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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

1975 ـــ 1974فتة 

جل عزل الحكم الرجعي العميل 
أ
من ا

تعزيز الوحدة النضالية
 تحقيق البرنامج الديموقراطي

 
ن ميزان القوى بين الحكم و المبريالية من جه��ة و الجم��اهير الش��عبية و قواه��ا الوطني��ة و الديموقراطي��ة م��ن

أ
بالرغم من ا

خي��رة، فس��نعمل عل��ى توض��يح مختل��ف التح��ولت ال��تي عرفته��ا بلدن��ا، و
أ
خرى، لم يعرف تغيرا جوهري��ا خلل الف��ترة ال

أ
جهة ا

زمة النظام
أ
حزاب الوطنية و با

أ
.بالخصوص تلك التي تتعلق بالمواقف السياسية لل

زمة التي يشتد استفحالها على كافة المستويات رغ��م من��اورة 
أ
المزع��وم ال��ذي يس��تهدف منه��ا حك��م الج��رام" التفت��ح"هذه ال

عن��ف عل��ى الجم��اهير الش��عبية، و ك��ل الق��وى الوطني��ة و
أ
زمت��ه و اس��تجماع ق��وته للهج��وم م��ن جدي��د، و بش��كل ا

أ
التنفي��س ع��ن ا

.الديموقراطية الحقيقية
تص��عيد نه��ب الجم��اهير و اض��طهادها و تس��ليط القم��ع عل��ى الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة و ك��ل الق��وى المناض��لة، تعم��ق
تبعي��ة اقتص��اد البلد للمبريالي��ة، ف��رض الوص��اية عل��ى جم��اهير الص��حراء الغربي��ة المحتل��ة، ه��ذه ه��ي السياس��ة ال��تي يح��اول

".التفتح"و" تحرير الصحراء"الحكم العميل تغليفها بالديماغوجية حول 
تعمق اندماج الطبقة الحاكمة الكمبرادورية بالمبريالية- 

ففي الميدان الفلحي، يوجه الحكم مجمل. تعمل الطبقة الحاكمة على تعميق توثيق ارتباط اقتصاد البلد بالمبريالية
ساسية لعيش الجم��اهير

أ
ثم��ان ه��ذه. النتاج المحلي للتصدير، و بذلك يقلص من إنتاج المواد ال

أ
و ق��د ارتفع��ت نتيج��ة ل��ذلك ا

صبحت تستورد كالحبوب و الزيت و البطاطس
أ
...!المواد التي ا

رباحه����ا، تجه����ز الطبق����ة الحاكم����ة ض����يعات المعمري����ن الج����دد و تجري����د الفلحي����ن الفق����راء و
أ
و لض����مان النم����و الس����ريع ل

".غشت 30"من وضع موقع:هامش 
تي"تعتبر وثيقة 

أ
نه�ا ت�ا

أ
عله. ل

أ
ه�م وث�ائق الف�ترة ا

أ
ج�ل ع�زل الحك�م الرجع�ي العمي��ل،تعزيز الوح�دة النض�الية، تحقي�ق البرنام�ج ال�ديموقراطي"، م�ن ا

أ
م�ن ا

مام"اللينينية المغربية-مباشرة بعد حملة القمع التي تعرضت لها المنظمة الماركسية
أ
ي�وم اعتق�ال الش�هيد الرفي�ق عب�د( 1974نون�بر  5ابت�داء م�ن ي�وم " إلى ال

ي�ام ) اللطيف زروال ثم بعد ذلك ابراهام السرفاتي، محمد السريفي
أ
طرها الثوري�ة المحترف�ة ا

أ
1975ين�اير 30و 29و 28و انتهاء باعتقال مجموعة من خيرة ا

كي��دا م��ن المنظم��ة عل��ى الس��تمرارية، فل يفص��لها ع��ن اعتق��ال...). عب��د ا زع��زاع، ف��ؤاد الهيلل��ي، مص��طفى التمس��اني، ادري��س بنزك��ري(
أ
الوثيق��ة ج��اءت تا

