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 7الوقف الوطن القيقي من الصحراء و مهام الركة الماهيية و قواها الثورية و الديوقراطية ـ

 11ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكم ال–ن – عبد ا – الدليمي حكم العبش و الوع و البر  و ال–يمي

  14ــــــــــ تقيق البنمج الديوقراطي  الوحدة النضالية، العميل، تعزيزمن أجل عزل الكم الرجعي

 20ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان منظمة إل المام حول ال–ية الضراء

  23ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟

  26ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمهورية العربية الصحراوية انبلقة الثورة ف الغرب العرب

  "28ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"الرحلوية أو النيومنشفية

28إشارات حول أحد الظاهر الساسية للفكر اليمين ف الركة الاركسية ــ اللينينية الغربية ــــــــ 

39ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتناقض الساسي و التناقض الرئيسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملحق: 

  43ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنكشف عن حقيقة التدخل ف الزايي من طرف الكم العميل

  51ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال–تقبل بي يدي الببقة العاملة مغرب النضال

  55ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي–قط برلان الونة و النتهازيي

  59ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهد الماية الفرن–ية من جديد
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   63ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الرجعية ف النبقة الر  الشعب على الؤامرة المبيلية

  ،70ــــــ ــــــــــــــــــــــمن أجل وحدة مغرب الشعوب من أجل وحدة شعوب الغرب العرب ضد المبيلية

  78 / 77ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيان سياسي  اخلي بناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس النظمة

   89ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعشر سنوات من الكفاح و الصمو

  (معبيات حول بعض الوثئق ) 95ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوامش
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  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء
و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و الديموقراطية

مام" ــ عدد 
أ
لى ال 1974- يناير 19افتتاحية جريدة "اإ

 عل��ى
أ
ن تغيي��را ج��ذريا ق��د ط��را

أ
ح��زاب البرجوازي��ة م��ن قض��ية الص��حراء، ق��د يعتق��د ا

أ
إن م��ن انس��اق م��ع مواق��ف ال

ص�بحت بي�ن عش�ية و ا�حاها ح م�ا وطني�ا
أ
ن كمش�ة الحس�ن ل عب�د ا ل ال�دليمي ق�د ا

أ
الواع السياسي في المغرب، و ا

هداف الحقيقية للح م ؟ . يسعى إلى تحرير الصحراء من قبضة الستعمار السباني
أ
فما هي ال

زمت���ه
أ
من��ذ وف���اة علل الفاس��ي، ك��ان الح ���م يهي���ئ لل���دخول ف��ي الح���وار م���ع الح���زاب البرجوازي���ة للتخفي���ف م���ن ا

ك�دت التجرب�ة ذل�ك، اس�ترجاع النف�س للتم �ن م�ن قم�ع الحرك�ة. السياسية الخانقة 
أ
و يس�تهدف الح �م م�ن الح�وار، كم�ا ا
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  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ن الخط��ورة ال��تي وص��لتها وا��عية الجم��اهير و نم��و
أ
ك��بر ف��ي مرحل��ة لحق��ة، و ا

أ
ح��زاب السياس��ية بس��هولة ا

أ
الجماهيري��ة و ال

الح��س ال��وطني لش��عبنا، و تص��اعد ك�ف��اح الش��عوب المس��تعمرة و س���قوط الح ��م الس��تعماري ف��ي البرتغ��ال، ق��د ش��� لت
فرص��ة ثمين��ة اس��تغلها الح ��م لتغلي���ف الب��ؤس و التش��ريد و القم��ع ال��ذي تع���اني من��ه الجم��اهير الش��عبية ل��دفع الس��تعمار

.السباني إلى قبول اقتسام النفوذ في الصحراء
.ه ذا جعل الح م قضية الصحراء مركز سياسته الداخلية و الخارجية 

إن الح م ل يرفض الس�يطرة القتص�ادية و الثقافي�ة و الوج�ود العس� ري للس�تعمار الس�باني و المبريالي�ة، كم�ا
ن مصالحه ترتب�ط ارتباط��ا وثيق�ا بمص�الحها ف�ي المنطق�ة

أ
خير دون خجل، ل

أ
علن الحسن ذلك في خطابه ال

أ
و ه�و يس�عى. ا

س�مال المبري�الي ال�ذي يس�تغل خي�رات الص�حراء
أ
س�ماله ال م�برادوري بالرا

أ
فمش�روع الح �م يس�تهدف الس�يطرة. إلى دمج را

م���ا وس���ائله فل تتع���دى الض���جيج. عل���ى إدارة الص���حراء لتقوي���ة مش���ارك�ته كط���رف ف��ي اس���تغلل المنطق��ة و قم���ع جماهيره���ا
أ
ا

يي���د ع���المي لخطت���ه و الض���غط عل���ى
أ
ح���زاب البرجوازي���ة، لض���مان تا

أ
العلم���ي و النش���اط الدبلوماس���ي للس���فارات و ق���ادة ال

.الستعمار السباني للقبول ببعض شروطه
إن المص���الح القتص���ادية و السياس���ية للطبق���ة الحاكم���ة ه��ي المح���رك الوحي���د لديماغوجي���ة الح ���م ح���ول ا���رورة

:لذلك يطمس كل العراقيل التي تقف حاجزا في تنمية هذه المصالح . تحرير الصحراء 
إن الح ��م يتجاه��ل المطام��ح الحقيقي��ة لجم��اهير الص��حراء، و يب��ذل ك��ل م��ا ف�ي وس��عه لك�تس��اب عناص��ر م��ن- 1-

ي الع��ام العرب��ي و
أ
م��ام ال��را

أ
الص��حراء، تق��ف م��ع خطت��ه و تخ��دمها ليق��وي وص��ايته عل��ى س�� ان المنطق��ة و يف��رض تم��ثيله له��ا ا

.الدولي
و نش�اطه الدبلوماس�ي لطم�س و قم�ع) رادي�و ، تلف�زة ، ص�حف ( يعمل الح م عل�ى توس�يع ا�جته العلمي�ة - 2-

.استعداد شعبنا للدعم ال �فاحي النضالي لجماهير الصحراء
لقم���ع ك���ل المب���ادرات) تط���بيق الق���انون القض���ائي الجهنم���ي الجدي���د ( يش���دد الح ���م إجراءات���ه الدك�تاتوري���ة - 3-

و باتج���اه دع���م ك�ف���اح
أ
وا���اعها المعاش���ية و ان���تزاع الحري���ات الديموقراطي���ة، ا

أ
النض���الية للجم���اهير، س���واء باتج���اه تحس���ين ا

.التحرر الوطني للجماهير الصحراوية
ن خط��ة الح ��م ل تع��تزم- 4-

أ
يب��ذل مبعوث��و الحس��ن مجه��ودات جب��ارة لقن��اع الس��تعمار الس��باني و المبريالي��ة ب��ا

تص��فية المص��الح الس��تعمارية و المبريالي��ة ف�ي المنطق��ة، ب��ل تع��تزم ترس��يخ الس��يطرة المبريالي��ة تح��ت ش�� ل اس��تعماري
.جديد 

ح�زاب و الق�وى السياس�ية تتف�ق- 5-
أ
ن مجموع الش�عب و ك�ل ال

أ
حزاب السياسية هاته الخطة كا

أ
يقدم الح م و ال

و ه���اته محاول���ة يائس���ة لع���زل الحرك���ة الماركس���ية ل اللينيني���ة المغربي���ة ال���تي ترف���ض ه���ذا الموق���ف رفض���ا قاطع���ا، و. عليه���ا
ح��زاب البرجوازي��ة و تط��رح

أ
ه��داف الحقيقي��ة للح ��م و ال

أ
ج��ل فض��ح ال

أ
تش�� ل الق��وة السياس��ية الوحي��دة ال��تي تناا��ل م��ن ا

.قضية الصحراء من زاوية ك�فاحية ثورية
إن موق���ف الح ��م يخ��دم الس��يطرة المبريالي���ة ف��ي المنطق��ة و يس��عى إل��ى إخض��اعها لنظ��ام اس���تعماري جدي��د، ل

.يناهض مصالح الستعمار السباني في الجوهر
ح��زاب، ف��إن اتفاقه��ا ح��ول خط��ة الح ��م، ل��م يت��م بمناس��بة مش�� ل الص��حراء فق��ط

أ
م��ا ال

أ
فق��د ك��انت قب��ل ذل��ك. ا

و. تبحث عن صيغة لقتسام مناصب الح ومة مع النطام، نظرا لعجزها عن تحقيق مصالحها بتجنيد الجم�اهير الش�عبية
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ح���زاب
أ
ح���زاب إل���ى محط���ة الح ���م، ه ���ذا دخل���ت ال

أ
ل���م ت ���ن قض���ية الص���حراء إل الق���اطرة ال���تي عجل���ت بوص���ول عرب���ة ال

ي شرط، مستندة على الوعود ال اذبة
أ
ف ل حزب برج�وازي ينتظ�ر م�ن الح �م. البرجوازية في دعم سياسة الح م بدون ا

ن يخفف القمع المسلط عليه، مقابل الخدمات التي يقدمها 
أ
".عن طيب خاطر"ا

ح���زاب البرجوازي���ة م���ن الص���حراء يلتق���ي ف���ي ج���وهره م���ع موق���ف ح ���م عص���ابة الحس���ن ل عب���د ا ل
أ
و موق���ف ال

ي ش�يئ عل�ى الطلق" لتحريره�ا"فقد نصبت الحس�ن م�دافعا ع�ن قض�ية الص�حراء و قائ�دا . الدليمي اللوطنية
أ
و ل�م تق�م ب�ا

لتجنيد الجماهير الشعبية، و إطلق الحريات الديموقراطي�ة لتعبئته�ا و تحس�ين ش�روط معيش�تها، و القي�ام ب�دعم ك�ف�احي
حزاب ذيلية لسياسة الح م، و تغض الط�رف ع��ن سياس�ة التجوي�ع. ملموس لنضال الجماهير الصحراوية

أ
صبحت ال

أ
فقد ا

.و التشريد و التجهيل و القمع التي تعاني منها الجماهير ال ادحة
فق���د ش��� لت جم���اهير. إن ف���رض وص���اية الح ���م الرجع���ي عل���ى جم���اهير الص���حراء مهم���ة رجعي���ة و ليس���ت وطني���ة

لة بديهي�ة و واا�حة تم�ام الوا�وح، ل �ن الش�عب
أ
الص�حراء ع�بر التاري�خ وح�دة متين�ة م�ع الش�عب المغرب�ي، و ه�ذه المس�ا

و ق��د. المغرب��ي ق��د تع��رض إل��ى عملي��ة تقس��يم عل��ى ي��د الس��تعمار الس��باني، ال��ذي ع��زل منطق��ة الص��حراء ع��ن ب��اقي المغ��رب
.عمل طوال فترة الحتلل على ت سير كل الصلت التي تربط المنطقة بالمغرب

و دخل����ت الجم����اهير الص����حراوية قه����را ف����ي علق����ات القتص����اد الس����تعماري، و وجه����ت ك�فاحه����ا ا����د الس����تعمار
.للتخلص من الستغلل البشع و القمع الوحشي الذي يسلطه عليها

و إن تخلف القتصاد في المنطق�ة و الس�يطرة العس� رية و السياس�ية و الثقافي�ة الس�تعمارية عل�ى ك�ل المنطق�ة،
دى إل��ى نش��وء واق��ع خ��اص رغ��م ارتب��اط المنطق��ة تاريخي��ا

أ
و العم��ل عل��ى فص��ل الص��حراء ع��ن المغ��رب ب ��ل الوس��ائل، ق��د ا

.بالمغرب
إن المغ��رب يختل��ف ك�ثيرا ع��ن الص��حراء، م��ن حي��ث مس��توى القتص��اد و طبيع��ة ال��تركيب الجتم��اعي، و طبيع��ة
النضال و المهام السياسية، لذلك فإن حرك�تن�ا الماركس�ية �� اللينيني�ة ل تعت�بر الجم�اهير الص�حراوية تش� ل ش�عبا مت �امل

ن ذل��ك ي��ترك جم��اهير الص��حراء تج��اه الس��تعمار الس��باني بمفرده��ا، و. مس��تقل اس��تقلل ك��امل ع��ن الش��عب المغرب��ي
أ
ل

يفرض على المنطقة وجودا مستقل عن المغرب، و ثورة وطنية ديموقراطية في الصحراء ل ترتب�ط ب�الثورة المغربي�ة إل ف�ي
ي جم�اهير الص�حراء ال�تي ت اف�ح ا�د فص�ل المنطق�ة. إطار الثورة العربية

أ
و تعتبر حرك�تنا الماركس�ية �� اللينيني�ة ف�ي ذل�ك را

.نهائيا عن الشعب المغربي 
ن المنطق��ة

أ
ي��ة وص��اية عل�ى جم�اهير الص�حراء، بادع��اء ا

أ
خ��رى ل تف��رض حرك�تن�ا الماركس�ية �� اللينيني��ة ا

أ
و م��ن جه��ة ا

ي جم��اهير الص��حراء و قواه��ا الوطني��ة ف��ي إع��ادة بن��اء وح��دتها م��ع
أ
مغربي��ة و يج��ب ا��مها إل��ى المغ��رب تعس��فا، و يبق��ى را

حزاب البرجوازية
أ
سس نضالية هو الحاسم مهما كان موقف الح م و ال

أ
.الشعب المغربي على ا

ن الوح����دة القتص����ادية و الجتماعي����ة و الثقافي����ة و ال �فاحي����ة بي����ن
أ
و تؤك����د حرك�تن����ا الماركس����ية �� اللينيني����ة عل����ى ا

الشعب المغربي و جم�اهير الص�حراء، نظ�را لتعرا�ها للت س�ير م�ن ط�رف الس�تعمار الس�باني و الح �م العمي�ل المت�واطئ
س����اس وطن����ي ديم����وقراطي، وطن����ي ين����اهض

أ
مع����ه، يج����ب إع����ادة بنائه����ا و يج����ب تقويته����ا و إرس����اؤها م����ن جدي����د، و عل����ى ا

الستعمار و المبريالية في المغرب و الصحراء، و ديموقراطي يناهض الرجعية العميلة في الص�حراء و الح �م العمي�ل ف�ي
.فالطار الصحيح لعادة بناء هذه الوحدة هو الجمهورية الديموقراطية الشعبية. المغرب
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رض المغ�رب و الص�حراء، إل بدم�ج ك�ف�اح التح�رر
أ
و ل يم ن الوصول إلى بناء جمهورية ديموقراطية ش�عبية عل�ى ا

ه���داف
أ
ال���وطني للجم���اهير الص���حراوية ب �ف���اح ش���عبنا ا���د الح ���م المل ���ي العمي���ل، ف���ي ك�ف���اح واح���د و جبه���ة واح���دة و با

خ�ذ ش�عبنا ف�ي ه�ذه المس�يرة مهم�ة المس�اهمة و ال�دعم لنض�ال الجم�اهير الص�حراوية، ال�تي تتع�رض. مش�تركة و موح�دة
أ
و يا

يدي الثالوث المبريالي ل الستعماري ل الرجعي
أ
خبث المخططات على ا

أ
.ل

ن ت �ون ك�فاحي�ة تعتم�د عل�ى ق�درة الجم�اهير و طاقاته��ا النض��الية العالي�ة
أ
ش�� ال ال�دعم ال �ف��احي يج��ب ا

أ
و. و إن ا

ج��ل دع��م
أ
ن الح ��م يس��لط النه��ب و الره��اب عل��ى الجم��اهير ال ادح��ة لش��ل اس��تعدادها النض��الي، ف��إن ال �ف��اح م��ن ا

أ
بم��ا ا

وا�اعها المعاش�ية المزري�ة، و ان�تزاع
أ
ج�ل تحس�ين الجم�اهير ل

أ
نضال جماهير الص�حراء يرتب�ط ارتباط�ا وثيق�ا بالنض�ال م�ن ا

جل تعبئتها للنضال بجانب جماهير الصحراء في معركة التحرر الوطني
أ
.الحريات الديموقراطية المهضومة ببلدنا من ا

إن إفشال مخططات الح م يتطلب توحيد صفوف كل المناالين الديموقراطيين المخلصين في جبهة واس�عة
جل 

أ
: مناهضة للح م، تناال من ا

:فرض الحريات الديموقراطية - 
حرية الاراب * 
حرية التنظيم و التعبير* 
إطلق سراح المعتقلين السياسيين * 
: تحسين شروط معيشة الجماهير - 
جور * 

أ
رفع ال

توقيف الطرد * 
ساسية * 

أ
ثمان المواد ال

أ
تخفيض ا

حذف الضرائب غير المباشرة * 
رااي على فقراء وصغار الفلحين * 

أ
توزيع ال

. مساندة جماهير الصحراء و النضال بجانبها ضد المشاريع الستعمارية في جبهة مكافحة- 
مساندة الثورة الفلسطينية- 
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عبدا ـــ الدليمي ـــ حكم الحسن 
حكم العطش و الجوع و الطرد و السيمي

 1974 يوليوز 29 
صدرته 

أ
مام " منشور ا

أ
وااع المزرية للجماهير بطنجة " إلى ال

أ
حول ال

زمة الماء التي ذهب احيتها عدد من المواطنين
أ
تي في مقدمتها ا

أ
و التي تا

: يا جماهير طنجة 

زم��ة الح �م العمي�ل و تص�اعد نض�الت الجم�اهير الش�عبية
أ
تتميز الواعية في المغرب في الوقت الراهن بتعم�ق ا

ن يض���من للجم���اهير . و ف���ي مق��دمتها الطبق���ة العامل���ة
أ
العي���ش"فح ���م عص��ابة الحس���ن ل عب��د ا لال���دليمي ل يس��تطيع ا

كما تتغن��ى إذاعت�ه و تلفزت�ه، و له�ذا فه�و يس�تعمل الوس�يلة الوحي�دة ال�تي تض�من ل�ه" الديموقراطية"و" الحرية"و " الرغيد
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ربعة منهم بجروح
أ
صاب ا

أ
طلق الرصاص على عمال جرادة فا

أ
البقاء و الستمرار في الستغلل و هي وسيلة القمع، حيث ا

تلمي��ذا م��ن مناا��لي النقاب��ة الوطني��ة للتلمي��ذ، كم��ا اعتق��ل و ح��اكم الطلب��ة م��ن مناا��لي 22خطي��رة، و اعتق��ل و ح��اكم 
خي��را ف��ي طنج��ة تم��ت محاكم��ة 

أ
م��واطنين، و هن��اك اعتق��الت و محاكم��ات ف��ي ك��ل 3التح��اد ال��وطني لطلب��ة المغ��رب، و ا

...وقت و م ان 
و ف���ي مقاب���ل سياس���ة كمش���ة الحس���ن ل عب���د ا ل ال���دليمي، ف���إن الجم���اهير الش���عبية ف���ي ك���ل م ���ان تخ���وض

ج��ل الحري��ات الديموقراطي��ة،
أ
ج��ور، ا��د سياس��ة الط��رد، ح��ق( نض��الت عدي��دة للمطالب��ة بحقوقه��ا و م��ن ا

أ
الزي��ادة ف��ي ال

ي���دي المس���تغلين م اس���ب مهم���ة تش���جعها عل���ى المزي���د م���ن....)الش���غل، ح���ق التع���بير، ح���ق التنظي���م 
أ
، و تن���تزع م���ن ا

.النضال
إن الجماهير الشعبية في طنجة كجزء من الجم��اهير الش��عبية المغربي��ة تعي��ش وا��عية خطي��رة، بس��بب سياس�ة

و تظهر خطورة وا�عية الجم�اهير الش�عبية ف��ي م��دينتنا عام��ة. سياسة القمع و التشريد و التجويع: الح م المل ي العميل 
حياء الشعبية خاصة 

أ
زمة الماء حيث ينقطع الماء في ...) بني م ادة، السواني، المصلى (و في ال

أ
غلب" سبيل"في ا

أ
في ا

ن الطبق���ة الحاكم���ة تهت���م
أ
ي���ة محاول���ة لمعالج���ة الوا���عية، و ه���ذا لي���س غريب���ا ل

أ
وق���ات، و ل تق���وم الس���لطات العميل���ة با

أ
ال

وطيلت ( بمصالحها 
أ
و ت�ترك الجم�اهير تم�وت عطش�ا بع�دما ت��دهورت...) تصدير الماء إلى جبل طارق، توفير الماء ف�ي ال

زم�ة الم�اء م�وت . وا�عيتها المعيش�ية
أ
ف�ي 1ف�ي كس�بارطا،  1ف�ي مرش�ان،  2ف�ي بن�ي م �ادة،  1(م�واطنين  5و م�ن نتائ��ج ا

.، فمن المسؤول عن كل هذا ؟ إنها عصابة الحسن ل عبد ا ل الدليمي طبعا)المصلى
سمالي عبد المنعم الطنجاوي في معمل 

أ
خرى فإن الرا

أ
ي مبرر بطرد ما يزي��د"تيسمار"و من جهة ا

أ
، قام و بدون ا

ية محاولة لرجاعهم" التحاد العام"عامل، و لم تقم النقابة التقسيمية  48عن 
أ
إن النقابة الوحيدة التي يم ن للعمال. با

ن يتح��دوا و يناا��لوا ف��ي إطاره���ا ه��ي التح���اد المغرب��ي للش��غل، ال��تي انتزعه���ا العم���ال م��ن الس��تعمار الفرنس��ي ب���دمائهم
أ
ا

.الطاهرة، و لقد تسلطت عليها كمشة من البيروقراطيين النقابيين، و من واجب العمال تطهيرها من هؤلء النتهازيين
ص��واتهم لدان��ة 3ف��ي حي��ن ق��ام الح ��م العمي��ل باعتق��ال و محاكم��ة 

أ
نه��م رفع��وا ا

أ
م��واطنين م��ن طنج��ة، و ذل��ك ل

مي��ر الم��ؤمنين"و هن��ا تظه��ر لن��ا ديماغوجي��ة . سياس��ة النظ��ام
أ
مي��ر الجلدي��ن فلق��د" ح��امي المل��ة و ال��دين"و " ا

أ
إن��ه حقيق��ة ا

ح ام التالية 
أ
: ح م على المواطنين الثلثة بعد تعذيبهم بال

. درهم غرامة1000، سنة و 1- 
شهر سجنا و 1-

أ
.درهم غرامة  500، ستة ا

شهر سجنا و 1-
أ
.درهم غرامة  250، ستة ا

بن��اء الش��عب
أ
م�ا ف�ي مي�دان التعلي�م، فم�ا زال الح ��م المتعف��ن يت�ابع سياس�ته التص�فوية ا�د ا

أ
و ق�د ظه�رت ه�ذه. ا

قسام الش��هادة حي��ث ك��انت نس��بة النج��اح 
أ
م��ا  30السياسة بواوح في امتحانات ا

أ
ل�ف، ا

أ
ل��ف فمص��يرهم 950ف��ي ال

أ
م��ن ال

زيد من 
أ
ي البطالة، و كذلك في الثانوي تم طرد ا

أ
.تلميذا في طنجة 440الشارع ا

و ف��ي إط��ار سياس��ة تفقي��ر الجم��اهير الش��عبية، و بع��د موج��ة الغلء ال ��بيرة ال��تي م��ا زال��ت مس��تمرة، ق��امت وزارة
ن ثمن ال ازوال ل��م يرتف��ع 10الداخلية بزيادة 

أ
خي��را ق��ام عم��ال . فرن ات في ثمن الحافلت رغم ا

أ
)الجمع��ة "( سربيس��ا"و ا

ك�ثر من 
أ
يام 10بإاراب بطولي دام ا

أ
.و بفضل نضالهم و وحدتهم و صمودهم استطاعوا تحقيق مطالبهم العادلة . ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

: يا جماهيرنا الشعبية بطنجة 

ب��واقه ب 
أ
النم��و و"إن ح ��م كمش��ة الحس��ن ل عب��د ا ل ال��دليمي يغط��ي قمع��ه بحمل��ة ديماغوجي��ة، و تتغن��ى ا

م�وال و الب��ذخ" نم�و و ازده�ار"، إنه نمو و ازدهار القمع و الستغلل الوحشي بالنسبة للجماهير الشعبية، و "الزدهار
أ
ال

مر اد جماهير الص��حراء العربي��ة الغربي��ة. لدى الطبقة الحاكمة
آ
إن. و في نفس الوقت يقوم النظام العميل بالتهريج و التا

ن��ه ع��دو الش��عب و عمي��ل المبريالي�ة
أ
ن يحقق لها مطالبه��ا ل

أ
ن الح م المل ي المتعفن ل يستطيع ا

أ
الجماهير تعرف جيدا ا

ن نتوحد و ننتظ��م ل ��ي
أ
ن ن ون واعين بمخططات عصابة الحسن ل عبد ا ل الدليمي، و ا

أ
و الصهيونية، و ينبغي لنا ا

عداء الشعب و تقي��م الجمهوري��ة الديموقراطي��ة الش��عبية
أ
ن ننتزعه��ا. نصبح قوة ل تقهر، قوة تسحق ا

أ
إن مطالبن��ا ل يم ��ن ا

.إل إذا تنظمنا و ناالنا بجميع الوسائل 

حياء الشعبية - 
أ
جل توفير الماء بكـثرة في ال

أ
لنناضال من ا

جل توقيف الطرد في معمل تسمار - 
أ
لنناضل من ا

بناء الشعب و حرمانهم من حقهم في تعليم شعبي عربي ديموقراطي علمي - 
أ
لنناضل ضد سياسة طرد ا

لنناضل ضد غلء المعيشة - 
طلق سراح المواطنين الثلثة -  لنطالب باإ
جل الحريات الديموقراطية - 

أ
لنناضل من ا

 
عاشت الجماهير الشعبية 

الهزيمة لعصابة الحسن ب عبد ا ب الدليمي
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

جل عزل الحكم الرجعي العميل 
أ
من ا

تعزيز الوحدة النضالية
تحقيق البرنامج الديموقراطي

 

1975 فبراير 12
مام"اللينينية المغربية - المنظمة الماركسية

أ
لى ال "اإ

ن مي����زان الق����وى بي�����ن الح ����م و المبريالي����ة م����ن جه����ة و الجم����اهير الش����عبية و قواه����ا الوطني����ة و
أ
ب����الرغم م����ن ا

خي�رة، فس�نعمل عل�ى توا��يح مختل�ف التح�ولت
أ
خ�رى، ل�م يع�رف تغي��را جوهري�ا خلل الف�ترة ال

أ
الديموقراطية م�ن جه�ة ا

زمة النظام
أ
حزاب الوطنية و با

أ
.التي عرفتها بلدنا، و بالخصوص تلك التي تتعلق بالمواقف السياسية لل
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

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

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

أ
الج�رام التنفي��س ع��ن ا

.الوطنية و الديموقراطية الحقيقية
تص��عيد نه��ب الجم��اهير و اا��طهادها و تس��ليط القم��ع عل��ى الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة و ك��ل الق��وى المناا��لة،
تعمق تبعية اقتصاد البلد للمبريالية، ف�رض الوص��اية عل��ى جم�اهير الص��حراء الغربي��ة المحتل�ة، ه�ذه ه�ي السياس�ة ال�تي

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

فف���ي المي���دان الفلح���ي، ي���وجه. تعم���ل الطبق���ة الحاكم���ة عل���ى تعمي���ق توثي���ق ارتب���اط اقتص���اد البلد بالمبريالي���ة
ساسية لعيش الجم�اهير

أ
و ق�د ارتفع��ت نتيج��ة. الح م مجمل النتاج المحلي للتصدير، و بذلك يقلص من إنتاج المواد ال

صبحت تستورد كالحبوب و الزيت و البطاطس
أ
ثمان هذه المواد التي ا

أ
...!لذلك ا

رباحها، تجه��ز الطبق��ة الحاكم��ة ا��يعات المعمري��ن الج��دد و تجري��د الفلحي��ن الفق��راء و
أ
و لضمان النمو السريع ل

راايهم قصد تحويلها إلى ايعات تخصص لنتاج حاجيات السوق المبريالية
أ
.المتوسطين من ا

ش ال
أ
إل��ى الض��غط المباش��ر لرغ��ام الفلحي��ن عل��ى" خدمة المصلحة العامة"فمن : و تجريد الفلحين يتم بعدة ا

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

أ
.بيع ا

س����مال" المغرب����ة"و ف����ي الص����ناعة، ل����م تعم����ل 
أ
س����مال ال م����برادوري بالرا

أ
وا����حنا س����الفا إل عل����ى دم����ج الرا

أ
كم����ا ا

نق���اض مص��الح البورجوازي���ة الوطني���ة ال��تي يه��ددها احت ���ار الطبق��ةالمبري���الي و تقوي���ة هيمنته��ا عل��ى اقتص��اد البلد 
أ
عل��ى ا

هم الموارد القتصادية بالندحار 
أ
لبان و قطاع الصيد  (  الحاكمة ل

أ
...). احت ار ال

و رغم فتح الب��اب عل�ى مص�راعيه للرس��اميل المبريالي��ة، بوا��ع ق��انون الس��تثمارات الجدي��د، ف��إن رس��اميل قليل��ة
رباح بسرعة كبيرة

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

ك�ثرينتف���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

.السوق المحلية بالسوق المبريالية التي تتواجد فيها كل المواد المصنعة الضرورية لسير القتصاد ال مبرادوري
ما التصميم الخماسي الذي طبل له الح م ك�ثيرا، فقد كان إنجازه يتوق�ف ب�المطلق عل�ى الرس�اميل المبريالي�ة

أ
.ا

غلب المشاريع
أ
و لما تحفظت كل المبرياليات في تزويد الح م بقروض كبيرة، بقي التصميم الخماسي معلقا، و انتهت ا

زم��ة العام��ة للمبيرالي��ة عل��ى اقتص��اد. ال��تي يتض��منها إل��ى الفش���ل
أ
ك�ثر بفع���ل انع ���اس ال

أ
زم��ة الطبق��ة الحاكم��ة ا

أ
و تتعم���ق ا

ج���ل ت���دعيم س���يطرة الح ���م
أ
البلد، ل نه���ا ف���ي نف���س ال���وقت توس���ع جهازه���ا القمع���ي ال���ذي يمت���ص نفق���ات باهظ���ة، م���ن ا

همي���ة ال���تي يوليه���ا الح ���م لتجهي���ز العص���ابات الجرامي���ة. البوليس���ي عل���ى الجم���اهير الش���عبية
أ
و ف���ي ه���ذا الص���دد ت���دخل ال

الموازي���ة، و ك���ذلك تط���بيق النظ���ام القض���ائي الجهنم���ي الجدي���د، و ه���ي م���ن بي���ن الوس���ائل ال���تي يعم���ل الح ���م العمي���ل
.بواسطتها على امان حرية قمع الجماهير 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��نعزلة الح �م العمي�لنتيجة تصعيد النهب و القمع تزداد 
حزاب الوطنية البورجوازية

أ
.ورائها 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. لق�د اعت�اد الح ��م العمي�ل ا

زم��ة ال��تي تنخ��ره
أ
و ك��انت ه��ذه العملي��ة كم��ا اك��دت التجرب��ة الملموس��ة. لخدم��ة خطط��ه السياس��ية و للتخفي��ف م��ن ح��دة ال
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ح����زاب المح���اورة و العم���ل عل���ى تص���فية الحرك���ة الماركس���ية ل
أ
تنته���ي دائم���ا إل���ى توقي����ف الح���وار و تس����ليط القم���ع عل���ى ال

.اللينينية، و كل القوى المناالة
ح���زاب الوطني���ة باللتف���اف ح���ول مائ���دة الح���وار ، و النتيج���ة ك���انت إع���دام 16فبع���د انقلب 

أ
غش���ت، س���ارعت ال

، و ح��ل التح��اد ال�وطني)جناح الرب��اط س��ابقا(المناال ده ون و رفاقه و توقيف حزب التحاد الوطني للقوات الشعبية 
ن الحريات العامة

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

حزاب الوطنية لتقوم بتراجعات كبيرة في برامجها و تحدد موقفها منه
أ
ان الح م يمارس شتى الضغوطات على ال

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

ح��زاب البورجوازي��ة
أ
بم��وازاة ه��ذه الض��غوطات، اس��تغل الح ��م العمي��ل ورق��ة الص��حراء الغربي��ة المحتل��ة لل��ف ال

م���ام"ح���وله و ش���ن حمل���ة تص���فية عل���ى الحرك���ة الماركس���ية ل اللينيني���ة، ومنظمتن���ا الص���امدة 
أ
، ال���تي تش��� ل الق���وة"إل���ى ال

ساسية في فضح مخططاته و تجنيد الحركة الجماهيرية اده
أ
.السياسية ال

طل���ق علي���ه اس���م 
أ
ح���زاب الوطني���ة البورجوازي���ة، و ل"التفت���ح"إن الت �تي���ك ال���ذي ا

أ
، يش��� ل تفتح���ا ح���ذرا عل���ى ال

ي إج���راء
أ
ح���زاب الوطني���ة ل تن���ص عل���ى ا

أ
ن تن���ازلت الح ���م الطفيف���ة لل

أ
ي ا

أ
يش��� ل تفتح���ا ف���ي الحي���اة السياس���ية ب���البلد، ا

يخف��ف النه��ب و القم��ع ال��ذي تع��اني من��ه الجم��اهير الش��عبية الغفي��رة، ف��المنطق ال��ذي يح ��م سياس��ة الطبق��ة الحاكم��ة ه��و
.منطق ل وطني لشعبي و رجعي

