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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 

مغرب النضال
 المستقبل بين يدي الطبقة العاملة

نح��اء الع��الم ليع��بروا بص��وت واح��د ع��ن رفض��هم
 
في هذا اليوم العظيم يخرج المليين من العم��ال ف��ي ك��ل ا

ي��ديهم مش��روع مجتم��ع إنس��اني جدي��د،
 
خ��رى بي��ن ا

 
سمال و نظامه المتعفن، حاملين م��ن جه��ة ا

 
لدك�تاتورية الرا

خوة بين الشعوب 
 
.و المساواة بين البشر و الرفاهية للجميع,مجتمع ال

و إن فات��ح م��اي، ه��و تل��ك المناس��بة ال��تي ت��برز فيه��ا الطبق��ة العامل��ة ق��وة ل تقه��ر، ق��ادرة عل��ى تحطي��م نظ��ام
ش��كال الض��طهاد إن ه��ي عرف��ت كي��ف تتح��د و كي��ف تنظ��م نفس��ها

 
و إن العم��ال المغارب��ة. الس��تغلل، و ك��ل ا

المهاجرون يقفون ضمن الطبقة العاملة في فرنسا ليدافعون ع��ن حق��وقهم بالوح��دة النض��الية م��ع ب��اقي العم��ال
ن يقف��وا الي��وم ليفك��روا ف��ي ش��عبهم و م��ا يقاس��يه م��ن مح��ن عل��ى ي��د

 
مهاجرين و فرنسيين، ل يمكنهم ك�ذلك إل ا

.الحكم الرجعي عميل المبريالية
يها العمال المغاربة في الهجرة 

أ
ا

ن نك��ون ف��ي ه��ذا الي��وم المجي��د إل��ى ج��انب ب��اقي إخوانن��ا الك��ادحين ف��ي المغ��رب لنش��اركهم
 
لقد كان بودن��ا ا

رضنا، و ضد حكم الكم��برادوريين و ك��ل المتج��برين عملء المبريالي��ة
 
لك��ن غربتن��ا ل��ن. حماس النضال فوق ا

. تزيدنا إل حقدا على الذين حرمونا من وطننا العزيز

غشت 30"من وضع موقع : هامش 
خر عضوفي قيادة منظمة

آ
مام" بعد اعتقال ا

 
، استمر الرفاق مسؤولو المنظمة بالخارج في إصدار العديد من النشرات1976مارس  2بتاريخ " إلى ال

و عن��دما اعتق��د. و ك��ذلك للنه��وض بالمنظم��ة م��ن جدي��د و ض��مان اس��تمراريتها. للتعري��ف بمواق��ف المنظم��ة م��ن مجم��وع م��ن القض��ايا الوطني��ة والدولي��ة
جهز نهائيا على منظمة 

 
نه قد ا

 
مام"النظام ا

 
.بالداخل، نهض مناضلون ظلوا بعيدين عن العتقال بمهمة إعادة بنائها من جديد" إلى ال

إل�ى ح�دود 1975، و ك�انت قانوني�ة و دام ص�دورها م�ن )فرنس�ا(، هي إحدى تلك النشرات التي ك�انت تص�درها المنظم�ة بالخ�ارج "مغرب النضال"و
رج��ح س��نة ( وبمناس��بة فات��ح م��ايو .�� 1977

 
ص��درت النش��رة كراس��ا ورقي��ا موجه��ا للطبق��ة العامل��ة بالخ��ارج تح��ت عن��وان )1977ال

 
المس��تقبل بي��ن ي��دي"، ا

.و بطبيعة الحال، تحمل الوثيقة بصمة تلك الفترة فيما يخص قضية الصحراء". الطبقة العاملة
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قلي���ة قليل���ة م���ن الع���ائلت البرجوازي���ة
 
إن بلدن���ا غني���ة بموارده���ا الض���خمة و رجاله���ا النش���يطين، و لك���ن ا

وروبيي����ن و
 
س����ماليين الكب����ار ا

 
س����هم العائل����ة الملكي����ة يقتس����مون م����ع الرا

 
الك����بيرة و الملكي����ن الكب����ار و عل����ى را

ة الفق�ر و
 
بنائها، في حين يعيش ش�عبنا بك��امله تح��ت وط�ا

 
مريكيين و صهاينة خيرات البلد، و يمتصون دم ا

 
ا

.القهر
إن الحكم المسؤول عن هذه الوضعية هو حكم الستعمار الجديد، و إن سياسته اللوطنية و اللشعبية
ك�ثر