ي��ام قليل��ة، ث��م إنه��ا محاول��ة لتحيي��ن تحالي��ل المنظم��ة ع��ن الوض��ع السياس��ي الع��ام ف��ي البلد م��ن خلل رص��د لمختل��ف الق��وى 1975مجموع��ة ين��اير
أ
س��وى ا

تض�من موقف�ا ال�ذي السياسية و الحركة الجماهيرية و الحركة الماركسية اللينينية، و كل ذلك ضمن رؤية تحليلية دعائية توجت ببرنام�ج نض�الي ديم�وقراطي
.من قضية الصحراء
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راضيهم قصد تحويلها إلى ضيعات تخصص لنتاج حاجيات السوق المبريالية
أ
.المتوسطين من ا

ش��كال
أ
إل��ى الض��غط المباش��ر لرغ��ام الفلحي��ن عل��ى بي��ع" خدم��ة المص��لحة العام��ة"فم��ن : و تجري��د الفلحي��ن يت��م بع��دة ا

ثمان بخسة، و انتهاءا بالقمع و تحطيم الدواوير كما وقع بتسلطانت
أ
راضيهم با

أ
.ا

سمال المبريالي و تقوية" المغربة"و في الصناعة، لم تعمل 
أ
سمال الكمبرادوري بالرا

أ
وضحنا سالفا إل على دمج الرا

أ
كما ا

ه��م الم��واردهيمنته��ا عل��ى اقتص��اد البلد 
أ
نق���اض مص��الح البورجوازي��ة الوطني��ة ال��تي يه��ددها احتك��ار الطبق��ة الحاكم��ة ل

أ
عل��ى ا

لبان و قطاع الصيد  (  القتصادية بالندحار 
أ
...). احتكار ال

و رغم فتح الباب على مصراعيه للرس�اميل المبريالي�ة، بوض�ع ق�انون الس��تثمارات الجدي�د، ف�إن رس��اميل قليل�ة ج�دا ه�ي
رباح بسرعة كبيرة

أ
.التي تدخل المغرب و تستثمر في القطاعات التي ل تتطلب تجهيزا هاما و تضمن در ال

ك�ثر الس���وقينتف���خ قط���اع الخ���دمات و السمس���رة و تبق���ى الص���ناعة ف���ي البلد تع���رف جم���ودا ك���بيرا،نتيج���ة ل���ذلك 
أ
 يرب���ط ا

.المحلية بالسوق المبريالية التي تتواجد فيها كل المواد المصنعة الضرورية لسير القتصاد الكمبرادوري
م��ا التص��ميم الخماس��ي ال��ذي طب��ل ل��ه الحك��م ك�ثيرا، فق��د ك��ان إنج��ازه يتوق��ف ب��المطلق عل��ى الرس��اميل المبريالي��ة

أ
و لم��ا. ا

غل��ب المش��اريع ال��تي
أ
تحفظ��ت ك��ل المبريالي��ات ف��ي تزوي��د الحك��م بق��روض ك��بيرة، بق��ي التص��ميم الخماس��ي معلق��ا، و انته��ت ا

زم��ة العام��ة للمبيرالي��ة عل�ى اقتص�اد البلد، لكنه��ا. يتضمنها إلى الفشل
أ
ك�ثر بفعل انعكاس ال

أ
زمة الطبقة الحاكمة ا

أ
و تتعمق ا

ج��ل ت�دعيم س�يطرة الحك��م البوليس�ي عل�ى الجم�اهير
أ
في نفس الوقت توسع جهازها القمعي الذي يمتص نفق�ات باهظ�ة، م�ن ا

