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

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

1978 ـــ 1977فت ة 

 لنكشف عن حقيقة التدخل في الزايير من طرف الحكم العميل

.غشت 30"من وضع موقع : هامش 
المذلة التي سقطت على إثرها سيناء المص&رية و الج&ولن الس&ورية و م&ا تبق&ى م&ن 1967يونيو 5بالدارالبيضاء، و هزيمة  1965مارس  23بعد انتفاضة 

مام المثقفين الث&وريين المغارب&ة، و الش&باب) القدس الشرقية، الضفة الغربية و قطاع غزة(فلسطين 
أ
سئلة كبيرة ا

أ
يدي الحتلل الصهيوني، طرحت ا

أ
في ا

ن. الملتزم التواق إلى التحرر و الثورة على كل القيم البالي&ة و التص&ورات الرجعي&ة ثقافي&ا و فكري&ا و إديولوجي&ا و سياس&يا و اقتص&اديا
أ
و ك&ان عل&ى ه&ذا الجي&ل ا
يك&تشف النظرية الثورية التي تسلحه بالمنهج العلمي في تحليل مجتمعه، و إيجاد الوس&ائل الثوري&ة للنخ&راط ف&ي س&يرورة التغيي&ر الج&ذري لمجم&وع البن&ى

غلبي&&ة الجم&&&اهير الكادح&&ة
أ
و سيك&تش&&ف ه&&ذا. السياس&&ية و الفكري&&ة و الديولوجي&&ة و الجتماعي&&ة المتخلف&&ة، ال&&تي تكب&&ح تق&&دم البلد، و ت&&رزح تح&&ت نيره&&ا ا

الجي&&ل، بع&&د بح&&ث مض&&ن، النظري&&ة الثوري&&ة بامتي&&از، نظري&&ة الطبق&&ة العامل&&ة و مش&&روعها الش&&تراكي المض&&اد للس&&تغلل و الض&&طهاد و الس&&تيلب، إنه&&ا
.النظرية الماركسية اللينينية: النظرية الثورية حتى النهاية

ح&اطت ب&ه التحريفي&ة العالمي&ة ك&ل الج&وانب الثوري&ة له&اته النظري&ة العظيم&ة
أ
ن غلف&ا س&ميكا م&ن التش&ويهات ك&انت ق&د ا

أ
.لم يكن البحث سهل، ذلك ا

قنع&ة ال&تي يرت&ديها الفك&ر- لك&ن تل&ك القش&ور ال&تي ك&انت تق&دمها التحريفي&ة باعتباره&ا ماركس&ية
أ
لينيني&&ة س&رعان م&ا تكس&رت و ظه&رت عاري&ة للعي&ان كإح&دى ال

.البورجوازي في حربه ضد إديولوجية الطبقة العاملة و نظريتها الثورية
ول المؤس&س للحرك&ة الماركس&ية

أ
ول موج&ة وص&لته م&ن الخ&ارج، ب&ل-ل&م ينطل&ق الجي&ل ال

أ
فك&ار مج&ردة ع&ن الواق&ع، فس&بح ف&ي ا

أ
اللينيني&ة المغربي&ة م&ن ا
ح&&&زاب

أ
ن&&&ذاك داخ&&&ل ال

آ
س&&&ئلة عل&&&ى الفك&&&ر السياس&&&ي الس&&&ائد ا

أ
درك طبيعته&&&ا البورجوازي&&&ة"التقدمي&&&ة"انخ&&&رط ف&&&ي ط&&&رح ال

أ
، ال&&&تي ك&&&ان ينتم&&&ي إليه&&&ا، و لم&&&ا ا

حزاب قواعدها و معها الجماهير الواسعة من الشعب الكادح
أ
وهام الطبقية التي كانت تلف بها تلك ال

أ
.الصلحية، سار على درب تكسير ال

دوات النظري((ة الق((ادرة عل((ى جع((ل الواق((ع ق((ابل للفه((م
و
ن العلقة النظرية تعكس دائما العلقة التاريخية، فك(ان دور النق((د النظ((ري ه((و بل((ورة ال ال

.عقلنيا و من تمة تغييره كذلك عقلنيا بتوافق مع غايات و قيم الذات الثورية
نف&اس"تاريخيا، لعب&ت مجل&ة 
أ
فك&ار الثوري&ة بالنس&بة لجي&ل جدي&د م&ن المناض&لين الث&وريين" ا

أ
نتج&ت ص&واريخ نظري&ة ع&ابرة للق&ارات. دور مخت&بر ال

أ
لق&د ا

بع&&اد- بتفاعله&&&ا م&&&ع المحي&&&ط الجي&&&و
أ
مم&&&ي، حي&&&ن ب&&&وتقت الث&&&ورة المغربي&&&ة ف&&ي س&&&ياق ه&&&اته ال

أ
نف&&&اس". سياس&&&ي و الت&&&اريخي و الق&&&اري وال

أ
اس&&&تطاعت مجل&&&ة "ا

بعاد متعددة فكرية، ثقافية، سياسية، اجتماعية و اقتصادية
أ
ن تتحول إلى منبع لفكر جديد ذي ا

أ
.المغربية ا

ن&&ه ك&&ان ش&&امل ف&&ي م&&واجهته للنظ&&ام الق&&ائم و لم&&ن ي&&دور ف&&ي فلك&&ه،
أ
ف&&ي ه&&ذا الس&&ياق الع&&ام تبل&&ور فك&&ر سياس&&ي جدي&&د استعص&&ى عل&&ى النظ&&ام هض&&مه، ل

و تحريفي&ا
أ
بع&اد المتع&ددة للس&تراتيجية الثوري&ة ب&المغرب ال&تي ق&ادت النش&اط السياس&ي للمنظم&ة. إصلحيا ك&ان ا

أ
و م&ن ه&ذا الفك&ر الث&وري الجدي&د تول&دت ال

مام"الماركسية – اللينينية المغربية 
أ
".إلى ال

ولى من تاريخها
أ
بعاد استراتيجية)1980-1970(على امتداد المرحلة ال

أ
:، ظل خطها السياسي الثوري تحكمه خمس ا

ممي- 1-
و
:البعد ال

لباني&&ة و اليس&&ار الث&&وري الماركس&&ي
أ
ف&&ق الث&&ورة العالمي&&ة ال&&ذي دش&&نه نق&&د التحريفي&&ة العالمي&&ة عل&&ى ي&&د الث&&ورات الص&&ينية و ال

أ
و ك&&ان يعن&&ي النخ&&راط ف&&ي ا

.اللينيني عالميا
اللينيني&ة و خ&ط الث&ورة البروليتاري&ة العالمي&ة،- كانت سمة هذا الخط العامة، هي معاداته للمبريالية و التحريفية السوفياتية و الدفاع ع&ن الماركس&ية
حزابها الماركسية اللينينية الحقة