 
ك�ثر ف��ا

 
ه��ذه ل��م ت��زد نتائجه��ا إل خط��ورة عل��ى حي��اة الجم��اهير الكادح��ة، و عل��ى مص��ير بلدن��ا ال��تي تتعم��ق ا

.هيمنة المبريالية عليها
مره م��ع الص��هيونية ض��د مص��الح مجم��وع الش��عوب العربي��ة، و

آ
و بالفع��ل، إن ولء الحك��م للمبريالي��ة و ت��ا

شياء واضحة وضوح الشمس
 
ن ا

آ
صبحت ال

 
.ليس فقط مصالح الشعب المغربي، قد ا

خ��ر م��ن الص��هاينة، و
آ
لق��د انفض��حت اللق��اءات الس��رية بي��ن الحس��ن و موش��ي دي��ان ف��ي ف��اس، و م��ع ع��دد ا

.الدور الذي لعبته هذه اللقاءات في تحضير زيارة السادات الخيانية و العتراف بالكيان الصهيوني
ي��ام

 
وام��ر فرنس��ا، مرجع��ا بلدن��ا إل��ى عه��د الحماي��ة، ا

 
لقد علمنا كيف تدخل الحكم عسكريا في زايير تلبية ل

بناء شعبنا إلى الحروب الجرامية ضد شعوب 
 
لف من ا

آ
خرى"لندوشين"كان الستعمار يدفع بال

 
.و شعوب ا

لة الص��حراء الغربي��ة ك��ان من��ذ البداي��ة باتف��اق م��ع
 
ن تحري��ك الحك��م لمس��ا

 
و إنن��ا نع��رف الي��وم جميع��ا كي��ف ا

ن المسيرة الصفراء لم تنظم إل لتغليط الجماهير الشعبية
 
مريكا، و ا

 
الستعمار السباني و بدعم من فرنسا و ا

و تغطي���ة الطبيع���ة المبريالي���ة – الرجعي���ة لتفاقي���ات مدري���د، و ك���ذلك تغلي���ف الطبيع���ة الجرامي���ة للت���دخل
ذلك التدخل الذي جاء بعد فشل إسبانيا في القض��اء عل��ى ك�ف��اح الش��عب. العسكري ضد إخواننا الصحراويين

رض����ه م����ن الس����تعمار و هيمن����ة الش����ركات
 
الص����حراوي و توقي����ف طم����وحه إل����ى الس����تقلل ال����وطني و تحري����ر ا

برمه��ا الحس��ن م��ع ول��د دادة و الس��تعمار الس��باني و الش��ركات. المبريالي��ة
 
و م��ا تل��ك التفاقي��ات الخياني��ة ال��تي ا

المبريالي����ة إل لقتس����ام خي����رات الص����حراء كم����ا يقتس����مون خي����رات المغ����رب، و اض����طهاد الش����عب الص����حراوي
.الشقيق كما يضطهدون الشعب المغربي

إنن��ا إذا نظرن��ا إل��ى مق��دار تس��لط المبريالي��ة عل��ى بلدن��ا، و إذا ق��درنا ال��دور ال��ذي يلعب��ه الحس��ن و زب��انيته
سواء لخضاع شعبنا و مدى مساهمته في مختلف الم��ؤامرات ال��تي تح�اك م��ن ط��رف المبريالي��ة و الص��هيونية،
ع�داء

 
ساس�ية ف��ي تنفي�ذ مخطط��ات ا

 
ح�د البي��ادق ال

 
ص��بح يعت�بر الي��وم ا

 
ن ذلك الحك��م العمي�ل ا

 
يتضح لنا جليا ا

مة العربية
 
عداء ال

 
إن هدف هذه المخططات ه�و تص��فية ك�ل الق�وى التحرري��ة العربي��ة م��ن. الشعب المغربي وا

المبريالي��ة و: فلس��طين إل��ى الص��حراء، و و ض��ع مجم��وع ال��وطن العرب��ي تح��ت الس��يطرة الكامل��ة لحل��ف ثلث��ي 
.الصهيونية و الرجعية