همية التي يوليها الحك��م لتجهي�ز العص��ابات الجرامي�ة الموازي��ة، و ك�ذلك تط��بيق النظ��ام. الشعبية
أ
و في هذا الصدد تدخل ال

القضائي الجهنمي الجديد، و هي من بين الوس��ائل ال�تي يعم�ل الحك�م العمي�ل بواس�طتها عل�ى ض�مان حري�ة قم�ع الجم�اهير و
.تسليط سيف المراقبة و التفتيش على القوى الوطنية و الديموقراطية

، و يح��اول تجاوزه��ا ب��اللجوء إل��ى من��اورات يس��تهدف م��ن ورائه��اعزل��ة الحك��م العمي��لنتيج��ة تص��عيد النه��ب و القم��ع ت��زداد 
حزاب الوطنية البورجوازية

أ
.احتواء ال

زمت��ه
أ
ح��زاب الوطني��ة كلم��ا احت��دت ا

أ
 إل��ى الح��وار م��ع ال

أ
ن يلج��ا

أ
و ك��ان يح��اول تطويعه��ا لخدم��ة. لق��د اعت��اد الحك��م العمي��ل ا

زمة التي تنخره
أ
و كانت هذه العملية كما اكدت التجربة الملموسة تنتهي دائم��ا إل��ى. خططه السياسية و للتخفيف من حدة ال

ح��زاب المح��اورة و العم��ل عل��ى تص��فية الحرك��ة الماركس��ية ع اللينيني��ة، و ك��ل الق��وى
أ
توقي��ف الح��وار و تس��ليط القم��ع عل��ى ال

.المناضلة
ح��زاب الوطني��ة باللتف��اف ح��ول مائ��دة الح��وار ، و النتيج��ة ك��انت إع��دام المناض��ل 16فبع��د انقلب 

أ
غش��ت، س��ارعت ال

، و ح���ل التح���اد ال���وطني لطلب���ة)جن���اح الرب���اط س���ابقا(دهك���ون و رف���اقه و توقي���ف ح���زب التح���اد ال���وطني للق���وات الش���عبية 
ن الحريات العامة

أ
.المغرب و حظر الصحافة التقدمية، و إصدار قوانين قمعية جديدة بشا

حزاب الوطنية لتقوم بتراجعات كبيرة في برامجها و تح��دد موقفه��ا من��ه بش��كل
أ
ان الحكم يمارس شتى الضغوطات على ال

بواس��طة الع��دامات و) جن��اح الرب��اط س��ابقا(ه��ذه الض��غوطات مورس��ت عل��ى ح��زب التح��اد ال��وطني للق��وات الش��عبية .. واض��ح
. الختطافات الرهيبة التي تعرض لها عدد كبير من مناضلي الحزب المخلصين

حزاب البورجوازي��ة ح��وله و ش��ن
أ
بموازاة هذه الضغوطات، استغل الحكم العميل ورقة الصحراء الغربية المحتلة للف ال

مام"حملة تصفية على الحركة الماركسية ع اللينينية، ومنظمتنا الصامدة 
أ
ساسية في"إلى ال

أ
، التي تشكل القوة السياسية ال

.فضح مخططاته و تجنيد الحركة الجماهيرية ضده
طلق عليه اسم 

أ
ح��زاب الوطني��ة البورجوازي��ة، و ل يش��كل تفتح��ا"التفتح"إن التك�تيك الذي ا

أ
، يشكل تفتحا حذرا على ال

ي إج��راء يخف��ف النه��ب و القم�ع
أ
ح��زاب الوطني��ة ل تن��ص عل�ى ا

أ
ن تنازلت الحكم الطفيف��ة لل

أ
ي ا

أ
في الحياة السياسية بالبلد، ا
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ال��ذي تع��اني من��ه الجم��اهير الش��عبية الغفي��رة، ف��المنطق ال��ذي يحك��م سياس��ة الطبق��ة الحاكم��ة ه��و منط��ق ل وطن��ي لش��عبي و
.رجعي