حزاب البورجوازية
أ
ال

ح�زاب تنطل�ق حالي��ا ف�ي ممارس��تها السياس�ية م�ن موق��ف ا�عف، و مراهنته�ا عل�ى الح�وار و النتخاب��ات له�ا
أ
كل ال

هداف مختلفة
أ
.منطلقات و ا

:حزب الستقلل - 
ك���د لح���زب الس���تقلل

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

أ
إن���ه يتج���ه بالتدري���ج إل���ى حظي���رة الح ���م، و ا

ن ارتب��اطه بالمبريال��ة و احت ��اره ل �ل
أ
ن يض��من ديموقراطي��ة م��ن النم��ط البورج��وازي، و ا

أ
ن الح ��م ل يم ��ن ا

أ
ب�الملموس ا

ه الح���زب ه���و
آ
ساس���ية اختي���ار يتعم���ق و تؤك���ده مش���اريعه القتص���ادية و السياس���ية، و الح���ل ال���ذي ارت���ا

أ
مراف���ق القتص���اد ال

.محاولة إصلح النظام و التخفيف من طابعه الستغللي و القمعي دون الدخول في معركة سياسية اده

:التحاد الشتراكي
يضا في علقته مع الح م العمي�ل م�ن موق�ع ا�عف، نظ�را ل �ل الحملت ال�تي

أ
ما التحاد الشتراكي، فينطلق ا

أ
ا

، و إذا كان م�وقفه م��ن الص��حراء يلتق��ي م�ع موق��ف الح ��م الس��تعماري الجدي�د، ف��إن الخلف و"جناح الرباط"تعرض لها 
ي ش���عار ديم��وقراطي

أ
ي تح���رك نض���الي ح���ول ا

أ
ن الح ���م مس��تعد لقم���ع ا

أ
و. التن���اقض ح���ول ك�ثير م���ن القض���ايا س��ينفجر، ل

خرى الحتف��اظ بالتح�اد الش�تراكي كمجموع�ة م�ن الشخص��يات المح�اورة و إبع�اده ع�ن الجم�اهير
أ
يحاول الح م من جهة ا

.الشعبية، لذلك فإن مواقف الحزب من الحركة الجماهيرية ستحدد بدرجة كبيرة سياسة الح م القمعي تجاهه
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

براهيم :اتحاد عبد ا اإ
سس�ها ف�ي

أ
ما اتحاد عبد ا إبراهيم، فيش ل المعبر السياسي عن مص��الح البيروقراطي��ة النقابي��ة، و ق��وته تج��د ا

أ
ا

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

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

أ
ثق��ل ت��ا

و ف��ي إط��ار خط��ه. س��تجهض بس��هولة م��ن ط��رف البيروقرطي��ة النقابي��ة ال��تي تش�� ل ذيل للبورجوازي��ة ف��ي ص��فوف العم��ال
ن��ه يش�� ل ق��وة سياس��ية له��ا وزنه��ا عل��ى الص��عيد

أ
البورجوازي سيضطر الحزب للقيام بنشاطات نقابية عاراة ليؤكد للح ��م ا

وا���اعا مزري���ة س���يدفع الح���زب و البيروقراطي���ة لتبن���ي بع���ض النض���الت
أ
ن ا���غط العم���ال ال���ذين يعيش���ون ا

أ
ال��وطني، كم���ا ا

.المطلبية، قصد تقوية الوصاية على الطقبة العاملة

:حزب التقدم و الشتراكية
و. نتيج�ة لتبعيت��ه للتحريفي�ة العالمي�ة" المعس� ر الش�تراكي"يلعب حالي�ا دور حلق��ة وص�ل بي��ن الح ��م و بل�دان 

دوات لمحارب��ة الحرك��ة الماركس��ية ل اللينيني��ة و منظمتن��ا الص��امدة 
أ
م��ام"يش�� ل ك��ذلك إح��دى ال

أ
ن خطت��ه"إل��ى ال

أ
، كم��ا ا

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

أ
زم��ة سياس��ية، و ا

أ
تس��تهدف إنق��اذ النظ��ام كلم��ا س��قط ف��ي ا

.لتؤكد ذلك بواوح" الدينامية الجديدة"

:الحركة الماركسية اللينينية
و ه��ي تش�� ل ع��دوا. إنه��ا المع��بر السياس��ي الفعل��ي ع��ن مطام��ح الجم��اهير الش��عبية للتخل��ص م��ن النه��ب و القم��ع

ية مناورة على حساب الجماهير 
أ
نه��ا و ف��ي مق��دمتها منظمتن��ا .لدودا لح م الجرام، و هي ترفض ا

أ
م��ام"كم��ا ا

أ
ترف��ض" إل��ى ال

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

أ
حزاب و المنظمات الوطنية، قد ت�ثير حق��د العناص�ر اليميني�ة المتطرف�ة داخ�ل ه�اته ال

أ
و ف�ي ال��وقت ال�ذي ارتف��ع. ال

ح��زاب الوطني��ة البورجوازي���ة ح��ول ا��م الص��حراء الغربي��ة إل��ى المغ��رب، ك���انت
أ
ة ا��جيج الح ��م اللوطن��ي و ال

أ
في��ه فج��ا

الحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة 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
ج���ل تحقي���ق البرنام���ج ال���ديموقراطي ال���دفاعي، ال���ذي وا���عته انطلق���ا م���ن تحليله���ا للظ���روف الملموس���ة

أ
و. النض���ال م���ن ا

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

أ
يي��د النض��الي ل �ف��اح جم��اهير الص��حراء م��ن ا

أ
و ناا��لت وس��ط.. يتض��من البرنام��ج التا

ج���ل ترجم���ة موقفه���ا ال���وطني الث���وري ف���ي ك�ف���اح الجم���اهير، و اس���تجابت
أ
الجم���اهير، مض���حية بعش���رات م���ن رفاقه���ا، م���ن ا

ح��زاب البورجوازي��ة، ال��تي ش��نت حمل��ة ش��عواء ا��د
أ
زع��ج النظ��ام العمي��ل و ال

أ
الجم��اهير الش��عبية لمواق��ف منظمتن��ا، مم��ا ا

مي����ة السياس����ية 
أ
ح����زاب... منظمتن����ا العتي����دة، و اتهمته����ا بالخيان����ة و ال

أ
و ت����وج ح ����م العمال����ة ه����ذه الحمل����ة السياس����ية لل

البورجوازي��ة ا��د الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة، بحمل��ة قمعي��ة شرس��ة، و ج��ابه ح��زب الس��تقلل ه��ده الحمل��ة بالص��مت و
و إن ع��دم اتخ��اذ موق��ف واا��ح م��ن الختطاف��ات ال��تي تعرا��ت له��ا الحرك��ة.. ح��زب التق��دم و الش��تراكية بتض��امن ملغ��وم 

الماركس����ية اللينيني����ة، يش���� ل ج����زءا م����ن الص����مت عل����ى المط����الب الديموقراطي����ة لش����عبنا و ال����تي يش���� ل إطلق س����راح
همها

أ
ثبتت اختطافات نونبر . المعتقلين السياسيين ا

أ
ش�� ال التع��ذيب، 1974و قد ا

أ
بش��ع ا

أ
م��ام ا

أ
قدرة رفاقنا على الصمود ا

ساس���ي للح ���م ف���ي
أ
نه���ا حطم���ت نجاع���ة التع���ذيب، الس���لح ال

أ
و ق���درة منظمتن���ا عل���ى الس���تمرار وس���ط ني���ران الع�����دو،كما ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

و لن تتخذ منظمتنا إرهاب الح م كذريع��ة للتخل��ف ع��ن الحرك��ة الجماهيري��ة و تعزي��ز ارتباطه��ا. تخريب المنظمات الثورية
.بالجماهير و تجنيدها و تصعيد نضالها اد ح م العمالة

:الحركة الجماهيرية
بانت الحركة الجماهيرية من خلل تطورها الملموس عن فشل الح م في توقيف نضالتها

أ
فمن بداية الصيف. ا

إلى اليوم لم تتوقف الطبقة العاملة عن مقاوم�ة نض��الية لمن��اورات الح ��م و الباطرون�ات، و ه�ذا م�ع الثغ�رات ال�تي ل زال��ت
.تعاني منها الطبقة العاملة

ما في البادية، فإن الفلحين الصغار و المتوسطين يقاومون يوميا تعسف الح م العمي��ل، و م��ا زال��وا ينهج��ون
أ
ا

ساليب نضالية بدائية تنتهي غالبا إلى الفشل
أ
.ا

أ
م و النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ، ف���إن جم���اهير.ط.و.و رغ���م الحظ���ر و القم���ع المس���لط عل���ى النق���ابتين الثوري���تين ا

الشبيبة المدرسية تلتف حولها و تؤكد بنضالتها، قدرتها على الستمرار في رفع راية التعليم الشعبي العربي الديموقراطي
أ
م و ا��مان.ط.و.العلم��ي، و تحقي��ق الحري��ات الديموقراطي��ة، و إطلق س��راح المعتقلي��ن السياس��يين و اس��ترجاع ش��رعية ا

ن الارابات المتقطعة للتلمي�ذ و إا��رابات ف��اس و الرب��اط و ال��دار البيض��اء ف��ي ش�هر دجن��بر و. (الحق النقابي للتلميذ
أ
و ا

يناير، و الا�راب ع��ن الطع��ام ال��ذي يخوا�ه معتقل�ي س��جن البيض��اء، 24الاراب العام في كل الجامعة بمناسبة ذكرى 
 7تلمي��ذا و 36

أ
س��اتذة، و ك��ذلك عزي��ز لمنبه��ي رئي��س ا

أ
ن.ط.و.طلب��ة و ا

آ
م و ن��ائبه عب��د الواح��د بل ��بير ، و ال��ذي يتج��اوز ال

كبر دليل على تلك النضالية
أ
..).الثلثين يوما، ل

وله����ذا ف���إن الوا���ع الراه����ن يتطل����ب نض����ال الحرك���ة الماركس���ية اللينيني����ة و كاف���ة الق����وى الوطني���ة الديموقراطي����ة
قص�ى ح�د، و إحب��اط ك�ل المس�اومات

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

أ
المناالة من ا

.التي تمر على حساب الجماهير الشعبية، و تجسيد في الملموس، البرنامج الديموقراطي الثوري
فالنتخابات فضل ع��ن. هذا هو الطريق الوحيد لتغيير ميزان القوى لصالح الحركة الجماهيرية و قواها المناالة

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
أ
كونه���ا ا

س���اليب ال���تي تص���حب. كاري ���اتور 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 العتم��اد عل��ى تحوي��ل اقتص��اد البلد و سياس��تها ف��ي اتج��اه وطن��ي م��ن.. النتخاب��ات ال��تي يع��رف الش��عب مس��بقا نتائجه��ا 
ك��دت تجرب��ة

أ
داخل الح ومة تحت سيطرة الح م العميل، الذي ربط المغرب بالمبريالية على كافة المس��تويات، وه��م ا

..فشله القاطع  58ح ومة 
ن تجنيد الجماهيروقيادة نضالتها، هو الحاسم في فرض تنازلت فعلية ملموسة على الح م العميل

أ
.يبقى ا

:البرنامج الديموقراطي
وإن منظمتنا إذ ت�دعو جمي�ع ال�وطنيين الحقيقيي��ن و المناا�لين ال��ديموقراطيين و الث��وريين إل�ى الس�هام بش� ل
ي���ديهم ه���ذا

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

البرنام��ج المطل��بي ال��ذي يش�� ل قاع��دة النض��ال ال��ديموقراطي ف��ي المرحل��ة الراهن��ة، و ت��دعو مناا��لي الحرك��ة الجماهيري��ة و
:كل القوى الوطنية و الديموقراطية و الثورية إلى اللتفاف حوله 
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

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

أ
.م.ط.و.رفع المنع عن ا

.حرية الاراب و التعبير و التنظيم- 
.حل العصابات البوليسية الموازية- 
ح ام العدام- 

أ
.إلغاء ا

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

:  تحسين شروط 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- 
رااي المسترجعة على فقراء و صغار الفلحين- 

أ
.توزيع ال

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

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

ج��ل
أ
تص��فية القواع��د العس�� رية 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

.  التحرر 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
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

مام حول المسيرة الخضراء
أ
لى ال بيان منظمة اإ

كـتوبر 19
أ
 1975 ا

مام"منظمة 
أ
لى ال اللينينية المغربية- ـ الماركسية " اإ

علن الح م الرجعي العميل عن تنظيم مسيرة 
أ
م��واطن ومواطن��ة لض��م الص�حراء، بع��دما 350000يشارك فيه�ا " خضراء"ا

يي���د ج��دي عل��ى الص��عيد العرب��ي و الفريق��ي و الع��المي
أ
ي تا

أ
ل ���ن ح ���م الخيان��ة الوطني���ة ل يري��د ط��رد. فش��ل ف��ي ا��مان ا

ن الحسن الثاني قال في خطابه
أ
».إن كل حاجز إسباني اعترض طريقنا لن نحاربه: « الستعمار السباني من الصحراء ل

إن الح ��م اللوطن��ي لي��س ف��ي ص��الحه محارب��ة ص��ديقه الس��تعمار الس��باني ال��ذي يحت��ل س��بتة و مليلي��ة و الج��زر
ش ال القمع و الرهاب

أ
بشع ا

أ
.الجعفرية، و ينهب ثرواتنا البحرية و الذي يحتل الصحراء و يذيق س انها و منااليها ا

و ه��و.إنه��ا مس��يرة الخ��داع و النف��اق. إن المس��يرة ال��تي ينظمه��ا الح ��م العمي��ل، مس��يرة ص��فراء و ليس��ت خض��راء
إنه يريد خلق الع��داء م��ن. يهدف من ورائها إلى استعباد س ان الصحراء بالقوة و الدخول في الحرب اد الجزائر الشقيقة

خ����وة و النض�����ال و ال �ف�����اح ا����د الس�����تعمار و
أ
جدي����د بي�����ن ش����عبنا و الش�����عب الجزائ�����ري ال����ذي تجمعن����ا مع����ه علق����ات ال

المبريالي���ة، و يه���دف م���ن ورائه����ا إل���ى ذب���ح مق���اتلي الجبه���ة الش���عبية لتحري���ر الس���اقية و ال���وادي و تقس���يم الص���حراء م���ع
.موريطانيا

إن الح ��م العمي��ل يري��د تش��تيت س�� ان الص��حراء و اس��تعبادهم و تح��ويلهم إل��ى م��واطنين م��ن الدرج��ة الثاني��ة و
رب��احه و الحف��اظ عل��ى المص��الح المبريالي��ة القتص��ادية و

أ
رض و الخي��رات م��ع ح ��م ول��د دادة، و ذل��ك لتوس��يع ا

أ
تقس��يم ال

.العس رية في الصحراء
هذا هو الدور الذي يقوم به الملك حس��ين ا�د المقاوم�ة الفلس��طينية، و الس��لطان ق��ابوس العمي��ل ا�د الش��عب

.العماني البطل، و الح م الثيوبي اد الثورة في إيرتريا
. إن خطة الح م العميل تدخل في مخطط امبريالي صهيوني رجعي منسق يشمل كل العالم العربي

أ
و ق��د ابت��دا

مري ���ي � الس���رائيلي � المص���ري المخ���زي، و يس���تمر ف���ي عم���ان و إيريتيري���ا و الص���حراء
أ
إن خ���دام. ه���ذا المخط���ط بالتف���اق ال

المبريالية يحاولون خنق حركة التح��رر ال�وطني العربي��ة و ترس��يم مص��الح المبريالي��ة و الص��هيونية و الس��تعمار ف�ي وطنن��ا
.العربي ال بير

إن جم��اهير الص��حراء ال��تي فرا��ت إرادته��ا بال �ف��اح المس��لح ا��د الس��تعمار الس��باني ترف��ض اللتح��اق ب��المغرب
ن الح م العميل الذي يطبل للتحرير و الوحدة هو الذي قت��ل مناا��لي جي��ش التحري�ر ف�ي س��نوات 

أ
نها تعرف ا

أ
،�58  57ل

غ��رق منطق��ة الري��ف ف��ي ال��دم س��نة 
أ
بن��اء الش��عب ف��ي ال��دار59و ه��و ال��ذي ا

أ
، و ه��و ال��ذي وج��ه فوه��ات ال��دبابات إل��ى ص��دور ا

ن ال ولوني�ل ال�دليمي ال�ذي يش�رف عل�ى المس�يرة م��ن المس�ؤولين ع��ن اختط�اف و. 1965البيضاء سنة 
أ
و ل ينس��ى ش�عبنا ا

كد على حق جماهير الصحراء في تقرير مصيرها
أ
.اغتيال المناال الوطني المهدي بن بركة الذي ا

س���ياد الس���تعماريين إل���ى خدم���ة
أ
ن ينتقل���وا م���ن خدم���ة ال

أ
إن الح ���م يعت���بر س��� ان الص���حراء مج���رد عبي���د يج���ب ا

س��ياد الرجعيي��ن
أ
ن تتمت��ع جم��اهير الص��حراء بحقه��ا ف��ي ال لم، و بحقه��ا ف��ي تحدي��د مص��يرها كم��ا ت��راه. ال

أ
إن��ه. إن��ه يرف��ض ا

.يفرض عليها اللتحاق بالمغرب تحت تهديد الهراوة و الدبابات
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

نه ل يريد مح��اربت
أ
سره ا

أ
مام العالم با

أ
ما ح م فران و الستعماري الفاشستي، فإن الحسن العميل يصرح ا

أ
مهم��ا ها

.كانت الظروف
اد من ست افح المسيرة ؟ اد إخواننا في الصحراء، و ا�د إخوانن��ا الجزائريي��ن ال��ذين س��يحاول الح ��م جره�م

خوية و النضالية بين الشعبين المغربي و الجزائري
أ
.ب ل الوسائل إلى حرب غير عادلة تسمم العلقات ال

و نعم للحرب اد الس��تعمار ف�ي س��بتة و مليلي�ة و الج��زر، نع��م لض�مها ب��القوة، نع��م لط�رد! نقول ل لهذه الحرب 
، و نع����م للمس����اعدة العس���� رية و السياس����ية لجم����اهير الص����حراء ف����ي ك�فاحه����ا ا����د الس����تعماراالس����تعمار الس����باني منه����

مري ية بالقنيطرة و سيدي يحي��ى و بوقنادل
أ
.السباني، نعم لتصفية القواعد العس رية ال

لماذا سيترك س ان طنجة و تطوان و النااور، سبتة و مليلي��ة و الج��زر الجعفري��ة المحتل�ة م�ن ط�رف الس��تعمار
، و يتجه��ون إل��ى الجن��وب لمحارب��ة إخ��وانهم الص��حراويين؟ ه��ذا ه��و منط��ق الح ��م اللوطن��ي ال��ذي ليهم��ه م��نيالس��بان

سماكها و تجارتها و ل يعطي س انها حتى حق الوجود 
أ
.الصحراء إل فوسفاطها و ا

.إن مش ل الصحراء مش ل سياسي يدور حول حق جماهير الصحراء في تقرير مصيرها، و ليس مش ل قانونيا
إن تاري��خ الش��عوب و مص��ائر الش��عوب ل تقرره��ا تص��ويتات قض��اة مح م��ة له��اي، فلش��عبنا علق��ات تاريخي��ة م��ع جم��اهير

و ق��د عم��ل الس��تعمار. و ه��ذه العلق��ات ك��انت اقتص��ادية و سياس��ية و ثقافي��ة و ك�فاحي��ة. الص��حراء ل تحت��اج إل��ى تص��ويت
السباني على تخريبها بمساعدة الح م اللوطني الذي قضى على جيش التحرير ف��ي الجن��وب، و ل ��ن إع��ادة بن��اء الوح��دة
س��اس ك�ف��اح وطن��ي

أ
س��اس القم��ع و القه��ر و الحتلل، و ل ��ن عل��ى ا

أ
ن تت��م عل��ى ا

أ
بي��ن ش��عبنا و جم��اهير الص��حراء ل يج��ب ا

.ديمقراطي
خيرة تبقى لجماهير الصحراء التي تع��ترف له��ا منظمتن��ا ب ام��ل الح��ق ف��ي تقري��ر مص��يرها كم�ا تع��ترف

أ
إن ال لمة ال

و واجب شعبنا بعماله و فلحيه و شبابه و نسائه و جن�وده ه�و مس�اعدتها مادي��ا و سياس�يا و. بذلك جل المحافل الدولية
.عس ريا لقتلع الجذور المتعفنة للستعمار السباني الخبيث في الصحراء

ن��ه يل��بي رغبته��ا ف�ي
أ
حضان الح ��م العمي��ل، ل

أ
حزاب الشرعية البورجوازية قد ارتمت كلها دفعة واحدة في ا

أ
إن ال

، و في شن الحرب اد الجزائر الش���قيقة،كما)البوليساريو(سحق جماهير الصحراء و طليعتها المناالة الجبهة الشعبية 
ح��زاب البورجوازي��ة. يفتح لها الباب لجني بعض الم اسب الض�يقة، و تبخ��رت ك�ل مطالباته��ا بالديمقراطي��ة

أ
ه ��ذا تغ��رق ال

خ��ر ف��ي وح��ل الخدم��ة الس��افرة للح ��م العمي��ل و تس��اعده عملي��ا ف��ي تغلي��ف الب��ؤس و الره��اب ال��ذي تع��اني من��ه
آ
بش�� ل ا

.جماهيرنا الشعبية
وا���اع الش���عب 

أ
فالرش���وة: إن ح ���م القم���ع و النه���ب يح���اول ف���ي النهاي���ة ع���ن طري���ق مس���يرته الص���فراء، تغطي���ة ا

ص��بحت رس��مية ف��ي ك��ل الدارات، و العم��ال يط��ردون بالعش��رات كم��ا وق��ع ف��ي خريب ��ة، و الفلح��ون يع��انون م��ن ثق��ل
أ
ا

رب��احهم م��ن الص��فر ف��ي حي��ن يحمله��م ح ��م
أ
ال��ديون و الرش��وة و غلء الس��ماد و ك�ثرة الض��رائب، و التج��ار الص��غار تق��ترب ا

ثم��ان
أ
، مهزل��ة التعلي��م، فالتس��قيط خلل س��نة التحري��ر ال ��اذب وص��للو مهزل��ة المه��از. النه��ب مس��ؤولية الزي��ادة ف��ي ال

مي��ة ال��تي 
أ
بري���اء يحرم���ون م���ن حقه���م ف��ي التعلي���م و الفلت م���ن ال

أ
طف���ال ال

أ
 يع���اني منه���ا ج���للزالدرج���ات خطي���رة، و ال

بائهم
آ
.ا

و يتوج ح م القمع ه�ذه السياس�ة بتش�ديد المراقب�ة البوليس�ية عل�ى الجم�اهير، و بإقام��ة الح�واجز ف�ي الطرق�ات و
خ���رى ف���ي ح���ق ش���عبنا. الش���وارع و إش���اعة روح الخ���وف و الره���اب 

أ
س���ود جرائ���م ا

أ
و يض���يف الح ���م البوليس���ي إل���ى ملف���ه ال
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

براه���ام و زروال عب���د اللطي���ف و
أ
س���هم الرف���اق الس���رفاتي ا

أ
البط���ل، فعش���رات المناا���لين الماركس���يين اللينينيي���ن و عل���ى را

.، و لزال بعضهم مجهول المصير1974لحبابي عبد الحفيظ، اختطفوا سنة 
خي���را، و قب���ل الخط���اب المل ���ي ش���نت العص���ابات البوليس���ية اللش���رعية حمل���ة اختط���اف واس���عة ف���ي ص���فوف

أ
وا

الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي��ة ف��ي ال��دار البيض��اء، و عش��رات المناا��لين التح��اديين م��ن اتج��اه المناا��ل البص��ري
مضى بعضهم مايزيد على سنتين في ال هوف السرية لبوليس الدليمي

أ
.محمد، يحاكمون بعدما ا

ح���زاب البورجوازي���ة المتمرغ���ة ف���ي ال���تراب، إخفائه���ا عل���ى
أ
ه���ذا الواق���ع، ه���ذه الجرائ���م، يح���اول الح ���م و مع���ه ال

جل واع حد لها
أ
.الشعب و تدويخه ل ي ليناال من ا

و يتجاه��ل زعم��اء المس��يرة الص�فراء اس��تعمار س��بتة و مليلي��ة و الج��زر ف�ي حي��ن يص��ول فيه��ا الس�تعمار الس��باني و
.يجول، و يلقى كل التسهيلت من طرف صديقه الحميم الح م الرجعي ببلدنا

إن���ه يري���د و يهي���ئ لس���تعباد. إن ح ���م عص���ابة الحس���ن � عب���د ا � ال���دليمي ل يري���د محارب���ة الس���تعمار الس���باني
.جماهير الصحراء و شن الحرب على الجزائر و تشديد استغلل شعبنا

� ل لستعباد جماهير الصحراء
� ل للحرب اد الشعب الجزائري الشقيق 

� ل لتقسيم الصحراء بين ح م الحسن و ح م ولد دادة 
� ال ل لتحرير سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية

� كل شيئ لمساندة ك�فاح جماهير الصحراء و طليعتها الجبهة الشعبية
جل 

أ
:لنناال من ا

وااع المعاشية للجماهير
أ
� تحسين ال

� إطلق سراح المعتقلين السياسيين من السجون و المعتقلت السرية 
� إطلق الحريات الديمقراطية، رفع الرقابة عن الص�حافة، حري��ة التع�بير و التجم�ع و التنظي�م، إرج��اع مش�روعية

وطم
أ
.ا
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أ
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟
 

1976خريف 
مام"المنظمة الماركسية باللينينية المغربية 

أ
لى ال "اإ

تقديم

ن الحرك���ة الماركس���ية
أ
كي���د عل���ى ا

أ
ول يج���ب التا

أ
ن تس���تمر ف���ي اس���تعمال مص���طلحين غي���ر-ا

أ
اللينيني���ة المغربي���ة، ل يم نه���ا ا

خرى الجماهير الصحراوية
أ
.متساويين، لتعيين، من جهة الشعب المغربي و من جهة ا

سس ديموقراطية" ،1974إن الموقف المحدد سنة
أ
، يؤدي"إعادة بناء الوحدة الوطنية للمغرب والصحراء الغربية على ا

إل��ى تعيي��ن تس��مية س�� ان الص��حراء الغربي��ة وتس��مية س�� ان المغ��رب، باعتب��ار مثل الج��انب الع��ددي ف��ي التميي��ز، و ه��ذا
.خروج عن الماركسية اللينينية

سس التاريخية- 1
أ
ال

راية الموزع�ة م�ن ط�رف اليمي�ن داخ��ل 1974إن وثيقة المنظمة لشتنبر - 1
أ
ن�ه 23، التي ترد على ال

أ
ك�دت عل�ى ا

أ
م�ارس، ا

، و في مرحلة تاريخية مطابقة للمجتمع19كانت هناك وحدة وطنية ما بين المغرب و الصحراء الغربية حتى نهاية القرن 
.القطاعي

نه كان يوجد في الصحراء الغربية مجتمع يم ن نعته بشبه إقطاعي، ش��به جم��اعي، و
أ
إذا عمقنا هذا التحليل، نستخرج ا

رض ه���ي الس���ائدة 
أ
ن ذل���ك المجتم���ع ك���ان مركب���ا م���ن قبائ���ل، حي���ث ك���انت المل ي���ة المش���تركة لل

أ
راا���ي( يعن���ي ه���ذا، ا

أ
ا

عيان و رؤساء الزواي��ا الديني��ة) .الرعي
أ
نه امن هذه التش يلة الجتماعية كان يبرز ملكون للمواشي، و ا

أ
مم��ا ك��ان... غير ا

.يش ل جنينا للقطاعية
م��ر بالنس��بة ل ��ل القبائ��ل تقريب��ا ف��ي المغ��رب

أ
ل ��ن ت ��وين الم��دن و انتش��ار التج��ارة، س��محت بتش�� يل. و ه ��ذا ك��ان ال

سمالية ( برجوازية صغيرة، و برجوازية مركنتيلية 
أ
).يعني في مرحلة التجارة ما قبل الرا

ساس��ا م��ن الق��رن) و ك�ذلك ج��زء م��ن موريطاني��ا( لق��د ترس��خت الوح��دة الوطني��ة م��ا بي��ن المغ��رب و الص��حراء الغربي��ة، - 2
أ
ا

.الثامن إلى القرن الرابع عشر، ك�قطر غربي للوطن العربي
دى إل��ى إا��عاف ه��ذه الوح��دة الوطني��ة، خاص��ة م��ن19إل��ى الق��رن  15إن جم��ود و تقهق��ر الدول��ة المغربي��ة م��ن الق��رن 

أ
، ا

سسها القتصادية و الجتماعية و إطارها السياسي، و في المقابل تقوية الحياة المس�تقلة للقبائ��ل ف�ي الص�حراء الغربي�ة،
أ
ا

همها الركيبات( و تجمعها في كنفدراليات كبيرة 
أ
ساسي الذي بق��ي ف�ي تل�ك الف��ترة ه�و الراب��ط الديول�وجي ل)ا

أ
، و الرابط ال

.الديني
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

خي��ر م��ن الق��رن - 3
أ
 التغلغ��ل المبري��الي ف��ي الغ��رب العرب��ي ف��ي الص��حراء، و من��ذ الرب��ع ال

أ
، و لق��د ردت القبائ��ل19لق��د ب��دا

من��ذ ذل��ك. الصحراوية على هذا التدخل بتمتين الوحدة القبلية فيما بينها، تحت قيادة زعيم ديني و سياسي ماء العينين
ي1935التاري��خ ، وخلل ك��ل المرحل��ة الطويل��ة م��ن المقاوم��ة المس��لحة ا��د الت��دخل المبري��الي، ال��تي اس��تمرت ح��تى 

أ
، ا

على مرحلة من مراحل الت وين الوطني
أ
زيد من نصف قرن، تبلورت وحدة القبائل الصحراوية في ا

أ
.ا

ن الس���تعمار الس���باني انحص���ر ف���ي ث ن���ات ف���ي العي���ون و
أ
إن ه���ذه الوح���دة اس���تمرت فيم���ا بع���د ه���ذه المرحل���ة، خاص���ة و ا

بدا احتلل كل الصحراء الغربية
أ
.الداخلة، و لم يستطع ا

إن الحركة الوطنية المغربية، بقيادة البرجوازية، لم تحاول قط تنظيم النضال المش��ترك م��ع الس�� ان الص��حراويين،- 4
و تش�� لت الوح��دة م��ا بي��ن الحرك��ة الوطني��ة ف��ي منطق��ة الحماي��ة الفرنس��ية، و منطق��ة الش��مال للحماي��ة الس��بانية، ح��ول

ل �ن الص�حراء الغربي�ة بقي��ت ف�ي الواق�ع الفعل�ي مجهول�ة م�ن. البرجوازية التي ل�م ت ��ن موج�ودة إل ف�ي ه��اتين المنطق��تين
.طرف الحركة الوطنية المغربية الواقعة تحت قيادة البرجوازية

ك�ثر م��ن ه��ذا، ف��إن القي��ادة البرجوازي��ة ترك��ت بص��فة مطلق��ة الص��حراء الغربي��ة إل��ى المبريالي��ة، و ذل��ك بمش��ارك�تها- 5
أ
ب��ل ا

عم��ال المق��ررة م��ن ط��رف النظ��ام ال م��برادوري، و بتواط��ؤ م��ع المبريالي��ة، و بالخص��وص 58-56س��نة 
أ
ف��ي التفاقي��ات وال

راا��يهم، 58مارس - الهجوم العدواني لفبراير
أ
خرجه��م ب�ذلك م�ن ا

أ
الذي شتت الجزء ال بير من الس ان الصحراويين، و ا

.1948تماما كما شتت العدوان الصهيوني الشعب الفلسطيني سنة

على، ابتداءا من سنة - 6
أ
و ق��د ك��انت الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر. 1967لقد تش لت الحركة الوطنية الصحراوية في مرحلة ا

ب��العيون، حي��ث س��قط العش��رات م��ن 1970الس��اقية الحم��راء و واد ال��ذهب ه��ي ال��تي ق��ادت المظ��اهرات ال ��برى ليوني��و 
.الوطنيين الصحراويين

ي��ة ش��عرة، 6إلى  3إن النقط من ( 
أ
ولئك الذين لم تعد تربطهم بالماركسية اللينيني�ة ا

أ
كاذيب العروي، و ا

أ
تحدد بواوح ا

 ).75-72و الذين يحددون نشوء الف رة الوطنية في الصحراء فيما بين 

الثورة في الغرب العربي- 2

لة المطروح����ة بالنس����بة للث����ورة العربي����ة، ه����ي تج����اوز القي����ادة البرجوازي����ة، و ا����رورة القي����ادة67من����ذ هزيم����ة 
أ
، و المس����ا

لة بص�يغ و
أ
البروليتاري��ة، ف�ي ه�ذا الط��ار يج��ب وا��ع س�يرورة الث�ورة ف�ي الغ�رب العرب�ي، و لي�س الس�تمرار ف�ي ط�رح المس�ا