أ
.بما يعنيه من ثورات اشتراكية و ثورات تحرر وطني بقيادة البروليتاريا و ا

:البعد العربي- 2-
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ساليب امبريالية عدوانية جديدة-1-
و
ا

إن التدخلت العسكرية التي قامت بها المبريالية طيلة المرحل&&ة الس&&ابقة ف&&ي عدي&&د م&&ن المن&&اطق ل&&م تك&&ن م&&ن نتائجه&&ا
زمته
أ
ن النتصارات التي حققتها حرك&&ات. غير إثارة حقد كل الشعوب و تصعيد ك&فاحها ضد النظام المبريالي و تعميق ا

أ
كما ا

س&&&يوية و الفريقي&&&ة و تن&&&امي ك&فاح&&&ات الطبق&&&ة العامل&&ة ف&&ي البل&&&دان الغربي&&&ة، ق&&د ض&&&يقت
أ
التحري&&&ر ف&&ي الك&ثير م&&&ن البل&&&دان ال

صبحت تهدد بنيانها بالنهيار
أ
.الخناق على المبريالية و ا

خر ف&&ي الع&&الم، و
أ
إن هذه النهاية الحتمية التي يسير نحوها النظام المبريالي تف&&زع الحتك&&ارات الك&&برى و ك&&ل ق&&وى الت&&ا

ك&ثر مما مضى
أ
ش&&د. تثير طبيعتها العدوانية ا

أ
س&&اليب عدواني&&ة جدي&&دة ا

أ
فلنقاد نفسها من الدمار تتجه تلك القوى إلى انتهاج ا

ك&ثر ملئمة مع تطور الصراع.
أ
شراسة و ا

نفس&&هم"فم&&ن وراء ديماغوجي&&ة ح&&وار الش&&مال – الجن&&وب، و تح&&ت لفت&&ة 
أ
ن يحل&&وا مش&&اكلهم با

أ
فارق&&ة يج&&ب ا

أ
تعم&&ل" ال

وس&&ط و ف&&ي إفريقي&&ا 
أ
حلف ف&&ي ك&&ل م&&ن الش&&رق ال

أ
ثي&&ر ف&&ي م&&ؤتمر القم&&ة( المبريالي&&ة ف&&ي ارتب&&اك عل&&ى إقام&&ة ا

أ
المش&&روع ال&&ذي ا

خيرا حول إقامة جي  رجعي موحد 
أ
) .الفرنسي – الفريقي في دكار ا

نظمة
أ
يضا، و في نفس التجاه تعمل على إقامة قلع حراسة في بعض المناطق الستراتيجية، عن طريق تقوية ال

أ
إنها ا

نظم&&ة العميل&&ة ه&&ي الت&&دخل الع&&دواني. العميلة المتس&&لطة عل&&ى تل&&ك المن&&اطق
أ
حلف العس&&كرية، و تل&&ك ال

أ
إن مهم&&ة تل&&ك ال

مره&&ا
أ
ن خلفي&&ة ه&&ذه الس&&تراتيجية الجدي&&دة ه&&ي تجن&&ب الت&&دخل المفض&&وح م&&ا. المباش&&ر مك&&ان المبريالي&&ة و تح&&ت ا

أ
و ب&&ديهي ا

حزابها الثورية الماركسية اللينينية
أ
فق الثورة العربية الجديدة بقيادة الطبقة العاملة و ا

أ
.و كان يعني النخراط في ا

خ&د بعي&ن العتب&ار الخصوص&يات المحلي&ة،
أ
ي ثورة تقوم في بلد من البل&دان العربي&ة، م&ع ا

أ
ن الثورة العربية هي الطار العام ل

أ
البعد العربي كان يعني ا

.و مراعاة التطور المتفاوت بين التشكيلت الجتماعية المختلفة، لكن ضمن مشروع اشتراكي واحد يروم الوحدة و الديموقراطية و المساواة و الشتراكية
ح&زاب البورجوازي&ة و البورجوازي&ة الص&غيرة، بم&برر قي&ادة ه&ذه

أ
حزاب التحريفية العربية ال&تي تمي&زت بتبعيته&ا لل

أ
ن يكون هناك نقد لل

أ
و كان من الطبيعي ا

نظم&ة المس&ماة
أ
خي&رة لمرحل&ة الث&ورة الوطني&ة الديموقراطي&ة، و ف&ي نف&س ال&وقت نق&د لل

أ
و ال&تي تح&ولت م&ن....) مص&ر الناص&&رية، س&وريا البعثي&ة" (وطني&ة"ال

نظمة كمبرادورية
أ
سمالية الدولة إلى ا

أ
نظمة را

أ
.ا

ف&&ي ظ&&ل ه&&ذا المنظ&&ور احتل&&ت الث&&ورة الفلس&&طينية موقع&&ا مركزي&&ا و طليعي&&&ا، و تحري&&&ر فلس&&طين مرتب&&&ط ج&&دليا بتحقي&&ق الث&&ورة العربي&&&ة ك&ث&&ورة معادي&&ة
.للمبريالية و الصهيونية و التحريفية و الرجعية

:البعد المغاربي- 3
انطلق&ا م&&ن تقييمه&&ا للجه&اض ال&ذي تعرض&&ت ل&ه طموح&ات الش&&عوب المغاربي&&ة ف&ي الوح&&دة، و فش&&ل حرك&ات التح&&رر ال&&وطني بقياداته&ا البورجوازي&&ة و

مام"و الرجعية في ذلك، دافعت منظمة ) خاصة الفرنسية(البورجوازية الصغيرة في تحقيق ذلك، و دور المبريالية 
أ
"مغ&رب الش&عوب"ع&ن فك&رة " إلى ال

.التي كانت تعني توفر قيادات جديدة ترتكز إلى الطبقة العاملة و حزبها الثوري
:الغرب العربي كبعد للثورة المغربية- 4-

م&&ام"ف&&ي خ&&ط
أ
ه&&داف واح&&دة، ف&&ي مواجه&&ة" إل&&ى ال

أ
يتش&&كل الغ&&رب العرب&&ي م&&ن المغ&&رب و موريطاني&&ا و الص&&حراء الغربي&&ة، و يجمعه&&ا تاري&&خ مش&&ترك و ا

.المبريالية و الرجعية و تحقيق إعادة بناء وحدتها ضمن مشروع ديموقراطي شعبي، يراعي المساواة و حق الشعوب في تقرير مصيرها
فريقي- 5- :البعد الل

و يق&&وم عل&&ى دع&&م الث&&ورة الفريقي&&ة كمنظ&&ور ش&&امل، و م&&ن ض&&منها ث&&ورات التح&&رر ال&&وطني، و نق&&د و فض&&ح السياس&&ات الس&&تعمارية الجدي&&دة بإفريقي&&ا و
نظم&&ة الدك&تاتوري&&ة العميل&&ة ال&تي تس&&تند إليه&&ا، إض&افة إل&ى التغلغ&&ل الص&هيوني بإفريقي&&ا