حزاب البورجوازية
أ
ال

حزاب تنطلق حاليا في ممارستها السياسية من موقف ضعف، و مراهنته��ا عل��ى الح��وار و النتخاب��ات له��ا منطلق��ات
أ
كل ال

هداف مختلفة
أ
.و ا

:حزب الستقلل - 
ن

أ
ك�د لح�زب الس�تقلل ب�الملموس ا

أ
وض�ح الم�ؤتمر التاس�ع ه�ذا التج�اه، لق�د تا

أ
إنه يتجه بالتدريج إلى حظي�رة الحك�م، و ا

ن ارتب��اطه بالمبريال��ة و احتك��اره لك��ل مراف��ق القتص��اد
أ
ن يض��من ديموقراطي��ة م��ن النم��ط البورج��وازي، و ا

أ
الحك��م ل يمك��ن ا

ه الح�زب ه�و محاول��ة إص��لح النظ�ام و
ه
ساسية اختيار يتعمق و تؤك�ده مش��اريعه القتص��ادية و السياس�ية، و الح�ل ال�ذي ارت�ا

أ
ال

.التخفيف من طابعه الستغللي و القمعي دون الدخول في معركة سياسية ضده
:التحاد التشتراكي

يضا في علقت�ه م�ع الحك��م العمي�ل م�ن موق��ع ض�عف، نظ�را لك�ل الحملت ال�تي تع��رض
أ
ما التحاد الشتراكي، فينطلق ا

أ
ا

، و إذا ك��ان م��وقفه م��ن الص��حراء يلتق��ي م��ع موق��ف الحك��م الس��تعماري الجدي��د، ف��إن الخلف و التن��اقض"جن��اح الرب��اط"له��ا 
ي شعار ديموقراطي

أ
ي تحرك نضالي حول ا

أ
ن الحكم مستعد لقمع ا

أ
و يحاول الحك��م م��ن. حول ك�ثير من القضايا سينفجر، ل

خ��رى الحتف��اظ بالتح��اد الش��تراكي كمجموع��ة م��ن الشخص��يات المح��اورة و إبع�اده ع��ن الجم�اهير الش�عبية، ل��ذلك ف�إن
أ
جه�ة ا

.مواقف الحزب من الحركة الجماهيرية ستحدد بدرجة كبيرة سياسة الحكم القمعي تجاهه
براهيم :اتحاد عبد ا اإ

سس��ها ف��ي ثق��ل
أ
م��ا اتح��اد عب��د ا إبراهي��م، فيش��كل المع��بر السياس��ي ع��ن مص��الح البيروقراطي��ة النقابي��ة، و ق��وته تج��د ا

أ
ا

غل��ب نض��الت الطبق��ة العامل��ة س��تجهض
أ
ثير ك��بيرا، ف��إن ا

أ
ثير فك��ره البورج��وازي عل��ى الطبق��ة العامل��ة، و طالم��ا بق��ي ه��ذا الت��ا

أ
ت��ا

و ف���ي إط���ار خط���ه البورج���وازي. بس���هولة م���ن ط���رف البيروقرطي���ة النقابي���ة ال���تي تش���كل ذيل للبورجوازي���ة ف���ي ص���فوف العم���ال
ن

أ
نه يشكل قوة سياسية لها وزنه��ا عل�ى الص�عيد ال�وطني، كم�ا ا

أ
سيضطر الحزب للقيام بنشاطات نقابية عارضة ليؤكد للحكم ا

وض��اعا مزري��ة س��يدفع الح��زب و البيروقراطي��ة لتبن��ي بع��ض النض��الت المطلبي��ة، قص��د تقوي��ة
أ
ض��غط العم��ال ال��ذين يعيش��ون ا