يض���ا، يج���ب وا���ع
أ
مف���اهيم، قي���ادة برجوازي���ة، إل تع���بيرا ع���ن قطيع���ة تام���ة م���ع الماركس���ية اللينيني���ة، و ف���ي ه���ذا الط���ار ا

لة الوطنية في الغرب العربي
أ
.المسا

له���ا
آ
ي انطلق���ا م���ن ج���ذورها التاريخي���ة و ما

أ
لة الوطني���ة، يعن���ي وا���عها ف���ي دينام يته���ا، ا

أ
إن المنظ���ور البروليت���اري للمس���ا

ل الذي يحدد امن الثورة البروليتارية
آ
يضا، هذا الما

أ
.التاريخي ا
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لة الث�ورة ف�ي الغ��رب العرب��ي كإط��ار للث��ورة
أ
ن تضع مس��ا

أ
سس يجب على الحركة الماركسية اللينينية المغربية، ا

أ
على هذه ال

.الديموقراطية الشعبية المغربية، و كجزء من الثورة العربية

طار، و لماذا الغرب العربي بالخصوص؟ لماذا هذا الإ

حس��ن للمغ��رب العرب��ي، ه��و ف��ي- 1
أ
و عل��ى ال

أ
ف��ق الش��مولي للث��ورة العربي��ة، ا

أ
إ ن ع��دم تحدي��د الط��ار، و الك�تف��اء بط��رح ال

و ال��وطن العرب��ي
أ
الواق��ع، اعتب��ار الث��ورة الوطني��ة الش��عبية المغربي��ة غاي��ة نهائي��ة، انطلق��ا منه��ا، يبن��ى المغ��رب العرب��ي ا

خرى، و ليس في نضال ثوري مشترك
أ
.بتطوير الروابط ما بين دولة و ا

.إن هذا الفهم يؤدي حتما إلى الشوفينية، إما بش لها التوسعي اتجاه الصحراء الغربية، و إما بش لها النعزالي

إن الروابط التاريخية المواوعية، التي توجد مابين المغرب و الصحراء الغربية، و المهمة المشتركة ف��ي القض��اء عل��ى- 2
الهيمنة المبريالية في كل ه�ذه المنطق��ة الغربي��ة م��ن ال��وطن العرب�ي، تف��رض وح�دة الث��ورة ف�ي الغ��رب العرب�ي ف�ي س��يرورة

تبق��ى مرتبط��ة ارتباط��ا) المراح��ل الخاص��ة (واح��دة، يم ��ن ان تع��رف مراح��ل خاص��ة ف��ي ك��ل م��ن البل��دان الثلث، ل نه��ا 
.جدليا فيما بينها

لة الساعة في البلدان الثلث، للوصول إلى القضاء على المبريالي��ة، ه�ي القي��ادة البروليتاري��ة، و لي��س الدع��اء-3
أ
إن مسا

ب��ان الواق��ع الجتم��اعي ف��ي الص��حراء الغربي��ة ل يس��مح ب��ذلك، إل) م��ارس ف��ي ب��اريس 23كم��ا تفع��ل مجموع��ة اليمي��ن ل(
اربا من سوء النية، التي تريد القف�ز عل�ى وج�ود طبق�ة عامل�ة ف�ي العي�ون و ب�وكراع، كم�ا يجه�ل المفه�وم اللينين�ي للقي�ادة

ساسية فيها
أ
.البروليتارية، ك�قوة جوهرية للثورة الوطنية الديموقراطية حيث يظل الفلحون القوة ال

فض��ل
أ
ن��ه لف��ي البل��دان الثلث للغ��رب العرب��ي، موح��دين ج��دليا ف��ي نف��س الس��يرورة الثوري��ة الواح��دة، تت��وفر الش��روط ال

أ
وا

.لتحقيق القيادة البروليتارية، على مجموع الغرب العربي في المرحلة التاريخية الراهنة
فق الثوري، يصح، و يصبح من الضروري تحديد النقط التية

أ
:استنتاجا مما سبق، و بدمج الشروط التاريخية و ال

وجود كيان وطني صحراوي- 1
إن ه���ذا ال ي���ان ال���وطني الص���حراوي مثل���ه مث���ل ال ي���ان ال���وطني المغرب���ي، و ال ي���ان ال���وطني الموريط���اني، يش��� ل- 2

.مجموعة واحدة مبنية تاريخيا، و مواوعة في نفس السيرورة الثورية ،التي هي الثورة في الغرب العربي

ن تحدد المصطلح الصحيح، و نف�س المص�طلح لتعيي��ن الجم�اهير ال�تي تش�� ل كل م�ن ه�ذه
أ
سس التي يجب ا

أ
هذه هي ال

.ال يانات الوطنية الثلث، إن مصطلح الجماهير ل يع س وجود هذه ال يانات الوطنية
ن يوا���ع ف���ي دين���ام يته، يعن���ي دينامي���ة الث���ورة ف���ي الغ���رب"الش���عوب"و يبق���ى مص���طلح 

أ
ك�ثر ملئم���ة، ش���ريطة ا

أ
، ه���و ال

 من الثورة العربية المظفرة
أ
.العربي كجزء ل يتجزا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

الجمهورية العربية الصحراوية
انطلقة الثورة في الغرب العربي

1976خريف 
مام"المنظمة الماركسية باللينينية المغربية 

أ
لى ال "اإ

.إن المغرب و الصحراء و موريطانيا يش لون ثلث كيانات وطنية بمجموعها، تش ل القطر الغربي للوطن العربي- 1

سس التاريخية لهذا القطر، في مرحلة المجتمع ش�به القط�اعي و ش�به الجم�اعي ال�ذي ك�ان يمي�ز الغ�رب- 2
أ
لقد ت ونت ال

.العربي إلى حدود الدخول الستعماري

دى إلى تطور مختلف لهذه البل��دان الثلث، تح��ت س�يطرة الس��تعمار، خلل ه�ذا التط�ور،- 3
أ
إن الدخول الستعماري ا

ت تظه��ر خصوص��يات كيان���اتهم الوطني��ة
أ
فت ��وين الطبق��ات الحاكم��ة ال مبرادوري��ة ف��ي المغ��رب و موريطاني��ا م��ا بي���ن. ب��دا

ا�د الس� ان الص��حراويين، جعل��ت إع��ادة بن��اء 1958، و مس��اهمتهم الفعال��ة ف��ي الم�ؤامرة المبريالي��ة لس��نة 1960 -1956
ت ف��ي

أ
الوح��دة الوطني��ة ف��ي الغ��رب العرب��ي مس��تحيلة، و ذل��ك تح��ت قي��ادة ه��ذه الطبق��ات البرجوازي��ة الوطني��ة ال��تي تواط��ا

.هذه الخيانة

، و ت ���وين الحرك���ة الوطني���ة التحرري���ة1960 و 1956إن ت ���وين الدول���ة المغربي���ة و الدول���ة الموريطاني���ة ابت���داءا م���ن - 4
.، قد ركزت هذه ال يانات الوطنية1967الصحراوية في مستوى عال ابتداءا من

ل ��ن الماا��ي ال��وطني المش��ترك و ك��ذا تط��ور الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ف��ي الغ��رب العرب��ي، تح��ت قي��ادة- 5
سس ديموقراطية

أ
.البروليتاريا تحدد ارورة إعادة بناء الوحدة الوطنية في الغرب العربي على ا

ليم ن إع�ادة ه�ذا البن��اء إل ف�ي س��يرورة ش�املة للث�ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ف�ي الغ��رب العرب�ي تح��ت قي��ادة- 6
.البروليتاريا

ن تحق��ق س��يرورة الث�ورة الديموقراطي�ة الش�عبية ف�ي الغ�رب العرب�ي انتص��ارات جزئي�ة ف�ي إح�دى الحلق��ات- 7
أ
من المم �ن ا

ن تص����ل إل����ى نهايته����ا، يعن����ي القض����اء النه����ائي عل����ى س����يطرة
أ
الض����عيفة للمبريالي����ة ف����ي الغ����رب العرب����ي، ل ن����ه ل يم ����ن ا

جمعه
أ
.المبريالية في الغرب العربي إل على مستوى الغرب العربي ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

عل�ى، إن تط��ور الث�ورة الوطني�ة الديموقراطي�ة الش��عبية ف�ي الغ�رب العرب��ي كمس�يرة غي�ر منقطع�ة ف�ي- 8
أ
و حتى في مرحل�ة ا

ن يص��ل إل��ى نه��ايته إل ف��ي إط��ار الس��يرورة الثوري��ة لبن��اء
أ
ج��ل بن��اء الش��تراكية، ل يم ��ن ا

أ
مراح��ل الث��ورة البروليتاري��ة م��ن ا

.الوطن العربي تحت قيادة البروليتاريا

ا���عف حلق��ة ف��ي سلس��لة المبريالي��ة ف��ي الغ���رب العرب��ي، و له��ذا ف��إن انتص��ار النض��ال- 9
أ
إن الص��حراء الغربي��ة تش��� ل ا

التح���رري ال���وطني للش���عب الص���حراوي تح���ت قي���ادة الجبه���ة الش���عبية لتحري���ر الس���اقية الحم���راء و واد ال���ذهب ، و إقام���ة
رض الص��حراء مم ن��ة، و تش�� ل اله��دف المرك��زي ف��ي المرحل��ة الحالي��ة

أ
الجمهوري��ة العربي��ة الش��عبية الص��حراوية ف��ي ك��ل ا

.للثورة في الغرب العربي

ج��ل تحقي��ق اله�دف- 10
أ
إن الدعم الحازم و بدون تحفظ من ط��رف الق�وى الثوري��ة ف�ي المغ��رب و موريطاني��ا للنض��ال م��ن ا

المركزي الحالي، يش ل واجب كل الماركسيين اللينينيين في الغرب العربي ، و عدم الستجابة لهذا الواجب هو خ��روج
.عن الماركسية اللينينية

ل يم ���ن ت���دعيم الجمهوري���ة العربي���ة ف���ي الص���حراء، ف���ي الطري���ق البروليت���اري، إل إذا ان���دمجت ف���ي الس���يرورة غي���ر- 11
.المنقطعة وفي مراحل للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية في الغرب العربي تحت قيادة البروليتاريا

ن يب��ذلوا ك��ل مجه��وداتهم لض��مان ه��ذا الن��دماج للث��ورة- 12
أ
عل��ى الماركس��يين اللينينيي��ن للبل��دان الثلث و منظم��اتهم، ا

.الوطنية الديموقراطية الشعبية في سيرورة واحدة، و اعتبار خصوصية النضال الثوري في كل من البلدان الثلث
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

و النيومنشفية"
أ
"المرحلوية ا

ساسية للفكر اليميني 
أ
حد المظاهر ال

أ
شارات حول ا اإ

ةفي الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربي

1976 نونبر 30 ـ 29
السجن المدني (غبيلة) الدار البيضاء
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

لة:
أ
طرح المسا

س��س نق��د ف ��ر اليمي��ن داخ��ل الحرك��ة الماركس��ية ل اللينيني��ة المغربي��ة، فيم��ا يتعل��ق
أ
ترم��ي ه��ذه الملحظ��ة، إل��ى تحدي��د ا

ساسي في هذا الف ر اليمين��ي ه��و "النخبوي��ة"،
أ
ساسية التي نعنونها "المرحلوية". المظهر الثاني ال

أ
بواحدة من المظاهر ال

ساس��يين ف��ي ه�ذا الف ��ر اليمين��ي
أ
ن هذين المظهري��ن ال

أ
خص، ا

أ
و سنخص ذلك  بملحظة في نفس النسق،  وسنبين بال

ساس المشترك التالي:
أ
تعودان في النهاية إلى ال

 م���ارس، هن���اك اس���تحالة تج���اوز التص���ور23- بالنس���بة لمجموع���ة اليمي���ن، ال���تي اس���تحوذت بطريق���ة ملتوي���ة عل���ى قي���ادة 

ن تدم�ج ف�ي ممارس��تها الفعلي�ة، التص�ور البرولت��اري للمعرف�ة، تل�ك ال�تي ت��م تعريفه��ا م�ن
أ
ج��ل ا

أ
البورجوازي للمعرفة، م�ن ا

طروحته الثالثة حول فيورباخ، والتي طورها ماو تسي تونغ في "في الممارسة"
أ
طرف ماركس، في  ا

نه��ا ذهب��ت إل�ى إدانته��ا ش� ليا، تطب�ع بش�� ل واا��ح
أ
ب��دا، ب��ل ح�تى ا

أ
إذا كانت النخبوية، التي لم تقر به��ا ه�ذه المجموع��ة ا

ك�ثر م ��را. ف��ي ه��ذا،
أ
التص��ورات السياس��ية و اليديولوجي��ة و التنظيمي��ة له��ذه المجموع��ة و س��لوكها السياس�ي، فالمرحلوي��ة ا

ب��دا بوجهه��ا
أ
ي ل تظهر ا

أ
كد عليها لينين، ا

أ
كما يظهر،  فهذه المجموعة اليمينية تبقى مطابقة لما تتميز به النتهازية، كما ا

. 1الم شوف

خص، انطلق�ا م��ن "ملحظ�ات
أ
ن تواح انطلقا من مواقف متعددة لهذه المجموعة، وب��ال

أ
ن "المرحلوية"،  يم ن ا

أ
إل ا

. 2باريسية حول الصحراء "

ساس، فهذا التصور يم ن تلخيصه كالتالي: 
أ
و بال

- المرحل��ة الحالي��ة م��ن الث��ورة الديموقراطي��ة المغربي��ة، ه��ي مرحل��ة بورجوازي��ة تقوده��ا البورجوازي��ة، ووح��ده نج��اح ه��ذه

س��مالي للبلد، وبالت��الي تط��ور البرولتاري��ا، و يم ��ن م��ن ال��دخول إل��ى المرحل��ة
أ
المرحل��ة، ه��و ال��ذي سيس��مح ب��التطور الرا

ح��زاب
أ
خذ موقعها التبعي تج��اه ال

أ
العليا  من الثورة البرولتارية. من هنا يلزم بالنسبة للحركة الماركسية اللينينية، ارورة ا

البورجوازية حتى بالنسبة للصحراء .

إذا كان ه�ذا التص�ور، ل��م يع�بر عن�ه بص�فة واا�حة م�ن ط�رف مجموع�ة اليمي�ن ه�اته، ف�إن "منظم�ة العم�ل الش�يوعي" ف�ي

لبنان ، التي تمثل مع "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" القط�ب الي�ديولوجي، ال��ذي تس�تند إلي�ه ه�ذه المجموع�ة،

، حي�ث يص�رح76 – 3 – 22فقد قامت بذاك في اس�تجواب منش�ور م�ن ط�رف الص��حيفة الفرنس�ية "ليبراس�يون" بتاري��خ 

 انظرمقالة لينين :"الماركسية و التحريفية" (المترجم) 1
رسلتها قيادة منظم�ة "2

أ
مر بوثيقة ا

أ
 م�ارس" بالخ�ارج إل�ى الس�جن الم�دني "غبيل��ة"  بال�دار البيض�اء. وتض�منت مواق�ف يميني��ة م�ن قض�ية23 يتعلق ال
 و غيرها (المترجم)الصحراء 
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

حد قادة ه�ذه المنظم�ة:  "إن ش��يوعيا لبناني��ا، ه�و ث��وري ب��المعنى ال��ذي ك�ان عن��دكم ف�ي الق��رن 
أ
ج��ل18ا

أ
، إنن��ا نناا��ل م�ن ا

ن تتحم��ل البورجوازي��ة اللبناني��ة ف��ي النهاي��ة قي��ادة دول��ة عص��رية" ( ورد  ه��ذا
أ
ج��ل ا

أ
ديمقراطي��ة بورجوازي��ة حقيقي��ة، م��ن ا

) ( ح�ول نق�د ه�ذا التص�ور ف��ي لبن��ان، انظ�ر مجل�ة " ش�ؤون فلس��طينية "، م��ارس2المقتطف في مجلة " خمس��ين" الع��دد 

1976 ( 

دت
أ
ن نفس هذه "المرحلوية" المطبقة على سيرورة التح��رر ال�وطني الفلس��طيني، ه�ي ال��تي ا

أ
نشير في هذا المواوع، إلى ا

ن
أ
ب"الجبه��ة الديمقراطي��ة الش��عبية لتحري��ر فلس��طين" إل��ى الفلس الي��ديولوجي و السياس��ي ال��ذي نعرف��ه، وه��ذا، دون ا

نحسب الخطورة القصوى لموقفها حول " ال يان القومي السرائيلي" ( انظر نقد الجبهة الديمقراطي��ة لتحري��ر فلس��طين ،

 ) (ال اتب )1976مجلة شؤون فلسطينية ، ابريل 

ج���ل ذل���ك ،عل���ى الحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة المغربي���ة، ل ���ي تح���ترز م���ن الس���قوط ف���ي نف���س الفلس الي���ديولوجي و
أ
ل

ن تقود صراعا دون رحمة اد الف ر اليميني، الذي ما زال يوجد بين صفوفها.
أ
السياسي، عليها ا

ي" المرحلوية "، من الضروري التذكير ب :
أ
لهذه الغاية، وحول هذه النقطة بالذات، ا

 تعاليم لينين، حول القيادة البرولتارية في الثورة الديمقراطية البرجوازية، كما جاء في ك�تابه:  "خطتا الشتراكية-1

الديمقراطية  في الثورة الروسية ".

 تعاليم ماو تسي تونغ، حول القيادة البرولتارية في الثورة الديمقراطية الشعبية، في ظروف بلد شبه مس��تعمر ف��ي-2

الفترة المبريالية . 

 تعاليم الثورة الوطنية الديمقراطية الفيتنامية، كما تم تعميمها على يد تريونغ شينه، في ك�ت��ابه "عل��ى خط��ى ك��ارل-3

. 3ماركس "

هذا التذكير سي ون مواوعا لشارات خاصة.

خيرة، تتموقع ف��ي
أ
سس النظرية للجدلية المادية، التي تسمح بتحديد، لماذا هذه ال

أ
ن نعبر عن بعض ال

أ
نريد هنا، ا

اتجاه معاكس للمحاولة  المي اني ية البرجوازية التي تقود إلى "المرحلوية ".  

سس النظرية للمادية الجدلية 1
أ
 ـ بعض ال

  ـ التناقض و الحركة1ـ 

ب3
أ
حد ا

أ
المجيدة. � المترجم � قادة "حزب العمل" الفيتنامي الذي قاد الثورة الفيتنامية رز تريونغ شينه، هو ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

في بداية دراسته "في التناقض"، ذكر ماو تسي تونغ بجمل��ة ليني��ن التالي��ة : "الجدلي��ة ه��ي دراس��ة التن��اقض ف��ي ج��وهر

شياء نفسها"
أ
.4ال

خي�ر ه�و
أ
ش�ياء"، فه�ذا ال

أ
شياء" ؟ إن الجوهر ف�ي التعري��ف ال لس�ي ي ه�وع س "ظ�اهر ال

أ
فما المقصود ب "جوهر ال

ك�ثر عمقا، التي هي الجوهر. 
أ
المظهر، و ظاهر حقيقة، ا

ش����ياء" ف����ي ديناميته����ا، ف"الش����يء" ف����ي الفلس����فة، لي����س
أ
ن����ه ل يض����ع "ال

أ
ن مث����ل ه����ذا التعري����ف غي����ر ك����اف، ل

أ
غي����ر ا

ب��دا جام��دة، فل يم ��ن إدراك ه�ذه الحقيق��ة
أ
هو"الشيء" الجامد، ل نه يشير إلى الحقيق��ة الملموس�ة، وه�ذه ل��م ت ��ن ا

 .إل في ديناميتهاالملموسة 

ول ف��ي التاري��خ، الفيلس��وف الغريق��ي "هيراكلي��ت" ، ال��ذي خص��ص
أ
"ك��ل ش��يء يت��دفق"، كم��ا ق��ال ال��ديال �تي ي ال

طروحت���ه ف��ي ال��دك�توراه.  ك��ل ش��يء يج��ري، ل ��ن لي��س كم��ا يج��ري النه��ر م��ن منبع��ه ف��ي
أ
م��اركس لمدرس��ته الفلس��فية، ا

خ��ذنا مص��طلح م��ن عل��م الفيزي��اء، ي ��ون بإم انن��ا القي��ام بالت��دقيق
أ
ثير الجاذبي��ة وح��دها. ل��و ا

أ
اتج��اه البح��ر، بح ��م ت��ا

ثيري ال��ذي يخلق�ه فع��ل تي��ار كهرب�ائي
أ
التالي: "كل شيء هو تدفق (مد) (مثال كلسي ي للتدفق (الم�د)، ه�و الم�د الت��ا

خ��رى حرك�ة، كم�ا
أ
ك�ثر بالنس�بة للحي�اة م�ن الم�ادة المس�ماة جام�دة، ال�تي ه�ي ال

أ
في حقل مغناطيسي). و هذا ص��حيح ا

تبين ذلك الفيزياء الحديثة.

ن�واع،  وص�ول إل�ى
أ
عطت تط��ور ال

أ
 في سيرورة الحياة، ول نعني هنا حياة واحدة، ل ن، الحركة العامة للحياة، التي ا

النسان، المتوفر على مل ة المعرفة، والتي تمثل حركة النسانية ذاتها، كل ش��يء يتط��ور م��ن البس��يط إل��ى المعق��د،

شياء نفسها. 
أ
و إن محرك هذا التطور و هذه الحركة، هو التناقض داخل جوهر ال

ق��ل
أ
دن��ى (ب��المعنى ال

أ
ن��واع، ف ��ل ن��وع، يمث��ل تج��اوزا  للتناقض��ات الموج��ودة ف��ي الن��وع ال

أ
خ��ذنا س��يرورة تط��ور ال

أ
إذا ا

ك�ثر تعقي��دا
أ
ن يت��م تجاوزه��ا، إل بمرحل��ة ا

أ
تعقي��دا)، ل ��ن ه��ذا نفس��ه يحت��وي عل��ى تناقض��ات جدي��دة، ال��تي ل يم ��ن ا

يضا، و 
أ
.ه ذا دواليكا

ساس��ية للحرك��ة البيولوجي���ة، ف��ي جمل��ة وردت ف���ي ن���ص ل���ه، خص���ص ل: "منه��ج
أ
 ه ��ذا، لخ���ص م��اركس الخاص���ية ال

نه ف�ي مس�تقبله5القتصاد السياسي"، " التركيب العضوي للنسان هو مفتاح التركيب العضوي للقرد"
أ
، وهذا يعني ا

موس���ابيان"، كم���ا يق���ول ال���بيولوجيون، تتموق���ع
أ
و "ال

أ
يتض���ح الحاا���ر. ف���ي المرحل���ة الحالي���ة  ل "النس���ان المف ���ر" ا

التناقض����ات ف����ي داخ����ل علق����ات النت����اج، و تجاوزه����ا ف����ي المجتم����ع الش����يوعي، ي ش����ف تناقض����ات جدي����دة، ليس����ت

ن. 
آ
نها منذ ال

أ
اجتماعية بالضرورة، والتي ل يم ن التنبؤ بشا

ديال �تيك" / دفاتر فلسفية. ال انظر مقالة لينين : "حول 4
  يم ن ترجمة عبارة ماركس كذلك ب : "تشريح النسان هو مفتاح تشريح القرد" المترجم - 5
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ن ه�ذه الص��يرورة
أ
ش�ياء ف�ي ص��يرورتها، ل

أ
شياء نفس�ها، يج��ب وا��ع ال

أ
ه ذا إذن، لتحليل التناقضات داخل جوهر ال

هي التي تواح القوى المضمرة للحاار.

به���ذا المجه���ود، هن���اك بطبيع���ة الح���ال، علق���ة جدلي��ة بي���ن معرف���ة الحاا���ر و تص���ور المس���تقبل. ه���ذا الرب���ط يتحق���ق

جل تغيير هذا الحاار في صيرورته ال امنة. 
أ
بالبراكسيس، بالممارسة الجتماعية الثورية، من ا

 الث��ورة البرولتاري��ة.ب��ذوروللتدقيق،  فالمرحلة الحالية للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية في المغرب، تحتوي على 

ثير فيه إل 
أ
 .بارتباطه بهذه الصيرورةول يم ن فهم الواقع الحالي، و التا

خذنا مثال من البيولوجيا، و بالضبط في ما يتعلق بتطور الجنين الحيواني، هناك دراسة (انظر غاس��تون م��ايير:
أ
إذا ا

لة، تسطر على ما يلي :
أ
"التطور الحيواني" في خانة : فيزيولوجيا : موسوعة لبلياد) ﴿ال اتب﴾  تهم هذه المسا

خ��ذ ملم��ح
أ
ول، ي ��ون جني��ن النس��ان ث��دييا، وف��ي الش��هر الث��اني يا

أ
جن��ة تتش��ابه. فخلل الش��هر ال

أ
"ف��ي البداي��ة ك��ل ال

النسان".

ن "التوجيه��ات العام��ة له��ذا التط�ور، ل تظه�ر إل ف�ي
أ
نفس ه�ذه الدراس��ة، فيم��ا يتعل��ق بتط��ور ب��ذور الجس�م، توا�ح، ا

نه في البداية ل شيء يجعلها تن شف.
أ
ولية"، و بالقدر الذي  تنبني فيه، ل

أ
ش ال ال

أ
صيرورة "ال

ن قي���ادة النض���الت ليس���ت ف���ي ي���د
أ
ف���ي الف���ترة الحالي���ة للث���ورة الوطني���ة ا لديمقراطي���ة الش���عبية ف���ي المغ���رب، حي���ث ا

البرولتاري���ا و حزبه���ا، وحي���ث التح���الف بي���ن العم���ال و الفلحي���ن ل���م يتحق���ق بع���د، ف���إن مي ان يين���ا م���ن اليمي���ن،

ن ه�ذه المرحل�ة ه�ي مرحل�ة ب�ذرة ثديي�ة، بمعن�ى الث�ورة البرجوازي��ة كم�ا ح��دثت ق�ي الق�رن 
أ
 الفرنس�ي. ل �ن18يعتبرون ا

ن الث����ورة الوطني����ة
أ
ن ص����يرورة ه����ذه الث����ورة الوطني����ة الديمقراطي����ة الش����عبية ه����ي ب����ذرة النس����ان، بمعن����ى ا

أ
الحقيق����ة ا

سس على التحالف بين العمال و الفلحين، و على قيادة البرولتاريا بواسطة حزبها. 
أ
الديمقراطية الشعبية،  تتا

ش�ياء نفس��ها- ال��ذي يص��نع ه�ذه
أ
ن، فالحيوية العميقة للوا��عية الحالي�ة ب�المغرب، و التن��اقض داخ��ل ج��وهر ال

آ
منذ ال

ساس���ي بي���ن الطبق���ة العامل���ة و طبق���ة الفلحي���ن م���ن جه���ة، و البني���ة المبريالي���ة ل
أ
الحيوي���ة- ت م���ن ف���ي التن���اقض ال

خرى. 
أ
ال مبرادورية من جهة ا

ن مح���رك المرحل���ة الحالي���ة ه���و التن���اقض بي���ن الطبق���ة البرجوازي���ة
أ
ن يعتق���دوا ا

أ
إن مي ان يين���ا م���ن اليمي���ن، يم ���ن ا

و لبرجوازي��ة الدول��ة م��ن الن��وع الناص��ري م��ن
أ
س��مالي وطن��ي ا

أ
المتوسطة و الصغيرة، التي تتطلع (تطمح) إل��ى مجتم�ع را

ن:
أ
خرى ، ل ن الحقيقة هي ا

أ
جهة، و الطبقة ال مبرادورية الحاكمة من جهة ا

سمالي وطني مستحيل في زمن المبريالية. -1-
أ
 بناء مجتمع را
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 برجوازية الدولة الناصرية انتهت إلى الفلس الذي نعرفه. -2-

 البرجوازي����ة المتوس����طة و الص����غيرة ليس����ت له����ا الق����درة القتص����ادية و الجتماعي����ة و السياس����ية، لتق����ود نض����الت-3-

الشعب لتصل لمثل هذا الهدف، من هنا، توجهها الطبيعي التوافقي م�ع الطبق�ة ال مبرادوري��ة الحاكم�ة. إن م�ا يعي��د

النظر في كل مرة ف�ي ه�ذا التج�اه نح�و التس�ويات الص�لحية (خاص�ة فيم�ا يتعل�ق بالبرجوازي��ة الص�غيرة)، ه�و نض�ال

عله، ل ��ن المخ��رج الوحي��د المم ��ن لمث��ل ه��ذه
أ
الجم��اهير الش��عبية المح ��وم بالتن��اقض الرئيس��ي ال��ذي ت��م تحدي��ده ا

التذب��ذبات، بم��ا ف��ي ذل��ك ج��ر البرجوازي��ة المتوس��طة إل��ى الس��ير بش�� ل ح��ازم عل��ى طري��ق ث و د ش، ه��و العم��ل ف��ي

الفترة الحالية على بناء قيادة البرولتاريا في نضالت الجماهير الشعبية و تحالف العمال و الفلحين. 

ن��ه، من��ذ تلقيحه��ا،  تص��بح م��ادة البويض��ة  ممزوج��ة
أ
عله، تش��ير إل��ى ا

أ
لنع��د إل��ى البيولوجي��ا، فالدراس��ة المش��ار إليه��ا ا

وخاصة المادة التي توجد في العمق،كما يصل هذا إلى السطح. 

ول�ي لب�ذرة
أ
ي م�ا يجع��ل المظه�ر ال

أ
إنه داخ�ل ه�ذه الم�ادة ال�تي توج�د ف�ي العم�ق، يوج�د مح�رك تغيي��رات المس�تقبل، ا

ثدي��ي جنين إنسان. 

ح��داث السياس��ية ف��ي المغ��رب، يم ��ن
أ
ش��ياء يم ��ن تحدي��د ص��يرورتها، و لي��س م��ن خلل س��طح ال

أ
لي��س م��ن س��طح ال

تحديد صيرورة الواعية الحالية (الراهنة). ففي هذا  السطح،  يتيه مي ان يونا من اليمين، سطح النتخاب��ات و غي��ر

حزاب البرجوازية و الجماع الوطني المزعوم حول الصحراء. 
أ
نشطة السياسية لل

أ
النتخابات و الصحافة و ال

لقد عرف ماركس كيف يحدد و ي شف المهمة التاريخية للبرولتاريا، من خلل استيعابه العمي��ق لل��ديال �تيك، ال��تي

لمانيا، ثم باتصاله بالبرولتاريا الباريسية. 
أ
ولى من الممارسة الثورية في ا

أ
ربطها بسنواته ال

واخ��ر 
أ
ول، حي��ث يعل��ن ع��ن مهم��ة كه��اته "مقدم��ة ف��ي نق��د فلس��فة الح��ق عن��د هيج��ل" ال��تي ك�تبه��ا ا

أ
،1843ف��ي نص��ه ال

ش��هورا قليل��ة بع��د مجيئ��ه إل��ى ب��اريس، يش��ير ص��راحة لمهم��ة كه��اته، لي��س فق��ط بالنس��بة لفرنس��ا، حي��ث البرولتري��ا له��ا

لماني��ا ال��تي م��ا زال��ت بع��د، ل��م تتع��د فيه��ا ه��ذه النض��الت المرحل��ة
أ
ماا��ي م��ن النض��الت الثوري��ة، و ل ��ن بالنس��بة ل

س��مالية،
أ
ن برولتاري��ا ال��دول الرا

أ
الجنينية  والتي لم تتجذر فيها بعد الث�ورة البرجوازي��ة.  يم نن��ا - حق��ا � الع��تراض عل�ى ا

ن
أ
لماني��ا الغربي��ة حالي�ا، ل ��ن يج��ب الت�ذكر هن��ا ا

أ
لم تنجز بعد مهمة مثل هذه، و هذا صحيح بصفة خاص��ة بالنس��بة ل

في تف ير ماركس نفسه، فمهمة مثل هذه، ل�م ي �ن م�ن المم �ن تحقيقه��ا إل بص�فة واعي��ة. و ه�ذا م�ا يمي��ز،هنا، بي��ن

همية التنظيم الث��وري للبرولتاري��ا،
أ
الحركة الجتماعية في مرحلة الثورة البرولتارية عن الحركة البيولوجية، و من هنا ا

و ارورة محاربة كل جذور الف ر و اليديولوجية البرجوازية داخله. 
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واخ���ر الق���رن 
أ
ن���ه ف���ي ا

أ
ول ح���زب عم���الي ف���ي20 و بداي���ة الق���رن 19و ه ���ذا، فلي���س م���ن غي���ر المج���دي الت���ذكير، ا

أ
ن ا

أ
، ا

لم���اني، ل ن���ه ك���ان  متعفن���ا بوج��ود النته���ازيين و الش���وفينيين
أ
الع���الم، ك���ان ه��و الح���زب الش���تراكي ل ال���ديمقراطي ال

ولى. 
أ
داخله، هؤلء الذين ان شفوا بواوح خلل الحرب العالمية ال

واخ��ر 
أ
لمانية ف��ي ا

أ
كبر، السحق الدموي الذي استهدف الثورة البرولتارية ال

أ
، وال��ذي1918و هذا ما يفسر في قسمه ال

نفسهم، ف�ي ه�ذا الح�زب، فق�د ق�اد الجتم�اعي ال�ديمقراطي نوس� ي، وزي��ر الداخلي�ة، القم�ع
أ
تم  على يد  قادة اليمين ا

، حيث اغتيل كارل ليبنخت و روزا لوكسمبورغ. 1919الدموي في برلين في يناير 

والي�وم، و ح�تى نع��ود إل�ى البل��دان ال��تي توج�د تح��ت الهيمن��ة المبريالي��ة، ك�م م�ن الث��ورات ت��م تحطيمه��ا ف�ي مس�ارها،

حزاب التي تعلن انتسابها إلى الماركسية اللينينية.
أ
بسبب انتهازية و تحريفية ال

حزابه��ا الماركس��ية-
أ
سف طويلة، من إيران إلى الشيلي، و تلك التي انتصرت، هي تلك ال��تي عرف��ت ا

أ
إن اللئحة مع ال

ح�زاب البرجوازي��ة، و بن�اء قي�ادة برولتاري��ة، ف�ي
أ
اللينينية، كيف تحارب النتهازية و التحريفية و تنفلت من وصاية ال

لباني��ا،
أ
إط��ار تح��الف بي��ن العم��ال و الفلحي��ن، و الجبه��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة، إنه��ا الص��ين،  الفيتن��ام،  كوري��ا،  ا

ال امبودج و اليمن الجنوبي .