نصاره من المرتزقة السياسيين على ب�ت س�موم الحق�د
 
و إنه لفي ظل هذه المساعي تعمل دعاية الحكم و ا

بي��ن الش��عب المغرب��ي و الش��عب الجزائ��ري لل��دفع بالجم��اهير إل��ى الح��تراق ف��ي ح��رب إجرامي��ة ثاني��ة إض��افة إل��ى
.الحرب الجارية في الصحراء الغربية
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مثال بوعبيد و بوستة و علي يعت��ه، ق��د وض��عوا
 
حزاب البرجوازية و بعض الزعماء النتهازيين ا

 
إن بعض ال

.يدهم في يد الحكم لخضاع الجماهير الكادحة و إغماض عينها على المؤامرة التي تحاك ضدها
لق�د تن�اوروا. إن تنكرهم لمصالح الشعب المغربي و وق��وفهم إل��ى ج��انب الحك��م و المبريالي��ة لي��س بجدي�د

ع��دائه الت��اريخيين ف��ي إيك��س – ليب��ان و ق��دموا للجم��اهير 1956م��ن قب��ل عل��ى ك�ف��اح ش��عبنا س��نة 
 
م��ع نف��س ا

نه اس��تقلل حقيق��ي، ط��امعين مقاب�ل إجهاض��هم للك�ف�اح ال�وطني الحص�ول عل��ى
 
المخلصة استقلل مزورا على ا

.بعض المتيازات الضيقة
مام الواقع الم��ر

 
خرى، و ا

 
ن جماهير شعبنا في البوادي و المدن استفادت من هذه التجربة و تجارب ا

 
إل ا

ك����اذيب و الديماغوجي����ة جانب����ا لت����دافع ع����ن نفس����ها و تس����ير ف����ي النض����ال ض���د
 
ال����ذي تعيش����ه يومي����ا، ترم����ي بال

.المتسلطين على رقابها
و بالفع��ل، إن الس��نة الماض��ية ق��د ش��هدت تص��عيد الفلحي��ن لنض��التهم البطولي��ة ف��ي مختل��ف المن��اطق،

رض، و ضد الظلم المخزني و تعسف الملكين الكبار
 
و الطبق��ة العامل��ة ب�دورها عرف��ت. دفاعا عن حقهم في ال

رب�اب العم�ل اللإنس��انية دخل��ت
 
جور و تص�اعد الغلء و مع��املت ا

 
مام تجميد ال

 
نهوضا لم يسبق له مثيل، فا

غل���ب المؤسس���ات الص���ناعية ف���ي تحرك���ات نض���الية هام���ة، اتس���مت بتقوي���ة روح التض���امن الطبق���ي و احتلل
 
ا

.مطلب احترام الحريات النقابية مكانة بارزة
خرى من طلبة و تلميذ، معلمين و تجار

 
و على غرار ك�فاحات العمال و الفلحين، نجد فئت اجتماعية ا

كبر.
 
صغار، و غيرهم يعمهم السخط على سياسة القمع و التجويع و يتقدمون إلى ساحة النضال بعزيمة ا

كمله يرف���ض الس���يطرة الكمبرادوري���ة – المبريالي���ة، يط���الب بالحي���اة الح���رة الكريم���ة
 
ن. إن ش���عبنا ب���ا

 
إل ا

قلي���ة الكمبرادوري���ة ومص���الح المبريالي���ة ي���واجه مختل���ف التحرك���ات الجماهيري���ة
 
الحك���م العمي���ل دفاع���ا ع���ن ال

مزمي���ز ض���د الفلحي���ن
 
حي���ان بالرص���اص كم���ا فع���ل ف���ي ا

 
و إن. بالعتق���الت و القم���ع البوليس���ي، و ف���ي بع���ض ال

جل كرامة ش��عبنا و تح��رر بلدن��ا م��ن ج��بروت
 
خلص المناضلين المدافعين بصدق من ا

 
السجون لتزخر اليوم با

.السيطرة المبريالية – الرجعية
بش��ع الوس��ائل عل��ى تخري��ب المجتم��ع ليقت��ل في��ه ك��ل عزيم��ة و ك��ل روح الص��مود،

 
ن الحك��م يعم��ل با

 
كم��ا ا

ن يف��رض عل��ى ش��عبنا الستس��لم و قب��ول. ع��ن طري��ق نش��ر المخ��درات م��ن كي��ف و حش��يش و فس��اد
 
إن��ه يري��د ا

لم
 
.القهر في الصمت و ال

ح�زاب النتهازي�ة
 
و إذا كان الحك�م يعم�ل عل�ى إخض�اع الش��عب ب�القمع و تخري�ب المجتم�ع، ف��إن بع�ض ال