أ
لق&د جعل&&ت المنظم&&ة م&&ن التض&امن م&ع الش&&عوب الفريقي&&ة مهم&&ة. ال

ممية و التصدي للشوفينية و الدفاع عن الحقوق العادلة للشعوب
أ
 ال
أ
ساسية في عملها الدعائي، بالعتماد على مبدا

أ
.ا

دبيات المنظمة التحريضية و الدعائية حول قضية الصحراء، تنتم&ي لف&ترة 
أ
ت الوث&ائق1978-1977و الوثيقة التي نفتتح بها هذا الجزء من ا

أ
، حي&ث ب&دا

ه&ل يش&كل س&كان"و " نقط&ة 13"لص&الح المف&اهيم و المص&طلحات المع&بر عنه&ا ف&ي وثيق&تي 1975و 1974تتخل&ى ت&دريجيا ع&ن المواق&ف التك&تيكي&ة لس&نتي 
م&ر بكراس&ة "الص&حراء ش&عبا؟

أ
بري&ل 25الص&ادرة بتاري&خ " لنكش&ف ع&ن حقيق&ة الت&دخل ف&ي الزايي&ر م&ن ط&رف الحك&م العمي&ل"، و يتعل&ق ال

أ
، و تض&م1977ا

عله ست وثائق ننشرها تباعا
أ
.الفترة المحددة ا
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ما الهدف فهو تصعيد العنف الرجعي لتوقيف المد التحرري و الحفاظ على 
أ
مكن، ا

أ
من"ا

أ
من الحتكارات المبريالي&&&ة و" : ال

أ
ا

.حريتها الوحشية في قهر الشعوب
لى كلب حراسة قوي - 2- مبريالية في المغرب تعمل على تحويل النظام العميل ال الل

إن الموقع الستراتيجي الذي يحتله المغرب، و تنامي ك&فاحات شعبنا، و اندلع الك&فاح التح&&رري المس&&لح ف&&ي الص&&حراء
زمة ال&&تي وص&&لها الحك&&م ف&&ي بلدن&&ا، ك&&ل ه&&ذه العوام&&ل، بارتب&&اط م&&ع تط&&ور

أ
الغربية، و ضعف النظام الموريطاني، و حدة ال

الوض&&ع الع&&ام ف&&ي المنطق&&ة، و عل&&ى الص&&عيد الع&&المي، دفع&&ت المبريالي&&ة إل&&ى المراهن&&ة عل&&ى الحك&&م العمي&&ل ف&&ي المغ&&رب، و
هدافها و مخططاتها العدوانية الجديدة

أ
وضاعه عسكريا و اقتصاديا بشكل ينطبق مع ا

أ
.تجهد نفسها عبثا لعادة ترتيب ا

إنه&&ا تعم&&ل عل&&ى تحوي&&ل الحك&&م العمي&&ل ف&&ي المغ&&رب إل&&ى كل&&ب حراس&&ة ق&&وي ف&&ي المنطق&&ة، و تحوي&&ل بلدن&&ا إل&&ى قاع&&دة
بن&&اء ش&&عبنا م&&ن فلحي&&&ن و ع&&&اطلين و ش&&باب كوق&&ود لش&&&عال

أ
طلس&&ية، و اس&&&تعمال ا

أ
عدواني&&&ة ض&&من ش&&&بك&تها العس&&كرية ال

.حروبها المضادة لتحرر الشعوب الفريقية و العربية
مام"لقد سبق لمنظمتنا الثورية 

أ
ن نبهت، منذ "إلى ال

أ
، إلى هذه الم&&ؤامرة المبريالي&&ة، و دع&&ت و ل زال&&ت ت&&دعو،74، ا

ح&&&داث
أ
ب&&&رز تل&&&ك ال

أ
ك&&&ل الق&&&وى المناض&&&لة ف&&&ي البلد إل&&&ى إدراكه&&&ا جي&&&دا و العم&&&ل عل&&&ى إحباطه&&&ا، و لنرج&&&ع إل&&&ى البع&&&ض م&&&ن ا

خيرة و التي تكشف بدورها عن التوجه المبريالي المذكور
أ
:المشهودة في الفترة ال

لة الص&&حراء ف&&ي منتص&&ف س&&نة -&& 
أ
ث&&ار الحك&&م اللوطن&&ي مس&&ا

أ
ة 74لق&&د ا

أ
و لق&&د س&&ارعنا ف&&ورا إل&&ى فض&&ح ه&&ذه المن&&اورة. فج&&ا

ن تكون إطلقا موقفا وطنيا اتخذ تح&&ت الض&&غط المزع&&وم للق&&وى التقدمي&&ة كم&&ا
أ
نه ل يمكنها ا

أ
هدافها الخطيرة، و ا

أ
موضحين ا

وام&&ر ب&&اريس و
أ
روج ل&&ذلك النته&&ازيون م&&ن ك&&ل ل&&ون، ب&&ل توجيه&&ا امبريالي&&ا يق&&وم بتنفي&&ذه حك&&م العمال&&ة ف&&ي الرب&&اط تح&&ت ا

ن هدف ذلك التوجيه هو تض&&ليل جم&&اهير ش&&عبنا و ض&&رب الحرك&&ة التحرري&&ة الص&&حراوية ف&&ي وق&&ت ل&&م تك&&ن في&&ه. واشنطن
أ
و ا

المبريالية قادرة على التدخل العسكري مباشرة ف&&ي الص&&حراء، و ل&&م يع&&د في&&ه الس&&تعمار الس&&باني ق&&ادرا عل&&ى تمدي&&د وج&&وده
و بالفع&&ل، بع&&د س&&نة، ج&&اء الت&&دخل العس&&كري الملك&&ي ف&&ي الص&&حراء بموافق&&ة الحك&&م الس&&باني، و الس&&تعماري العس&&كري 

إن تل&&&ك التفاقي&&&ات، و ذل&&&ك. تم&&&ت تح&&&ت رعاي&&&ة المبريالي&&&ة اتفاقي&&&ات مدري&&&د و تقس&&&يم الص&&&حراء بي&&&ن الحس&&&ن و ول&&&د دادة
قي&&&م تح&&&الف م&&&تين بي&&&ن النظ&&&امين للتح&&&رك ك&قطع&&&ة واح&&&دة

أ
ساس&&&ها ا

أ
رض&&&ية المادي&&&ة ال&&&تي عل&&&ى ا

أ
التقس&&&يم، يش&&&كل الي&&&وم ال

ال&&&&دفاع ع&&&&ن الوح&&&&دة الترابي&&&&ة"لمواجه&&&&ة الحرك&&&&ة الوطني&&&&ة للجم&&&&اهير الش&&&&عبية ف&&&&ي موريطاني&&&&ا و الص&&&&حراء و المغ&&&&رب باس&&&&م 
ن ننتظ&&&ر مس&&&تقبل تح&&&رك ق&&&وى النظ&&&امين مع&&&ا لقم&&&ع نض&&&الت الش&&&عب". المه&&&ددة