ن ي ون نفس الشيء، بالنسبة للثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية المغربية.
أ
إنه من مسؤوليتنا، ا

- عدة مراحل داخل الحركة:  2-

و خطي منتظم ؟ مستمر نعم، ل نه غير "خطي" و غير منتظم.
أ
ن الحركة، التدفق (مد) مستمر ا

أ
هل يم ن القول ا

ن ت ���ون طويل���ة ف���ي تراكماته���ا ال مي���ة، فتتبعه���ا
أ
ن الحرك���ة تق���وم عل���ى مراح���ل، و ال���تي يم ���ن ا

أ
إن ال���ديال �تيك ي���برز ا

مراحل قصيرة تنفجر بتحولت كيفية. 

لن���ذكر ص���ورة ق���دمها هيج���ل ع���ن ذل���ك، م���ع استحض���ار،  عملي���ة القل���ب الج���دلي ال���ذي ق���ام  ب���ه م���اركس ح���ول جدلي���ة

ن نق��وم ب��ه هن��ا عن��دما يت ل��م هيج��ل ع��ن حرك��ة الف ��ر
أ
هيج��ل، عن��دما جعله��ا تمش��ي عل��ى ق��دميها، ه��ذا ال��ذي يج��ب ا

(العقل): 

مر هن��ا،  كم��ا
أ
خوذ دائما في حركة متدرجة غير  محدودة، ال

أ
"في الحقيقة فإن العقل ل يوجد في حالة راحة، ل نه ما

ة اس��تمرارية
أ
ول ش��هيق ل�ه يع�د قف�زة نوعي��ة، تقط�ع فج��ا

أ
هو في حالة الطفل الذي، بعد تغذية طويل�ة و ص��امتة، ف��إن ا

ن يص��ل إل��ى
أ
النم��و ال م��ي فق��ط،  وه ��ذا يول��د الطف��ل. و ه ��ذا، فالعق��ل ال��ذي يت ��ون، ينض��ج ببطء و ص��مت إل��ى ا

عراض
أ
وجه��ه الجدي�د، بتف ي ��ه قطع�ة قطع�ة، ص�رح ع��المه الس��ابق. إن زعزع��ة ه�ذا الع�الم، ل يت��م التع��بير عنه��ا إل ب��ا
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متفرقة. إن النزق  والملل الذي يجتاح ما يستمر في البقاء، و الحدس الملتبس ﴿الغامض﴾ للمجهول، هي إشارات

ة بطل��وع الش�مس، و ال��تي ف�ي
أ
خر يتحرك. هذا التفتيت المستمر الذي ل يفسد وجه ال ��ل، ينقط�ع فج�ا

آ
معلنة لشيء ا

ومضة ترسم دفعة واحدة ش ل عالم جديد "( انظر هيجل : "مقدمة لفينومنولوجيا العقل") (ال اتب﴾.

إن هذا النتقال من ال مي إلى ال يفي، هو الذي يميز حركة الحياة و الطبيعة ب املها، ل نه��ا مرت ��زة عل��ى الم��ادة، و

مميزة بالنسبة للمجتمعات البشرية بجدلية المادة و الف ر، كما حددها ماو تسي تونغ في نص��يه : "ف��ي الممارس��ة"  و

ف ار الصحيحة". 
أ
تي ال

أ
ين تا

أ
"من ا

إن هذا يسمح بإدراك مفهوم ماو تسي تونغ "ثورة متواصلة عبر مراحل. هن��ا يج��ب تق��ديم ت��دقيق لغ��وي (لس��اني) مه��م

 ، الم��ترجم ه �ذا، م�ن ط�رف الماركس��يين اللينيني��ن الفرنس��يين ف�ي لغته��م الفرنس�ية،)ÉTAPE(للمصطلح الفرنس��ي

يض���ا
أ
وال���ذي ل يع ���س دينامي���ة المص���طلح المناس���ب باللغ���ة الص���ينية المس���تعمل م���ن ط���رف م���او تس���ي تون���غ، و ل ا

المص��طلح الروس��ي المس��تعمل م��ن ط��رف ليني��ن ( انظ��ر إش��ارة م��ن س. ش��رام ، ف��ي طبع��ة لنص��وص م��او تس��ي تون��غ ،

لبير كولن ) . فال لمة الفرنسية 
أ
        ÉTAPEا

 (ط�ور)، وه�و بالمناس�بةSTADEتعني انقط�اع،  الش�يء ال�ذي ين��اقض ال��ديال �تيك، و المص�طلح الفرنس�ي الص�حيح 

ط��وار" و إعط�اء ك��ل
أ
قريب  من المصطلح العربي "مرحلة". لذلك يجب الحديث بالفرنس��ية ع��ن "ث�ورة متواص��لة ع��بر ا

المضمون الدينامي باللغة العربية ل لمة "مرحلة".

سنعطي هنا مثال من الفيزياء الحديثة لتوضيح هذه الحركة 

خي�رة، ف��إن البني�ة
أ
إن القاعدة النظرية للفيزي�اء الحديث�ة ه�ي النظري��ة المس�ماة نظري��ة " ال وانط��ا "، و حس��ب ه�ذه ال

ن�ه من�ذ
أ
الداخلية للمادة تت ون م�ن ت��دفق ط�اقي و م�ادي و م�ن حب�ات الطاق�ة، و ك�ل ه�ذا يس�مى ال وانط�ا (لنت�ذكر، ا

خ
آ
ن الطاقة والمادة كلهما يتحول إلى ال

أ
).رإنشتاين، نعرف ا

ن تفس��ر بالمادي��ة. ف��ي
أ
ن ال وانط��ا ظ��اهرة متقطع��ة ظاهري��ا، ل يم ��ن ا

أ
إن اليديولوجي��ة البرجوازي��ة ق��د اس��تنتجت ب��ا

ح���د الفيزي���ائيين، ينتس���ب إل���ى الف ���ر الم���ادي الج���دلي ﴿
أ
،  فبص���فة خاص���ة، ق���ام ا

أ
،)Jean Vigierالواق���ع ه��ذا خط���ا

ن ال وانطا تمثل في حقل طاقة ل مادة نقط عقدية ذات تراكم طاقي م �ثف. 
أ
بتوايح ا

إن كل لحظة من لحظات التاريخ، التي تتميز بتحول كيفي، هي النقط�ة ال�تي ت �ون فيه�ا  الس��يرورة المتراكم�ة عميق�ا

ول��ى التناقض��ات المتراكم��ة. ه��ذه
أ
ف��ي المرحل��ة الس��ابقة، ق��د وق��ع فيه��ا النفج��ار، إنه��ا النقط��ة  حي��ث تح��ل بالض��ربة ال

النقط��ة المس��ماة نقط��ة عقدي��ة ليس��ت ه��دفا ف��ي ح��د ذاته��ا و نقط��ة النهاي��ة، حي��ث ك��ل الماا��ي تت��م تص��فيته و تطهي��ره
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ك�ت�وبر، ول تس��مح إذن بفه��م التط��ور
أ
دفعة واحدة. إن مفهوما مثاليا مثل هذا، يق�دم ص�ورة متداول��ة ك�ثيرا ح��ول ث��ورة ا

اللحق للتحاد السوفياتي. 

لنرجع هنا للصورة التي قدمها هيجل، كما طورها بلغته الخاصة :

ق��ل كم��ال، كالطف��ل الح��ديث ال��ولدة، و بش�� ل ج��وهري، ل يج��ب إهم��ال
أ
"ل ��ن ه��ذا الع��الم الجدي��د ل��ه واق��ع فعل��ي ا

هذه النقطة. 

س�س،
أ
ق��ل اك�تم�ال عن��د وا��ع ال

أ
و مفه�ومه. و بق��در م��ا ي �ون بنيان��ا ا

أ
ول (الظهور) هو ح�الته المباش��رة، ا

أ
إن النبثاق ال

ن ن��رى ش�جرة البل�وط ف�ي ص�لبة
أ
بقدر ما ي ون مفهوم ال لية الذي تم التوصل إليه، هو ال ل نفسه. إنما، كما نري�د ا

وراقه��ا، ل ن ��ون راا��ين، إذا عرا��وا لن��ا م انه��ا حب��ة بل��وط. ه ��ذا العل��م
أ
غص��انها، و ف��ي حج��م ا

أ
ج��ذعها، و ف��ي تم��دد ا

ش�� ال الثقاف��ة
أ
ت��اج ع��الم العق��ل، لي��س بع��د م �تمل عن��د ب��دايته، إن بداي��ة العق��ل الجدي��د، ه��ي نت��اج انقلب واس��ع ل

قل عسرا و صعوبة. إن ه��اته البداي��ة
أ
المتعددة و المتنوعة، إنها م افئة مسار منعرج و معقد، و كذلك مجهودا ليس ا

هي ال ل ال�ذي، خ�ارج التت��ابع و المت�داد، يع�ود إل�ى ذات�ه ليص�بح المفه�وم البس��يط له�ذا ال �ل، ل ��ن الواق�ع الفعل�ي

ن مج��رد
آ
ص��بحت ال

أ
له��ذا ال ��ل البس��يط  يش��تمل عل��ى الس��يرورة ال��تي ع��ن طريقه��ا تتط��ور التش�� يلت الس��ابقة، ال��تي ا

لحظ��ات،  تعط��ي لنفس��ها مظه��را جدي��دا، و ه��ذا ف�ي ظ��ل عنص��رها الجدي��د، و م��ع المعن��ى الجدي��د ال��ذي اك�تس��بته هن��ا"

( انظر هيجل: "مقدمة لفينومنولوجيا العقل") (ال اتب).

ن ندقق، ف ل سيرورة ت ون محددة (موسومة) بف��ترات م��ن داخ��ل ك�ل مرحل��ة. و بالفع��ل، ف��داخل ك�ل
أ
يجب هنا، ا

ق���ل، تس���جل ك���ذلك
أ
مرحل���ة، ل توج���د ك��ذلك حرك���ة خطي���ة، فس���يرورة ال���تراكم، و س���يرورة النفج���ار، الجزئ���ي عل���ى ال

تناقضات داخل السيرورة الطويلة التي تشمل المرحلة كلها. 

ساس�ي
أ
ساس�ي و التن�اقض الرئيس��ي. فالتن��اقض ال

أ
إن هذا التمييز بين المرحلة و الف�ترة، يش�رح الف�رق بي�ن التن�اقض ال

يحدد المرحلة كلها ، ل ن كل فترة في هذه المرحلة تتميز بتناقض رئيسي. 

ساس��ي ه��و تحدي��د تظ��افري، بينم��ا بالنس��بة ل ��ل ف��تر،ة
أ
لتوس��ير، فالتن��اقض ال

أ
باس��تعادة مفه��وم الفيلس��وف الفرنس��ي ا

ي ون التناقض الرئيسي محددا ( ب سر الدال). 

، تح��ت قي�ادة س�ن ي��ات س�ن، وح��تى انتص��ارها1911ه ذا فإن الثورة الديمقراطية الشعبية الصينية منذ بزوغها س�نة 

، تح���ت قي���ادة لح���زب الش���يوعي الص���يني، عرف���ت ع���دة ف���ترات، لي���س فق���ط ف��ي النقس���امات ال ���برى ال���تي1949س���نة 

خي��رة ك��ذلك، ع��بر ف��ترات متتالي��ة م��ن النض��الت
أ
عط��ت قي��ادة برجوازي��ة و قي��ادة برولتاري��ة، و ل ��ن ب��داخل ه��اته ال

أ
ا
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ول��ى و المس��يرة الطويل��ة، م��ن
أ
الديمقراطي��ة الجماهيري��ة ال ��بيرة، و القم��ع و المذاب��ح، إل��ى تش�� يل القواع��د الحم��راء ال

هلية اد البرجوازية ال مبرادورية.
أ
الحرب الوطنية اد اليابان، و من العودة إلى الحرب ال

ول���ى م���ن الث���ورة الص���ينية، ال���تي ت���م1949نف���س الش���يء ح���دث ابت���داء م���ن 
أ
خ���ر: ف���ي المرحل���ة ال

آ
، ل ���ن عل���ى مس���توى ا

ساس��ه، وبالخص��وص ع�بر ح��رب  التحري�ر الش�عبية
أ
الوصول إليها في هذا التاري��خ،  ت��م تحوي��ل المجتم�ع الق��ديم  م�ن ا

م��د ( نش��ير ف��ي ه��ذا الص��دد إل��ى المص��طلح الص��يني "
أ
ن��ذاك، يعن��يFANSCHENالطويل��ة ال

آ
" ال��ذي ك��ان مس��تعمل ا

بالتدقيق، العودة إلى الذات). 

خ��رى، إل ثم��رة ﴿بلوط��ة﴾ ش��جرة البل��وط المس��تقبل،1949ل ��ن التح��ول ال يف��ي ال��ذي تحق��ق س��نة 
أ
، ل��م ي ��ن م��رة ا

و كم�ا ق��ال م�ا وتس��ي تون�غ "الخط�وة
أ
"المفهوم البسيط ل ل الديمقراطية الجديدة، ثم الشتراكية التي يجب بناؤه��ا، ا

ولى لمسيرة طويلة من 
أ
لف" ليس"  ( وحدة قياسية صينية ).10ال

آ
 ا

ش�� ال الس��ابقة م��ن التط��ور م��ن
أ
و ف��ي ك��ل ه��ذا ال��ذي يج��ب بن��اؤه، فتحطي��م جه��از الدول��ة ال م��برادوري ل��ن يمن��ع ال

ش�� ال جدي�دة تح��ت قي�ادة الدك�تاتوري��ة الديمقراطي��ة
أ
يضا، فصراع الطبقات سيستمر با

أ
جديد، في هيئت جديدة، و ا

يض��ا نج��د ف��ترات متتالي��ة م��ن ال��تراكم و النفج��ار، ل ��ن يم ��ن التح ��م فيه��ا ف��ي ه��ذه الم��رة بواس��طة
أ
الش��عبية، و هن��ا ا

الح����زب البرولت����اري، داخ����ل جدلي����ة ح����زب ل جم����اهير ال����ذي رس����مت نم����وذجه العظي����م الث����ورة الثقافي����ة البرولتاري����ة

الصينية. 

نح��ن ه��ا هن��ا، بعي��دون ع��ن المف��اهيم البدائي��ة و التبس��يطية و المي اني ي��ة للف ��ر ال��برجوازي و ممثلي��ه داخ��ل الحرك��ة

 م��ارس. وهن�ا23 مارس، التي استولت بطريقة ملتوية على قيادة منظم�ة 23الماركسية ل اللينينية المغربية، جماعة 

ن مفهوم المادية الجدلية هذا للحركة التاريخية يختلف جذريا عن المفه��وم التروتس�� ي المزع��وم "
أ
يضا تحديد ا

أ
يجب ا

للثورة الدائمة ". 

ص��ل الماركس��ي بف ��ر برج��وازي غي��ر منس��جم،
أ
ف��ي الحقيق��ة، ف��إن التروتس�� يين ي �تف��ون بخل��ط المص��طلحات ذات ال

ن عم��ق
أ
للتغطي��ة عل��ى فراغه��م الي��ديولوجي، بالفرازولوجي��ا الثوري��ة (الجمل��ة الثوري��ة). نش��ير فيم��ا يتعل��ق بالنخبوي��ة، ا

ب���دا ف���ي ه���ذا ع���ن انتهازي���ة اليمي���ن. و له���ذا الس���بب نج���د ل���دى مجموعتن���ا اليميني���ة، ه���ذا الخلي���ط
أ
ف ره���م  ل يختل���ف ا

سلوب التروتس ي. إن التروتس�� يين يزعم��ون القف��ز عل��ى
أ
المشوه من النيو منشفية (المنشفية الجديدة) و الجملة و ال

مرحلة الثورة الديمقراطية تحت قيادة البرولتاريا، للمرور مباشرة إلى مرحلة الثورة البرولتارية عن طري��ق ق��وة الطبق��ة

حلمه�م البرجوازي��ة الص�غيرة، و ي�ؤدي ف�ي نف�س
أ
العاملة وح�دها !!!ه�ذا الف �ر ل يم��ت للواق�ع بص�لة، و ل ن�ه ي�ترجم ا

م��ام اس�تحالة ه�ذا القف��ز، فتروتس�� يونا الع��اجزون يس�قطون
أ
ن ا

أ
الوقت إلى النزع��ة المغ��امرة، و إل�ى الص��لحية. ذل�ك ا

ك�ثر تفاهة مغطاة فقط بالجملة الثورية. 
أ
بانتظام في الصلحية ال
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ح�د الق��ادة الس��ابقين ليمي��ن 
أ
دت إلى ه�ذا النحلل و النحط��اط الت��ام عن�د ا

أ
ن نجد ظاهرة مثل هذه، التي ا

أ
23يم ن ا

ن ي��رى ف��ي ال��ذكرى العاش��رة1973م��ارس، ال��ذي تمي��ز بص��فة خاص��ة ف��ي خ��ط ال��تراجع لس��نة 
أ
، وه��و ال��ذي ك��ان يحل��م ا

 م��ارس، قي��ام انتفاا��ة يش��علها المناا��لون التلمي��ذ ف��ي ثانوي��ات ال��دار البيض��اء، ج��ارين معه��م الطبق��ة23لنتفاا��ة 

طروحة مقدمة من ط��رف باه�ا ( محم��د ال رف��اتي﴾  إل�ى اجتم�اع لجن��ة التنس��يق بي��ن" منظم�ة
أ
العاملة لنفس المدينة (ا

مام"، و ذلك في يناير 23
أ
 ). 1974 مارس" و منظمة "إلى ال

ن تس��مح بتعمي��ق نق��د الف ��ر اليمين��ي ذي
أ
س��س النظري��ة للمادي��ة الجدلي��ة، ال��تي يم ��ن ا

أ
ه��ذه ه��ي ببس��اطة، بع��ض ال

سس الخ��ط البروليت��اري الس�ديد للث�ورة الوطني��ة
أ
حس��ن،على ا�وء ه�ذا النق��د،ل

أ
الص�لة ب"المرحلوي�ة"، وباس��تيعاب ا

جل مساهمتها في الثورة بالغرب العربي، كجزء من الثورة العربية المجيدة.
أ
الديمقراطية الشعبية المغربية، ومن ا
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ساسي و التناقض الرئيسي ملحق:  
أ
التناقض ال

(ملحظة تكميلية)
1976  دجنبر 18    

 السجن المدني (غبيلة) الدار البيضاء
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ساسي و التناقض
أ
على اوء عملية تعميق التف ير في الواقع المغربي الملموس، تم تطوير و تدقيق مفهومي التناقض ال

و النيومنشفية". بعودتنا إلى هذا الواقع الملموس، نضع هنا خلصات
أ
الرئيسي المعبر عنهما في وثيقة " المرحلوية ا

عملية التف ير تلك و ما صاحبها من نقاشات و إغناء للمفهومين معا. 

ساسي و التناقض الرئيسي المسيطرين على كل المرحلة: ـ 1
أ
التناقض ال

ساسي و التن��اقض الرئيس�ي ف�ي التميي�ز
أ
خلفا لما جاءت به وثيقة "المرحلوية"، ل ي من الفرق الجوهري بين التناقض ال

بينهما ك�تناقض مسيطر على كل المرحلة و تناقض مسيطر في فترة من فتراتها.  

خرى 
أ
خير� التن��اقض الرئيس��ي �  ف��يفإن كان ل ل فترة محّددة تناقض رئيسي محدد، قد يتغير من فترة إلى ا

أ
و ك��ان ه�ذا ال

خ��رى
أ
ول�ىفه��ذا ل يع��دم، تغي��ر م��ن ف�ترة ل

أ
ن يس�يطر نف��س التن��اقض الرئيس��ي عل��ى ك�ل المرحل��ة. ه �ذا إذن، فالمرحل��ة ال

أ
 ا

، يس��يطر فيه��ا نف��س التن��اقض الرئيس��ي؛ التن��اقض بي��ن6للث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية ح��تى انتص��ارها السياس��ي

خ�رى. و م�ع ذل�ك، فه�ذا
أ
مجموع الطبق��ات الوطني��ة الم ون��ة للش�عب م�ن جه�ة و البني�ة المبريالو� كومبرادوري�ة م�ن جه�ة ا

ساس����ية للث����ورة الوطني����ة
أ
ش����ياء" كم����ا ح����دده م����او تس����ي تون����غ. إن الق����وة ال

أ
التن����اقض لي����س بع����ُد " التن����اقَض ف����ي ج����وهر ال

الديمقراطي��ة الش��عبية ه��ي البروليتاري��ا، و قوته��ا الرئيس��ية ه��ي الفلحي��ن، و الق��وتين مع��ا، ف��ي تح��ددهما البني��وي الطبق��ي

بالمعنى الذي حدده بولنتزاس، و كما يبينه بواوح الواقع الفعلي الملموس للمغرب، مرتبطتين موا��وعيا و موح��دتين

خي��رة، الوح��دة الجدلي��ة الموا��وعية للق��وتين، تتحق��ق كموق��ف طبق��ي ب��المعنى ذات��ه ال��ذي
أ
( ف��ي وح��دة) ج��دليا. ه��ذه ال

ح��دده بولن��تزاس ف��ي تح��الف العم��ال � الفلحي��ن، تح��ت قي��ادة البروليتاري��ا و حزبه��ا. وح��ول ه��ذه الق��وى الموح��دة به��ذا

ن تتمقطب  حولها باقي الطبقات الوطني��ة � البورجوازي��تين الص��غيرة و المتوس�طة � المعارا��ة
أ
الش ل و المنظمة، يم ن ا

مواوعيا للطبقة ال ومبرادورية الحاكمة و المبريالية. ل ن التحالف العمالي الفلحي تحت قيادة حزب البرولتاريا الذي

يش�� ل الق��وة المح�ددة للجبه�ة المش� لة به��ذه الطريق��ة م��ن ط��رف الطبق�ات الوطني��ة، نعن��ي الجبه��ة الوطني��ة الديمقراطي��ة

(ج و د) .

 بش ل عام، يحدد هذا التحالف العمالي ل الفلحي، تحت قيادة حزب البرولتاريا، الجبهة الوطنية الديمقراطي��ة، ال��تي

لتوس�ير. إن ه�ذا التح��الف
أ
تحدد بدورها تطور الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش�عبية، إن ه�ذا ه�و التحدي�د التظ��افري ل�دي ا

هو محرك الجبهة الوطنية الديمقراطية. 

س��اس موا��وعي، الوح��دة الجدلي��ة للطبق��ة
أ
نه يرت ز على ا

أ
هذا إذن على مستوى الموقف الطبقي، وليس هذا بمم ن إل ل

عم��ق م��نيستبطنالعاملة وللفلحين في تحددهما البنيوي الطبقي. إن هذا التحديد البنيوي الطبقي  
أ
 تناقضا مواوعيا ا

التن���اقض الرئيس���ي بي���ن مجم���وع الطبق���ات الوطني���ة و البني���ة المبري���الو � كومبرادوري���ة، تن���اقض ه���و مح���رك ه���ذا التن���اقض

ولى 6
أ
و حتى في المرحلة الثانية كما سنرى، كون حديثنا هنا هو فقط عن المرحلة ال
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الرئيسي، إنه التناقض بي��ن العم��ال � الفلحي��ن المرتبطي��ن ج�دليا، م��ن جه��ة، و البني��ة المبري�الو � كومبرادوري��ة م��ن جه�ة

ساس��ي،
أ
َدة بش ل تضافري ل ��ل المرحل��ة، يش�� ل التن��اقض ال ثانية. إن هذا التناقض، محرك التناقض الرئيسي، المحّدِ

شياء.
أ
التناقض في جوهر ال

ساسي بتغير المرحلة: ـ2
أ
 تغير التناقض ال

ساس���ي ف���ي المرحل���ة الثاني���ة للث���ورة الوطني���ة
أ
حمل���ت عملي���ة تعمي���ق التف ي���ر تل���ك، توا���يحا مهم���ا و جدي���دا للتن���اقض ال

عل����ى ف���ي
أ
الديمقراطي����ة الش����عبية (م����ن انتص����ارها السياس���ي كدي �تاتوري����ة ديمقراطي����ة ش���عبية ح����تى تحوله����ا إل���ى مس���توى ا

دي �تاتورية البروليتاريا).

ف���إذ يبق���ى التن���اقض الرئيس���ي مس���تمرا، ك�تن���اقض بي���ن مجم���وع الطبق���ات الوطني���ة المنظم���ة ف���ي دي �تاتوري���ة الديمقراطي���ة

الشعبية من جهة، و بقايا البنية المبريالو � كومبرادورية كما الوجود المبريالي الصهيوني في مجموع الوطن العرب��ي م��ن

خر، هو في تحول بناءا على ما يلي:
آ
ساسي، هذا ال

أ
جهة ثانية، فالتناقض ال

جل تشييد الديمقراطية الشعبية، و الص��راع
أ
خلل المرحلة الثانية هذه، و في نفس الوقت الذي يجري فيه النضال من ا

اد المبريالية، و بقايا البنية المبريالو � كومبرادورية،  تنمو بذور بناء الش��تراكية، ال�تي ه�ي مي��زة ه�ذه المرحل��ة كمرحل��ة

س��مالي التبع��ي، ط��ابع المجتمع��ات النيوكولونيالي��ة ح��د انمح��ائه
أ
انتقالي��ة نح��و الش��تراكية، حي��ث ي��تراجع نم��ط النت��اج الرا

ن ل تتط�ور ف�ي اس�تقلل
أ
س�مالية الوطني�ة ال�تي يج��ب ا

أ
ش� ال الرا

أ
مام نمط إنتاج يتض�من ب��ذور نم��ط النت��اج الش�تراكي و ا

أ
ا

سمال الصناعي الوطني، سيتم تحديده ليس فقط، عن طريق وزن قطاع
أ
عن الصيرورة الشتراكية للمجتمع. ه ذا، فالرا

ش��� ال التط��ور
أ
م��ا ا

أ
الدول��ة، ب��ل ك��ذلك ع��ن طري��ق المراقب��ة العمالي��ة للنت���اج الممارس��ة م��ن ط��رف المج��الس العمالي��ة، ا

رااي من طرف مجالس الفلحين)، فيتم صد تطوره�ا  و ت�وجيه تحوله��ا
أ
ولي لل

أ
رياف (المرتبطة بالتوزيع ال

أ
سمالي بال

أ
الرا

ش ال البدائي�ة
أ
إلى بذور نمط النتاج الشتراكي، بفضل القيادة البروليتارية للتحالف العمالي � الفلحي ( مثال: تحول ال

ش ال التعاونية الجماعية ).
أ
للمل ية الخاصة في الصين إلى مجموعات التعاون وال

ي مح���رك تط���ور دي �تاتوري���ة الديمقراطي���ة الش���عبية، كمرحل���ة انتقالي���ة نح���و
أ
نتيج���ة له���ذا، فمح���رك تط���ور ه���ذه الب���ذور، ا

غني��اء و المتوس��طين ف��ي
أ
الش��تراكية، ل��م يع��د كامن��ا ف��ي تح���الف العم��ال � الفلحي���ن. حي��ث الفئت العلي��ا للفلحي��ن، ال

تحددهما البنيوي الطبقي، لن تستمر عنصرا في القوة المحركة لبناء الشتراكية، ل ونها في تناقض موا��وعي م��ع اله��دف

الشتراكي، الذي معه، تتناقض كذلك كل من البرجوازية المتوسطة و بعض فئت البرجوازية الصغيرة. 
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ن ه��ذه التناقض��ات تح��ل ك�تناقض��ات وس��ط الش��عب، و لي��س ك�تناقض��ات عدائي��ة، بس��بب اس��تمرار
أ
وا��ح النق��اش، ا

أ
لق��د ا

التناقض الرئيس�ي المش��ار إلي�ه س��ابقا. ه�ذا باس��تثناء التن��اقض ال�ذي ق�د يت �ون بي��ن مجم�وع الش�عب بقي�ادة البروليتاري��ا و

ن تتبلور خلل مرحلة النتقال إلى الشتراكية. 
أ
برجوازية الدولة التي من الطبيعي ا

ن ه���ذه الفئت العلي���ا م���ن الفلحي���ن، ل���م يع���د بإم انه���ا المش���اركة ف���ي دور
أ
ل ���ن، يبق���ى م���ع ذل���ك، بح ���م ه���ذا الواق���ع، ا

جل بناء الشتراكية. 
أ
المحرك، من ا

ساس��ي ي م��ن بي��ن تح��الف العم��ال � الفلحي��ن الفق��راء و الص��غار م��ن جه��ة، و بقاي��ا البني��ة
أ
انطلق��ا م��ن ه��ذا، فالتن��اقض ال

ما التناقض الرئيسي فيستمر بي��ن مجم��وع الش��عب م��ن
أ
المبريالو � كومبرادورية؛ المبريالية و الصهيونية من جهة ثانية. ا

جهة، و بقايا البنية المبريالو � كومبرادورية؛ المبريالية و الصهيونية من جهة ثانية. 

