

طر محلية"معينة، في انتظار 
أ
.، حيث صار يختفي1970وقد كان هذا الشعار رائجا حتى عام ". تكوين ا

قلية السبانية، على طريقة رودسيا، ومن مقومات هذا الحتمال- 
أ
:ثالث الحتمالت، هو حكم ال

رض-�� 1
أ
ع��داد ك��بيرة، قص��د جعله��م يش��كلون ض��غطا س��كانيا عل��ى طريق��ة الس��تعمار الس��كاني ل

أ
هن��اك ترحي��ل للس��بانيين با

قدمية عشر سنوات زورا في المنطقة. فلسطين
أ
 هذا التهجير في الستينات، وتمنح لكل المهاجرين السبانيين ا

أ
.وقد بدا

ث��روا عل�ى حس��ابها-�� 2
أ
خ�رى تعل��ق حرك�ة تحري��ر . تعلق العسكريين بالمنطق�ة، ال�تي ا

أ
ج��زر"(لس بالم�اس"ويلح��ظ م�ن جه�ة ا

).بالمنطقة، حيث يريدون بناء دولة صحراوية بقيادة تلك الجبهة) الخالدات
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ك�ثر من بوركوس ومن لس بالماس- 3
أ
.في حالة زوال النظام الفرنكوي، فإن الصحراء مرشحة للنفصال ا

عمال البرتغاليين في جنوب إفريقيا-4
أ
. السبانيون يدعون السكان إلى مقارنة سلوكهم في المنطقة، با

:طريق التحرير- 8
تي

آ
لة الصحراء، تلك المعطيات المترابطة بين بعضها البعض، يمكن إجمالها كال

أ
ساسية في مسا

أ
:إن المعطيات ال

.استمرار ورسوخ الهوية العربية لجماهير الصحراء، وتشبتها بتلك الهوية- 
تصاعد الوجود المبريالي ، باتجاه تحويل المنطقة الصحراوية إلى قاعدة عدوانية على مجموع المنطقة العربية والفريقية- 

.المحيطة
رض الصحراء- 

أ
.انكشاف النوايا التوسعية والتقسيمية والستغللية البغيضة من طرف الرجعيات المحيطة با

تص��اعد إرادة الجم��اهير الص��حراوية ف��ي ف��رض اس��تقللها السياس��ي، ورف��ض الوص��ايات الدبلوماس��ية والسياس��ية، والعتم��اد-�� 
ساس على إمكانياتها الذاتية لشق طريقها في درب التحرير

أ
.بال

ن انض��وت بقيته��ا ض��من-�� 
أ
ن تعرض��ت المعارض��ة القديم�ة للقم��ع، وبع��د ا

أ
ن، خصوص�ا بع��د ا

آ
غياب قيادة وطنية صلبة لح��د ال

.المؤسسات الستعمارية
مال في إعطاء القيادة الثورية البديل في الطلئع الشابة الثورية الصلبة- 

آ
.ارتكاز كل ال

.هذه المعطيات، تمكن من تحديد الملمح العامة لتطور نضال جماهير الصحراء
:الدور الطليعي لجماهير الصحراء في تحرير المنطقة ) 1

ساس��ية، ال��تي عرقل��ت نم��و حرك��ة التحري��ر ف��ي الص��حراء، ض��من الس��تعمار الس��باني والس��يطرة
أ
إن م��ن العوام��ل التاريخي��ة ال

القتص��ادية والعس��كرية والمبريالي��ة وض��د الخون��ة المحليي��ن، ه��و الت��دخل المس��تمر خلل ك��ل الف��ترة التاريخي��ة الماض��ية
رض الص��حراء،

أ
لتطوي��ق وتفري��ق المب��ادرات التحريري��ة ف��ي الص��حراء، وف��رض الوص��اية عليه��ا م��ن ط��رف الرجعي��ة المحيط��ة ب��ا

راضي الصحراوية. وخاصة منها من جانب الرجعية المغربية
أ
ومن. وقد وقع دوما هذا التدخل الرسمي تحت غطاء مغربية ال

ن الفلس الملموس للرجعية على صعيد المعركة الوطنية، وتع��دد ارتباطاته��ا وتوث��ق تبعيته��ا للمبريالي��ة، يجعله��ا
أ
الواضح ا

.في الصف المعادي عمليا لتحرير الجماهير الصحراوية
إن تعم����ق التن����اقض بي����ن الجم����اهير الص����حراوية، والس����لطات الس����تعمارية، يس����ير بم����وازاة انكش����اف التعام����ل الرجع����ي –

م"المبري��الي عل��ى حس��ابها، ويجعله��ا بالت��الي تنف��ر م��ن ش��عار 
أ
ف��ي ظ��ل الظ��روف السياس��ية والتاريخي��ة" النض��مام لل��وطن ال