أ
إن&&&ه لتح&&&ت ه&&&ذا الش&&&عار المزي&&&ف يج&&&ب ا

.الموريطاني و حماية حكم ولد دادة و مصالح المبريالية هناك
الم&&وجه للك&ت&&ائب بلبن&&ان ض&&د...) س&&لح، مؤون&&ة (إن اس&&تعمال الم&&وانئ و الب&&واخر المغربي&&ة لنق&&ل ال&&دعم المبري&&الي -&& 

لت&&دريب المرتزق&&ة و نقله&&م) قرب مدينة مراك (المقاومة الفلسطينية و الحركة التقدمية اللبنانية، و كذا منح ثكنة بن كرير 
، ت&&برز م&&دى حاج&&ة المبريالي&&ة لس&&تعمال بلدن&&ا، و م&&ن هن&&ا)ال&&داهومي س&&ابقا(للهج&&وم عل&&ى الحك&&م التق&&دمي ف&&ي ال&&بينين 

.ضرورة تقوية الحكم المسلط عليها ليكون قادرا على لعب الدور العدواني المرشح له
الش&&جرة ال&&تي تمت&&د"و ح&&ول " خط&&ة ب&&اريس && الرب&&اط"إن هذا الدور يقبله النظ&&ام طوع&&ا، و إن تص&&ريحات الحس&&ن ح&&ول 

وروب&&ا
أ
وراقه&&ا ف&&ي ا

أ
، له&&و تع&&بير فص&&يح ع&&ن اس&&تعداد)الن&&دوة الص&&حفية بع&&د المس&&يرة الص&&فراء" (عروقها في إفريقي&&ا و تتنف&&س با

طلسي
أ
ركان الحلف ال

أ
ن يقوم بكل المهام الوسخة الموكلة إليه من طرف قيادة ا

أ
.الحكم ل

وان و ح&&تى("إنه في هذا الطار، يجب وضع تدخل الق&&وات الملكي&&ة ف&&ي الزايي&&ر 
أ
إن ش&&جرة الش&&ر امت&&دت عروقه&&ا قب&&ل ال

ن تتصلب
أ
ن " الس&&يادة الوطني&&ة"تحت غطاء ال&&دفاع ع&&ن ") قبل ا

أ
دخ&&ل حي&&ز التط&&بيق" خ&&ط ب&&اريس – الرب&&اط"للزايي&&ر، و ا
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بن&&اء ش&&عبنا إل&&ى المج&&ازر ف&&ي الزايي&&ر، تمام&&ا، و بالض&&بط، كم&&ا فعل&&ت المبريالي&&ة س&&ابقا عن&&دما
أ
عل&&ى ش&&كل جس&&ر ج&&وي لنق&&ل ا

كانت تدفع بالمغاربة إل&&ى الم&&وت ف&&ي حروبه&&ا الس&&تعمارية ف&&ي الهن&&د الص&&ينية ض&&د الش&&عب الفيتن&&امي، و عن&&دما ك&&ان فرانك&&و
طفال بلدنا في حربه الفاشية ضد القوى الثورية في اسبانيا 

أ
).1934(يجند بالقوة حتى ا

إن&&ه خط&&وة. فتدخل النظام لنقاد مصالح الحتكارات الكبرى في الزايير ليس حدثا منعزل عن مخطط امبريالي متكامل
خرى في تطبيق الستراتيجية العدوانية الجديدة الموجه&&ة ض&&د حرك&&ات التح&&رر الفريقي&&ة و العربي&&ة و ال&&تي كش&&فنا عنه&&ا من&&ذ

أ
ا
.مدة

بن&&اء الص&&حراء، و كامت&&داد
أ
ت&&ت اتفاقي&&ات مدري&&د و ح&&رب الب&&ادة ال&&تي ش&&نها الحك&&م ض&&د ا

أ
و إنه لضمن هذه الس&&تراتيجية ا

لنف&&&س ال&&&دور الموك&&&ل إل&&&ى النظ&&&ام م&&&ن ط&&&رف المبريالي&&&ة ك&&&انت مس&&&اعدة الك&ت&&&ائب ف&&&ي لبن&&&ان و المس&&&اهمة ف&&&ي الهج&&&وم عل&&&ى
ن تك&تس&&ي

أ
خي&&ر، ل يمكنه&&ا ا

أ
ساس، فإن إدانة التدخل الملك&&ي ال

أ
البينين، و اليوم التدخل في الزايير، و انطلقا من هذا ال

.فعاليتها و مضمونها التحرري، إل بالدانة النضالية المطلقة للمخطط المبريالي ككل
زمته(ا-&& 3-

و
فريقية دليل على قوته(ا و تجاوزه(ا ل مبريالية لعدوانها ضد العديد من الحركات التحررية الل هل تصعيد الل

زمته القتصادية و السياسية ؟
و
خر ل

خ
الخانقة ؟ هل تدخل الحكم في الزايير دليل على تجاوزه هو ال

وض&&اع و تص&&نع
أ
سس المادية التي تتحك&&م ف&&ي تط&&ور ال

أ
حداث بمعزل عن ال

أ
قد يتبادر إلى ذهن من يك&تفي بالنظر إلى ال

ن ت&&دخل الحك&&م ف&&ي الزايي&&ر و تص&&عيد المبريالي&&ة للع&&دوان، دلي&&ل عل&&ى ق&&وة النظ&&ام و ق&&وة المبريالي&&ة
أ
ح&&داث، ب&&ا

أ
و نظ&&را. ال

ن تقيي&&م وض&&ع الحك&&م يج&&ب
أ
لمدى الساءة التي تلحقها هذه النظرة السطحية بمسيرة النضال الوطني الثوري، فإننا نذكر ب&&ا

ن ننطلق فيه 
أ
: ا

ول 
أ
زمة التي وصلت إليها المبريالية: ا

أ
زمته باحتداد ال

أ
. من واقع ارتباط احتداد ا

من الدرجة التي وصلها التساع الموض&&وعي لله&&وة الفاص&&لة بين&&ه و بي&&ن الجم&&اهير الش&&عبية، و ال&&تي تح&&دد حس&&ب: ثانيا 
لة الديموقراطية(الواقع المادي المعاشي و السياسي 

أ
. الذي تعيشه تلك الجماهير) مسا

ساس&&ي ف&&ي م&&دى ق&&درته الموض&&وعية عل&&ى: ثالث&&ا 
أ
م&&ن م&&دى ص&&لبة البني&&ة القتص&&ادية للنظ&&ام و ال&&تي تش&&كل المس&&تند ال

.مواجهة السخط الجماهيري
: إذا اعتمدنا هذه المنطلقات في التحليل، فإننا نخلص إلى ما يلي 

ساليبها العدوانية الجدي&&دة، فإنه&&ا ل&&م تس&&تطع بع&&د ان تج&&د-&& 1-
أ
ن المبريالية إذا كانت قد رسمت الخطوط العريضة ل

