
www.30aout.info

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 

 عهد الحماية الفرنسية من جديد 

ول ت��م ف��ي بداي��ة نون��بر 
أ
، تح��رك الطي��ران الفرنس��ي م��ن جدي��د ف��ي الث��الث م��ن1977بع��د ت��دخل ع��دواني ا

خ��رى ف��ي مواجه��ة عس��كرية مباش��رة
أ
هذا الشهر إلى جانب قوات الغزو الملكي��ة و الموريطاني��ة، و دخ��ل م��رة ا

إن ه��ذا. ض��د الش��عب الص��حراوي الش��قيق و مق��اتلي الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر الس��اقية الحم��راء و واد ال��ذهب
ح��د في��الق جيش��ه

أ
ت��ى تلبي��ة لطل��ب مس��تعجل م��ن الحس��ن العمي��ل لغاث��ة ا

أ
خي��ر ق��د ا

أ
الع��دوان المبري��الي ال

م دريك��ة بالص��حراء الغربي��ة
أ
و إن��ه ليكش��ف ع��ن الطبيع��ة الشرس��ة للمبريالي��ة، و ع��ن. المتوغ��ل ف��ي ناحي��ة ا

مدى حرصها على حماية مصالحها و إنقاذ عملئها في المنطقة، كما يكشف عن مقدار عدائها لش��عبنا و ك��ل
خير الحقائق التالية . الشعوب العربية

أ
: هذا في نفس الوقت الذي يؤكد فيه الهجوم الوحشي ال

ن المبريالي��ة عموم��ا، و الفرنس��ية بص��فة خاص��ة، تق��ف ف��ي تع��ارض تن��احري م��ع طموح��ات الش��عب��  1
أ
ا

رض���ه ف���ي الس���اقية الحم���راء و واد
أ
الص���حراوي ف���ي الس���تقلل ال���وطني و بن���اء جمهوري���ة ش���عبية عل���ى كام���ل ا

رض عربي��ة، ض��د. ال��ذهب
أ
نه��ا لض��رب ه��ذا الطم��وح الع��ادل تت��دخل الي��وم عس��كريا و بص��فة مباش��رة ف��وق ا

أ
و ا

نه لفي نفس التجاه، و لحماية مصالح الرجعي���ة و
أ
شعب عربي، متحدية مجموع شعوب الوطن العربي، و ا

و ف��ي موريطاني��ا، عمل��ت مختل��ف الق��وى
أ
و ف��ي المغ��رب ا

أ
جنبي��ة س��واء ف��ي الص��حراء الغربي��ة ا

أ
الحتك��ارات ال

المغ���رب  (المبريالي���ة م���ن قب���ل عل���ى إقام���ة تك�ت���ل امبري���الي   رجع���ي موح���د عل���ى امت���داد الغ���رب العرب���ي 

غشت" 30"من وضع موقع : هامش 
طروح��ات" عه��د الحماي��ة الفرنس���ية م��ن جدي��د"تنتم���ي وثيق��ة 

أ
لنف��س ف��ترة س��ابقاتها م��ن ه��ذا الج���زء، و ه��ي ب��ذلك تحم��ل ف��ي طياته��ا بص��مات ال

مل�ى ذل�ك،
أ
خ�رى إل ب�اختلف س�ياق ص�دورها و حيثي�ات الظ�رف ال�ذي ا

أ
السياس�ية و الس�تراتيجية للمنظم��ة ف�ي تل�ك الف��ترة ، و لتختل�ف وثيق��ة ع�ن ا

و ننش���رها للمزي���د م���ن التعري���ف بموق���ف. بينم���ا تح���افظ عموم���ا عل���ى وح���دة المف���اهيم و المص���طلحات النابع���ة م���ن خ���ط سياس���ي و اس���تراتيجي واح���د
نذاك

ن
 .1978- 1977و لنتمائها لفترة . المنظمة في تلك الفترة فيما يخص قضية الصحراء ا
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، مهمت��ه المباش��رة حص��ر نض��الت ش��عوب ه��ذه المنطق���ة بغ��رض إخض��اعها و تعزي��ز)الص��حراء   موريطاني��ا
إن ه��ذه الرادة المبريالي��ة الرجعي��ة ه��ي ال��تي تجس��دت ف��ي اتفاقي��ات مدري��د الخياني��ة ال��تي. الس��يطرة عليه��ا

مريكي��ة، و ه��ي ال��تي يع��بر عنه��ا الحس��ن عن��دما يتكل��م ع��ن
أ
مضيت تحت إشراف المبرياليتين الفرنسية و ال