إن تج��اوز الجم��اهير لرادة الحك��م و. تعم��ل م��ن جهته��ا عل��ى تس��كين الجم��اهير بالتض��ليل و تحري��ف نض��التها
سلوب تقسيم الحركات الجماهيرية و شرذمتها

 
حزاب المتعاونة معه، يدفع تلك القوى إلى انتهاج ا

 
.ال

و في هذا السياق نجد التحاد الشتراكي كما فعل من قبله حزب الستقلل، ق��د دخ��ل ف��ي مخط��ط دني��ئ
و إنه�ا لنف�س. قوامه تقسيم الطبقة العاملة و خلق إطارات مزيفة لن تفعل غير شل الحركة العمالية ف�ي بلدن�ا

الممارس����ة التخريبي����ة ال����تي يق����وم به����ا نف����س الح����زب ض����د التح����اد ال����وطني لطلب����ة المغ����رب و الحرك����ة الطلبي����ة

3



www.30aout.info

.المغربية
سها الطبقة العاملة، تتخبط في هذا الظرف بي��ن قه��ر و

 
ن الحركة الجماهيرية عموما و على را

 
و هكذا نجد ا

عدائه كما ركعت هي نفسها
 
مام ا

 
.قمع الحكم و مناورات القوى النتهازية الراغبة في تركيع شعبنا ا

ب��دا مهم��ا اش��تد قم��ع
 
لك��ن ش��عبنا ف��ي ظ��ل الوض��ع ال��ذي يعيش��ه، و دفاع��ا ع��ن حق��وقه المش��روعة ل��ن يرك��ع ا

.النظام و تكالب المتكالبون
م��ام مخطط��ات المبريالي��ة و الرجعي��ة ض�د المغ��رب العرب��ي و

 
جل تعزيز ك�فاح ش��عبنا، و ا

 
و بالضبط، من ا

ك�ثر
 
الوطن العربي على العموم، فإن الحاجة إلى توحيد كل القوى الوطني��ة و الديموقراطي��ة المخلص��ة تص��بح ا

مرا ملحا. من ذي قبل ضرورة حتمية
 
ن فضح كل النتهازيين و المتساومين مع الحكم يصبح ا

 
.كما ا

و إن في هذا الظرف كذلك الذي تتصاعد فيه نضالت كل الفئت الشعبية ضد سياسة القمع و التجوي��ع،
و لتق���ديم ه���ذا النض���ال و إح���راز النص���ر الت���ام عل���ى الكم���برادوريين و المبري���اليين، لب���د م���ن التنظي���م الث���وري
الصلب – لبد م�ن ح�زب بروليت��اري، ل برج�وازي، ح�زب مخل�ص للجم��اهير، و ل متس��اوم عل�ى ظهره��ا، ح�زب
يسترش���د بنظري���ة الطبق���ة العامل���ة، ركيزت���ه التح���الف بي���ن العم���ال و الفلحي���ن و ش���عاره النص���ات للجم���اهير و

إن ه��ذا الح��زب ل��ن يبن��ى إل ف��ي مج��رى النض��ال، و إن��ه وح��ده الق��ادر عل��ى تنظي��م ك��ل فئت. خدم��ة مص��الحها
جل تحرير البلد من السيطرة المبريالية و الرجعية، و تحقيق ث��ورة وطني��ة ديموقراطي��ة

 
شعبنا و قيادتها من ا

.شعبية كمرحلة في طريق بناء المجتمع الشتراكي
زم���ة الحك���م العمي���ل نتيج���ة لوق���وفه بي���ن تص���اعد نض���الت و س���خط الش���عب المغرب���ي و ك�ف���اح

 
إن تعم���ق ا

بن��اء ش��عبنا، كله��ا ش��روط تبش��ر ب��الفجر
 
الش��عب الص��حراوي، و العم��ل الث��وري ال��ذي يق��وم ب��ه المخلص��ون م��ن ا

ن يشحذوا عزائمهم و يقدموا النضال. الجديد الذي سينير حتما وطننا العزيز
 
فعلى كل المخلصين في بلدنا ا

مام
 
.الثوري إلى ال

ن الطريق شاق لكن المستقبل مشرق .اإ
 
عاش فاتح ماي - 
عاشت الطبقة العاملة المغربية - 
و النصر لشعبنا و لكل الشعوب المناضلة- 
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