أ
ا

نها لم تستكمل بع&&د ك&&ل الت&&دابير
أ
خيرة على حسابها، كما ا

أ
استقرارا مرحليا ضمن موازين القوى التي تغيرت في السنوات ال

: التي تتطلبها المرحلة الحالية 
ن حوار الشمال – الجنوب لم يلد بعد ما تنتظره المبريالية م&&ن إع&&ادة تقس&&يم العم&&ل عل&&ى الص&&عيد الع&&المي بش&&كل-&& 
أ
ا

زمته
أ
نظمة الموالية لها في نفس الوقت الذي يسمح لقتصادها الحتكاري المنخور من التنفيس عن ا

أ
.يسمح لها بتثبيت ال

زمة القتصادية بدوره يحد من إمكانياتها للجواب على المتطلبات الحالية لعملئها اتجاه تصاعد المد- 
أ
ن عمق هذه ال

أ
ا
.التحرري
خر- 

آ
ن تصاعد ك&فاحات الطبقة العاملة داخل البلدان الغربية ضد سياسة التقشف و تضييق الحريات، يساهم هو ال

أ
ا

زمة المبريالية و عرقلة حرك&تها و قدرتها على المبادرة
أ
.في ا

س&&س التقيي&&م الم&&ادي ال&&ذي ح&&ددناه س&&ابقا، و بالض&&افة إل&&ى
أ
ما بالنسبة لوضع الحكم، فإننا إذا نظرن&&ا إلي&&ه م&&ن خلل ا

أ
ا

ساسيا في وضعه الذاتي، نجد 
أ
زمة المبريالية التي تلعب دورا ا

أ
: انعكاسات ال

4



www.30aout.info

ن، ول زالت تعاني من نفس الهشاشة التي عرفته&&ا-&& 
آ
ي تغيير يذكر لحد ال

أ
 عليها ا

أ
سس القتصادية للنظام لم يطرا

أ
ن ال
أ
ا

.في الماضي، بالرغم من إرادة المبريالية و إرادته في تقويتها
نظمة الرجعية العربية التي ازداد حجمه&&ا فعل-&& 

أ
ن مختلف المساعدات و القروض الممنوحة من طرف المبريالية و ال

أ
ا

جه&&زة القم&&ع المتس&&لطة عل&&ى الش&&عب المغرب&&ي 
أ
خيرتين تلتهمه&&ا نفق&&ات الح&&رب ف&&ي الص&&حراء و ا

أ
العج&&ز ف&&ي(خلل السنتين ال

في المئ&&ة عم&&ا ك&&ان علي&&ه ف&&ي الس&&نة الماض&&ية وح&&دها، توق&&ف العدي&&د م&&ن مش&&اريع 50ميزانية الدولة الذي زاد هذه السنة ب 
خير الخ 

أ
...) .التصميم ال
وض&&اع المعيش&&ية للجم&&اهير بش&&كل-&& 

أ
ن السخط الجم&&اهيري ازداد تعاظم&&ا نتيج&&ة لتض&&خم جي&&  الع&&اطلين و ت&&دهور ال

أ
ا

مثل&&ة عل&&ى تعم&&ق ذل&&ك الس&&خط و اتس&&اع اله&&وة بي&&ن الحك&&م و. مذهل، و تضييق الحريات السياسية و النقابية
أ
و لعل اب&&رز ال

الطبقات الش&&عبية ك&&ان الرف&&ض الجم&&اهيري الق&&اطع لق&&رض الص&&حراء، و ج&&واب ش&&عبنا عل&&ى الن&&داء الملك&&ي للس&&لم الجتم&&اعي
ح&&زاب البرجوازي&&ة إل&&ى ج&&انب. بتص&&عيد نض&&الته المطلبي&&ة

أ
و ه&&ذا ب&&الرغم م&&ن اش&&تداد القم&&ع و مس&&اهمة القي&&ادات اليميني&&ة ل

.الحكم في تضليل الجماهير و العمل على تحريف مسيرتها النضالية
إن ثقل المهمة الجرامية التي ينفذها الحكم في الصحراء إلى جانب متطلبات مواجهة نضالت شعبنا و حماي&&ة نظ&&ام-&& 

ك&&بر ف&&ي ال&&دفاع ع&&ن مص&&الح المبريالي&&ة ف&&ي الج&&زء الغرب&&ي م&&ن ال&&وطن العرب&&ي، ل
أ
ي تحمل&&ه القس&&ط ال

أ
ول&&د دادة المهله&&ل، ا

زمة التي عاشها من قبل 
أ
.يفعل، بالضافة إلى باقي المميزات، غير توريطه في ال

ن
أ
ب&&&دا ا
أ
زم&&&ة الح&&&ادة ال&&&تي تعيش&&&ها المبريالي&&&ة و عميله&&&ا ف&&&ي المغ&&&رب، ف&&&إن المبريالي&&&ة،ل يمكنه&&&ا ا

أ
لك&&&ن ب&&&الرغم م&&&ن ال

و تنتظ&&ر ح&&ل ك&&ل معض&&لتها الذاتي&&ة لمواجه&&ة ذل&&ك الم&&د
أ
مام تنامي حرك&&ات التح&&رر ا

أ
إن مص&&الحها المه&&ددة تف&&رض. تستسلم ا

وض&&اعها
أ
عليها الدفاع عن نفس&&ها بك&&ل شراس&&ة، بالوس&&ائل المت&&وفرة ل&&ديها، و ف&&ي نف&&س ال&&وقت ال&&ذي تعم&&ل في&&ه عل&&ى ترتي&&ب ا

فضل
أ
.بشكل ا

وسترالية، و نظرا لما يشكله الحفاظ على
أ
سمالية في إفريقيا ال

أ
من الحتكارات الرا

أ
خطار المحدقة با

أ
و بالضبط، نظرا لل

خطار، كان التنس&&يق بي&&ن مختل&&ف المبريالي&&ات، و ت&&م تكلي&&ف الحك&&م الكم&&برادوري
أ
همية للتخفيف من تلك ال

أ
الزايير من ا

وضاعه الخاصة إلى السراع بإنقاذ موبوتو
أ
.في المغرب بالرغم من ا

دوار، تحمل الحكم المبريالي الفرنسي بصفة رئيسية مس&&ؤولية ذل&&ك الت&&دخل
أ
و لنفس العتبارات، و في إطار توزيع ال

خيرة و تنامي قوى اليسار الفرنسي
أ
.بالرغم من الهزيمة التي لحقته في النتخابات ال

وام&&ر. فالت&&دخل العس&&كري للق&&وات الملكي&&ة ف&&ي الزايي&&ر لي&&س دليل عل&&ى تج&&اوز الحك&&م لزمت&&ه
أ
إن&&ه تنفي&&ذ العب&&د المري&&ض ل