.الوصاية على الطقبة العاملة
:حزب التقدم و التشتراكية

و يش��كل. نتيج��ة لتبعيت��ه للتحريفي��ة العالمي��ة" المعس��كر الش��تراكي"يلع��ب حالي��ا دور حلق��ة وص��ل بي��ن الحك��م و بل��دان 
دوات لمحاربة الحركة الماركسية ع اللينينية و منظمتنا الصامدة 

أ
مام"كذلك إحدى ال

أ
ن خطته تستهدف إنقاذ"إلى ال

أ
، كما ا

ج��ل الموائ�د المس�تديرة، وحملت�ه ح�ول 
أ
ن ن�داءات الح�زب م�ن ا

أ
زمة سياسية، و ا

أ
"الدينامي�ة الجدي�دة"النظام كلما سقط في ا

.لتؤكد ذلك بوضوح
:الحركة الماركسية اللينينية

و هي تشكل ع��دوا ل��دودا لحك��م. إنها المعبر السياسي الفعلي عن مطامح الجماهير الشعبية للتخلص من النهب و القمع
ي��ة من��اورة عل��ى حس��اب الجم��اهير 

أ
نه��ا و ف��ي مق��دمتها منظمتن��ا .الج��رام، و ه��ي ترف��ض ا

أ
م��ام"كم��ا ا

أ
ترف��ض التخ��اذل و" إل��ى ال

ح���زاب و
أ
التن���ازل ع���ن مبادئه���ا الثوري���ة البروليتاري���ة، و بتش���بتها بخ���ط نض���الي ث���وري و بانتقاده���ا لك���ل تخ���اذل ف���ي ص���فوف ال

حزاب
أ
ة ضجيج. المنظمات الوطنية، قد تثير حقد العناصر اليمينية المتطرفة داخل هاته ال

أ
و في الوقت الذي ارتفع فيه فجا

حزاب الوطنية البورجوازية حول ضم الصحراء الغربية إلى المغرب، كانت الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة
أ
الحكم اللوطني و ال
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ج��ل تحقي��ق البرنام��ج
أ
الق�وة السياس�ية الوحي��دة ال��تي كش��فت ع��ن ج��وهر القض��ية، و دع��ت ف�ي نف��س ال�وقت إل�ى النض��ال م�ن ا

يي��د النض��الي لك�ف��اح. ال��ديموقراطي ال��دفاعي، ال��ذي وض��عته انطلق��ا م��ن تحليله��ا للظ��روف الملموس��ة
أ
و يتض��من البرنام��ج التا

ساس�ية
أ
جل التح��رر ال�وطني، كنقط�ة ا

أ
و ناض��لت وس�ط الجم�اهير، مض�حية بعش�رات م��ن رفاقه�ا، م�ن.. جماهير الصحراء من ا

زع��ج النظ�ام
أ
جل ترجمة موقفها الوطني الثوري في ك�فاح الجماهير، و اس��تجابت الجم��اهير الش��عبية لمواق��ف منظمتن��ا، مم��ا ا

أ
ا

مي�ة السياس��ية 
أ
حزاب البورجوازية، التي شنت حمل��ة ش��عواء ض��د منظمتن��ا العتي��دة، و اتهمته��ا بالخيان��ة و ال

أ
و... العميل و ال

ح��زاب البورجوازي��ة ض��د الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة، بحمل��ة قمعي��ة شرس��ة، و
أ
ت��وج حك��م العمال��ة ه��ذه الحمل��ة السياس��ية لل

و إن عدم اتخاذ موقف واضح م��ن.. جابه حزب الستقلل هده الحملة بالصمت و حزب التقدم و الشتراكية بتضامن ملغوم 
الختطافات التي تعرضت لها الحركة الماركس�ية اللينيني�ة، يش��كل ج�زءا م��ن الص�مت عل�ى المط�الب الديموقراطي�ة لش�عبنا و

همه��ا
أ
ثبت��ت اختطاف��ات نون��بر . ال��تي يش��كل إطلق س��راح المعتقلي��ن السياس��يين ا