ن هكــذا، مــن التحصــين مــن ــ كن ــذي يهــم كــل المرحلــة، ّيمك ساســي و الرئيســي، ال
أ
ن هــذا التمييــز بيــن التناقضــين، ال اإ

ساســي، غافلـة التنـاقض الرئيســي، و كــذا مـن النتهازيــة اليمينيــة الـتي
أ
ل التنــاقض ال النتهازية اليسارية، التي ل تــرى اإ

ل التناقض الرئيسي. ساسي و ل ترى اإ
أ
تغفل التناقض ال

www.30aout.info                                                                     42



مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

لنكشف عن حقيقة التدخل في الزايير
 من طرف الحكم العميل

بريل  25
أ
1977 ا
مام" "المنظمة الماركسية ـــ اللينينية المغربية

أ
لى ال اإ

ساليب امبريالية عدوانية جديدة- 1-
أ
ا

إن الت�دخلت العس� رية ال�تي ق��امت به��ا المبريالي��ة طيل�ة المرحل�ة الس��ابقة ف�ي عدي�د م��ن المن�اطق ل��م ت ��ن م�ن
زمت��ه

أ
ن النتص��ارات ال��تي. نتائجه��ا غي��ر إث��ارة حق��د ك��ل الش��عوب و تص��عيد ك�فاحه��ا ا��د النظ��ام المبري��الي و تعمي��ق ا

أ
كم��ا ا
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س����يوية و الفريقي����ة و تن����امي ك�فاح����ات الطبق����ة العامل���ة ف���ي البل���دان
أ
حققته����ا حرك���ات التحري����ر ف���ي ال �ثير م����ن البل����دان ال

صبحت تهدد بنيانها بالنهيار
أ
.الغربية، قد ايقت الخناق على المبريالية و ا

خر ف��ي
أ
إن ه��ذه النهاي��ة الحتمي��ة ال��تي يس��ير نحوه��ا النظ��ام المبري��الي تف��زع الحت ��ارات ال ��برى و ك��ل ق��وى الت��ا

ك�ثر مما مضى
أ
س��اليب عدواني��ة. العالم، و تثير طبيعتها العدوانية ا

أ
فلنقاد نفسها من الدمار تتجه تلك القوى إلى انتهاج ا

ك�ثر ملئمة مع تطور الصراع.
أ
شد شراسة و ا

أ
جديدة ا

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

أ
فارق��ة يج��ب ا

أ
"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( تعمل المبريالية في ارتباك على إقام�ة ا

أ
المش�روع ال�ذي ا

خيرا حول إقامة جيش رجعي موحد 
أ
) .القمة الفرنسي ل الفريقي في دكار ا

يضا، و في نفس التجاه تعمل على إقامة قلع حراسة ف�ي بع��ض المن��اطق الس��تراتيجية، ع�ن طري�ق تقوي�ة
أ
إنها ا

نظمة العميلة المتسلطة على تل�ك المن��اطق
أ
نظم�ة العميل�ة ه�ي الت��دخل. ال

أ
حلف العس�� رية، 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. الع��دواني المباش��ر م ��ان المبريالي��ة و تح��ت ا

أ
و ب��ديهي ا

م���ا اله���دف فه���و تص���عيد العن���ف الرجع���ي لتوقي���ف الم���د التح���رري و الحف���اظ عل���ى 
أ
م ���ن، ا

أ
م���ن"المفض���وح م���ا ا

أ
م���ن" : ال

أ
ا

ذ.الحت ارات المبريالية و حريتها الوحشية في قهر الشعوب

لى كلب حراسة قوي - 2- مبريالية في المغرب تعمل على تحويل النظام العميل اإ الإ
إن الموق��ع الس��تراتيجي ال��ذي يحتل��ه المغ��رب، و تن��امي ك�فاح��ات ش��عبنا، و ان��دلع ال �ف��اح التح��رري المس��لح ف�ي
زمة التي وصلها الح م في بلدنا، كل ه��ذه العوام��ل، بارتب��اط

أ
الصحراء الغربية، و اعف النظام الموريطاني، و حدة ال

م��ع تط��ور الوا��ع الع��ام ف��ي المنطق��ة، و عل��ى الص��عيد الع��المي، دفع��ت المبريالي��ة إل��ى المراهن��ة عل��ى الح ��م العمي��ل ف��ي
ه����دافها و مخططاته����ا

أ
وا����اعه عس���� ريا و اقتص����اديا بش���� ل ينطب����ق م����ع ا

أ
المغ����رب، و تجه����د نفس����ها عبث����ا لع����ادة ترتي����ب ا

.العدوانية الجديدة
إنه��ا تعم��ل عل��ى تحوي��ل الح ��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
بن��اء ش��عبنا م��ن فلحي��ن و ع��اطلين و ش��باب كوق��ود

أ
طلس��ية، و اس��تعمال ا

أ
قاع��دة عدواني��ة ا��من ش��ب �تها العس�� رية ال

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

أ
ن نبهت، من�ذ "إلى ال

أ
، إل�ى ه�ذه الم�ؤامرة المبريالي��ة، و دع�ت و ل زال��ت74، ا

ب���رز تل���ك
أ
ت���دعو، ك���ل الق���وى المناا���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 ت شف بدورها عن التوجه المبريالي المذكور
أ
حداث المشهودة في الفترة ال

أ
:ال

لة الصحراء في منتصف سنة - 
أ
ثار الح م اللوطني مسا

أ
ة 74لقد ا

أ
و لقد سارعنا فورا إلى فض��ح ه�ذه المن��اورة. فجا

ن ت ��ون إطلق��ا موقف��ا وطني��ا اتخ�ذ تح��ت الض�غط المزع�وم للق�وى التقدمي�ة
أ
ن�ه ل يم نه�ا ا

أ
ه�دافها الخطي�رة، و ا

أ
مواحين ا

وامر ب��اريس و
أ
كما روج لذلك النتهازيون من كل لون، بل توجيها امبرياليا يقوم بتنفيذه ح م العمالة في الرباط تحت ا

ن هدف ذلك التوجيه هو تضليل جماهير شعبنا و ارب الحركة التحررية الصحراوية في وقت ل��م ت ��ن في��ه. واشنطن
أ
و ا

المبريالية قادرة على التدخل العس ري مباشرة في الصحراء، و لم يعد فيه الستعمار السباني قادرا على تمدي��د وج��وده
و بالفع�ل، بع�د س�نة، ج��اء الت�دخل العس�� ري المل �ي ف�ي الص�حراء بموافق�ة الح �م الس�باني، و الستعماري العس�� ري 
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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
را��ية المادي��ة ال��تي عل��ى ا

أ
التقس��يم، يش�� ل 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 ح م ولد دادة و مصالح المبريالية هناك
الم�وجه لل �ت��ائب بلبن�ان...) س�لح، مؤون��ة (إن استعمال الموانئ و الب�واخر المغربي��ة لنق��ل ال��دعم المبري�الي - 

لتدريب المرتزق��ة و) قرب مدينة مراكش(اد المقاومة الفلسطينية و الحركة التقدمية اللبنانية، و كذا منح ث نة بن كرير 
، ت��برز م��دى حاج��ة المبريالي��ة لس��تعمال بلدن��ا، و م��ن)الداهومي س��ابقا(نقلهم للهجوم على الح م التقدمي في البينين 

.هنا ارورة تقوية الح م المسلط عليها لي ون قادرا على لعب الدور العدواني المرشح له
الش�جرة ال�تي"و ح��ول " خط�ة ب��اريس �� الرب��اط"إن هذا الدور يقبله النظام طوعا، و إن تصريحات الحسن ح��ول 

وروب��ا
أ
وراقه��ا ف��ي ا

أ
، له��و تع��بير فص��يح ع��ن)الن��دوة الص��حفية بع��د المس��يرة الص��فراء" (تمت��د عروقه��ا ف��ي إفريقي��ا و تتنف��س با

طلسي
أ
ركان الحلف ال

أ
ن يقوم ب ل المهام الوسخة الموكلة إليه من طرف قيادة ا

أ
.استعداد الح م ل

وان و("إنه في هذا الطار، يجب واع تدخل القوات المل ية في الزايير 
أ
إن ش�جرة الش�ر امت��دت عروقه��ا قب��ل ال

ن تتص��لب
أ
ن " الس��يادة الوطني��ة"تح��ت غط��اء ال��دفاع ع��ن ") ح��تى قب��ل ا

أ
دخ��ل حي��ز" خ��ط ب��اريس ل الرب��اط"للزايي��ر، و ا

بن��اء ش��عبنا إل��ى المج��ازر ف��ي الزايي��ر، تمام��ا، و بالض��بط، كم��ا فعل��ت المبريالي��ة
أ
التط��بيق عل��ى ش�� ل جس��ر ج��وي لنق��ل ا

سابقا عندما كانت تدفع بالمغاربة إلى الموت في حروبها الستعمارية في الهند الصينية اد الشعب الفيتن��امي، و عن��دما
طفال بلدنا في حربه الفاشية اد القوى الثورية في اسبانيا 

أ
).1934(كان فران و يجند بالقوة حتى ا

إن��ه. فتدخل النظام لنقاد مصالح الحت ارات ال برى في الزايير ليس حدثا منعزل عن مخطط امبريالي مت ام��ل
خرى في تطبيق الس��تراتيجية العدواني�ة الجدي�دة الموجه�ة ا�د حرك�ات التح��رر الفريقي�ة و العربي�ة و ال�تي كش�فنا

أ
خطوة ا

.عنها منذ مدة
بن��اء الص��حراء، و

أ
ت��ت اتفاقي��ات مدري��د و ح��رب الب��ادة ال��تي ش��نها الح ��م ا��د ا

أ
و إن��ه لض��من ه��ذه الس��تراتيجية ا

كامتداد لنفس الدور الموكل إلى النظام من طرف المبريالي�ة ك��انت مس�اعدة ال �ت��ائب ف�ي لبن�ان و المس�اهمة ف��ي الهج�وم
ن

أ
خي��ر، ل يم نه��ا ا

أ
س��اس، ف��إن إدان��ة الت��دخل المل �ي ال

أ
على البينين، و اليوم التدخل في الزايير، و انطلقا م�ن ه�ذا ال

.ت �تسي فعاليتها و مضمونها التحرري، إل بالدانة النضالية المطلقة للمخطط المبريالي ك ل

فريقيـة دليـل علـى قوتهـا و تجاوزهــا- 3- مبريالية لعدوانها ضد العديد من الحركات التحررية الإ هل تصعيد الإ
زمته القتصادية و السياسية ؟

أ
خر ل

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

أ
ل

وا��اع و
أ
سس المادية التي تتح ��م ف��ي تط��ور ال

أ
حداث بمعزل عن ال

أ
قد يتبادر إلى ذهن من ي �تفي بالنظر إلى ال

ن تدخل الح م في الزايير و تصعيد المبريالية للعدوان، دليل عل��ى ق��وة النظ��ام و ق��وة المبريالي��ة
أ
حداث، با

أ
و. تصنع ال

ن تقييم واع الح م
أ
نظرا لمدى الساءة التي تلحقها هذه النظرة السطحية بمسيرة النضال الوطني الثوري، فإننا نذكر با

ن ننطلق فيه 
أ
: يجب ا

ول 
أ
زمة التي وصلت إليها المبريالية: ا

أ
زمته باحتداد ال

أ
. من واقع ارتباط احتداد ا
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م��ن الدرج�ة ال�تي وص�لها التس�اع الموا�وعي لله�وة الفاص�لة بين�ه و بي��ن الجم�اهير الش�عبية، و ال�تي تح�دد: ثاني��ا 
لة الديموقراطية(حسب الواقع المادي المعاشي و السياسي 

أ
. الذي تعيشه تلك الجماهير) مسا

ساس��ي ف��ي م��دى ق��درته الموا��وعية: ثالث��ا 
أ
م��ن م��دى ص��لبة البني��ة القتص��ادية للنظ��ام و ال��تي تش�� ل المس��تند ال

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

س��اليبها العدواني�ة الجدي�دة، فإنه��ا ل�م تس�تطع بع�د- 1-
أ
ن المبريالي�ة إذا ك�انت ق�د رس��مت الخط�وط العريض�ة ل

أ
ا

نه��ا ل�م تس�ت مل بع��د
أ
خي�رة عل�ى حس��ابها، كم�ا ا

أ
ان تجد استقرارا مرحليا امن موازين القوى ال�تي تغي��رت ف�ي الس�نوات ال

: كل التدابير التي تتطلبها المرحلة الحالية 
ن حوار الشمال ل الجنوب لم يل�د بع�د م�ا تنتظ�ره المبريالي��ة م�ن إع�ادة تقس��يم العم�ل عل�ى الص�عيد الع�المي- 
أ
ا

نظمة الموالية لها في نفس الوقت الذي يس��مح لقتص��ادها الحت ��اري المنخ��ور م��ن التنفي��س
أ
بش ل يسمح لها بتثبيت ال

زمته
أ
.عن ا

زم��ة القتص��ادية ب��دوره يح��د م��ن إم انياته��ا للج��واب عل��ى المتطلب��ات الحالي��ة لعملئه��ا اتج��اه- 
أ
ن عم��ق ه��ذه ال

أ
ا

.تصاعد المد التحرري
ن تصاعد ك�فاحات الطبق�ة العامل�ة داخ�ل البل�دان الغربي�ة ا�د سياس�ة التقش��ف و تض��ييق الحري�ات، يس�اهم- 
أ
ا

زمة المبريالية و عرقلة حرك�تها و قدرتها على المبادرة
أ
خر في ا

آ
.هو ال

س���س التقيي���م الم���ادي ال���ذي ح���ددناه س���ابقا، و
أ
م���ا بالنس���بة لوا���ع الح ���م، فإنن���ا إذا نظرن���ا إلي���ه م���ن خلل ا

أ
ا

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

أ
: بالاافة إلى انع اسات ال

ن، ول زالت تعاني من نفس الهشاشة ال��تي- 
آ
ي تغيير يذكر لحد ال

أ
 عليها ا

أ
سس القتصادية للنظام لم يطرا

أ
ن ال

أ
ا

.عرفتها في المااي، بالرغم من إرادة المبريالية و إرادته في تقويتها
نظم���ة الرجعي���ة العربي���ة ال���تي ازداد- 

أ
ن مختل���ف المس���اعدات و الق���روض الممنوح���ة م���ن ط���رف المبريالي���ة و ال

أ
ا

جه���زة القم���ع المتس���لطة عل���ى الش���عب
أ
خيرتي���ن تلتهمه���ا نفق���ات الح���رب ف���ي الص���حراء و ا

أ
حجمه���ا فعل خلل الس���نتين ال

في المئة عما كان عليه في السنة الماا�ية وح�دها، توق�ف 50العجز في ميزانية الدولة الذي زاد هذه السنة ب (المغربي 
خير الخ 

أ
...) .العديد من مشاريع التصميم ال

وا��اع المعيش��ية للجم��اهير- 
أ
ن الس��خط الجم��اهيري ازداد تعاظم��ا نتيج��ة لتض��خم جي��ش 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. بش ل مذهل، و تضييق الحريات السياسية و النقابية
أ
و لعل اب��رز ال

الح م و الطبق�ات الش��عبية ك�ان الرف��ض الجم�اهيري الق��اطع لق�رض الص�حراء، و ج�واب ش�عبنا عل�ى الن�داء المل �ي للس�لم
ح�زاب البرجوازي��ة. الجتماعي بتصعيد نضالته المطلبي�ة

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

.إلى جانب الح م في تضليل الجماهير و العمل على تحريف مسيرتها النضالية
إن ثق��ل المهم��ة الجرامي��ة ال��تي ينف��ذها الح ��م ف��ي الص��حراء إل��ى ج��انب متطلب��ات مواجه��ة نض��الت ش��عبنا و- 

كبر في الدفاع عن مص��الح المبريالي��ة ف��ي الج�زء الغرب��ي م��ن ال��وطن
أ
ي تحمله القسط ال

أ
حماية نظام ولد دادة المهلهل، ا

زمة التي عاشها من قبل 
أ
.العربي، ل يفعل، بالاافة إلى باقي المميزات، غير توريطه في ال
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ن
أ
ب��دا ا

أ
زمة الحادة التي تعيشها المبريالية و عميله��ا ف��ي المغ��رب، ف��إن المبريالي��ة،ل يم نه��ا ا

أ
ل ن بالرغم من ال

و تنتظر حل كل معضلتها الذاتية لمواجهة ذلك الم��د
أ
مام تنامي حركات التحرر ا

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

وا��اعها
أ
عليها الدفاع عن نفسها ب ل شراسة، بالوسائل المتوفرة لديها، و في نفس الوقت ال��ذي تعم��ل في�ه عل��ى ترتي��ب ا

فضل
أ
.بش ل ا

وس��ترالية، و نظ��را لم��ا يش�� له
أ
س��مالية ف��ي إفريقي��ا ال

أ
من الحت ���ارات الرا

أ
خط��ار المحدق��ة ب��ا

أ
و بالض��بط، نظ��را لل

خطار، كان التنسيق بين مختلف المبرياليات، و تم ت ليف الح ��م
أ
همية للتخفيف من تلك ال

أ
الحفاظ على الزايير من ا

وااعه الخاصة إلى السراع بإنقاذ موبوتو
أ
.ال مبرادوري في المغرب بالرغم من ا

دوار، تحم��ل الح ��م المبري��الي الفرنس�ي بص�فة رئيس��ية مس�ؤولية ذل�ك
أ
و لنفس العتبارات، و ف�ي إط��ار توزي��ع ال

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

إن��ه تنفي��ذ العب��د المري��ض. فالت��دخل العس�� ري للق��وات المل ي��ة ف��ي الزايي��ر لي��س دليل عل��ى تج��اوز الح ��م لزمت��ه
وامر سيده القلق

أ
همها هو . ل

أ
هداف الخاصة للح م 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- 
أ
العمل على كس��ب را�ى المبريالي��ة و ال

.الدعم المادي و السياسي و العس ري في حرب الصحراء
نظمة الرجعية- 

أ
داء واجب رجعي ل 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 الإ
أ
ال

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

وسترالية - 1
أ
فريقيا ال : الوضع المتفجر في اإ

نغ�ول إل��ى ج��انب حرك��ات التحري�ر المتنامي��ة ف�ي ك�ل
أ
إن النتص��ار ال�ذي حققت��ه حرك��ات التحري�ر ف�ي الموزم��بيق و ا

لي�س) الزايي��ر(من جنوب إفريقيا و زمبابوي و غيرها م��ن البل�دان الفريقي�ة، يجع��ل م��ن س��قوط نظ�ام موبوت�و ف�ي ال ونغ�و 
و ل �ن كارث��ة بالنس��بة له�ا، إن...) النح�اس، الزن�ك، الم�اس (فقط ا�ربة قوي�ة ف�ي وج�ه المص�الح القتص�ادية المبريالي�ة 

بواب على مصراعيها لنتصارات سريعة للعديد من حركات التحرر في المنطق��ة، بالا��افة إل��ى قط�ع الطري��ق
أ
معناه فتح ال

نغول
أ
.على المؤامرات التي تحي ها المبريالية في الوقت الراهن لضرب الح م التقدمي في ا

إن ح م موبوتو ليس فقط ح ما اعيفا، ب��ل وص�ل درج��ة م��ن النحلل و التف ��ك دفع��ت بالمبريالي��ة من��ذ -2
ق��ل،

أ
و عل�ى ال

أ
ن تبعث بالعش��رات م�ن خبرائه��ا عس�� ريين و م��دنيين للعم�ل عل�ى إص��لحه و تنظي�م ق�واه القمعي�ة، ا

أ
مدة ا

.تحضير بديل فعلي له
و بالرغم. تحت نظام موبوتو تعاني منذ سنوات من شتى الوان القهر) الزايير(إن جماهير الشعب ال ونغولي  -3

ن
أ
من القمع الوحشي، فإن الشعب ال ونغولي الذي اك�تسب من خلل تجربة ح م لومومبا وعيا متق��دما، ق��د اس��تطاع ا

جنبي��ة 
أ
ح��زب- جبه�ة التحري�ر الوطني��ة ال نغولي��ة (يعطي لنفسه قوى وطنية و تقدمية لم افح��ة الس�تغلل و الس��يطرة ال
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ثن��اء المج��ازر ال��تي نظم��ت). الش��عب الث��وري
أ
وا إل��ى الخ��ارج ا

أ
بالا��افة إل��ى العدي��د م��ن المناا��لين التق��دميين ال��ذين التج��ا

و فيما بعد
أ
.خلل تصفية حركة باتريس لومومبا ا

.إن مختلف هذه القوى هي التي تتحرك اليوم للطاحة بموبوتو و ارب الحت ارات المس��تغلة لخي��رات ال ونغ��و
ج�ل" رج��ال ال�درك ال �تنغيي��ن"كما ان هذه القوى ه�ي ال�تي تري�د المبريالي�ة إخفاءه�ا وراء م�ا تس�ميه 

أ
لت�برير ت�دخلها م�ن ا

".حماية الوحدة الترابية للزايير"
ف��اق الس��قوط الحتم��ي

آ
وا��اع انفج��ر ال �ف��اح المس��لح ب��دعم جم��اهيري ملح��وظ، و اتض��حت ا

أ
إن��ه ف��ي ظ��ل ه��ذه ال

.لنظام 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" مواجه��ة الت��دخل ال

" ..الشيوعية "محاربة 
فت �ف��ل الح ��م. فدفعت المبريالية بح م الخيانة في الرباط إلى تزعم ع�دوان الق��وى المض�ادة لتحري�ر الش�عوب

ط��ره العس�� رية 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 بالا��افة إل��ى العش��رات م��ن ا

مري يين و السرائيليين
أ
س��لحة و النظ��ام. ال

أ
مري ي�ة بال��دعم السياس�ي و إرس��ال ال

أ
هذا في حين تعه�دت في�ه المبريالي��ة ال

لة الطي�ران
أ
رجعي��ة امبريالي��ة يتص��درها النظ�ام ال م��برادوري ف��ي) بس� ون ال��راء " (حرك�ة"إنه��ا فعل . الرجعي المصري بمسا

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 الإ
ح��زاب البرجوازي��ة ف��ي المغ��رب تتحم��ل مس��ؤولية خطي��رة ف��ي الت��دخل الجرام��ي ال��ذي

أ
إن القي��ادات المتخاذل��ة لل

ك�ثر م���ن ذل���ك
أ
يق���وم ب���ه الح ���م ب���الزايير، لي���س فق���ط بع���دم اتخ���اذ موق���ف لدان���ة الت���دخل المل ���ي ف���ي الزايي���ر، و ل ���ن ا

س��اس المس��اهمة ف��ي اتخ��اذ الق��رارات ال ��برى. بمش��ارك�تها ف��ي ح وم��ة نظ��ام الخون��ة
أ
ه��ذه الح وم��ة ال��تي انض��موا إليه��ا عل��ى ا

، و لي���س فق���ط لمراقب���ة النتخاب���ات كم���ا ي���دعون ع���ن قص���د)انظ���ر البي���ان الرس���مي ح���ول تعيي���ن الزعم���اء ال���وزراء(للدول���ة 
ساس�ي، فلق�د انج��رت وراء من��اورات الح ��م،. لمغالطة الجماهير

أ
إن هذه القيادات النتهازية، و إن كانت ليست العدو ال

فبمش�ارك�تها ف��ي الح وم�ة المل ي��ة اللوطني��ة و اللش�عبية، و بع��دم ف��رز موقفه��ا ع��ن. و ان موقعها اليوم ه�و التح��الف مع�ه
لة الزايير المسؤوليات التالية 

أ
: موقف تلك الح ومة العميلة، تتحمل بواوح في مسا

مر المبريالية العدواني الموجه اد الشعب ال نغولي و كافة شعوب إفريقيا -1-
أ
.مسؤولية تزكية ا

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 الجم�اهير و ا�من قواع�دها نفس��ها، و قط�ع الطري�ق ام�ام -3-
خره�ا الت�دخل ف�ي الزايي��ر

آ
إن موق�ع و موق��ف ه�ذه القي��ادات. تحركات ه�ذه الطاق��ات لدان��ة مخط��ط الح ��م و المبريالي��ة و ا

من التدخل في الزايير ليس إل امتدادا طبيعيا لمواقفها لما يجري في بلدنا منذ سنتين، و انطلقا من موقعه��ا داخ��ل م��ا
ب��دا- إجماعه��ا ك�قي��ادات انتهازي��ة م�ع ال م��برادوريين و السماس�رة و عملء المبريالي��ة " - الجماع الوطني"تسميه 

أ
و لي��س ا

دى ثمنه�ا
أ
إجماع الشعب الرازح تحت القمع و القهر، و انها بإجماعها هذا و باس�تغللها ليافط�ة التقدمي�ة و الوطني�ة ال�تي ا

العديد من المناالين المخلصين، لتعمل على ستر الطبيعة اللوطنية للنظام و ت��برير جرائم��ه و خيان��اته ام��ام الجم��اهير
خيرتين فقط . الشعبية

أ
: و لنذكر بالبعض من مسلسل مواقفها خلل السنتين ال
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لة الص��حراء م��بررة ذل�ك ب��ان 74لق��د ت��وجهت ف��ي 
أ
جم��ع لش��رح موق��ف القص��ر المل �ي ف��ي مس��ا

أ
إل��ى عواص��م الع��الم ا

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

يي��د- 
أ
لقد عمل�ت بجه�د عل�ى ب��ث س�موم الش�وفينية و الحق�د بي��ن الش��عب المغرب�ي و الش��عب الجزائ�ري، و عل�ى تا

.م ملة بذلك دعاية النظام) جماعة لحول بن خادة(اليمين الجزائري 
ي��دت المس��يرة الص��فراء بحم��اس و س��متها مس��يرة وطني��ة تخ��دم مص��لحة الش��عب، ف�ي ال��وقت ال��ذي يس��قط- 

أ
لق��د ا

س�هم
أ
وحوا بف ��رة المس�يرة و خطط�وا له�ا ه�م خ�براء المبريالي�ة ف�ي الدعاي�ة الرجعي��ة و عل�ى را

أ
ن الذين ا

أ
فيه القناع ليتضح ا

يام الحرب الجزائرية ل الفرنسية م لفا بقسم الدعاي��ة المض��ادة لجبه��ة" جان جاك كو دوفرجاك"
أ
هذا المرتزق الذي كان ا

.التحرير
لق���د تم���ت اتفاقي���ات مدري���د المبريالي���ة الرجعي���ة و ت���دخل الح ���م عس��� ريا ف���ي الص���حراء الغربي���ة لينف���ذ تل���ك- 

ك��اذيب وس��ط الجم��اهير ح��ول 
أ
خ��وة"و "التحري��ر"التفاقي��ات بق��وة الم��دافع و الن��ابلم، ف��انطلقت تنش��ر ال

أ
، ف��ي"عن��اق ال

بن�اء ش�عبنا إل�ى الم�وت ف�ي س�بيل مص�لحة المبريالي�ة و كمش�ة م�ن
أ
نفس الوقت ال�ذي تح��ت في�ه عل�ى ال�دفع بالمزي�د م�ن ا

.ال مبرادوريين
لق��د ق��ام الح ��م طيل��ة الس��نتين الماا��يتين بع��دة حملت قمعي��ة اعتق��ل خلله��ا العش��رات م��ن مناا��لي الحرك��ة- 

الماركس���ية اللينيني���ة المغربي���ة، و م���ن المناا���لين النق���ابيين، فل���م تنظ���م و ل���و احتجاج���ا جماهيري���ا واح���دا لل���دفاع ع���ن
و التطبي���ل للمس���يرة"المغ���رب الجدي���د"الحري���ات و توقي����ف الختطاف���ات و التع���ذيب، ب����ل اس���تمرت ف���ي المراهن���ة عل���ى 

.الديموقراطية المزعومة
المسخرة من" الخوان المجرمين"لقد تم اغتيال المناال عمر بن جلون في وااحة النهار من طرف عصابة - 

خي��ر، و وجه��ت س��خط الجم��اهير و المناا��لين ا��د 
أ
ثم��ة"النظ��ام، فعمل��ت عل��ى ت��بييض وج��ه ه��ذا ال

آ
ي��ادي ال

أ
ممتنع��ة" ال

.عن فضح مسؤولية الح م في تلك الجريمة الن راء
 و ل زعي��م واح��د م��ن- 

أ
لق��د اا�طر الب��وليس للع�تراف بتص��فية المناا��ل الش��هيد عب��د اللطي��ف زروال، فل��م يتج��را

دعياء الديموقراطية على إدانة الغتيال
أ
.ا

عل��ن النظ��ام ع��ن مهزل��ة النتخاب��ات فزك�ته��ا، و بع��د انفض��اح التض��ليل و إطلق الن��ار عل��ى المحتجي��ن ا��د- 
أ
و ق��د ا

حداث بني مطهر(المهزلة النتخابية 
أ
، اتجهت القيادات الحزبية المتخاذلة إلى تبرئ��ة الح ��م و تحوي��ل س��خط الجم�اهير)ا

عداء الديموقراطية: "اد المجهول 
أ
...؟ " ا

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

أ
كم��ا ا

.ف ان موقفها هو الموافقة على القرارات المل ية
م�ن مناا�لي الحرك�ة الماركس�ية 176ق�ام النظ�ام بمحاكم�ة ص�ورية ف�ي ح�ق ) 77ين��اير  3( في بداي�ة ه�ذه الس�نة - 

من الدول��ة"اللينيني��ة المغربي��ة بتهم��ة 
أ
نه��ا". الم��س ب��ا

أ
دن��ى ح��ق ف��ي ال���دفاع،كما ا

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

س��ها الموق��ف ال��وطني الث��وري
أ
خر باستماتة مناالي حرك�تن�ا ف�ي التش��بت بم�واقفهم و قناع��اتهم و عل�ى را

آ
تميزت من جانب ا

لة الصحراء، و ك�ذا جرئ�ته��م ف�ي إدان�ة تل�ك المهزل�ة القض��ائية و مقاطعته�ا
أ
ف�ي ه�ذا ال�وقت بال�ذات حي��ث ك�ان م�ن. من مسا

ي، ال����تزمت القي����ادات الحزبي����ة البرجوازي����ة
أ
ن يق����ف لل����دفاع ع����ن حري����ات التع����بير و ال����را

أ
ي ديم����وقراطي ا

أ
المف����روض م����ن ا

ي موق��ف احتج��اجي عل��ى م��ا يج��ري داخ��ل المحاكم��ة
أ
ن عل��ي يعت��ه اس��تغل المناس��بة ليس��اهم. الص��مت، و ل��م تتخ��ذ ا

أ
ب��ل ا
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ح ���ام مش��ددة ف��ي ح���ق المناا���لين الث���وريين و
أ
ي الع���ام ل

أ
بوق��احته المعه���ودة إل��ى ج���انب اب��واق الح ���م ف���ي تحض���ير ال���را

ح ام 
أ
.ح ما بالسجن المؤبد 44من بينها : صدرت تلك ال

ح ��ام، ب��ل ال��تزموا الص��مت المطل��ق لي��دخلوا
أ
ج��ل إدان��ة تل��ك ال

أ
ي من ا

أ
فلم يتحرك الدعاة المزيفين لحريات الرا

سابيع إلى الح ومة المل ية 
أ
".لنقاذ المسلسل الديموقراطي"بعد بضعة ا

ن
أ
خره���ا ت���دخل الح ���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 تن ��رت ف��ي الممارس��ة. القي��ادات الحزبي��ة البرجوازي��ة تق��ف الي��وم ف��ي تح��الف م ش��وف م��ع الع��دو، ب��ل و ف��ي ح ��ومته
فرغتها من كل مضمون لتستعملها لتزيين صدرها و مخادعة الجماهير.