همها هو . سيده القلق
أ
هداف الخاصة للحكم من التدخل فإن ا

أ
: و ال

نظم&&ة الرجعي&&ة الفريقي&&ة ف&&ي ظ&&رف تتزاي&&د في&&ه حاج&&اته إل&&ى المزي&&د م&&ن ال&&دعم-&& 
أ
العمل على كسب رضى المبريالي&&ة و ال

.المادي و السياسي و العسكري في حرب الصحراء
نظمة الرجعية- 

أ
داء واجب رجعي – امبريالي مشترك لمواجهة الزحف التحرري الذي يهدد كل ال

أ
.ا
زمته- 

أ
.إظهار القوة على المستوى الداخلي و الخارجي خاصة اتجاه الجزائر لخفاء ا

مبريالي الرجعي في الزايير-4- سباب المباشرة للتدخل العسكري الل
و
ال

ساسية و المباشرة التي تكمن وراء هذا التدخل فهي كما يلي
أ
:اما بالنسبة للدوافع ال

وسترالية - 1
و
فريقيا ال : الوضع المتفجر في ال

نغ&&ول إل&&ى ج&&انب حرك&&ات التحري&&ر المتنامي&&ة ف&&ي ك&&ل م&&ن
أ
إن النتص&&ار ال&&ذي حققت&&ه حرك&&ات التحري&&ر ف&&ي الموزم&&بيق و ا
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لي&&س فق&&ط) الزايي&&ر(جنوب إفريقيا و زمب&&ابوي و غيره&&ا م&&ن البل&&دان الفريقي&&ة، يجع&&ل م&&ن س&&قوط نظ&&ام موبوت&&و ف&&ي الكونغ&&و 
و لك&&ن كارث&&ة بالنس&&بة له&&ا، إن معن&&اه...) النح&&اس، الزن&&ك، الم&&اس (ض&&ربة قوي&&ة ف&&ي وج&&ه المص&&الح القتص&&ادية المبريالي&&ة 

ب&&واب عل&&ى مص&&راعيها لنتص&&ارات س&&ريعة للعدي&&د م&&ن حرك&&ات التح&&رر ف&&ي المنطق&&ة، بالض&&افة إل&&ى قط&&ع الطري&&ق عل&&ى
أ
فت&&ح ال

نغول
أ
.المؤامرات التي تحيكها المبريالية في الوقت الراهن لضرب الحكم التقدمي في ا

ن-&& 2
أ
إن حكم موبوتو ليس فقط حكما ضعيفا، بل وصل درجة من النحلل و التفكك دفع&&ت بالمبريالي&&ة من&&ذ م&&دة ا
ق&&ل، تحض&&ير

أ
و عل&&ى ال

أ
تبع&&ث بالعش&&رات م&&ن خبرائه&&ا عس&&كريين و م&&دنيين للعم&&ل عل&&ى إص&&لحه و تنظي&&م ق&&واه القمعي&&ة، ا

.بديل فعلي له
و ب&&الرغم م&&ن. تحت نظ&&ام موبوت&&و تع&&اني من&&ذ س&&نوات م&&ن ش&&تى ال&&وان القه&&ر) الزايير(إن جماهير الشعب الكونغولي -&& 3

ن يعط&&ي
أ
القمع الوحشي، فإن الشعب الكونغولي الذي اك&تسب من خلل تجربة حكم لومومبا وعيا متقدما، قد اس&&تطاع ا

جنبي&&ة 
أ
ح&&زب الش&&عب- جبه&&ة التحري&&ر الوطني&&ة الكنغولي&&ة (لنفسه قوى وطنية و تقدمية لمكافح&&ة الس&&تغلل و الس&&يطرة ال

ثن&&اء المج&&ازر ال&&تي نظم&&ت خلل تص&&فية). الثوري
أ
وا إلى الخ&&ارج ا

أ
بالضافة إلى العديد من المناضلين التقدميين الذين التجا

و فيما بعد
أ
.حركة باتريس لومومبا ا

كم&&ا ان. إن مختلف هذه القوى هي التي تتحرك اليوم للطاحة بموبوتو و ضرب الحتكارات المستغلة لخيرات الكونغو
ج&&ل " رج&&ال ال&&درك الك&تنغيي&&ن"ه&&ذه الق&&وى ه&&ي ال&&تي تري&&د المبريالي&&ة إخفاءه&&ا وراء م&&ا تس&&ميه 

أ
حماي&&ة"لت&&برير ت&&دخلها م&&ن ا

".الوحدة الترابية للزايير
ف&&اق الس&&قوط الحتم&&ي لنظ&&ام

آ
وض&&اع انفج&&ر الك&ف&&اح المس&&لح ب&&دعم جم&&اهيري ملح&&وظ، و اتض&&حت ا

أ
إن&&ه ف&&ي ظ&&ل ه&&ذه ال

.موبوتو
كي&&د، تحرك&&ت ط&&وابير المبريالي&&ة ف&&ي هل&&ع تح&&ت ش&&عار 

أ
جن&&بي"لمواجه&&ة ه&&ذا الخط&&ر ال

أ
و محارب&&ة" مواجه&&ة الت&&دخل ال

" ..الشيوعية "
فتك&ف&&&ل الحك&&&م. ف&&&دفعت المبريالي&&&ة بحك&&&م الخيان&&&ة ف&&&ي الرب&&&اط إل&&&ى تزع&&&م ع&&&دوان الق&&&وى المض&&&ادة لتحري&&&ر الش&&&عوب

ط&&ره العس&&كرية العامل&&ة هن&&اك من&&ذ م&&دة جنب&&ا إل&&ى جن&&ب م&&ع الخ&&براء
أ
الفرنس&&ي بالنق&&ل الج&&وي بالض&&افة إل&&ى العش&&رات م&&ن ا

مريكيي&&ن و الس&&رائيليين
أ
س&&لحة و النظ&&ام. ال

أ
مريكي&&ة بال&&دعم السياس&&ي و إرس&&ال ال

أ
ه&&ذا ف&&ي حي&&ن تعه&&دت في&&ه المبريالي&&ة ال

لة الطي&&ران
أ
رجعي&&ة امبريالي&&ة يتص&&درها النظ&&ام الكم&&برادوري ف&&ي) بس&&كون ال&&راء " (حرك&&ة"إنه&&ا فعل . الرجع&&ي المص&&ري بمس&&ا

ة القهر في جيشه
أ
بناء شعبنا المنخرطين تحت وطا

أ
.المغرب، و يدفع حطبا لها ا

مبريالي الرجعي ؟- 5- فما هو موقع و موقف القيادات الحزبية البرجوازية من هذا العدوان الل
حزاب البرجوازي&ة ف&ي المغ&&رب تتحم&ل مس&ؤولية خطي&رة ف&ي الت&دخل الجرام&ي ال&ذي يق&وم ب&ه

أ
إن القيادات المتخاذلة لل

ك&ثر م&&ن ذل&&ك بمش&&ارك&تها ف&&ي
أ
الحك&&م ب&&الزايير، لي&&س فق&&ط بع&&دم اتخ&&اذ موق&&ف لدان&&ة الت&&دخل الملك&&ي ف&&ي الزايي&&ر، و لك&&ن ا