أ
م��ام 1974و ق��د ا

أ
ق��درة رفاقن��ا عل��ى الص��مود ا

نه��ا حطم��ت نجاع��ة التع��ذيب، الس��لح
أ
ش��كال التع��ذيب، و ق��درة منظمتن��ا عل��ى الس��تمرار وس��ط ني��ران العدو،كم����ا ا

أ
بش��ع ا

أ
ا

ساسي للحكم في تخريب المنظمات الثورية
أ
و لن تتخذ منظمتنا إرهاب الحكم كذريعة للتخلف عن الحركة الجماهيري�ة و. ال

.تعزيز ارتباطها بالجماهير و تجنيدها و تصعيد نضالها ضد حكم العمالة
:الحركة الجماهيرية

ب��انت الحرك��ة الجماهيري��ة م��ن خلل تطوره��ا الملم��وس ع��ن فش��ل الحك��م ف��ي توقي��ف نض��التها
أ
فم��ن بداي��ة الص��يف إل��ى. ا

اليوم ل�م تتوق��ف الطبق�ة العامل�ة ع��ن مقاوم�ة نض��الية لمن��اورات الحك��م و الباطرون��ات، و ه�ذا م�ع الثغ�رات ال�تي ل زال��ت تع��اني
.منها الطبقة العاملة

س�اليب
أ
ما في البادية، فإن الفلحين الصغار و المتوسطين يقاومون يوميا تعسف الحكم العميل، و ما زال��وا ينهج�ون ا

أ
ا

.نضالية بدائية تنتهي غالبا إلى الفشل
أ
م و النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ، ف���إن جم���اهير الش���بيبة.ط.و.و رغ���م الحظ���ر و القم���ع المس���لط عل���ى النق���ابتين الثوري���تين ا

المدرسية تلتف حولها و تؤكد بنضالتها، قدرتها على الستمرار في رفع راي��ة التعلي��م الش��عبي العرب��ي ال�ديموقراطي العلم��ي، و
أ
م و ض��مان الح��ق النق��ابي.ط.و.تحقي��ق الحري��ات الديموقراطي��ة، و إطلق س��راح المعتقلي��ن السياس��يين و اس��ترجاع ش��رعية ا

ن الضرابات المتقطعة للتلميذ و إضرابات فاس و الرباط و الدار البيضاء في ش��هر دجن�بر و الض�راب الع��ام ف��ي. (للتلميذ
أ
و ا

طلب�ة و 7تلمي�ذا و 36يناير، و الضراب عن الطعام الذي يخوض�ه معتقل�ي س�جن البيض�اء،  24كل الجامعة بمناسبة ذكرى 
أ
ساتذة، و ك�ذلك عزي�ز لمنبه�ي رئي��س ا

أ
ك�بر دلي�ل.ط.و.ا

أ
ن الثلثي�ن يوم�ا، ل

ه
م و ن��ائبه عب�د الواح�د بلك�بير ، و ال�ذي يتج��اوز ال

..).على تلك النضالية
ولهذا ف��إن الوض��ع الراه�ن يتطل��ب نض��ال الحرك�ة الماركس��ية اللينيني��ة و كاف�ة الق�وى الوطني��ة الديموقراطي��ة المناض�لة م��ن
قص��ى ح��د، و إحب��اط ك��ل المس��اومات ال��تي تم��ر عل��ى

أ
ج��ل توس��يع الجبه��ة المعارض��ة للنظ��ام العمي��ل، و ال��دفع بعزلت��ه إل��ى ا

أ
ا

.حساب الجماهير الشعبية، و تجسيد في الملموس، البرنامج الديموقراطي الثوري
فالنتخاب��ات فض��ل ع��ن كونه��ا. هذا هو الطريق الوحيد لتغيير مي��زان الق��وى لص��الح الحرك�ة الجماهيري��ة و قواه�ا المناض�لة