أ
ا

.محور باريس   مدريد   الرباس   نواكشوس
ساسي ف��ي تنفي��ذ مخططاته��ا ف��ي��  2

أ
وكلت إليه المبريالية الدور ال

أ
إن الحكم العميل في المغرب الذي ا

وله��ا تص��فية الك�ف��اح المس��لح
أ
س��ياده و ا

أ
ه��داف ا

أ
ن��ه ع��اجز ع��ن تحقي��ق ا

أ
الغ��رب العرب��ي، يتض��ح يوم��ا بع��د ي��وم ا

ف��ي وج��ه الس��تعمار الس��باني، و ال��ذي ل زال يخوض��ه إل��ى 1973ال��ذي فج��ره الش��عب الص��حراوي ف��ي س��نة 
كبر، بعد اتفاقيات مدريد، ضد القوات الملكية و الموريطانية

أ
.اليوم بصمود ا

يض��ا، و ي��برز ك��ذلك، ف��ي ع�دم ق��درته
أ
إن عجز الحكم العميل في المغرب ع��ن القي��ام ب��ذلك ال��دور يرج��ع ا

جه���زة القم���ع و الره���اب
أ
ك�ثر عل���ى توقي���ف نض���الت الش���عب المغرب���ي المتص���اعدة ب���الرغم م���ن تقوي���ة ا

أ
ك�ثر ف���ا

أ
ا

ح��زاب البرجوازي��ة المس��اندة للمخط��ط المبري��الي  
أ
البوليسي، و بالرغم من مهزلة البرلمان و ديماغوجي��ة ال

.الرجعي
زمتهم، و خطر توسع المد التح��رري ف��ي��  3

أ
مام عجز عملئها في الغرب العربي و تعمق ا

أ
إن المبريالية ا

المغ��رب و موريطاني��ا، تج��د نفس���ها مض���طرة إل��ى الت��دخل مباش��رة ف���ي الص���حراء الغربي���ة إل��ى ج��انب الق��وات
ن هدفها الراهن هو تصفية ق��وات الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر الس��اقية الحم��راء و واد. الملكية و الموريطانية

أ
و ا

و. الذهب، بل و إب��ادة الش��عب الص��حراوي كش��رس لحس��م الص��راع لص��الح المخط��ط ال��ذي رس��مته ف��ي مدري��د
تي الغ��ارات الجوي��ة ال��تي نظمه��ا الطي��ران الفرنس��ي ف��ي 

أ
م��اي ض��د خي��ام 5إن��ه لض��من ه��ذا المنظ��ور الوحش��ي ت��ا

ع��دد م��ن الص��حراويين الم��دنيين داخ��ل الص��حراء الغربي��ة، ي��ومين بع��د اص��طدامه بمق��اتلي الجبه��ة الش��عبية
يض���ا تتك���رر التهدي���دات بقنبل���ة مخيم���ات اللجئي���ن الص���حراويين ف���ي. م���اي 3ي���وم 

أ
ن ف���ي ه���ذا التج���اه ا

أ
كم���ا ا

.تندوف، و من هنا إعلن حرب ثانية ضد الجزائر
خي���ر ف���ي الص���حراء الغربي���ة، لي���س إل ج���زءا م���ن سياس���ة عدواني���ة تنهجه���ا��  4

أ
إن الت���دخل الفرنس���ي ال

المبريالي��ة الفرنس��ية، ب��دعم م��ن ب��اقي المبريالي��ات ف��ي ال��وطن العرب��ي و ف��ي إفريقي��ا، و تت��ولى العلن عنه��ا
جم��ع 

أ
م��ام الع��الم ا

أ
ينم!ا ك!ان و حي!ث مص!الحها مه!ددة: "ا

 
ن الحكوم!ة الفرنس!ية مس!تعدة للت!!دخل ا إن". ا 

و إن��ه ليفص��ح ع��ن ال��دور الع��دواني ال��ذي تق��وم ب��ه. ه��ذا التص���ريح الس��تفزازي ه��و ل��وزير الخارجي���ة الفرنس��ية
ك�ثر: المبريالية الفرنسية اليوم ضد العديد من حركات التحرر العربية و الفريقي��ة 

أ
ف��ي التش��اد حي��ث يقات��ل ا

جندي و ض��ابط فرنس��ي ض��د ال��وطنيين التش��اديين، و ف��ي لبن��ان حي��ث تتخط��ى الق��وات الفرنس��ية 5000من 
م��م المتح��دة و تق��ف بق��وة الس��لح ف��ي وج��ه المقاوم��ة الفلس��طينية، و ف��ي جن��وب إفريقي��ا حي��ث تم��د

أ
ق��رار ال

س��لحتها و مع��داتها العس��كرية، و ف��ي الزايي��ر حي��ث تتح��رك ط��ائرات 
أ
ح��دث ا

أ
و" ال��ترانزال" النظام العنص��ري با

بناء الشعب المغرب��ي المرغمي��ن تح��ت حك��م
أ
تتدخل قواتها العدوانية لنقاذ موبوتو من جديد، و تستعمل ا