ساس المساهمة في اتخاذ القرارات الكبرى للدول&ة . حكومة نظام الخونة
أ
انظ&ر البي&ان(هذه الحكومة التي انضموا إليها على ا

إن ه&ذه. ، و لي&س فق&&ط لمراقب&ة النتخاب&&ات كم&&ا ي&&دعون ع&&ن قص&د لمغالط&ة الجم&&اهير)الرس&مي ح&&ول تعيي&&ن الزعم&&اء ال&&وزراء
ساسي، فلقد انجرت وراء مناورات الحكم، و ان موقعها اليوم هو التح&&الف

أ
القيادات النتهازية، و إن كانت ليست العدو ال

فبمش&&ارك&تها ف&&ي الحكوم&&ة الملكي&&ة اللوطني&&ة و اللش&&عبية، و بع&&دم ف&&رز موقفه&&ا ع&&ن موق&&ف تل&&ك الحكوم&&ة العميل&&ة،. مع&&ه
لة الزايير المسؤوليات التالية 

أ
: تتحمل بوضوح في مسا

مر المبريالية العدواني الموجه ضد الشعب الكنغولي و كافة شعوب إفريقيا- 1-
أ
.مسؤولية تزكية ا
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بناء الشعب الزاييري خدمة لمصالح المبريالية و الرجعية- 2-
أ
بناء شعبنا و ا

أ
.مسؤولية الموافقة على نحر ا

مسؤولية خنق الطاقات النضالية الموجودة وسط الجماهير و ضمن قواعدها نفسها، و قطع الطريق امام تحرك&&ات-&& 3-
خرها التدخل في الزايي&&ر

آ
إن موق&ع و موق&&ف ه&ذه القي&&ادات م&&ن الت&&دخل. هذه الطاقات لدانة مخطط الحكم و المبريالية و ا

ف&&&ي الزايي&&&ر لي&&&س إل امت&&&دادا طبيعي&&&ا لمواقفه&&&ا لم&&&ا يج&&&ري ف&&&ي بلدن&&&ا من&&&ذ س&&&نتين، و انطلق&&&ا م&&&ن موقعه&&&ا داخ&&&ل م&&&ا تس&&&ميه
ب&&دا إجم&&اع- إجماعه&&ا ك&قي&&ادات انتهازي&&ة م&&ع الكم&&برادوريين و السماس&&رة و عملء المبريالي&&ة " - الجم&&اع ال&&وطني"

أ
و لي&&س ا

دى ثمنه&&ا العدي&&د
أ
الش&&عب ال&&رازح تح&&ت القم&ع و القه&ر، و انه&&ا بإجماعه&&ا ه&ذا و باس&&تغللها ليافط&ة التقدمي&ة و الوطني&&ة ال&&تي ا

.من المناضلين المخلصين، لتعمل على ستر الطبيعة اللوطنية للنظام و تبرير جرائم&&ه و خيان&&اته ام&&ام الجم&&اهير الش&&عبية
خيرتين فقط 

أ
: و لنذكر بالبعض من مسلسل مواقفها خلل السنتين ال

لة الص&&حراء م&&بررة ذل&&ك ب&&ان القص&&ر 74لقد توجهت ف&&ي 
أ
جم&&ع لش&&رح موق&&ف القص&&ر الملك&&ي ف&&ي مس&&ا

أ
إل&&ى عواص&&م الع&&الم ا

وامر المبريالية
أ
.تبنى موقفا وطنيا، في الوقت الذي لم يتبنى فيه غير ا

يي&&د اليمي&&ن-&& 
أ
لقد عملت بجهد على بث سموم الشوفينية و الحق&&د بي&&ن الش&&عب المغرب&&ي و الش&&عب الجزائ&&ري، و عل&&ى تا

.مكملة بذلك دعاية النظام) جماعة لحول بن خادة(الجزائري 
يدت المسيرة الصفراء بحماس و سمتها مسيرة وطنية تخدم مصلحة الشعب، في الوقت الذي يسقط فيه القناع- 

أ
لقد ا

سهم 
أ
وحوا بفكرة المسيرة و خططوا لها هم خبراء المبريالية في الدعاية الرجعية و على را

أ
ن الذين ا

أ
جان جاك ك&&و"ليتضح ا
يام الحرب الجزائرية – الفرنسية مكلفا بقسم الدعاية المضادة لجبهة التحرير" دوفرجاك

أ
.هذا المرتزق الذي كان ا

لق&&د تم&&ت اتفاقي&&ات مدري&&د المبريالي&&ة الرجعي&&ة و ت&&دخل الحك&&م عس&&كريا ف&&ي الص&&حراء الغربي&&ة لينف&&ذ تل&&ك التفاقي&&ات-&& 
ك&&اذيب وس&&ط الجم&&اهير ح&&ول 

أ
خ&&وة"و "التحري&&ر"بق&&وة الم&&دافع و الن&&ابلم، ف&&انطلقت تنش&&ر ال

أ
، ف&&ي نف&&س ال&&وقت"عن&&اق ال

بناء شعبنا إلى الموت في سبيل مصلحة المبريالية و كمشة من الكمبرادوريين
أ
.الذي تحت فيه على الدفع بالمزيد من ا

لقد قام الحكم طيلة السنتين الماضيتين بعدة حملت قمعية اعتقل خللها العشرات من مناضلي الحركة الماركسية- 
اللينينية المغربية، و من المناضلين النق&&ابيين، فل&&م تنظ&&م و ل&&و احتجاج&&ا جماهيري&&ا واح&&دا لل&&دفاع ع&&ن الحري&&ات و توقي&&ف

.و التطبيل للمسيرة الديموقراطية المزعومة"المغرب الجديد"الختطافات و التعذيب، بل استمرت في المراهنة على 
المس&&خرة م&&ن" الخ&&وان المجرمي&&ن"لق&&د ت&&م اغتي&&ال المناض&&ل عم&&ر ب&&ن جل&&ون ف&&ي واض&&حة النه&&ار م&&ن ط&&رف عص&&ابة -&& 

خير، و وجه&&ت س&&خط الجم&&اهير و المناض&&لين ض&&د 
أ
ثم&&ة"النظام، فعملت على تبييض وجه هذا ال

آ
ي&&ادي ال

أ
ممتنع&&ة ع&&ن" ال

.فضح مسؤولية الحكم في تلك الجريمة النكراء
دعي&&اء-&& 

أ
 و ل زعي&&م واح&&د م&&ن ا

أ
لقد اضطر البوليس للع&&تراف بتص&&فية المناض&&ل الش&&هيد عب&&د اللطي&&ف زروال، فل&&م يتج&&را

.الديموقراطية على إدانة الغتيال
علن النظام عن مهزلة النتخاب&&ات فزك&ته&&ا، و بع&&د انفض&&اح التض&&ليل و إطلق الن&&ار عل&&ى المحتجي&&ن ض&&د المهزل&&ة-&& 