س��لوبا يخ��دم س��يطرة البورجوازي���ة عل��ى الش��عب ف��ي الغ��رب و يعطيه��ا طلءا ديموقراطي��ا، فإنه��ا ف��ي بلدن��ا مج��رد كاريك���اتور
أ
ا

س��اليب ال��تي تص��حب النتخاب��ات ال��تي. س��خيف و حقي��ر للنتخاب��ات ف��ي الغ��رب
أ
ن ال��تزييف و القم��ع ه��ي ال

أ
ثبت��ت التجرب��ة ا

أ
وا

و العتماد على تحويل اقتصاد البلد و سياس��تها ف��ي اتج��اه وطن��ي م��ن داخ��ل الحكوم��ة تح��ت.. يعرف الشعب مسبقا نتائجها 
ك�دت تجرب��ة حكوم��ة 

أ
فش�له الق��اطع 58سيطرة الحكم العميل، الذي ربط المغرب بالمبريالية على كاف��ة المس�تويات، وه�م ا

..
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ن تجنيد الجماهيروقيادة نضالتها، هو الحاسم في فرض تنازلت فعلية ملموسة على الحكم العميل
أ
.يبقى ا

:البرنامج الديموقراطي
وإن منظمتنا إذ تدعو جميع الوطنيين الحقيقيين و المناضلين الديموقراطيين و الثوريين إلى الس��هام بش��كل فع��ال ف�ي
ي��ديهم ه�ذا البرنام��ج المطل�بي

أ
ه�ذه المس�يرة النض�الية للحرك�ة الجماهيري�ة، و إفش�ال مخطط�ات الحك��م الرجع�ي، لتض�ع بي��ن ا

ال��ذي يش��كل قاع��دة النض��ال ال��ديموقراطي ف��ي المرحل��ة الراهن��ة، و ت��دعو مناض��لي الحرك��ة الجماهيري��ة و ك��ل الق��وى الوطني��ة و
:الديموقراطية و الثورية إلى اللتفاف حوله 

:  الحريات الديموقراطية  - 
.إطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين- 
.إلغاء القانون القضائي الجديد- 
 -

أ
.م.ط.و.رفع المنع عن ا

.حرية الضراب و التعبير و التنظيم- 
.حل العصابات البوليسية الموازية- 
حكام العدام- 

أ
.إلغاء ا

ة مع الرجل و ضمان حقوقها الخاصة- 
أ
.مساواة المرا

:  تحسين تشروط معيشة الجماهير  - 
جور- 

أ
.إقرار السلم المتحرك ال

ساسية- 
أ
ثمان المواد ال

أ
.تخفيض ا

.الضمان الجتماعي و التعويضات و فرض القيود على طرد العمال- 
.إلغاء الديون و تسهيل القروض على الفلحين الفقراء و الصغار و المتوسطين- 
راضي المسترجعة على فقراء و صغار الفلحين- 

أ
.توزيع ال

.حذف الضرائب غير المباشرة- 
.حماية القتصاد الوطني و نهج سياسة التصنيع الوطني- 
.ضمان تعميم مجانية الطب و الدواء- 

.  تعليم شعبي عربي ديموقراطي علمي
.  التعميم ع التعريب ع المغربة ع التوحيد  - 

ج��ل التح��رر
أ
تص��فية القواع��د العس��كرية و تحري��ر س��بتة و مليلي��ة و الج��زر الجعفري��ة و دع��م ك�ف��اح جم��اهير الص��حراء م��ن ا

.  الوطني
.  دعم الثورة الفلسطينية و الثورة في الخليج و النظام الثوري في اليمن الديموقراطية
.  دعم حركة تحرر الشعوب و السهام في بناء الجبهة العالمية المناهضة للمبريالية

مام"اللينينية المغربية - المنظمة الماركسية
أ
لى ال "اإ
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