أ
العملية لشعارات التقدمية و الوطنية و ا

واجب كل المناضلين الوطنيين و الديموقراطيين الحقيقيين - 6-
ساس�����ي، المبريالي�����ة و ح مه�����ا

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 بواوح للعدو و مناوراته
أ
.ال مبرادوري العميل، و رفع كل لبس يم نه ا

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

أ
عل��ى ه��ذا ال

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

أ
: إننا نعتبر ا

.معس ر الح م و من ورائه المبريالية و معس ر الشعب- 
و إننا لندعو كافة المناالين الوطنيين إلى اللتفاف و الت �تل داخل معس ر الشعب، و التوجه نضاليا لض��رب

.العدو و فضح المتخاذلين و المتحالفين معه
وفي���اء لتاري���خ ش���عبنا

أ
وبخص���وص الت���دخل العس��� ري الح���الي ف���ي الزايي���ر، ف���إن عل���ى ك���ل ال���وطنيين ان يظل���وا ا

، و إدان�ة اغتي�ال المناا�ل)الزايي��ر حالي��ا(النضالي الذي هب في مظاهرات صاخبة ليقف إل�ى ج��انب الش�عب ال ونغ�ولي 
ج��ل تقتي��ل

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

آ
ب��اتريس لومومب��ا، ه��ذه الجريم��ة ال��تي س��اهم ف��ي تنفي��ذها ا

.الثوار و خدمة مصالح المبريالية و شقيقه نظام موبوتو المتعفن

مبريالي الذي يحاك و ينفذ-  فلنجعل من التدخل العدواني في الزايير منطلقا للوقوف في وجه المخطط الإ
.ضد شعبنا و شعوب المنطقة

مبريالية و الرجعية-  .ل قرش و ل رجل واحد لخدمة حروب الإ
.الخزي لحكم الخونة و المرتزقة- 
.عاش كـفاح الشعب الكونغولي- 
فريقية و العربية-  .عاشت حركات التحرير الإ
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مغرب النضال
المستقبل بين يدي الطبقة العاملة

 1977بمناسبة فاتح مايو 

نح���اء الع���الم ليع���بروا بص���وت واح���د ع���ن رفض���هم
أ
ف���ي ه���ذا الي���وم العظي���م يخ���رج المليي���ن م���ن العم���ال ف���ي ك���ل ا

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

أ
س��مال و نظ��امه المتعف��ن، ح��املين م��ن جه��ة ا

أ
لدك�تاتوري��ة الرا

خوة بين الشعوب 
أ
.و المساواة بين البشر و الرفاهية للجميع,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�� ال الا�طهاد إن ه��ي عرف��ت كي��ف تتح��د و كي��ف تنظ��م نفس��ها

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

يقفون امن الطبقة العاملة في فرنسا ليدافعون عن حقوقهم بالوحدة النضالية م�ع ب�اقي العم��ال مه��اجرين و فرنس��يين،
ن يقفوا اليوم ليف روا في شعبهم و ما يقاسيه من محن على يد الح م الرجعي عميل المبريالية

أ
.ل يم نهم كذلك إل ا
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يها العمال المغاربة في الهجرة 
أ
ا

ن ن ون في هذا اليوم المجي�د إل�ى ج��انب ب�اقي إخوانن��ا ال ��ادحين ف�ي المغ�رب لنش�اركهم حم�اس
أ
لقد كان بودنا ا

رانا، و اد ح م ال مبرادوريين و كل المتجبرين عملء المبريالية
أ
ل ن غربتنا لن تزيدنا إل حق��دا عل��ى. النضال فوق ا

. الذين حرمونا من وطننا العزيز
قلي��ة قليل��ة م��ن الع��ائلت البرجوازي��ة ال ��بيرة و

أ
إن بلدن��ا غني��ة بموارده��ا الض��خمة و رجاله��ا النش��يطين، و ل ��ن ا

مري يي��ن و ص��هاينة خي�رات
أ
وروبيي��ن و ا

أ
س��ماليين ال ب��ار ا

أ
سهم العائلة المل ي�ة يقتس�مون م�ع الرا

أ
الملكين ال بار و على را

ة الفقر و القهر
أ
بنائها، في حين يعيش شعبنا ب امله تحت وطا

أ
.البلد، و يمتصون دم ا

إن الح م المسؤول عن هذه الواعية هو ح ��م الس��تعمار الجدي��د، و إن سياس��ته اللوطني��ة و اللش��عبية ه��ذه
ك�ثر هيمن�ة المبريالي��ة

أ
ك�ثر ف�ا

أ
لم ت�زد نتائجه��ا إل خط�ورة عل�ى حي�اة الجم�اهير ال ادح�ة، و عل�ى مص�ير بلدن��ا ال�تي تتعم�ق ا

.عليها
مره م��ع الص��هيونية ا��د مص��الح مجم��وع الش��عوب العربي��ة، و لي��س

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

شياء وااحة واوح الشمس
أ
ن ا

آ
صبحت ال

أ
.فقط مصالح الشعب المغربي، قد ا

خ��ر م��ن الص��هاينة، و ال��دور
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

.الذي لعبته هذه اللقاءات في تحضير زيارة السادات الخيانية و العتراف بال يان الصهيوني
ي�ام ك�ان

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

أ
لقد علمنا كي�ف ت�دخل الح ��م عس�� ريا ف�ي زايي��ر تلبي��ة ل

بناء شعبنا إلى الحروب الجرامية اد شعوب 
أ
لف من ا

آ
خرى"لندوشين"الستعمار يدفع بال

أ
.و شعوب ا

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

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

ن المس��يرة الص�فراء ل�م تنظ�م إل لتغلي��ط الجم��اهير الش��عبية و تغطي�ة
أ
مري ا، و ا

أ
الستعمار السباني و بدعم من فرنسا و ا

الطبيع��ة المبريالي��ة ل الرجعي��ة لتفاقي��ات مدري��د، و ك��ذلك تغلي��ف الطبيع��ة الجرامي��ة للت��دخل العس�� ري ا��د إخوانن��ا
ذلك التدخل الذي جاء بعد فشل إسبانيا في القضاء عل�ى ك�ف��اح الش��عب الص��حراوي و توقي��ف طم�وحه إل�ى. الصحراويين

راه من الس�تعمار و هيمن�ة الش�ركات المبريالي�ة
أ
برمه�ا. الستقلل الوطني و تحرير ا

أ
و م�ا تل�ك التفاقي�ات الخياني�ة ال�تي ا

الحس��ن م��ع ول��د دادة و الس��تعمار الس��باني و الش��ركات المبريالي��ة إل لقتس��ام خي��رات الص��حراء كم��ا يقتس��مون خي��رات
.المغرب، و ااطهاد الشعب الصحراوي 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 س��واء
لخضاع شعبنا و م�دى مس�اهمته ف�ي مختل�ف الم�ؤامرات ال�تي تح�اك م��ن ط�رف المبريالي�ة و الص�هيونية، يتض��ح لن�ا جلي�ا
ع��داء

أ
ع��داء الش��عب المغرب��ي وا

أ
ساس��ية ف��ي تنفي��ذ مخطط��ات ا

أ
ح��د البي��ادق ال

أ
ص��بح يعت��بر الي��وم ا

أ
ن ذل��ك الح ��م العمي��ل ا

أ
ا

م��ة العربي��ة
أ
إن ه��دف ه��ذه المخطط��ات ه��و تص��فية ك��ل الق��وى التحرري��ة العربي��ة م��ن فلس��طين إل��ى الص��حراء، و و ا��ع. ال

.المبريالية و الصهيونية و الرجعية: مجموع الوطن العربي تحت السيطرة ال املة لحلف ثلثي 
نص��اره م��ن المرتزق�ة السياس��يين عل�ى ب��ت س�موم الحق�د بي�ن

أ
و إنه لفي ظل هذه المساعي تعمل دعاي�ة الح �م و ا

الشعب المغربي و الشعب الجزائري للدفع بالجماهير إلى الحتراق في حرب إجرامية ثانية إاافة إلى الحرب الجارية ف�ي
.الصحراء الغربية
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مثال بوعبيد و بوستة و عل�ي يعت�ه، ق�د وا�عوا ي�دهم
أ
حزاب البرجوازية و بعض الزعماء النتهازيين ا

أ
إن بعض ال

.في يد الح م لخضاع الجماهير ال ادحة و إغماض عينها على المؤامرة التي تحاك ادها
لق��د تن��اوروا م��ن. إن تن ره��م لمص��الح الش��عب المغرب��ي و وق��وفهم إل��ى ج��انب الح ��م و المبريالي��ة لي��س بجدي��د

ع�دائه الت��اريخيين ف�ي إي �س ل ليب�ان و ق�دموا للجم�اهير المخلص�ة اس�تقلل 1956قبل على ك�فاح شعبنا س�نة 
أ
م�ع نف�س ا

نه استقلل حقيقي، طامعين مقابل إجهااهم لل �فاح الوطني الحصول على بعض المتيازات الضيقة
أ
.مزورا على ا

م�ام الواق�ع الم�ر ال�ذي
أ
خ�رى، و ا

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

أ
إل ا

كاذيب و الديماغوجية جانبا لتدافع عن نفسها و تسير في النضال اد المتسلطين على رقابها
أ
.تعيشه يوميا، ترمي بال

و بالفع��ل، إن الس��نة الماا��ية ق��د ش��هدت تص��عيد الفلحي��ن لنض��التهم البطولي��ة ف��ي مختل��ف المن��اطق، دفاع��ا
رض، و اد الظلم المخزني و تعسف الملكين ال بار

أ
و الطبقة العاملة بدورها عرف��ت نهوا��ا ل��م يس��بق. عن حقهم في ال

غل��ب المؤسس��ات الص��ناعية
أ
رباب العمل اللإنسانية دخل��ت ا

أ
جور و تصاعد الغلء و معاملت ا

أ
مام تجميد ال

أ
له مثيل، فا

.في تحركات نضالية هامة، اتسمت بتقوية روح التضامن الطبقي و احتلل مطلب احترام الحريات النقابية م انة بارزة
خ���رى م���ن طلب���ة و تلمي���ذ، معلمي���ن و تج���ار

أ
و عل���ى غ���رار ك�فاح���ات العم���ال و الفلحي���ن، نج���د فئت اجتماعي���ة ا

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

كمله يرف���ض الس���يطرة ال مبرادوري���ة ل المبريالي���ة، يط���الب بالحي���اة الح��رة ال ريم���ة
أ
ن الح ���م. إن ش��عبنا ب���ا

أ
إل ا

قلي��ة ال مبرادوري��ة ومص��الح المبريالي��ة ي��واجه مختل��ف التحرك��ات الجماهيري��ة بالعتق��الت و القم��ع
أ
العمي��ل دفاع��ا ع��ن ال

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

أ
خلص. البوليس���ي، و ف���ي بع���ض ال

أ
و إن الس���جون ل���تزخر الي���وم ب���ا

جل كرامة شعبنا و تحرر بلدنا من جبروت السيطرة المبريالية ل الرجعية
أ
.المناالين المدافعين بصدق من ا

بش��ع الوس��ائل عل��ى تخري��ب المجتم��ع ليقت��ل في��ه ك��ل عزيم��ة و ك��ل روح الص��مود، ع��ن
أ
ن الح ��م يعم��ل با

أ
كم��ا ا

ن يفرض على شعبنا الستسلم و قبول القه�ر ف�ي الص�مت و. طريق نشر المخدرات من كيف و حشيش و فساد
أ
إنه يريد ا

لم
أ
.ال

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

ح��زاب المتعاون��ة. م��ن جهته��ا عل�ى تس�� ين الجم��اهير بالتض��ليل و تحري��ف نض��التها
أ
إن تج��اوز الجم��اهير لرادة الح ��م و ال

سلوب تقسيم الحركات الجماهيرية و شرذمتها
أ
.معه، يدفع تلك القوى إلى انتهاج ا

و في هذا السياق نجد التحاد الشتراكي كما فعل من قبله حزب الستقلل، ق��د دخ�ل ف�ي مخط��ط دني�ئ ق�وامه
و إنه���ا لنف���س الممارس���ة. تقس���يم الطبق���ة العامل���ة و خل���ق إط���ارات مزيف���ة ل���ن تفع���ل غي���ر ش���ل الحرك���ة العمالي���ة ف���ي بلدن���ا

.التخريبية التي يقوم بها نفس الحزب اد التحاد الوطني لطلبة المغرب و الحركة الطلبية المغربية
س��ها الطبق�ة العامل��ة، تتخب��ط ف��ي ه�ذا الظ�رف بي��ن قه��ر و قم��ع

أ
ن الحركة الجماهيرية عموما و على را

أ
و ه ذا نجد ا

عدائه كما ركعت هي نفسها
أ
مام ا

أ
.الح م و مناورات القوى النتهازية الراغبة في تركيع شعبنا ا

ب��دا مهم��ا اش�تد قم�ع النظ��ام و
أ
ل ن شعبنا في ظل الواع الذي يعيشه، و دفاعا عن حق�وقه المش��روعة ل��ن يرك�ع ا

.ت الب المت البون
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

مام مخططات المبريالية و الرجعية ا��د المغ��رب العرب��ي و ال��وطن
أ
جل تعزيز ك�فاح شعبنا، و ا

أ
و بالضبط، من ا

ك�ثر م��ن ذي قب��ل
أ
العرب��ي عل��ى العم��وم، ف��إن الحاج��ة إل��ى توحي��د ك��ل الق��وى الوطني��ة و الديموقراطي��ة المخلص��ة تص��بح ا

مرا ملحا. ارورة حتمية
أ
ن فضح كل النتهازيين و المتساومين مع الح م يصبح ا

أ
.كما ا

و إن ف��ي ه��ذا الظ��رف ك��ذلك ال��ذي تتص��اعد في��ه نض��الت ك��ل الفئت الش��عبية ا��د سياس��ة القم��ع و التجوي��ع، و
لتقديم هذا النضال و إحراز النصر التام على ال مبرادوريين و المبرياليين، لبد من التنظيم الثوري الص��لب ل لب��د 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

إن هذا الحزب لن يبن��ى. العاملة، ركيزته التحالف بين العمال و الفلحين و شعاره النصات للجماهير و خدمة مصالحها
ج��ل تحري��ر البلد م��ن الس��يطرة

أ
إل ف��ي مج��رى النض��ال، و إن��ه وح��ده الق��ادر عل��ى تنظي��م ك��ل فئت ش��عبنا و قيادته��ا م��ن ا

.المبريالية و الرجعية، و تحقيق ثورة وطنية ديموقراطية شعبية كمرحلة في طريق بناء المجتمع الشتراكي
زم��ة الح ��م العمي��ل نتيج��ة لوق��وفه بي��ن تص��اعد نض��الت و س��خط الش��عب المغرب��ي و ك�ف��اح الش��عب

أ
إن تعم��ق ا

بن��اء ش�عبنا، كله��ا ش��روط تبش��ر ب��الفجر الجدي��د ال��ذي س�ينير
أ
الصحراوي، و العمل الث��وري ال��ذي يق�وم ب��ه المخلص�ون م��ن ا

مام. حتما وطننا العزيز
أ
ن يشحذوا عزائمهم و يقدموا النضال الثوري إلى ال

أ
.فعلى كل المخلصين في بلدنا ا

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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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

نتهازيين ليسقط برلمان الخونة و الإ

 1977  يونيو 6

خي��ر، و ل��م يب��ق إل بع��ض1976إن المهزل��ة ال ��برى ال�تي عرفته��ا بلدن��ا من�ذ س�نة 
أ
، ق�د عرف��ت مش�هدها م�ا قب��ل ال

.التدابير الطفيفة ليقف البرلمان المزيف في الخريف المقبل على قدم و ساق
ساسية مقصودة 

أ
هداف ا

أ
: فمن خلل كل هذه اللعبة المنصوبة من طرف الحسن، هناك ا

م��ام الت��ذمر العمي��ق للجم��اهير الش��عبية و نض��التها72و  71محاول��ة إرس��اء النظ��ام بع��د ه��زات - 
أ
، و بالخص��وص ا

مام تطور المقاومة الصحراوية
أ
.المستمرة، و ا
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

إخفاء الوجه الحقيقي للنظام، كنظام ل وطني ل شعبي و ل ديموقراطي، و تصعيد الاطهاد و قم��ع الجم��اهير- 
الشعبية و قواها المناالة، و التقدم في تنفيذ مخطط��ات المبريالي�ة بالمنطق�ة، و ذل�ك م�ن وراء برلم��ان مص��نوع و باس��م

.ديموقراطية العملء و الخونة و النتهازيين
حزاب البرجوازية ل ل هذا المسلسل، بالاافة إل��ى إس��قاطهم ف��ي ف��خ انته��ازيتهم- 

أ
كيد التزكية التي منحتها ال

أ
تا

ييد و الدعم ل ل مخططاته
أ
.و ذلك بحصر دورهم في حدود التا

غرااه
أ
خيرة ل

أ
حزاب البرجوازية، باستعمال هذه ال

أ
و يقوم الحسن، انسجاما مع الخطة التي سار عليها اتجاه ال

حد الختيارين 
أ
مام ا

أ
و التحيي��د: الخاصة، في نفس الوقت الذي يقوم بإاعافها بهدف ترويضها و و اعها ا

أ
الطاعة التامة ا

حي���اه م���ن جدي���د، و. الت���ام
أ
و ه ���ذا ل���م ي �ت���ف الحس���ن وكي���ل المبريالي���ة ف���ي البلد بإرغامه���ا عل���ى قب���ول الدس���تور ال���ذي ا

، ب��ل عم��ل الي��وم ب��الرغم م��ن تفاه��ة نزعته��ا المعارا��ة عل��ى تقلي��ص دوره��ا ف��ي"النتخاب��ات البلدي��ة و القروي��ة"بإذلله��ا ف��ي 
.ش لي داخل برلمان مطبوخ) برفع الثاء(تمثل

زم��ة ال��تي يتخب��ط فيه��ا، و انفض��اح ارتب��اطه المباش��ر بالص��هيونية و المبريالي��ة، ل��م يع��د
أ
م��ام ح��دة ال

أ
إن الح ��م ا

ية معاراة مهما كانت واهية، و مهما كانت تقبل السير ف�ي اتج�اه الخ�ط الع��ام ال�ذي رس�مته ل�ه المبريالي�ة، إن�ه
أ
يتحمل ا

.اليوم في حاجة إلى غلف و غلف فقط، إلى منفذين و منفذين فحسب
هدافه هذه و بش ل مفضوح، ه�و إنج��اح عل�ي يعت��ه م��ن ط��رف

أ
وج المهزلة النتخابية التي تبرز من خللها ا

أ
و إن ا

، و إبقاء بوعبيد، بالرغم م��ن تلبس��ه خراف��ة"لوموند"الح م وفاءا للوعد الذي قدمه عصمان عند استجواب له مع جريدة 
ق��ل"المس��يرة الديموقراطي��ة"و " المغ��رب الجدي��د" 

أ
ب��واب برلم��ان طالم��ا انتظ��ره، و تقلي��ص ع��دد ممثل�ي حزب��ه إل��ى ا

أ
، عل��ى ا

حرا��ان" الحرك��ة الش���عبية"م���ن تمثيلي��ة 
أ
انتهازي���ة ح���زب ق���اطع الدس��تور الممن���وح س���نة! إن لف��ي ه��ذا ج���زاء النتهازي���ة . ل

ول، م��دافعا 72، و ق��اطع انتخاب��ات 70، و رف��ض الث��اني س��نة 1962
أ
ليج��د نفس��ه ف��ي الح وم��ة فيم��ا بع��د ممثل بزعيم��ه ال
.عن الحرب العدوانية في الصحراء الغربية، مزكيا التدخل في الزايير و مناديا للهجوم العس ري اد الجزائر

ن ه��ذه الوا��عية ف��ي الواق��ع ليس��ت ولي���دة الص��دفة، إنه��ا تتوي���ج لس��ياق يع��ود بج���ذوره إل��ى الش���روط ال��تي
أ
غي��ر ا

سيا
آ
خرى في إفريقيا و ا

أ
.تنامت فيها حركة التحرر الوطني في بلدنا ، و التي تميزت عن تجربة الشعوب ال

م���ا الس���تعمار1956فقب���ل العلن ع���ن الس���تقلل الش��� لي س���نة 
أ
، مه���دت انتهازي���ة القي���ادة الوطني���ة الطري���ق ا

ك�ثر رجعي��ة عل��ى الس��لطة السياس��ية
أ
ت س��يطرة الق��وى ال

أ
إن ه��ذا ليتجل��ى ف��ي إيق��اف تج��ذر ال �ف��اح لش��عبنا. الجدي��د، و هي��ا

والعم��ل قص��دا لعاق��ة تنس��يق و توحي��د ال �ف��اح التح��رري م��ع الش��عب الجزائ��ري الش��قيق، و محاول��ة قي��ام جبه��ة موح��دة
م��د، و اللج�وء إل��ى من��اورات كواليس�ية م�ع الع��دو للب��ث

أ
لتحرير المغرب العرب��ي و اس��تراتيجية ال �ف��اح المش�ترك الطوي��ل ال

ف��ي مص��ير بلدن��ا خ��ارج مراقب��ة الجم��اهير و ا��د مطامحه��ا، و التص��فية السياس��ية و الجس��دية للق��وى المناا��لة الحقيقي��ة
دت إل��ى الوا��عية ال��تي

أ
داخل المقاومة و جيش التحرير الوطني، و كل مسلسل المساومات و التنازلت المتلحقة التي ا

.تتخبط فيها بلدنا
و

أ
ليف��ا ت الت �تي ي��ة"ل ن مصير شعبنا اليوم، ل��ن تق��رر في�ه المه��ازل النتخابي��ة الس��خيفة ا

أ
البارع��ة لمعارا��ة" التا

.إن النضال الفعلي اليوم لهو في التعبيرات الدائمة العميقة و المتج�درة يوم��ا بع��د ي��وم، ع��ن الس��خط الجم�اهيري. مزعومة
ي خطاب ديماغوجي حول 

أ
ن ا

أ
و " الجماع الوطني"و ا

أ
ن تنسي"السلم الجتماعي"ا

أ
ي مسرحية انتخابية لن تستطيع ا

أ
و ا

ح��زاب البرجوازي��ة
أ
الجم��اهير الش��عبية واقعه��ا الملم��وس، و ح��تى لم��ا تتم ��ن الديماغوجي��ة المتض��افرة للح ��م الرجع��ي و ال
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  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

م��ام عن��اد الحقيق��ة المعاش��ة يومي��ا م��ن ط��رف ش��عبنا، إن الواق��ع
أ
خي��رة ل��ن تص��مد ا

أ
وه��ام، ف��إن ه��ذه ال

أ
ن تخل��ق بع��ض ال

أ
ا

مامنا 
أ
: ا

انخف�����اض مس�����تمر للق�����درة الش�����رائية للجم�����اهير الش�����عبية ال�����تي ت�����ؤدي ثم�����ن الغتن�����اء الف�����احش للبرجوازي�����ة- 
جن����بي و ال م����برادوري، و تزاي����د

أ
س����مال ال

أ
ال مبرادوري����ة، و النه����ب المتزاي����د للطاق����ات المادي����ة و البش����رية م����ن ط����رف الرا

.النفقات العس رية الناتجة عن الحرب العدوانية في الصحراء الغربية
رااي الفلحية- 

أ
.ت اثر البطالة و الطرد الجماعي و نزع ال

.تعميم القمع و الرهاب الرجعي اد الجماهير الشعبية و تنظيماتها الديموقراطية و الثورية- 
مية، و تشييع التزمت، و تمنهج نخبوية التعليم- 

أ
.انتهاج سياسة تغرق شعبنا في ظلم ال

بناء شعبنا إلى مجازر الحروب الرجعية المبريالية- 
أ
.الدفع با

كبر دليل على ذلك هو التصاعد الهائ��ل للنض��الت
أ
يدي، و ا

أ
مام هذا القهر اليومي، ل يقف م �توف ال

أ
إن شعبنا ا

.، و ااطرابات و مظاهرات شبيبة الثانوي و الجامعات" لسلم اجتماعي"العمالية التي واجهت نداء الحسن 
ك�ثر تسييس��ا، كم��ا ه��و

أ
وس��ع و ا

أ
خ��ذ طابع��ا ا

أ
إن ه��ذه النض��الت ل��م تق��ف عن��د ح��دود مط��الب جزئي��ة، فغالب��ا م��ا تا

كي�د ع��ل اح�ترام الحق�وق النقابي�ة
أ
ص�بح يتص�درها التا

أ
و نف��س. الحال بالنسبة لنضالت العمال اد ط�رد النق��ابيين و ال�تي ا

الش��يئ بالنس��بة للحرك��ة النض��الية للطلب��ة ال��تي ترب��ط مطل��ب تواري��خ المتحان��ات و غيره��ا م��ن المط��الب المادي��ة بالش��عار
.المركزي المتجسد في رفع الحظر عن التحاد الوطني لطلبة المغرب و إطلق سراح مسؤوليه و منااليه

إن هذا التجذير و هذا التسييس المشهود لدى العمال، لينبثق من قل�ب ص��لب مجابه�ة الحرك�ة الجماهيري�ة م�ع
.الح م الرجعي، مع بوليسه و إدارته و مع الباطرونات و ذيولهم داخل الطبقة العاملة

بس��ط مط�البهم بخص�وص تواري��خ المتحان�ات مثل بقم�ع وحش�ي م�ن ط�رف
أ
إنه ليتبلور عند الطلبة عن�دما ت�واجه ا

فعندما يسقط الطلبة قتلى و جرحى و عندما تطوق ال ليات بالبوليس، عندما يختط��ف و يعتق��ل ممثل�وهم. قوات الح م
بن�اء ش�عبنا و يص�بح التع��ذيب قانون��ا لح ��م البلد،

أ
مباشرة بعد حوار نقابي، و عندما تحشر السجون بالمئت م��ن خي�رة ا

ن يت��اح له�م ح�تى ح��ق ال�دفاع، عن�دما
أ
ح ام��ا تع�د، إذا جمع�ت بق��رون م�ن الس�جن، دون ا

أ
و تص��در ف�ي ح�ق المناا��لين ا

ع��داء مص��الح ش��عبنا، ف ي��ف يم ��ن إذن
أ
بنائه��ا ف��ي ح��رب ل تخ��دم س�وى ا

أ
تفج��ع ك�ل ي��وم عائل��ة ش��عبية بفق��دان واح��د م��ن ا

نه في 
أ
،" الوح��دة و الوئم"و تسود فيه " الديموقراطية"تزدهر فيه " مغرب جديد"إيهام شعبنا الذي يعاني من كل هذا با

خيرة لقامة 
أ
نه لم يبق بعد سوى القيام بالترميمات ال

أ
؟" مؤسسات ديموقراطية"و ا

ن ينخ��دع
أ
ح��د يم ن��ه ا

أ
نفس��هم عبث��ا ف��ي تض��ليل الجم��اهير، فل ا

أ
إنن��ا إذا م��ا اس��تثنينا النته��ازيين ال��ذي يجه��دون ا

و المااي القريب
أ
.اليوم بخصوص واقع بلدنا سواء في الحاار ا

:و لنرجع من جديد إلى بعض جرائم النظام ك 
ف��ي) م��ن الس��نة الرابع��ة ب لي��ة العل��وم(اغتي��ال عم��ر ب��ن جل��ون و قت��ل زروال عب��د اللطي��ف، و الط��الب لحس��ن - 

س��بوع الماا��ي، إب��ادة الس�� ان الص��حراويين بالناب��الم، الت��دخل ف��ي الزايي��ر، اعتق��الت، تع��ذيب، الح ��م بالع��دام و
أ
ال

بناء شعبنا
أ
خلص ا

أ
الح ��م ب��الفقر و الجه�ل و التجوي�ع عل�ى مجم�وع الجم�اهير. السجن المؤبد و النفي في حق المئت من ا

إن ه��ذا بع��ض م��ن ك��ل، و إن اللئح��ة لتط��ول بخص��وص جرائ��م نظ��ام رجع��ي مث��ل و ل زال يمث��ل الع��دو القات��ل. ال ادح��ة
ن تحقق على يده. لشعبنا

أ
حرى ا

أ
ن تتم في إطار هذا النظام و بال

أ
ي خطوة نحو التحرر الفعلي ل يم ن ا

أ
.و لهذا فإن ا
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ساس���ية ال���تي تظ���ل قائم���ة، ف��وق ك���ل تهري���ج انتخ���ابي ه���ي ع���زل الع���دو و إا���عاف نظ���ام الس���تعمار
أ
إن المهم���ة ال

.الجديد لتحضير شروط النتصار القادر على تخليص شعبنا من السيطرة ال مبرادورية و المبريالية
إن ه��ذا يف��رض عل��ى ك��ل ال��ديموقراطيين الث��وريين العم��ل عل��ى تعبئ��ة و تنظي��م الجم��اهير الش��عبية به��دف تقوي��ة
ك�ثر، تنس���يق الجه��ود م���ع الق���وى

أ
ك�ثر ف��ا

أ
نض��التها، و ان���تزاع حقوقه���ا المادي���ة و الديموقراطي���ة، و ع���زل النظ��ام و إا���عافه ا

لمواجه��ة و إفش��ال الم�ؤامرات) موريطاني��ا، الص���حراء،المغرب(المعادية للمبريالية و الرجعية على امتداد الغرب العربي 
.العدوانية و الجرامية التي تحاك اد حركة التحرر الصحراوية و مجموع شعوب المنطقة

ن الطبيع���ة اللوطني���ة للنظ���ام و الواق���ع
أ
وا���حت باس���تمرار ب���ا

أ
إن الحرك���ة الماركس���ية ل اللينيني���ة المغربي���ة ق���د ا

س��اس
أ
المعاش من طرف الجماهير و طموحاتها العميقة، ل �فيلة بإقناع كل المناالين المخلصين بضرورة الت �تل على ا

.مواقف سديدة و وااحة، و التقدم ب ل طاقاتهم لتطوير ال �فاح الوطني الديموقراطي الثوري في بلدنا
ن نؤديها بحزم، مهما كانت التضحيات و الجهود المطلوب��ة، و ب��الرغم م�ن ا�ربات القم��ع

أ
إن هذه المهمة يجب ا

.الموجهة باستمرار اد القوى الثورية عامة و الحركة الماركسية ل اللينينية خاصة
.فليتقدم كل الديموقراطيين المخلصين لفضح الخلفية اللوطنية و اللشعبية للمهازل النتخابية
فشال المؤامرات المبريالية الرجعية ضد شعبنا و كل شعوب المنطقة جل اإ

أ
. لننظم النضال من ا

www.30aout.info                                                                     58



مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

عهد الحماية الفرنسية من جديد 

 1978 مايو 19
مام"اللينينية المغربية -المنظمة الماركسية

أ
لى ال "اإ
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  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ول تم في بداية نونبر 
أ
، تحرك الطيران الفرنس�ي م��ن جدي�د ف�ي الث��الث م�ن ه�ذا الش�هر1977بعد تدخل عدواني ا

خ��رى ف�ي مواجه�ة عس� رية مباش�رة ا�د الش��عب الص��حراوي
أ
إلى جانب قوات الغزو المل ية و الموريطانية، و دخ�ل م�رة ا

ت�ى تلبي�ة. الشقيق و مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب
أ
خي��ر ق��د ا

أ
إن هذا الع��دوان المبري�الي ال

م دري ��ة بالص��حراء الغربي��ة
أ
ح��د في��الق جيش��ه المتوغ��ل ف��ي ناحي��ة ا

أ
و إن��ه. لطل��ب مس��تعجل م��ن الحس��ن العمي��ل لغاث��ة ا

لي شف ع�ن الطبيع�ة الشرس�ة للمبريالي��ة، و ع��ن م�دى حرص��ها عل�ى حماي�ة مص��الحها و إنق��اذ عملئه�ا ف�ي المنطق�ة، كم�ا
خي�ر. ي ش��ف ع��ن مق�دار ع��دائها لش��عبنا و ك�ل الش�عوب العربي��ة

أ
ه�ذا ف�ي نف�س ال�وقت ال�ذي يؤك�د في�ه الهج�وم الوحش�ي ال

: الحقائق التالية 
ن المبريالية عموما، و الفرنسية بصفة خاصة، تقف في تعارض تن��احري م�ع طموح��ات الش��عب الص��حراوي��  1

أ
ا

را��ه ف��ي الس��اقية الحم��راء و واد ال��ذهب
أ
نه��ا لض��رب ه��ذا. ف��ي الس��تقلل ال��وطني و بن��اء جمهوري��ة ش��عبية عل��ى كام��ل ا

أ
و ا

رض عربي��ة، ا��د ش��عب عرب��ي، متحدي��ة مجم��وع ش��عوب
أ
الطم��وح الع��ادل تت��دخل الي��وم عس�� ريا و بص��فة مباش��رة ف��وق ا

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

أ
نه لفي نفس التجاه، و لحماية مص��الح الرجعي��ة و الحت ��ارات ال

أ
الوطن العربي، و ا

و في موريطانيا، عملت مختلف الق��وى المبريالي��ة م��ن قب��ل عل�ى إقام�ة ت �ت��ل امبري�الي ل رجع��ي موح��د عل��ى
أ
في المغرب ا

، مهمت�ه المباش�رة حص�ر نض�الت ش�عوب ه�ذه المنطق�ة بغ�رض)المغ�رب ل الص�حراء ل موريطاني��ا(امتداد الغرب العرب�ي 
إن هذه الرادة المبريالية الرجعية هي التي تجسدت في اتفاقيات مدري��د الخياني��ة ال��تي. إخضاعها و تعزيز السيطرة عليها

مري ية، و هي ال�تي يع�بر عنه��ا الحس��ن عن��دما يت ل��م ع��ن مح�ور ب��اريس
أ
مضيت تحت إشراف المبرياليتين الفرنسية و ال

أ
ا

.ل مدريد ل الرباط ل نواكشوط
ساس�ي ف�ي تنفي��ذ مخططاته�ا ف�ي الغ��رب��  2

أ
وكل�ت إلي�ه المبريالي��ة ال��دور ال

أ
إن الح م العميل ف�ي المغ�رب ال�ذي ا

وله��ا تص��فية ال �ف��اح المس��لح ال��ذي فج��ره الش��عب
أ
س��ياده و ا

أ
ه��داف ا

أ
ن��ه ع��اجز ع��ن تحقي��ق ا

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

ك��بر، بع��د اتفاقي��ات 1973الص��حراوي ف��ي س��نة 
أ
ف��ي وج��ه الس��تعمار الس��باني، و ال��ذي ل زال يخوا��ه إل��ى الي��وم بص��مود ا

.مدريد، اد القوات المل ية و الموريطانية
ك�ثر

أ
ك�ثر فا

أ
يضا، و يبرز كذلك، في عدم قدرته ا

أ
إن عجز الح م العميل في المغرب عن القيام بذلك الدور يرجع ا

جهزة القمع و الرهاب البوليسي، و بالرغم من مهزل��ة
أ
على توقيف نضالت الشعب المغربي المتصاعدة بالرغم من تقوية ا

حزاب البرجوازية المساندة للمخطط المبريالي ل الرجعي
أ
.البرلمان و ديماغوجية ال

زمتهم، و خطر توسع الم��د التح��رري ف��ي المغ��رب��  3
أ
مام عجز عملئها في الغرب العربي و تعمق ا

أ
إن المبريالية ا

و. و موريطانيا، تجد نفسها مضطرة إل�ى الت��دخل مباش��رة ف��ي الص��حراء الغربي��ة إل�ى ج��انب الق��وات المل ي��ة و الموريطاني��ة
ن هدفها الراهن هو تصفية قوات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب، بل و إبادة الشعب الصحراوي

أ
ا

تي الغ��ارات الجوي�ة. كشرط لحسم الصراع لصالح المخطط ال�ذي رس�مته ف�ي مدري�د
أ
و إن�ه لض�من ه�ذا المنظ�ور الوحش�ي ت��ا

ماي اد خي�ام ع�دد م��ن الص��حراويين الم��دنيين داخ��ل الص��حراء الغربي��ة، ي�ومين بع�د 5التي نظمها الطيران الفرنسي في 
يض��ا تت ��رر التهدي�دات بقنبل�ة مخيم�ات اللجئي��ن. ماي 3اصطدامه بمقاتلي الجبهة الشعبية يوم 

أ
ن ف�ي ه�ذا التج��اه ا

أ
كما ا

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

أ
إن الت��دخل الفرنس��ي ال

جم��ع 
أ
م��ام الع��الم ا

أ
ن: "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 ا اإ
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ينمــا كــان و حيــث مصــالحها مهــددة
أ
إن ه��ذا التص���ريح الس���تفزازي ه��و ل���وزير". الحكومــة الفرنســية مســتعدة للتــدخل ا

و إن��ه ليفص��ح ع��ن ال��دور الع��دواني ال��ذي تق��وم ب��ه المبريالي��ة الفرنس��ية الي��وم ا��د العدي��د م��ن حرك��ات. الخارجي��ة الفرنس��ية
ك�ثر من : التحرر العربية و الفريقية 

أ
جندي و اابط فرنسي اد ال��وطنيين التش��اديين، و 5000في التشاد حيث يقاتل ا

م�م المتح�دة و تق��ف بق�وة الس�لح ف�ي وج��ه المقاوم�ة الفلس�طينية، و ف�ي
أ
في لبنان حي��ث تتخط�ى الق�وات الفرنس��ية ق��رار ال

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

أ
"جنوب إفريقيا حيث تم�د النظ��ام العنص��ري با

بن��اء الش��عب المغرب��ي المرغمي��ن تح��ت ح ��م" الترانزال
أ
و تتدخل قواتها العدوانية لنقاذ موبوتو م��ن جدي��د، و تس��تعمل ا

ي��ام
أ
ش��قائهم ف�ي الص�حراء الغربي�ة، كم�ا ك�ان العه��د ا

أ
و ا�د ا

أ
الحسن العميل إلى دخول حروب امبريالية سواء ف�ي إفريقي��ا ا

نه بق�ي ف�ي الزايي��ر م�ا يق��رب ع��ن . الحماية
أ
جن��دي مغرب�ي ل�م يرجع�وا إل�ى المغ�رب من�ذ الس�نة 500و في هذا المجال نذكر ب�ا