أ
و قد ا
ح&&&داث بن&&&ي مطه&&ر(النتخابي&&&ة 
أ
، اتجه&&&ت القي&&&ادات الحزبي&&&ة المتخاذل&&ة إل&&&ى تبرئ&&&ة الحك&&&م و تحوي&&&ل س&&&خط الجم&&&اهير ض&&&د)ا
عداء الديموقراطية: "المجهول 
أ
...؟ " ا

ك&&بر عملي&&ة نه&&ب ض&&د جماهيرن&&ا س&&ماها -&& 
أ
عل&&ن ع&&ن الس&&لم الجتم&&اعي، فك&&ان" ق&&رض الص&&حراء"لق&&د نظ&&م الحك&&م ا

أ
كم&&ا ا

.موقفها هو الموافقة على القرارات الملكية
من مناضلي الحرك&&ة الماركس&&ية اللينيني&&ة 176قام النظام بمحاكمة صورية في حق )&& 77يناير  3( في بداية هذه السنة -&& 

من الدول&&ة"المغربي&&ة بتهم&&ة 
أ
نه&&ا تمي&&زت م&&ن". الم&&س ب&&ا

أ
دن&&ى ح&&ق ف&&ي الدفاع،كم&&&&ا ا

أ
لق&&د عرف&&ت ه&&ذه المحاكم&&ة منع&&ا ك&&امل ل

7



www.30aout.info

لة
أ
س&&ها الموق&&ف ال&&وطني الث&&وري م&&ن مس&&ا

أ
خ&&ر باس&&تماتة مناض&&لي حرك&تن&&ا ف&&ي التش&&بت بم&&واقفهم و قناع&&اتهم و عل&&ى را

آ
ج&&انب ا

ف&&ي ه&&ذا ال&&وقت بال&&ذات حي&&ث ك&&ان م&&ن المف&&روض م&&ن. الصحراء، و كذا جرئ&تهم في إدانة تلك المهزلة القضائية و مقاطعته&&ا
ي
أ
ي، التزمت القيادات الحزبي&&ة البرجوازي&&ة الص&&مت، و ل&&م تتخ&&ذ ا

أ
ن يقف للدفاع عن حريات التعبير و الرا

أ
ي ديموقراطي ا

أ
ا

ن علي يعته استغل المناس&&بة ليس&&اهم بوق&&احته المعه&&ودة إل&&ى ج&&انب. موقف احتجاجي على ما يجري داخل المحاكمة
أ
بل ا

حك&&ام 
أ
حك&&ام مش&&ددة ف&&ي ح&&ق المناض&&لين الث&&وريين و ص&&درت تل&&ك ال

أ
ي الع&&ام ل

أ
44م&&ن بينه&&ا : ابواق الحكم ف&&ي تحض&&ير ال&&را

.حكما بالسجن المؤبد
حك&&ام، ب&&ل ال&&تزموا الص&&مت المطل&&ق لي&&دخلوا بع&&د

أ
ج&&ل إدان&&ة تل&&ك ال

أ
ي م&&ن ا

أ
فل&&م يتح&&رك ال&&دعاة المزيفي&&ن لحري&&ات ال&&را

سابيع إلى الحكومة الملكية 
أ
".لنقاذ المسلسل الديموقراطي"بضعة ا

ن القي&&ادات
أ
خره&&ا ت&&دخل الحك&&م ف&&ي الزايي&&ر، ه&&و ال&&ذي يجعلن&&ا نق&&ول ب&&ا

آ
إن ه&&ذا المسلس&&ل م&&ن المواق&&ف المتخاذل&&ة و ا

لق&&&د تنك&&&رت ف&&&ي الممارس&&&ة العملي&&&ة. الحزبي&&&ة البرجوازي&&&ة تق&&&ف الي&&&وم ف&&&ي تح&&&الف مكش&&&وف م&&&ع الع&&&دو، ب&&&ل و ف&&&ي حك&&&ومته
فرغتها من كل مضمون لتستعملها لتزيين صدرها و مخادعة الجماهير.

أ
لشعارات التقدمية و الوطنية و ا

واجب كل المناضلين الوطنيين و الديموقراطيين الحقيقيين - 6-
ساس&&ي، المبريالي&&&ة و حكمه&&ا الكم&&&برادوري

أ
إن منطلقاتن&&ا ف&&ي معالج&&ة القض&&&ايا الراهن&&ة ف&&ي الص&&راع، ه&&و ع&&&زل الع&&&دو ال

ن يعيق الجماهير عن النظر بوضوح للعدو و مناوراته
أ
.العميل، و رفع كل لبس يمكنه ا

زم&&ة الع&&دو، و به&&دف تحوي&&ل م&&وازين الق&&وى لص&&الح
أ
س&&اس، يج&&ب تعبئ&&ة ك&&ل الطاق&&ات النض&&الية لتعمي&&ق ا

أ
عل&&ى ه&&ذا ال

.الجماهير في استراتيجية بناء حكم وطني ديموقراطي شعبي
ن الخط الفاصل في المواقع و المواقف هو ذلك الخط الذي يضع في تناقض تناحري اثنين 

أ
: إننا نعتبر ا

.معسكر الحكم و من ورائه المبريالية و معسكر الشعب- 
و إننا لندعو كافة المناضلين الوطنيين إلى اللتفاف و التك&تل داخل معسكر الشعب، و الت&&وجه نض&&اليا لض&&رب الع&&دو

.و فضح المتخاذلين و المتحالفين معه
وفياء لتاري&&خ ش&&عبنا النض&&الي ال&&ذي

أ
وبخصوص التدخل العسكري الحالي في الزايير، فإن على كل الوطنيين ان يظلوا ا

، و إدانة اغتيال المناض&&ل ب&&اتريس لومومب&&ا،)الزايير حاليا(هب في مظاهرات صاخبة ليقف إلى جانب الشعب الكونغولي 
ج&&ل تقتي&&ل الث&&وار و خدم&&ة مص&&الح

أ
ن&&ذاك نف&&س النظ&&ام ال&&ذي يرس&&ل الي&&وم جيش&&ه م&&ن ا

آ
هذه الجريمة التي ساهم في تنفيذها ا

.المبريالية و شقيقه نظام موبوتو المتعفن
مبري(الي ال(ذي يح(اك و ينف(ذ ض(د-&&  فلنجعل من التدخل العدواني في الزايير منطلق(ا للوق(وف ف(ي وج(ه المخط(ط الل

.شعبنا و شعوب المنطقة
مبريالية و الرجعية-  .ل قرش و ل رجل واحد لخدمة حروب الل
.الخزي لحكم الخونة و المرتزقة- 
.عاش ك(فاح الشعب الكونغولي- 
فريقية و العربية-  .عاشت حركات التحرير الل

مام" "المنظمة الماركسية ((( اللينينية المغربية
و
لى ال ال

بريل 25
و
1977 ا
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