.الحالية
وم���ن ت���م يتخ���ذ ال���دور السياس���ي المس���تقل، لحرك���ة التحري���ر الص���حراوية ط���ابعه الحاس���م ف���ي ش���ق الطري���ق الفعل���ي الص���حيح

كدت حوادث يونيو 
أ
، حتميته وض��رورته بالنس��بة للجم��اهير الص��حراوية1970للك�فاح، طريق العنف الثوري المسلح، الذي ا

إن شق هذا الطري��ق، تح��ت ش��عار محارب��ة الس��تعمار الس��باني ، والهيمن��ة المبريالي��ة ف��ي الص��حراء، بالعتم��اد. المضطهدة
راضي الصحراء، بكل حزم

أ
ول، على ذات الجماهير الصحراوية، ليتطلب رفض الوصاية السياسية من الرجعية المحيطة با

أ
.ا

:ارتباط تحرر الصحراء، بتحرر المنطقة العربية المحيطة ) 2
عله، ليلغي الشعار اللفظي حول 

أ
ساسي ا

أ
 ال

أ
تي عل��ى الض��رورة الحتمي��ة، ف��ي تفاع��ل" مغربية"إن المبدا

أ
ن يا

أ
المنطقة، دون ا
.النضال التحرري في الصحراء مع النضال التحرري في البلدان المحيطة بالصحراء

و الص��حراوي
أ
و الموريط��اني ا

أ
وهذا الطرح يلغي النزاعات القليمية والشوفينية المختلف��ة، س��واء ك��انت م��ن الج��انب المغرب��ي ا

 التضامن بين حركات التحرر في المنطقة
أ
ن خصائص المجتمع الصحراوي المتمثلة في . ذاته، ويستبدل ذلك بمبدا

أ
:ذلك ا
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. ضعف عدد السكان- 
. الطبيعة الجغرافية الصحراوية للمنطقة- 
راضي البلدان المجاورة" لجئين"وجود - 

أ
.صحراويين في المناطق المجاورة للصحراء، داخل ا

وخصائص الس��يطرة العس��كرية والس��كانية الس��تعمارية، ه��ذه الخص��ائص الم��وجزة، تجع��ل م��ن المس��تحيل تحقي��ق النص��ر
على العدو الستعماري، إذا لم تعتمد حركة التحرر الصحراوية على قواعد خلفية جماهيرية ونضالية صلبة، تمام��ا عل��ى غ��رار

لة الفلس���طينية والبل���دان المحيط���ة به���ا
أ
همي���ة القص���وى للمب���ادرة الك�فاحي���ة الص���حراوية ف���ي. المس���ا

أ
وه���ذا الرتب���اط ل يلغ���ي ال

وضاع المحيطة، و وضع ح��د للنتظاري��ة الدبلوماس��ية بممارس��ة ثوري��ة ملموس��ة، و رف��ع الوص��اية باس��تعادة
أ
تحريك مجمل ال

ن تض���ع التض���امن. الثق���ة ب���النفس لجم���اهير الص���حراء
أ
وإن���ه لمط���روح عل���ى الجم���اهير العربي���ة ف���ي مجم���وع بل���دان المنطق���ة، ا

ن حرك��ات التح��رر ف��ي المنطق��ة، س��يكون مطل��وب منه��ا
أ
النضالي مع الجماهير الصحراوية في ج��دول نض��الها الملم��وس، كم��ا ا

ية جهة
أ
إقامة جبهة نضالية صلبة، لمواجهة المخططات العدوانية، والستغللية، والتقسيمية الستعمارية والرجعية من ا

ش��كال الهيمن��ة المبريالي��ة، و متج��اوزة ك��ل
أ
مامها باستمرار، مصلحة الجماهير في التح��رر الش��امل م��ن ك��ل ا

أ
كانت، واضعة ا

ية جهة كان
أ
.منطق إقليمي، وشوفيني من ا

وإن الجماهير المغربية على وجه الخصوص وطلئعها، نظرا لطبيعة الممارس��ات الرجعي��ة البغيض��ة، وللمواق��ف الص��لحية
 التض��امن الفع��ال والعمل��ي، م��ع نض��ال الجم��اهير الص��حراوية، واض��عة تل��ك العلق��ة ض��من

أ
ن تل��تزم بمب��دا

أ
اللفظي��ة، عليه��ا ا

هدافها هي ، في التحرر من المبريالية، والرجعية العميلة
أ
.الترابط التاريخي، بين ذلك الدعم النضالي، وا

ن تتض���امن نض���اليا وجماهيري���ا، وبك���ل الوس���ائل، م���ع ك�ف���اح
أ
خي���را، ف���إن عل���ى الحرك���ة الديموقراطي���ة ف���ي إس���بانيا ذاته���ا، ا

أ
وا

.جماهير الصحراء، وعموم المنطقة، ضمن نضالها ضد النظام الفاشي بقيادة فرانكو والرجعية السبانية

نفاس – العدد 
أ
 8 – 7: ا

1972يناير  – 1971دجنبر 
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