2



www.30aout.info

ش��قائهم ف��ي الص��حراء الغربي��ة، كم��ا
أ
و ض��د ا

أ
الحس��ن العمي��ل إل��ى دخ��ول ح��روب امبريالي��ة س��واء ف��ي إفريقي��ا ا

ي��ام الحماي��ة
أ
نه بق��ي ف��ي الزايي��ر م��ا يق��رب ع��ن . ك��ان العه��د ا

أ
جن��دي مغرب��ي ل��م 500و ف��ي ه��ذا المج��ال ن��ذكر ب��ا

وامر الضباس الفرنسيين
أ
.يرجعوا إلى المغرب منذ السنة الماضية، ليقاتلوا إلى جانب موبوتو تحت ا

ص��بحت ف��ي ظ��ل التط��ورات الجدي��دة ال��تي عرفه��ا المعس��كر
أ
و م��ن الواض��ح، ان المبريالي��ة الفرنس��ية ق��د ا

س��مالية العالمي��ة
أ
و إنه��ا لتلق��ى ف��ي قيامه��ا به��ذا. المبري��الي، تحت��ل الص��دارة ف��ي جبه��ة ال��دفاع ع��ن مص��الح الرا

مريكي��ة
أ
س��ها الولي��ات المتح��دة ال

أ
و نك�تف��ي بمث��ال عل��ى ذل��ك. الدور دع��م مختل��ف الق��وى المبريالي��ة و عل��ى را

بن��اء
أ
مريكي��ة لنق��اذ موبوت��و، و ال��ذي ق��د ي��دفعون با

أ
رك��ان الح��رب الفرنس��ية و ال

أ
ن بي��ن ا

ن
التنس��يق الج��اري ال

ك�بر إل��ى جبه��ة الزايي��ر، و ك�ذلك برقي��ات الته��اني ال��تي تلقاه��ا الحك��م الفرنس��ي م��ن
أ
عداد ا

أ
خرى و با

أ
شعبنا مرة ا

مريكي��ة عل��ى ت��دخله ف��ي التش��اد
أ
إن��ه دور وس��خ تق��وم ب��ه فرنس��ا ض��من مواجه��ة عام��ة تخوض��ها. ط��رف الدول��ة ال

مختلف القوى المبريالية، كل حسب وضعه الخ��اص لحص��ر و إجه��اض الم��د التح��رري ف��ي إفريقي��ا و ال��وطن
نظم���ة الرجعي���ة م���ن ض���ربات الش���عوب المناض���لة

أ
و بالفع���ل، خدم���ة له���ذه السياس���ة. العرب���ي، و حماي���ة ال

نظم���ة الرجعي���ة إل���ى إمض���اء اتفاق���ات عس���كرية معه���ا
أ
العدواني���ة، ت���دفع المبريالي���ة الفرنس���ية العدي���د م���ن ال

.لوضعها تحت الحماية المبريالية، و تبرير التدخلت العسكرية المباشرة
مض��ى اتفاقي��ات س��رية م��ن ه��ذا

أ
خط��ار ال��تي تح��دق من��ذ س��نوات، ق��د ا

أ
م��ام ال

أ
إن نظ��ام الحس��ن العمي�ل، ا
مام تصاعد نضالت الش��عب المغرب��ي، و ص��مود الش��عب الص��حراوي، و. النوع مع المبريالية الفرنسية

أ
إنه ا

جنبي��ة
أ
زمت��ه بمق��دار م��ا ي��زداد قه��ره و تج��ويعه للش��عب المغرب��ي و تبعيت��ه للمص��الح ال

أ
و. بمق��دار م��ا تتعم��ق ا

س���واء باتفاقي���ات مدري���د ال���تي لزال���ت عدي���د م���ن بنوده���ا س���رية، و باتفاقي���اته العس���كرية الس���رية ك���ذلك م���ع
جنبي����ة اقتص����اديا، سياس����يا و

أ
خ����رى تح����ت الس����يطرة ال

أ
المبريالي����ة الفرنس����ية، ق����د دف����ع ببلدن����ا خط����وات ا

زي��د م��ن . عس��كريا
أ
ن��ه يوج��د ببلدن��ا رس��ميا ا

أ
فن��ي عس��كري 450و بص��دد التبعي��ة العس��كرية يج��ب ان نع��رف ا

رك��ان
أ
ن��ه ف��ي العي��ون ض��من ا

أ
س��لحة المس��توردة، كم��ا ا

أ
فرنس��ي يعمل��ون عل��ى ت��دريب الجي��ش الملك��ي عل��ى ال

م��ا بخص��وص. الحرب المغربية الموريطانية المش��تركة يس��اهم ض��باس فرنس��يون ف��ي ت��وجيه المع��ارك مباش��رة
أ
ا