وامر الضباط الفرنسيين
أ
.المااية، ليقاتلوا إلى جانب موبوتو تحت ا

ص�����بحت ف�����ي ظ�����ل التط�����ورات الجدي�����دة ال�����تي عرفه�����ا المعس����� ر
أ
و م�����ن الواا�����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 ال��دور دع��م. المبري��الي، تحت��ل الص��دارة ف��ي جبه��ة ال��دفاع ع��ن مص��الح الرا

مري ية
أ
سها الوليات المتحدة ال

أ
ن بي�ن. مختلف القوى المبريالية و على را

آ
و ن �تفي بمثال على ذل�ك التنس�يق الج��اري ال

ك�بر إل��ى جبه��ة
أ
ع��داد ا

أ
خ��رى و با

أ
بن��اء ش��عبنا م��رة ا

أ
مري ي��ة لنق��اذ موبوت��و، و ال��ذي ق�د ي�دفعون با

أ
رك��ان الح�رب الفرنس��ية و ال

أ
ا

مري ي�ة عل�ى ت��دخله ف�ي التش�اد
أ
إن��ه دور. الزايير، و كذلك برقيات التهاني التي تلقاه��ا الح ��م الفرنس�ي م�ن ط�رف الدول��ة ال

وسخ تقوم به فرنسا امن مواجهة عامة تخواها مختلف القوى المبريالية، كل حسب واعه الخاص لحصر و إجهاض
نظم�ة الرجعي��ة م�ن ا�ربات الش�عوب المناا�لة

أ
و بالفع��ل، خدم�ة. المد التحرري في إفريقيا و الوطن العربي، و حماية ال

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

.لواعها تحت الحماية المبريالية، و تبرير التدخلت العس رية المباشرة
مض�ى اتفاقي��ات س�رية م��ن ه�ذا الن��وع م�ع

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

أ
مام ال

أ
إن نظام الحسن العميل، ا

زمت��ه. المبريالية الفرنسية
أ
مام تصاعد نضالت الشعب المغربي، و صمود الشعب الصحراوي، و بمق��دار م��ا تتعم�ق ا

أ
إنه ا

جنبية
أ
و سواء باتفاقي��ات مدري��د ال�تي لزال��ت عدي�د. بمقدار ما يزداد قهره و تجويعه للشعب المغربي و تبعيته للمصالح ال

خ��رى تح��ت
أ
من بنودها سرية، و باتفاقياته العس رية السرية ك�ذلك م�ع المبريالي��ة الفرنس��ية، ق�د دف��ع ببلدن��ا خط�وات ا

جنبية اقتصاديا، سياسيا و عس ريا
أ
زي��د. السيطرة ال

أ
نه يوجد ببلدنا رسميا ا

أ
و بصدد التبعية العس رية يجب ان نعرف ا

ن��ه ف�ي العي��ون ا�من 450من 
أ
س�لحة المس��توردة، كم��ا ا

أ
فني عس ري فرنسي يعملون على ت��دريب الجي��ش المل �ي عل��ى ال

ركان الحرب المغربية الموريطانية المشتركة يساهم اباط فرنسيون في توجيه المعارك مباشرة
أ
م��ا بخص��وص التس��ليح. ا

أ
ا

مري ي�ة بتس��ليم الح ��م العمي�ل"كروتال "فنورد مثال له دللته و هو صفقة صواريخ 
أ
الفرنسية ال�تي ت �فل��ت المبريالي�ة ال

.لستعمالها الفعال" 130. هرقل س" طائرات 
ن الحسن العميل قد وا��ع ح م�ه المتعف��ن تح��ت الحماي��ة الفرنس��ية، مج�ددا خيان��ات

أ
و إن الوااح اليوم، هو ا

مثال عبد الحفيظ و عبد العزيز
أ
جداده العلويين ا

أ
ال�تي تق��ف الي�وم إل��ى ج��انب الق�وات المل ي��ة" الج��اغوار"و إن ط��ائرات . ا

لقنبلة الشعب الصحراوي الشقيق، ستتجه غدا ا�د الش��عب المغرب�ي لنق�اذ مص��الح المبريالي�ة و مص�الح ح ��م الحس��ن
.ال مبرادوري العميل
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و لن��ا م��ن بط��ولت ش��عبنا الماا��ية و ص��موده. ل ��ن مهم��ا تج��بر العت��اة، ف��إنهم ل��ن يفلت��وا م��ن نه��ايتهم المحتوم��ة
الحاار، و انتصار الشعب الفيتنامي و عديد م��ن الش��عوب عل�ى ق�وى المبريالي��ة و عملءه�ا، و تص��اعد الم��د التح��رري ف�ي

كبر اليقين على النصر للشعوب، مهما اشتدت شراسة ق�وة التخل��ف و الس�يطرة
أ
ب��ل إن اش�تداد شراس��ة. القارة الفريقية، ا

مام قوى التحرر
أ
.هذه القوى دليل على تخبطها اليائس ا

إنه نفس العدو الت��اريخي ال��ذي كاف��ح ا��ده. إن عدو الشعب المغربي، و عدو شعوب الغرب العربي وااح اليوم
ن يق��ف إل��ى. ش��عبنا من��ذ عش��رات الس��نين، إن��ه ح ��م الحس��ن العمي��ل و المبريالي��ة

أ
و إن ك��ل وطن��ي مخل��ص ل يم ن��ه إل ا

ج���ل القض���اء عل���ى الس���يطرة
أ
س���ها الش���عب الص���حراوي م���ن ا

أ
ج���انب ك�ف���اح الش���عب المغرب���ي و الش���عوب العربي���ة و عل���ى را

المبريالية و قهر عملئها في المغرب و في منطقة الغرب العرب�ي و تحقي��ق التح��رر ال�وطني ال�ديموقراطي لش��عوبها كخط�وة
سس ديموقراطية

أ
.نحو وحدتها على ا

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

ل ن شعبنا بالرغم من التضليل و الديماغوجية الرجعي��ة،. مضادة لمصالح الشعب المغربي و كل شعوب الغرب العربي
نه انطلقا من الواقع الملموس يصعد نضالته و ي افح يوميا سواء ف�ي الب��وادي

أ
ك�ثر جبهة العدو الحقيقي، و ا

أ
ك�ثر فا

أ
يرى ا

و المدن، اد السيطرة ال مبرادورية المبريالية
أ
.ا

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

أ
و ا

المخلصين لبلورة هذا الختيار بصفة واعية، و تنظيم كل طاقات شعبنا دفاعا ع��ن طموح��اته القريب��ة و البعي�دة، بغ��رض
عدائه، و مراكمة عوامل النتصار عليه و تحقيق التحرر الوطني الديموقراطي الشعبي

أ
.إفشال مخططات ا

!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 الإ
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مبريالية  الرد الشعبي على المؤامرة الإ
و  الرجعية في المنطقة

1978
مام"اللينينية المغربية - المنظمة الماركسية

أ
لى ال "اإ

هدافه ��  1
أ
مبريالي الفرنسي و ا التدخل العسكري الإ

ساس�ية للوا�عية، ف��إنه
أ
ن يغي��ر المعطي�ات ال

أ
إن التدخل العس ري الفرنسي ف�ي ص��راع الص��حراء الغربي��ة ب��دون ا

خ��رى زي��ادة خط�ورة توس�يع
أ
ثير مباش�ر م��ن حي��ث الزي�ادة ف�ي خط�ورة ه�ذه الوا�عية م�ن جه�ة، و م�ن جه�ة ا

أ
مع ذلك ل�ه ت�ا

. الحرب في كل المنطقة
نم��اط الغ��زوات الس�تعمارية ف�ي الماا�ي، فالذريع��ة نفس��ها ال�تي ت��م

أ
رق��ى ا

أ
يحدث هذا التدخل العس�� ري حس��ب ا

صبحت كلسي ية
أ
.الستناد إليها تعد جزءا من ترسانة ا

و الدعاي���ة لعملئه���ا ف���ي الرب���اط و
أ
ي تم���ويه للمبريالي���ة ا

أ
ه���داف الحقيقي���ة لمث���ل ه���ذا الت���دخل ف���إن ا

أ
بالنس���بة لل

.نواكشوط ل يم ن إخفاؤها
ن محمييهم��ا ه��م ف��ي كام��ل النحلل و

أ
ف��إذا ط��ارت المبريالي��ة الفرنس��ية لنج��دة ول��د دادة و الحس��ن الث��اني، فل

دن���ى م���ن متابع���ة
أ
ن يض���من الح���د ال

أ
ن نظ���ام ول���د دادة مه���دد بالس���قوط بي���ن عش���ية و ا���حاها لح���د ل يم ن���ه ا

أ
التعف���ن، ل

ن الق���وة العس��� رية المل ي���ة ت���ورطت ب���دون رجع���ة ف���ي ح���رب
أ
يض���ا ل

أ
اس���تغلل مع���دن الحدي���د الثمي���ن ف���ي الزوي���رات، و ا

نظم��ة الرجعي��ة لول��د دادة و الحس��ن الث��اني، ق��د ظه��را
أ
خي��ر رغ��م ك��ل حماس��هم المف��رط فال

أ
ن��ه ف��ي ال

أ
الص��حراء الغربي��ة، و ل

مين تطبيق الخطة المبريالية المسطرة في اتفاقيات مدريد
أ
.عاجزين لوحدهما عن تا

طار الستراتيجية العامة للمبريالية -الخطة المبريالية��  2 الرجعية في الصحراء الغربية في اإ
س��اس إم اني��ة تحقي��ق ب��ديل منس��جم للحض��ور الس��تعماري الفرن ��اوي ف��ي الص��حراء

أ
انبن��ى ه��ذا المخط��ط عل��ى ا

س���ها النظ���ام- الغربي���ة، بإقام���ة ت �ت���ل مغرب���ي
أ
موريط���اني يقس���م فيم���ا بين���ه ع���ن طريق���ه الص���حراء الغربي���ة، و ي ���ون عل���ى را

النظ��ام ال م��برادوري للحس��ن: المحل��ي ذل��ك الق��ادر عل��ى ا��مان حماي��ة المص��الح الس��تراتيجية المبريالي��ة ف��ي المنطق��ة 
سسة هذه الواعية. الثاني

أ
.و قد جاءت اتفاقيات مدريد لما

:بفضل هاته التفاقيات ت ون المبريالية قد امنت 
نظم��ة التقدمي��ة العربي��ة و الفريقي��ة و" قوي��ة"ان تت��وفر له��ا ركي��زة رجعي��ة - 1

أ
ن تش�� ل ثقل مض��ادا لل

أ
بإم انه��ا ا
.توظيفها ك�قاعدة للعتداء اد حركات التحرر في المنطقة

ن تبقى الم��وارد الواس�عة ل المعروف��ة- 2
أ
فوس��فاط،(و المحتم��ل وجوده��ا ف�ي الص�حراء الغربي��ة تح��ت مراقبته��ا - ا

سماك
أ
).حديد و بترول، سواحل غنية بال
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وس�ع للمبريالي�ة
أ
طماع تدخل ف�ي إط��ار مخط�ط ا

أ
ه�ذا المخط�ط ال�ذي تم�ت بل��ورته بع��د. زد على ذلك فإن هاته ال

.الهزائم المدوية في الهند الصينية هدفه تفادي هزائم جديدة على نطاق واسع في إفريقا و العالم العربي
ول عل�ى ق�وة المبريالي��ة عل��ى المس�توى القتص��ادي و العس�� ري و ق��درتها عل��ى الض��غط و العت�داء، و

أ
إن�ه يس�تند ا

وسط و إفريقيا
أ
.في المقام الثاني يستند على الركائز الرجعية المحلية في الشرق ال

طلسي إل�ى المحي�ط الهن��دي و م�ن البح�ر المتوس�ط
أ
بهذه الطريقة تحاول المبريالية حصر إفريقيا من المحيط ال

وس��ط
أ
س الرجاء الصالح داخل قوقعة حقيقية، و العمل بنف�س الطريق�ة ف�ي الش�رق ال

أ
م�ا ه�و جدي�د نس��بيا ف�ي ه�ذه. إلى را

. الستراتيجية هو إدماج قوي للمنطقتين الفريقية و العربية
قبل ذلك لعبت إسرائيل في المااي حصان طروادة المبريالية العالمية في إفريقي��ا انطلق��ا م��ن مح��ور بريتوري��ا
وراق��ا

أ
بي��ب، و الي��وم م��ا زال ه��ذا المح��ور مس��تمرا، ل ��ن ت��دخل المبريالي��ة عل��ى ص��عيد الق��ارة الفريقي��ة يس��تعمل ا

أ
ل ت��ل ا
نظم��ة الرجعي��ة العربي��ة : جدي��دة 

أ
نظم��ة الرجعي��ة العربي��ة) غي��ر الفريقي��ة(ب��ترودولر ال

أ
المغ��رب،(الفريقي��ة - و جي��وش ال

حس��ن ص��ورة له��ذا ال��دور الفريق��ي له��ذا التح��الف. العنص��ري لجن��وب إفريقي��ا) المعق��ل(و ف��ي الخلفي��ة ) مص��ر، الس��ودان
أ
و ا

.اللوجستيك فرنسي، جنود مغاربة، طيارون مصريون، تمويل سعودي: المقدس يقدمها التدخل في الزايير 
وسط، هذا التنسيق، حيث الم ون��ات

أ
ك�ثر نشاطا في العالم العربي و الشرق ال

أ
إن هذا التحالف المقدس، هو ا

ساس��ية في�ه ه�ي الق��وة العس�� رية الص��هيونية و الق�وة العس�� رية و المالي��ة للعربي�ة الس�عودية و إي�ران، ق�د س��مح بتهيي��ئ
أ
ال

همية الستراتيجية ل تحتاج إلى توايح
أ
. عودة قوية للمبريالية في منطقة، حيث ال

:إن هدف المبريالية يتمثل في إيقاف المد الثوري الذي يهدد العالم العربي 
ك�ثر خطورة على مصالحها- 1

أ
.الثورة الفلسطينية و الثورة العمانية: بخنق البؤرتين ال

و الرتشاء- 2
أ
نظمة التقدمية القائمة عن طريق القوة و المؤامرة ا

أ
.لتصفية ال

دوات فعالة لمواجهة الحركة الشعبية- 3
أ
نظمة البرجوازية لتصبح بدورها ا

أ
.لتقوية انزلق اليمين الرجعي لل

س�يس ك�تل�ة إس��رائيل
أ
ن، ه�و عملي��ا ك�ذلك م�ع تا

آ
خارج التقلبات و التفاصيل، فهذا المخطط الذي يتم تطبيقه ال

نظمة الرجعية العربية في مرحلتها العليا
أ
.ل ال

إن الزي��ارة المش��هورة ال��تي ق��ام به��ا الس��ادات ل��بيغين، رغ��م جانبه��ا الستعراا��ي، لي��س إل عنص��را رمزي��ا لس��يرورة
ت تتحرك منذ 

أ
.1967بدا

نظم���ة الرجعي���ة و البورجوازي���ة ا���د
أ
م���ام الع���دوان الص���هيوني، ك���ان انقلب ال

أ
نظم���ة البرجوازي���ة ا

أ
فبع���د انه���زام ال

فف�ي ه�ذا. و الحرك�ة الوطني�ة اللبناني��ة وانته��اءا بالستس�لم و التح��الف المعل��ن م�ع إس��رائيل) عم�ان(المقاومة الفلس�طينية 
.السياق العربي ل الفريقي يجب واع المخطط الذي يستهدف الغرب العربي و شعوبه

مقاومة الشعب الصحراوي تفشل المخطط المبريالي الرجعي ��  3
فش�ل جي�دا مخطط�ات المبريالي�ة ف�ي منطق�ة الخلي�ج، و كم�ا

أ
و في نفس الوقت، فإن صمود المقاوم�ة العماني��ة ا

حبطت المؤامرات المحاكة اده
أ
زالت القناع و ا

أ
ن مقاوم�ة. هو الحال بالنسبة لمقاومة الشعب الفلسطيني الشرسة ا

أ
كم�ا ا

فش��لت خططه�م
أ
ي اعتب��ار عن�د الم�وقعين عل�ى اتفاقي��ات مدري�د و ح�امييهم، ق�د ا

أ
الش�عب الص�حراوي، ال�تي ل��م ي ��ن له�ا ا

.تماما
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م�ر بمقاوم��ة بلغ��ت
أ
نه سي ون صيدا س�هل لجي��ش الحس��ن الث��اني، ق��د واج��ه ال

أ
إن هذا الشعب الذي كان يعتقد ا

.درجة جعلت المبريالية الفرنسية تسرع إلى نجدة محمييها
.بطبيعة الحال، و كالعادة، يعزى الفشل دائما إلى قوة خارجية

ه�ذه الحج�ة التافه�ة و المهترئ�ة ل�م. فجبهة البوليس��اريو ليس�ت إل جماع�ة م�ن المرتزق��ة يؤطره�ا الجي�ش الجزائ��ري
نصار سياسة النعامة

أ
.تعد تقنع سوى الشوفينيين المتطرفين و ا

بالنسبة لمجموع الشعب و القوى التقدمية في الع��الم، و بالنس��بة للش��عبين الش��قيقين المغرب��ي و الموريط��اني،
المغ��رب و: رغ��م الدعاي��ة المس��مومة للرجعي��ة و الش��وفينيين، ف��إن الص��راع ف��ي الص��حراء الغربي��ة لي��س ص��راعا بي��ن ال��دول 

خ��رى
أ
م��ر يتعل��ق باعت��داء نظ��امين رجعيي��ن ا��د. موريطاني��ا م��ن جه��ة، و الجزائ��ر م��ن جه��ة ا

أ
م��ر لي��س ك��ذلك، ب��ل ال

أ
إن ال

.شعب و مقاومة شرعية لهذا الشعب
إن جبه��ة البوليس��اريو بع��د ه��ذا العت��داء و بع��ده، ق��د ظه��رت كانبث��اق و تع��بير ع��ن إرادة ك�ف��اح مس��تقل للش��عب

.الصحراوي اد السيطرة الستعمارية الفرن اوية، و في نفس الوقت اد السيطرة الرجعية المغربية ل الموريطانية
ن ك�ف���اح الش���عب الص���حراوي ه���و ذو خاص���ية تقدمي���ة مض���ادة

أ
إذا ك���انت هن���اك حاج���ة الي���وم إل���ى توا���يح كي���ف ا

و يج��ب.للمبريالية، فإن تدخل المبريالية الفرنسية إلى جانب الحسن الث��اني و ول��د دادة يت ل��ف بتق��ديم ه��ذا التوا��يح
ن تتبنى هذه الحقائق

أ
.على القوى التي تدعي ال �فاح المعادي للمبريالية في المغرب ا

ف�اق الثوري��ة المفتوح�ة، م�ن خلل تط��ور نض��ال الش�عب
آ
فل يم ن ادع��اء النض�ال الث��وري و قل��ب ظهرالمج��ن لل

زم�ة النظ�ام ال م��برادوري للحس�ن الث�اني، و ص�عود نض�الت
أ
الص�حراوي، و م�ن خلل احتض��ار نظ�ام ول�د دادة و تعمي��ق ا

.الجماهير الشعبية في المغرب و تجديرها

زمة نظامي ولد دادة و الحسن الثاني ��  4
أ
: ا

خي��ر
أ
ن ه�ذا ال

أ
ح�د الي�وم ي�دعي ا

أ
ن�ه ل ا

أ
ليس من الضروري التح�دث بإس��هاب ح�ول وا��عية النظ�ام الموريط��اني، ل

ن ي���ؤدي ثم���ن ح���رب غي���ر عادل���ة و قاتل���ة ا���د الش���عب
أ
دن���ى دع���م م���ن الش���عب الموريط���اني ال���ذي يرف���ض ا

أ
يت���وفر ل���ديه ا

خوة
أ
.الصحراوي الذي تربطه معه روابط ال

إن نظ���ام ول���د دادة، ه��و عملي���ا مس���نود بالمبريالي���ة الفرنس���ية، و موا���وع تح���ت الوص���اية الداري���ة و العس��� رية
.الشديدة للحسن الثاني

ك�ثر، فالشعب المغربي يؤدي بدوره ثمن ح��رب
أ
ك�ثر فا

أ
في بلدنا، فإن تحمل عواقب الحرب تزايد الحساس به ا

خ�وة م�ع ب��اقي ش�عوب الغ�رب العرب�ي ال��ذي تربط�ه مع�ه ماا�ي
أ
ل يرغب فيه�ا و ل تتلءم م�ع طموح�اته ف�ي الوح�دة و ف�ي ال

ج��ل تغيي��ر ج��دري نف��س
أ
وا��اع الراهن��ة حي��ث ي��واجه ف��ي نض��اله م��ن ا

أ
م��ن النض��ال المش��ترك ا��د الس��تعمار و رواب��ط ال

عداء الذين يواجههم الشعب الصحراوي و الشعب الموريطاني
أ
.ال

جل توس��يع و ت��دعيم س�يطرة الع��دو واس��تغلله،
أ
بناء شعبنا في حرب قامت من ا

أ
لقد تمت التضحية بمئت من ا

ج��ل اس��ترجاع الص��حراء"زي��ادة عل��ى ذل��ك ف 
أ
ج��ل اب��تزاز الطبق��ات" الحمل��ة م��ن ا

أ
ص��بحت ذريع��ة ديماغوجي��ة ك��برى م��ن ا

أ
ا

ك�ثر
أ
ك�ثر فا

أ
 .ال ادحة لتمويل الحرب، و تفرض عليها سياسة اقتصادية ذات طبيعة رجعية تتفاقم ا
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الستغلل الشرس للشعب المغربي��  5
و

أ
عم���ال المربح���ة ج���دا، س���واء بالنس���بة لل م���برادوريين النهمي���ن ا

أ
ص���بح المغ���رب ممل ���ة المض���اربات و ال

أ
لق���د ا

قلي��ة. الحت ارات المبريالية و بترودولر المارات و العربية السعودية
أ
هذه السياس��ة الرجعي��ة ت��ؤدي إل��ى اغتن��اء ف��احش ل

ص��حاب الم��ال و المعمري��ن الج��دد و تفقي��ر للطبق��ة العامل��ة
أ
فحس��ب الحص��ائيات الرس��مية الي��وم ف��ي المغ��رب، ف��إن. م��ن ا

قل من % 20
أ
ك�ثر فقرا من الس ان تقتسم ا

أ
ك�ثر غنى تملك % 20من الناتج الوطني، بينما % 7ال

أ
%.65من ال

ساس���ية، فالطبق���ة ال مبرادوري����ة تتع����اطى لمص����اريف كمالي���ة، و الب���ذخ
أ
ف���ي مغ���رب التض����خم و نق����ص الم���واد ال

ك�ثر حرمان����ا ال����ذي ل ي����وازيه إل ش����راهة و تب����ذير الس����تغلليين و
أ
الص����ارخ للطغ����اة الرجعيي����ن مقاب����ل الفق����ر و المجاع����ة لل

.محظوظي النظام
ن 

أ
س��ر تش��ير إل��ى ا

أ
ك�ثر غن��ى تس��تولي عل��ى % 10إن الحص��ائيات الرس��مية ح��ول اس��تهلك ال

أ
، بينم��ا%25م��ن ال

ك�ثر فقرا تتقاسم % 90
أ
%.33من ال

.إن واعية مثل هذه تترجم تصاعد و احتداد الصراع الطبقي في بلدنا
فخ��ارج ه��ذه الفئت العلي��ا و المتوس��طة للبرجوازي��ة المحلي��ة ال��تي تس��تفيد م��ن فت��ات ه��ذه السياس��ات الرجعي��ة،

سباب ت �تي ية بمراعاة جانبها، فإن باقي الش��عب المغرب�ي 
أ
الطبق�ة العامل�ة و جم�اهير: حيث يقوم نظام الحسن الثاني ل

. الفلحين و التجار الصغار و الصناع و جماهير الشباب تتحمل ثقل هذه السياسات

:احتداد الصراع الطبقي��  6
إن احت��داد الص��راع الطبق��ي ه��ذا تت��م ترجمت��ه م��ن جه��ة، م��ن خلل تعمي��م القم��ع السياس��ي و بمزي��د م��ن تص��لب
راا��ي ص��غار الفلحي��ن لص��الح

أ
النظ��ام الرجع��ي و الباطرون���ا تج��اه المط��الب العمالي��ة، و م��ن خلل تس��ريع سياس��ة ن��زع ا

سمالية ال بيرة لل ومبرادور و وكلئهم و لصالح الحت ارات الزراعية ل الص��ناعية، و م��ن خلل انتق��اء عني��ف
أ
المل ية الرا

.و ك�ثيف ابتداءا من باب المدرسة
ك�ثر

أ
ك�ثر فا

أ
ش اله ا

أ
.إن احتداد الصراع الطبقي هذا، يترجم بالمقابل بجواب شعبي يتوسع و يتجدر في ا

خيرة ناا��لت ب ��ل شراس��ة ا��د ت��دهور قوته��ا الش��رائية، و
أ
إن الطبقة العاملة، خصوصا خلل الثلث سنوات ال

جل انتزاع حقوق نقابية
أ
.اد التسريح، و من ا

يام الارابات تضاعفت مابين 
أ
ل��ف س�نة 190من  ( 1976و  1974فحسب المصادر الرسمية نفسها، فإن عدد ا

أ
ا

لف سنة  360إلى  1974
أ
).1976ا

طلق�ه الحس�ن الث��اني" الس�لم الجتم�اعي"لقد كان جواب الطبقة العاملة نضاليا عل�ى الن�داء ال�ديماغوجي 
أ
.ال�ذي ا

بن��اك(لقد مست هذه الارابات كل القطاعات 
أ
و الفلح��ون). صناعة التعدين، الص��ناعات الغذائي��ة، النق��ل، البري��د، ال

سمالية العالمية يدافعون بض��راوة ع��ن حق��وقهم المش��روعة، م��ن
أ
احايا سياسة موجهة كليا نحو تلبية حاجات السوق الرا

ولد عق��ب م�ن منطق�ة تم�ارة 
أ
ولد خليفة إلى انتفااة قبائل وللدة، ولد بوش�عيب، ا

أ
).ق�رب العاص�مة الرب��اط( انتفااة ا

خيرة في البوادي المغربية حافلة بالنضالت
أ
.لقد كانت السنوات ال

ك�ثر من المدن، ك�ان الجه��از الداري و البوليس�ي حاا�را ف�ي ك�ل م �ان و ك�ان ل يرح��م،
أ
كيد، ففي البوادي ا

أ
بالتا

ل ��ن، ل الني��ر القمع��ي ال��ذي يثق���ل عل��ى. ف ��ل انتفاا���ة يق��وم به���ا الفلح��ون يتمخ��ض عنه���ا قتل��ى و العدي��د م��ن الجرح��ى
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ج��ل
أ
ش�� اله يوق��ف الفلحي��ن ال��ذين ق��رروا النض��ال خط��وة خط��وة م��ن ا

أ
الفلحي��ن و ل التهدي��د و ل العن��ف الرجع��ي ب ��ل ا

. الموظفون الصغار، المدرسون، التلميذ و الطلبة: حقوقهم المشروعة، و نفس الشيئ بالنسبة ل ل طبقات شعبنا 
و تقدم الشبيبة المدرسية خصوصا نموذجا عن ك�فاحية لم يسبق الطعن فيها، و هذا لي�س غريب��ا ف�ي بل�د حي��ث

قل من 
أ
ك�ثر من نصف س انه سنهم ا

أ
ن  20ا

أ
طفال مابين  1,5سنة، و حيث ا

أ
سنة يرمى بهم خارج 13إلى  7مليون من ال

ك�ثر ارتفاعا في العالم .المدرسة
أ
ميين ال

أ
ك�ثر من ( و حيث تعيش نسبة ال

أ
 %).80ا

تعلي��م. في كل سنة، يقوم النظام الرجعي بتعميق الطابع الظلمي و اللديموقراطي لسياسته في مجال التعلي��م
ص��حاب المتي��ازات 

أ
بن��اء الطبق��ات ال ادح�ة، و م��دارس البعث�ة الفرنس��ية و الم��دارس الخاص��ة ل

أ
م��ن ع�دد% 20( متدهور ل

ك�ثر من ثلثي التلميذ المسجلين في البتدائي ل يلجون الثانوي)التلميذ مسجلون في القطاع الخاص
أ
.، ا

ص���بحت الم���دارس ف���ي المغ��رب خزان���ا موجه���ا
أ
هن���اك مع��دلت مالتوس���ية لجتي���از المتحان���ات و الب الوري���ا، لق���د ا

حس��ن ح�ال ف 
أ
ن الوا�عية ف�ي الجامع�ة ليس��ت ا

أ
ط��الب مغرب�ي 45085لتضخيم صفوف العاطلين و تدفق الهج�رة، كم�ا ا

طير
أ
حيان إل��ى) مدرس1387(يخضعون لنظام امتحان الب الوريا بدون تا

أ
ك�ثرال

أ
و بدون وسائل بيداغوجية كافية تقود في ا

ن يس��اهم ف��ي ت ��وين الطلب��ة عل��ى
أ
طري��ق مس��دود، منتج��ة ف��ي المس��تقبل الع��اطلين ح��املي الش��هادات، ف ��ل م��ا يم ��ن ا

الف ر النقدي فهو محظور، و كل تعلي��م حام�ل لمض�مون إديول�وجي واا�ح يعه�د ب�ه إل�ى رجعيي��ن بالض��رورة، يت��م جلبه�م
وسط، فجواب الطلبة، ردا على هذه الواعية، كم��ا بالنس��بة لرف��اقهم تلمي��ذ

أ
حيان لهذا الغرض من الشرق ال

أ
ك�ثر ال

أ
في ا

.و اعتقال مس��ؤوليه 1973سنة "التحاد الوطني لطلبة المغرب"الثانويات، مقاومة جريئة، و هذا رغم المنع الذي ارب 
خي���رة، ال���تي كلف���ت ق���تيلين و مئت م���ن المعتقلي���ن م���ن الحرك���ة الطلبي���ة، عل���ى ق���وة

أ
و تش���هد نض���الت م���اي ل يوني���و ال

.النضالت في الجامعة و تعلق الطلبة الثابت بالتحاد الوطني لطلبة المغرب و توجهه التقدمي

:القمع السياسي ��  7
يض�ا اش��تداد القم�ع السياس�ي، فالجه��از البوليس�ي للنظ��ام

أ
إن تطور الصراع الطبقي و احتداده ف�ي بلدن��ا ي�ترجمه ا

ج����ر تلح����ق و تط����ارد و دون ت����وان المناا����لين الماركس����يين ل اللينينيي����ن و
أ
الرجع����ي و العص����ابات الفاش����ية المدفوع����ة ال

فق��د انض��اف عب�د اللطي��ف زروال، عم�ر ب��ن جل�ون،. التقدميين المنبثقين من تطور و تجدر الحركة الجماهيرية في بلدنا
س�ماء العدي�دة لش�هداء نض��ال الش��عب المغرب�ي ا�د دك�تاتوري�ة نظ�ام الحس�ن

أ
بعد المه�دي ب��ن برك�ة و عم�ر ده �ون إل�ى ال

خ���رى، خض���ع المئت للتع���ذيب و العتق���ال ف���ي الس���جون و المراك���ز . الث���اني
أ
ل ���ن داخ���ل. للنظ���ام" الخاص���ة"م���ن جه���ة ا

السجون نفسها، فقد تم العمل على إسماع صوت هؤلء الثوريين للتع�بير ع�ن إيم��انهم الراس��خ بانتص��ار الش��عب المغرب�ي
طلقه معتقلو القنيطرة لبرهان جديد على هذا الصرار

أ
خير عن الطعام الذي ا

أ
.اد قامعيه، و إن الاراب ال

حزاب البرجوازية��  8
أ
:ديماغوجية النظام و دور ال

زمة النظام الرجعي الغارق ف��ي ح��رب الص��حراء الغربي��ة،
أ
إن تصاعد النضالت الشعبية هذا، و تجدرها المرتبط با

ل") النتخاب��ات"، "النفت��اح"يمثل الخاصية الرئيسية لتطور الصراع الطبقي في بلدنا، فالعمليات الديماغوجية للنظام 
ساس���ي ف���ي حي���اة بلدن���ا و إخف���ائه

أ
ن تغط���ي عل���ى م���ا ه���و ا

أ
ي الع���ام. يم ���ن ا

أ
س���اس إل���ى ال���را

أ
إن ه���اته المن���اورات موجه���ة بال

ص�بحت لس�ان
أ
ح�زاب ا

أ
ح�زاب البرجوازي��ة نص��ف ه�امش للعم�ل السياس�ي، فقي�ادات ه�ذه ال

أ
بالخارج، و ته�دي لقي�ادات ال
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

حال فئت من البرجوازية التي تجني فتات النظام ال مبرادوري، ل تتطلع إل إلى التعاون مهما ك�ان تافه��ا، فقي��ادة ح��زب
مين�ه الع�ام يقي��م ف�ي

أ
ن ا

أ
الستقلل انتدبت كبار قادتها إل�ى الح وم�ة، و ح�زب التق�دم و الش�تراكية ي�رى ك�ل ش�يئ وردي��ا ل