مريكي��ة"كروت��ال "التسليح فنورد مث��ال ل��ه دللت��ه و ه�و ص��فقة ص��واريخ 
أ
الفرنس��ية ال��تي تك�فل��ت المبريالي��ة ال

.لستعمالها الفعال" 130. هرقل س" بتسليم الحكم العميل طائرات 
ن الحسن العميل قد وضع حكم��ه المتعف��ن تح��ت الحماي��ة الفرنس��ية، مج��ددا

أ
و إن الواضح اليوم، هو ا

مث��ال عب�د الحفي��ظ و عب�د العزي��ز
أ
ج��داده العل��ويين ا

أ
ال��تي تق��ف الي��وم إل��ى" الج��اغوار"و إن ط��ائرات . خيان��ات ا

جانب القوات الملكية لقنبلة الشعب الصحراوي الشقيق، ستتجه غدا ضد الشعب المغربي لنق��اذ مص��الح
.المبريالية و مصالح حكم الحسن الكمبرادوري العميل

و لن��ا م��ن بط��ولت ش��عبنا الماض��ية و. لك��ن مهم��ا تج��بر العت��اة، ف��إنهم ل��ن يفلت��وا م��ن نه��ايتهم المحتوم��ة
ص���موده الحاض���ر، و انتص���ار الش���عب الفيتن���امي و عدي��د م���ن الش���عوب عل���ى ق���وى المبريالي���ة و عملءه���ا، و
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ك��بر اليقي��ن عل��ى النص��ر للش��عوب، مهم��ا اش��تدت شراس��ة ق��وة
أ
تص��اعد الم��د التح��رري ف��ي الق��ارة الفريقي��ة، ا

مام قوى التحرر. التخلف و السيطرة
أ
.بل إن اشتداد شراسة هذه القوى دليل على تخبطها اليائس ا

إن��ه نف��س الع��دو الت��اريخي ال��ذي. إن ع��دو الش��عب المغرب��ي، و ع��دو ش��عوب الغ��رب العرب��ي واض��ح الي��وم
و إن ك��ل وطن��ي مخل��ص ل. كافح ضده شعبنا منذ عشرات السنين، إنه حك��م الحس��ن العمي��ل و المبريالي��ة

س��ها الش��عب الص��حراوي
أ
ن يق��ف إل��ى ج��انب ك�ف��اح الش��عب المغرب��ي و الش��عوب العربي��ة و عل��ى را

أ
يمكن��ه إل ا

جل القضاء عل��ى الس��يطرة المبريالي��ة و قه��ر عملئه��ا ف��ي المغ��رب و ف��ي منطق��ة الغ��رب العرب��ي و تحقي��ق
أ
من ا

سس ديموقراطية
أ
.التحرر الوطني الديموقراطي لشعوبها كخطوة نحو وحدتها على ا

ح��زاب البرجوازي��ة ف��ي المغ��رب الوق��وف إل��ى ج��انب الحك��م و المبريالي��ة لخدم��ة مص��الح
أ
لق��د اخت��ارت ال

لك��ن ش��عبنا ب��الرغم م��ن التض��ليل و. ض��يقة مض��ادة لمص��الح الش��عب المغرب��ي و ك��ل ش��عوب الغ��رب العرب��ي
ن��ه انطلق��ا م��ن الواق��ع الملم��وس يص��عد

أ
ك�ثر جبه��ة الع��دو الحقيق��ي، و ا

أ
ك�ثر ف��ا

أ
الديماغوجي��ة الرجعي��ة، ي��رى ا

و المدن، ضد السيطرة الكمبرادورية المبريالية
أ
.نضالته و يكافح يوميا سواء في البوادي ا

م���ام"إن منظمتن���ا
أ
نه���ا لتعم���ل م���ع ك���ل ال���ديموقراطيين و. ق���د اخت���ارت ه���ذا الختي���ار الس���ديد" إل���ى ال

أ
و ا

ال��وطنيين المخلص��ين لبل��ورة ه��ذا الختي��ار بص��فة واعي��ة، و تنظي��م ك��ل طاق��ات ش��عبنا دفاع��ا ع��ن طموح��اته
ع���دائه، و مراكم���ة عوام���ل النتص���ار علي���ه و تحقي���ق التح���رر

أ
القريب���ة و البعي���دة، بغ���رض إفش���ال مخطط���ات ا

.الوطني الديموقراطي الشعبي

!فلتعزز مسيرة النضال الوطني الشعبي 
! و لتتحد كل القوى الوطنية المخلصة في بلدنا في هذا الطريق

مبريالية الرجعية  !و لتتحد كل شعوب الغرب العربي في النضال ضد العدوانات و المخططات ال 

مام"اللينينية المغربية -المنظمة الماركسية
 
لى ال "ا 

19 – 5 - 1978
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