ح�د المحركي��ن الرئيس��يين للتح��الف الج��اري
أ
ما التحاد الشتراكي للقوات الشعبية فهو ك��ل ه�ذا مجتمع�ا، فه�و ا

أ
البرلمان، ا

م��ع الحس��ن الث��اني و ا��حيته، عل��ى مس��توى قي��ادته و قائ��ده الرئيس��ي بوعبي��د ال��تزام ت��ام بالتع��اون، و عل��ى مس��توى قاع��دة
.الحزب فيسود الليقين و التخبط وسط جزء كبير من المناالين

وا��اع ف��ي الص��حراء الغربي��ة، ه��ي هن��ا لت��بين
أ
يض��ا تط��ورات ال

أ
إن اغتي��ال عم��ر ب��ن جل��ون، و القم��ع الي��ومي، و ا

ان الخ��ط ال��ذي انخ���رط في��ه الح��زب ل يجي��ب عل��ى تطلع��ات الش��عب" لقاع��دة التح��اد الش��تراكي"للمناا��لين الش��عبين 
ن ه�ذا ال��وعي ال��ذي

أ
المغرب��ي، و ل يس��مح بمواجه��ة الع��دو الرجع��ي و المبري��الي، و ل ��ن ب��الع س، وم��ن الض��روري الي��وم ا

فعال
أ
 يستيقظ تتم ترجمته إلى ا

أ
.بدا

فاق النضال في المغرب و في الغرب العربي��  9
خ
ا

إن ال �فاحية المتنامية للجماهير الشعبية بالمغرب، و تطور نضال تح��رر الش��عب الص��حراوي، و رف��ض الش��عب
خرى عجز نظام الحسن الثاني و انهيار نظام ولد دادة،

أ
الموريطاني لواعية من نوعية استعمارية من جهة، و من جهة ا

لة وح��دة
أ
ف ل هذه الشروط هي بش ل وااح ملئمة للقوى الثورية للش�عوب الثلث��ة ف�ي الغ�رب العرب�ي، و م�ن تم�ة مس�ا

ساسية و مستعجلة في بلدنا
أ
لة ا

أ
.عمل هذه القوى الثورية على صعيد الغرب العربي مسا

ن���ه يوج����د قم���ع و عراقي����ل م���ن ك���ل
أ
ف���الظروف ق����د اجتمع����ت لنطلق���ة جدي���دة للنض���الت الش����عبية، ص���حيح، ا

ن
أ
ن يحت��ل الص��دارة ه��و الطاق��ة الثوري��ة لش��عبنا ال��تي ه��ي عظيم��ة و ال��تي ل يم ��ن للقم��ع ا

أ
ش�� ال، و ل ��ن ال��ذي يج��ب ا

أ
ال

. يطفئها
ن ي ونون حاا��رين ب ��ل

أ
يضا فمهمة الماركسيين اللينينيين هي الندماج بعمق شديد بالجماهير، و عليهم ا

أ
و ا

نش��اط ف��ي نض��التها، و ان يخلق��وا الظ��روف لت ��ون نض��التهم منظم��ة و موجه��ة، فع��بر ه��ذا ال �ف��اح و م��ن خلل��ه تتص��لب
نوية الطليعية للبروليتاريا المرت زة على وحدة الطبقة العاملة و الفلحين

أ
.ال

ن يس��مح الي��وم بتجمي��ع ف��ي جبه��ة واس��عة نض��ال الق��وى المنخرط��ة
أ
إن تط��ور الص��راع الطبق��ي ف��ي بلدن��ا، يم ��ن ا

يضا في هذا التجاه
أ
ة في الصراع اد الرجعية و المبريالية، و من واجب الحركة الماركسية ل اللينينية العمل ا

أ
.بجرا

لة ف���ي ه���ذه المرحل���ة، ه���و ع���زل الع���دو الرئيس���ي و إا���عافه ب ���ل الق���در المم ���ن و م���واجهته ب ���ل الق���وى
أ
فالمس���ا

.المناالة التي تتطلع إلى تغيير جدري
ساس إلى مايلي

أ
:إن برنامج النضال المباشر في الوقت الحاار وااح و يم ن إرجاعه بال

جل تلبية مطالب الشعب المغربي ف�ي مج��ال الحري�ات الديموقراطي�ة - 1
أ
س��ها إطلق س��راح(النضال من ا

أ
عل�ى را

وا��اع المادي��ة و المعنوي��ة)المعتقلي��ن السياس��يين و الع��تراف بش��رعية التح��اد ال��وطني لطلب��ة المغ��رب
أ
، و ف��ي مج��ال ال

جور، الشغل، الصحة، الضرائب، الس ن (
أ
جل تعليم شعبي ديموقراطي و معرب( في مجال التعليم ، و ...)ال

أ
).من ا

)سبتة ل مليلية و الجزر الجعفرية( النضال اد بقايا الستعمار - 2
ح�واض المبريالي�ة و الص�هيونية ف�ي بلدن��ا 

أ
ش� ال ال

أ
، و)قواع�د، تنظي�م، خ�براء، مص�الح اقتص�ادية( اد ك�ل ا

و إفريقية
أ
خرى عربية ا

أ
ش ال استعمال بلدنا ك�قاعدة للعتداء اد شعوب ا

أ
.اد كل ا
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ن يتضمن في الظروف الحالية
أ
يضا ا

أ
:إن برنامج النضال، ل ي ن ون منطقيين، يجب ا

النضال اد انخراط الجيش المل ي في الصحراء الغربي�ة، و دع�م النض��ال المش�روع للش�عب الص��حراوي م�ن- 1
جل تحرره

أ
.ا

النض��ال ا��د سياس��ة الحس��ن الث��اني الحربي��ة ال��تي تعم��ل عل��ى محاول��ة إث��ارة ح��رب بي��ن الش��عبين الش��قيقين- 2
.اد المبريالية) الشعب الجزائري ( المغربي و الجزائري، و تهديد م �تسباته 

ن ي ��ون ف�ي
أ
ن نقوله��ا ب ��ل وا�وح، إل ا

أ
خيرتي��ن، ل يم �ن، و يج��ب ا

أ
إن كل غموض ح��ول ه��اتين النقط��تين ال

.خدمة لعبة الرجعية و المبريالية
خيرتي��ن، سيش�� ل

أ
و على الع س من ذلك، إذا التفت القوى الموحدة حول هذا البرنامج بم��ا في�ه النقط��تين ال

فق��ا نض��اليا جلي��ا و واا��حا، و س��تفتح الطري��ق نح��و
أ
ن ه��ذه الوح��دة س��تفتح ا

أ
ذل��ك وح��ده هزيم��ة ثقيل��ة بالنس��بة للع��دو، ل

جله��ا ل��ن يتوق��ف الماركس��يون اللينيني��ون ع��ن النض��ال، عل��ى اعتب���ار وح��دة نض��ال ك��ل الق��وى
أ
وس��ع، و ل

أ
وح��دة نض���ال ا

خ�ذ بعي��ن العتب��ار، ف�ي نف��س ال�وقت، البع�د القليم�ي للنض�ال ا�د نف��س
أ
الثوري�ة ف�ي الغ�رب العرب�ي عل�ى قاع�دة برنام��ج يا

عداء، و البعد الوطني لنضال كل شعب حسب ظروفه الخاصة
أ
.ال

الروابط التي نسجت عبر التاريخ بين الشعوب المغربي��ة و الموريطاني��ة و: إن كل شيئ يدعو إلى وحدة النضال 
ش�� ال الس��يطرة و

أ
فق النضال المستقبلي الذي س��يخلص الغ��رب العرب��ي م��ن ك�ل ا

أ
الصحراوية اررورات الواع الحالي و ا

.الوجود المبريالي والرجعي
م��ة

أ
ن ي��دخل ف��ي إط���ار نض��ال ش��عوب المغ��رب العرب��ي و ك��ل ال

أ
إن نض��ال ش��عوب الغ��رب العرب��ي نفس��ه يج���ب ا

خص م��ع نض��ال الش��عب
أ
العربي��ة ا��د الس��يطرة المبريالي��ة و الرجعي��ة و الص��هيونية، و عل��ى التض��امن ف��ي ال �ف��اح و ب��ال

جل التحرر
أ
. الفلسطيني و العماني من ا
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جل وحدة شعوب الغرب العربي ضد المبريالية
أ
من ا

جل وحدة مغرب الشعوب
أ
من ا

 
1978

مام"اللينينية المغربية ــ المنظمة الماركسية
أ
لى ال "اإ
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  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

إن المخطط المبري��الي و الرجع��ي يؤس�س لح�ق المغ�رب ف�ي محاول�ة تحوي��ل الغ��رب العرب�ي إل�ى قاع�دة اعت�داءات
جل تهييئ حرب اد الجزائر

أ
.دائمة اد شعوب المنطقة و إفريقيا، من ا

س��يس ل�ه
أ
ترى المبريالية الفرنسية و نظام الحس��ن ال م��برادوري مخططهم�ا التعس�في ف�ي اللح�اق، ال��ذي ت��م التا

 الس��تعمار. عن طريق اتفاقيات مدريد، قد ب��اء بالفش��ل ال ام��ل نتيج��ة النض��ال التح��رري للش��عب الص��حراوي
أ
و ه �ذا ب��دا

.الجديد يعود لسياسة المدافع
ح���زاب البورجوازي���ة نف���س اللزم���ة ح���ول مش���روع الس���تغلل المش���ترك

أ
و تع���زف البورجوازي���ة ال مبرادوري���ة و ال

ساس�����ية للنض�����ال ال�����وطني/ لخي�����رات الص�����حراء م�����ع الجزائ�����ر
أ
زقه�����ا، مس�����تمرة ب�����ذلك ف�����ي تجاه�����ل الحقيق�����ة ال

أ
كمخ�����رج لما

للص��حراويين، فالتح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية ط��ور، مع��ززا ف��ي ذل��ك بدراس��ة للقتص��ادي فت��ح ا ولعل��و، مفه��ومه
جل 

أ
.مش ل الصحراء " تجاوز"لمغرب الدول، من ا

زق تحالف البورجوازية ال مبرادورية و
أ
دلة، إلى ما

أ
تشير المرحلة التاريخية الراهنة لنضال شعوب المنطقة، بال

ج�ل تلبي�ة مص�الحهما الطبقي�ة و ش�هيتهما، يت��م اللج�وء إل�ى التعبئ�ة الش�وفينية و
أ
يمين البورجوازية الوطنية، و التي م�ن ا

ليب شعبنا اد الشعب الجزائ��ري
أ
و.فباس�م م�ا ي��دعونه بعقلني��ة ت�دبير ال�ثروات، يغرق��ون ف�ي ح�رب إلحاقي�ة. الجرامية بتا

باسم الوحدة العربية يقسمون شعوب المنطق�ة، و يدوس�ون عل�ى ح�ق تقري��ر المص�ير لواح�د م�ن ه�ذه الش�عوب، و باس��م
.وحدة المغارب يزرعون الحرب

دخ���ل النض���ال الح���الي للتح���رر ال���وطني للش���عب الص���حراوي بع���دا جدي���دا لش���عوب المنطق���ة، و لتطلعاته���ا
أ
لق���د ا

فق التاريخي لمغارب الدول
أ
نه مستحيل، بالنظر إلى التط��ور السياس��ي ف��ي- للوحدة، و لل

أ
مر يثبث ا

أ
في الحقيقة، هذا ال

ن اللح���اق
أ
س���نوات الس���تينات للوا���عية داخ���ل ك���ل دول���ة ف���ي المغ���ارب، المغ���رب، الجزائ���ر، ت���ونس، ليبي���ا، و الح���ال ا

م�����ن خلل- التعس����في للص����حراء، ق����د خل����ق ش�����روطا جدي����دة لتج�����ذر النض�����ال ف����ي ه����ذه المنطق����ة م�����ن الغ�����رب العرب�����ي 
إن نض��الت ش��عوب ه��ذه المنطق��ة، باعتباره���ا من��ذ. ، لمجم��وع النض��الت ال��تي تتط���ور بالمنطق��ة)تج���ذير فعل��ي(التج��ذير

شد الرتباط بعضها ببعض اد نف��س الع�دو 
أ
ن، مرتبطة ا

آ
الرجعي��ة المحلي�ة المغربي�ة، ال�تي تطب�ق مخط�ط المبريالي�ة: ال

خرى، فإن الوحدة الجدلية لنض��الت ش��عوب الغ��رب العرب��ي، ت م��ن ف��ي إنش��اء. في المغارب
أ
ن، ولحقبة طويلة ا

آ
ه ذا ال

إن الث��ورة. جبهة النضال، تعزيزها و لحمها اد البورجوازيات التي تريد إنشاء مغرب الدول على حساب مغرب الش�عوب
.في الغرب العربي، هي المرحلة التي تؤدي إلى وحدة شعوب المغرب العربي

 
حركة التحرر و وحدة المغرب الكبير) 1

م���ل العمي���ق ف���ي الوح���دة المغاربي���ة يس���تمد ج���ذوره بعي���دا ف���ي التاري���خ
أ
ساس���ه عل���ى التض���امن. إن ال

أ
و ق���د ق���ام ا

ف��اق
آ
المغاربي في النضال المشترك اد المحتل الستعماري في القرن الثامن عشر و التاسع عش�ر، ل ��ن ل��م يت��م تط�وير ا

و من المغرب إلى المش��رق، عل��ى امت��داد. الوحدة المغاربية، إل في القرن العشرين في النضال اد المحتل الستعماري
ا���د الع����دو- بش���� ل بطي���ئ- رب����ع ق����رن، ف����إن العلق���ات التاريخي����ة والجيوسياس����ية م���ن التض����امن العرب���ي ك����انت تنبث����ق

. المشترك
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خ�د التض��امن ش� ل منظم�ا م�ن خلل لق��اء ق��ادة البل��دان الثلث، و ف�ي النض��ال المش��ترك رس��مت
أ
ف�ي الق��اهرة، ا

ك���ان الق���ادة يع���برون ع���ن التطلع���ات العميق���ة لش���عوب المغ���ارب العربي���ة، تل���ك. نف���س الرادة ف���ي بن���اء مش���ترك للمغ���ارب
التطلعات ال�تي س�تعبر ع��ن نفس�ا بطريق��ة ص��ارخة خلل الا��رابات التونس�ية، تض�امنا م�ع الش��عبين المغرب�ي و الجزائ��ري

، و ك��ذلك خلل النتفاا��ة الش��عبية ف��ي1937ال��تي ك��انت ت��رزح تح��ت الض��ربات المباش��رة للعت��داءات العس�� رية س��نة 
خلل المظ��اهرات 1962ف��ي ال��دار البيض��اء، ردا عل��ى اغتي��ال النق��ابي التونس��ي فرح��ات حش��اد، و ف��ي س��نة  1952دجن��بر 

يضا في مواجهة النقسامات التي ك�ان
أ
التي عرفتها مدينتي الرباط و الدار البيضاء اد الحرب الستعمارية في الجزائر، و ا

كدت الرادة الوحدوية في النضال اد المستعمر، كما تش��هد عل��ى ذل�ك الن�دوة التاريخي��ة ح��ول. يزرعها المحتلون
أ
و قد تا

بري�ل - الوحدة في طنج��ة
أ
ح�زاب الثلث�ة - 1958ا

أ
ح��زب الس�تقلل، جبه��ة التحري�ر ال�وطني و ح�زب الدس�تور: بي��ن ق�ادة ال

الجدي��د، و تمث��ل ه��ذه الن��دوة ف��ي نف��س ال��وقت، ت ريس��ا لرادة الوح��دة، م��ا دام��ت ق��د طرح��ت مش��اريع فدرالي��ة البل��دان
الثلث، و كان فشل ه�ذه المحاول�ة مرتب�ط بظه�ور خلف�ات ف�ي الت�وجه القتص�ادي و السياس�ي و الديول�وجي ال�تي ظل��ت

ف��وراء كلم��ة الخط��اب الوح��دوي لبورجوازي��ة ص��اعدة، ك��انت تمت��د حق��ائق التناقض��ات و تع��ارض. كامن��ة ح��تى ذل��ك الي��وم
و حينم��ا ك��ان. لق��د ك��انت ح��رب الجزائ��ر ه��ي م��ن بل��ور التض��امن و الخلف��ات العميق��ة ف��ي نف��س ال��وقت. المص��الح الطبقي��ة

للمغ��رب و ت��ونس، ح��تى يتف��رغ 1956ال �ف��اح المس��لح للش��عب الجزائ��ري يتص��اعد، من��ح الس��تعمار الفرنس��ي اس��تقللت 
ك�ثر لحرب الجزائر

أ
.ا

لق��د تبن��ت المبريالي��ة الفرنس��ية المخط��ط ال��ذي يتطل��ب م��ن جه��ة، تف��ادي بن��اء ثلث جبه��ات عس�� رية متش��ابهة
جل عزل جبهة التحرير الوطني، و م��ن جه��ة" الستقللت"تدمج في واحدة، بالموافقة على 

أ
التونسية و المغربية، من ا

 يهدد بالوص��ول إل��ى اع��ادة
أ
ي إم انية لتطور نضال مسلح في المغرب و تونس بلغ المدن و البوادي، و بدا

أ
خرى، خنق ا

أ
ا

.النظر في القيادة البورجوازية للحركة الوطنية المغربية و التونسية
عم�ال

أ
ن يتطور إل مع هذه البورجوازية ف�ي إدارة ال

أ
ه�ذا م�ا ك�ان يمثل�ه. إن الستعمار الجديد الفرنسي، ل يم ن ا

ن اس��تراتيجية كه�ذه س��هلها الموق��ف
أ
المعنى العميق لتفاقات إي س ليبان، بإقامة اس��تقلل ش�� لي ف��ي المغ��رب، حي��ث ا

إن الق��وى الس��تعمارية و الرجعي���ة ك��انت مرتعب��ة م��ن احتم��ال دور مس��تدام لجي��ش. النته���ازي للبورجوازي���ة إزاء المل ي��ة
 يعمل في الصحراء

أ
. التحرير الوطني المغربي و الجزائري، الدور الذي بدا

ولئك الذين ك��انوا
أ
ه ذا، فت �تيك ردود الفعل المحلية لمحمد الخامس و بورقيبة، يقوم من جهة على تصفية ا

خ��رى إل�ى الض��غط
أ
يدافعون عن استمرار تحرك الجيش اد الستعمار السباني و الفرنسي جسديا و سياسيا، و من جهة ا

ج��ل تغيي��ر م��واقفهم الرادي الي��ة و توقي��ف ال �ف��اح المس��لح، و اق��تراح عل��ى فرنس��ا
أ
عل��ى قي��ادة جبه��ة التحري��ر ال��وطني م��ن ا

1وحدة شمال إفريقيا تحت قيادتها

مل مغرب الشعوب) 2
أ
خيبة ا

خير
أ
بت��ونس، الن��دوة ال��تي 1957في الندوة المغاربية لسنة ) الوحدة المغاربية(كان بالم ان دراسة المشروع ال

يضا بالنسبة لمحمد الخامس و بورقيبة، فالحملة ال بيرة حول المغارب، كانت وسيلة اغط لنهاء ح��رب
أ
بدا، ا

أ
لم تتم ا

1 � Le Tourneau «Tendance Unitaire du Maghreb jusqu’au 1962 »
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ن اس�تمرار ه�ذه الح��رب يس��مح
أ
الجزائر، في إطار المصالح الس��تراتيجية للس��تعمار الجدي��د الفرنس��ي ف��ي ه�ذه المنطق�ة، ل

. بظهور واعية ثورية ي ون بإم انها كنس الرجعيات المحلية
مين مساندة استراتيجية للقواعد

أ
بالنسبة للقادة الجزائريين، فالرتباط بف رة مغارب موحد، كانت من جهة، تا

كبر للتجاهات التقدمية لنضالهم
أ
خرى، إم انية ايجاد صدى ا

أ
.الخلفية الضرورية لستمرار ال �فاح المسلح، و من جهة ا

يض��ا اس��تراتيجيتان متعارا��تان متض��منتان ف��ي التعري��ف المعل��ن لنف��س اله��دف
أ
المغ��ارب: عموم��ا، ك��انت هن��اك ا

ه��ذا الموق��ف ل��ن ي �ف ع��ن التط��ور م��ع عب��ارات التع��اون، ل ��ن يتغ��ذى م��رارا بالختلف��ات السياس��ية و). المغ��رب ال ��بير(
م��ن السياس��ة الخارجي��ة إل��ى مفه��وم التط��ور: الديولوجي��ة العميق��ة، ال��تي ك��ان ق��د ت��م التع��بير عنه��ا ف��ي جمي��ع المج��الت

.القتصادي
.إن وصول الجزائر إلى الستقلل، كان سيفجر الخلفات و التناقضات بين بلدان المغارب الثلثة

لقد كان الهدف من حرب الرمال بين المغرب و الجزائر، و ما سمي بالمؤامرة اد بورقيبة، هو إاعاف و تشويه
.سمعة الجزائر الوليدة ذات التوجهات التقدمية

ه مجيء1963إن الح����رب ا����د الجزائ����ر ف����ي س����نة 
أ
، ت����م تقريره����ا م����ن ط����رف نظ����ام الحس����ن الرجع����ي، ال����ذي فاج����ا

خرا. 
أ
تي متا

أ
نه سيا

أ
الستقلل الجزائري الذي كان يظن ا

جي��ج ش�وفينية
أ
ن غادرت القوات الستعمارية الفرنس��ية ال��تراب الجزائ��ري، ح��تى عم�ل الحس��ن عل�ى تا

أ
فبمجرد ما ا

.جيشه اد الجزائر
ث��ار الخ��وف 

أ
نظم��ة الرجعي��ة المغربي��ة و التونس��ية ا

أ
عل��ى م��دى- إن مس��اندة الجزائ��ر و ليبي��ا للمعارا��ة اليس��ارية لل

.من انبثاق مغرب الشعوب- فترة قصيرة 
ن الطري��ق

أ
مل خائبا، نظرا لعدم ت افؤ تط��ور نض��الت الش�عوب ف��ي المغ�رب و ت��ونس، لق�د ك�ان يظه��ر ا

أ
لقد كان ا

نظم���ة السياس���ية،
أ
م���ام محاول���ة بن���اء مغ���رب ال���دول، محاول���ة تقب���ل بش��� ل ظ���اهري، خلف���ات و اختلف���ات ال

أ
مفتوح���ة ا

.لتجريب مقاربة اقتصادية و قطاعية للتعاون بين الدول

فشل مغرب الدول) 3

خ�رى مؤقت�ة، س�واء ف�ي المي�دان الجتم�اعي او الثق�افي و1964منذ 
أ
، حصل نوع م�ن ازده��ار مؤسس�ات دائم�ة و ا

لق���د ك���انت الس���يطرة. القتص���ادي، ب���دءا باللجن���ة الدائم���ة المغاربي���ة للرياا���ات إل���ى مرك���ز الدراس���ات الص���ناعية للمغ���ارب
جن����بي داخ����ل القتص����ادات المغربي����ة و التونس����ية،

أ
س����مال ال

أ
المبريالي����ة عل����ى المب����ادلت التجاري����ة و تعزي����ز مص����الح الرا

سباب التي جعلت، تلك المؤسسات التي تم خلقها، فارغة بدون مضمون، ف لما ظه��ر إل��ى الوج�ود مش��روع للتنس��يق
أ
ال

ثير، نظرا لصطدامه بالمصالح المهيمنة القائمة
أ
.و الندماج ظل بدون تا

ه ���ذا، فمح���اولت تنس���يق تس���ويق زي���ت الزيت���ون و الح���وامض و الحلف���اء، ق���د فش���لت بس���بب هيمن���ة الس���وق
س��مال المبري��الي ف��ي المغ��رب و

أ
وربي��ة المش��تركة، نف��س الش��يء بالنس��بة لرادة حماي��ة الص��ناعات الناش��ئة، فحض��ور الرا

أ
ال

زق مح��اولت توحي��د السياس��ات الجمركي��ة و مش��اريع التخص��ص القطاعي��ة
أ
ف��العلن المش��ترك للن��دوة. ت��ونس وا��ع ف��ي م��ا

بينم��ا.ك��ان كاش��فا للخلف��ات العميق��ة ح��ول الختي��ارات القتص��ادية و السياس��ية للبل��دان الثلث��ة، 1970المغاربي��ة س��نة 
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م��ام دول،
أ
كانت تونس و المغرب يخشيان الحركية الجزائرية برفع الحواجز عن صناعاتها، رفضت الجزائر فتح حدودها ا

مري ية و الفرنسية
أ
ساس، خاصة ال

أ
جنبية بال

أ
.حيث الستثمارات الخاصة و العمومية، كانت ا

الوضع الراهن) 4

منذ ذلك، كرس نضال الص��حراويين تع��ارض النظ�امين الجزائ��ري و المغرب�ي، و تط�ور الح�رب ف�ي الص�حراء يه�دد
.باندلع بحرب حدود جديدة

ف��ي مواجه��ة اللح���اح الجزائ���ري ح��ول اح���ترام ح��ق تقري���ر المص��ير للص��حراويين، ك��ان حزب��ي التح���اد الش��تراكي
للق����وات الش����عبية و ح����زب الس����تقلل، يتح����دثان باس����م الس����لطات المغربي����ة، عارا����ين الس����تغلل المش����ترك ل����ثروات
الص��حراء، عل��ى ح��د س��واء، ف��ي ال ��ارة و ج��بيلت بالنس��بة للحدي��د، و ب��وكراع بالنس��بة للفوس��فاط، متج��اهلين، ا��دا ع��ن

ن الصحراويين
أ
ن الصحراء شا

أ
.البداهة ، ا

م�ا ف�ي المغ�رب ف�إن النظ�ام
أ
زم�ة الخلف�ة متقدم�ة، ا

أ
ترفض الجزائر الي�وم، ارتض��اء ه�ذه اللعب�ة، و ف�ي ت�ونس ف�إن ا

مر شيئ بطبيعة الحال،
أ
يتوغل في حرب وقع في حبائلها، معمقة ازمته البنيوية و منظوراته السياسية، و لن تغير في ال

خر اسمه بوستة
آ
.المشاركة الحالية في الح ومة لواحد اسمه بوعبيد و ا

س��يس جبه��ة نض��ال الي��وم، بي��ن الق��وى الثوري��ة و المناهض��ة للمبريالي��ة، المغربي��ة و الص��حراوية و
أ
إن ظ��روف تا

الموريطاني��ة، جبه��ة منبثق��ة ع��ن العت��داءات المبريالي��ة ل الرجعي��ة ا��د ش��عوب الغ��رب العرب��ي، جبه��ة نض��ال م��ن ه��ذا
.القبيل، هي التي ستغير الواعية داخل المنطقة في المستقبل

إن إلحاق الصحراء بالمغرب و ىموريطانيا ب�اء بالفش�ل، فق�وات الحس��ن و ول��د دادة رابض��ة ف�ي ث ناته��ا، و تع��اني
ن ي ��ون حماي��ة ني��و اس��تعمارية) اس��تنزاف(م��ن تحرش��ات 

أ
جبه��ة البوليس��اريو، هن��ا ت م��ن النتائ���ج المباش��رة لم��ا يم ��ن ا

عم��ال و ف��ي القم��ع
أ
م ��ون عس�� ري 300عن��دما ك��ان . فرنس��ية مس��تترة، و ال��تي ت��رى ف��ي الحس��ن خادمه��ا و سمس��ارها ف��ي ال

خي��ر ف�ي ال�وقت الح�الي، ب��دور الحس�ن، كوس�يط ، حي��ث
أ
فرنسي يمهدون لحتلل عس ري فرنسي جديد، اك�تفى هذا ال

.ترابط فرقه العس رية داخل المدن الموريطانية
ولى

أ
شعل مواجهات دامية عدة مرات، بين جيش الحس��ن و جي��ش ول��د دادة ، ف��ال

أ
إن احتلل موريطانيا هذا، ا

ك�ثر من ذلك ب��الجيش المغرب��ي
أ
ن يقوم الجيش الفرنسي با

أ
ن تستخدم الثانية كجنود منذورين للموت، في انتظار ا

أ
.تريد ا

وا��عية كه��ذه، ه��ي نتيج��ة للتض��امن النش��ط للش��عب الموريط��اني م��ع نض��ال الش��عب الص��حراوي، إن التق��اءا موا��وعيا
ه���داف التح���رر

أ
ج���ل تحقي���ق ا

أ
ص���بح ف���اعل الي���وم، و ذل���ك م���ن ا

أ
لمص���الح نض���ال الش���عبين الموريط���اني و الص���حراوي، ق���د ا

.الوطني اد المبريالية و وكلئها المحليين، الحسن و ولد دادة
خ��رى،

أ
في بلدنا تعد الواعية مختلفة في ل ونها ليست مسرحا مباشرا لل �فاح المس��لح م��ن جه��ة، و م��ن جه��ة ا

ح�زاب البورجوازي��ة عل�ى ظه�ر مص��الح ش�عبنا، ال�ذي ت��م اخض�اعه، من�ذ ع�دة
أ
بسبب تحالف البورجوازية ال مبرادورية و ال

س��نين، لض��رب مطرق��ة الديماغوجي��ة الش��وفينية، ف��ي نف��س ال��وقت ال��ذي ك��ان يت��م في��ه قم��ع الق��وى الثوري��ة ف��ي بلدن��ا، و
عل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا التح��الف، و رغ��م م��ؤامرة الص��مت عل��ى نض��ال التح��رر. بص��فة خاص��ة الحرك��ة الماركس��ية ل اللينيني��ة

ال��وطني للش��عب الص��حراوي ، و ح��ول الحق��ائق الخفي��ة لح��رب اللح��اق ال��تي تج��ري ف��ي الص��حراء، و رغ��م إعلن��ات ح��رب
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س��ها الطبق��ة العامل��ة، ق��د رفض��ت و ترف��ض دف��ع
أ
تب��اعه، مث��ل بوس��تة و بوعبي��د، فالطبق��ات الش��عبية، و عل��ى را

أ
الحس��ن و ا

جل سياسة الحاقية، و التي ل تعترف بها و ترفضها باعتباره��ا ا�د مص��الحها، فمظ��اهر ال�وعي
أ
الثمن لهذه التضحية، من ا

مل غداة انطلق المسيرة الخضراء
أ
.الشعبي تضاعفت، بعد المرارة العميقة من خيبة ال

ب�دوا مقاوم��ة شرس�ة
أ
لقد كان الرفض قويا في البداية، من طرف الطبقات ال ادح�ة للق�رض ال�وطني، ف�الفلحون ا

للقتطاعات الجبارية التي قام بها الجيش و الدرك، و دخلت الطبقة العاملة في كبريات الشركات في الا��راب للوق��وف
جور، و جاء بعد ذلك التجنيد الجباري في الجيش للرسال إلى الصحراء، الشيئ الذي

أ
اد القتطاعات المباشرة من ال

دى بش��باب ال��دواوير إل��ى اله��روب نح��و الم��دن، و حص��ل انزع��اج عمي��ق ف��ي ص��فوف الجي��ش، حي��ث ت��م إع��دام 
أ
م��ن 150ا

ا��باط الص��ف و الجن��ود، لرفض��هم الطاع��ة و المتث��ال و التواط��ؤ م��ع جبه��ة البوليس��اريو، الش��يء ال��ذي يفس��ر التم��ردات
خيرة

أ
شهر ال

أ
.داخل ث نات طنطان و طرفاية خلل الستة ا

شد ثقل من حيث النع اسات على الحي�اة اليومي�ة للطبق��ات الش��عبية، ه�و الزي��ادة غي�ر
أ
خيرا، فإن العامل ال

أ
و ا

المحتمل��ة ل لف��ة المعيش��ة، حي��ث رب��ط الش��عب المغرب��ي ف��ي مجمل��ه، بي��ن ارتف��اع كلف��ة المعيش��ة و اس��تمرار الح��رب ف��ي
لس��ن، جن��ودا و ا��باط ص���ف و م��وظفين، يتح��دثون و يح ��ون ع���ن م��ا عاش��وه ف��ي

أ
الص��حراء، و يوم��ا بع���د ي��وم تنط��ق ال

را���هم: "الص���حراء 
أ
ج���ل ا

أ
ن الس���تمرار ف���ي". لي���س الجزائري���ون، إنه���م الص���حراويون الحقيقي���ون ال���ذين يق���اومون م���ن ا

أ
و ل

م�ام ف�ي مهاجم�ة الجزائ��ر، ل�ذلك
أ
الحرب يصبح شيئ فشيئ بل نهاي��ة بالنس��بة لنظ�ام الحس�ن، ف�إنه مس�تعد لله�روب إل�ى ال

فم��ن هن��ا ت م��ن مجم�وع العوام��ل ال��تي تس��اهم ف��ي الزي��ادة م��ن خط��ورة الوا��عية الموا��وعية للنظ��ام، ب��الرغم م��ن النق��اد
حزاب البورجوازية ب ل حماسة

أ
.الذي تمنحه ال

عم��ال المبريالي��ة و ال م��برادورات و البورجوازي��ات الش�وفينية ال��تي ت��م
أ
إن الح�رب ا�د الجزائ��ر توج��د ف�ي ج��دول ا

ش�راؤها ، م�ن هن�ا، كم�ا تظ�ن، ت م��ن الوس�يلة الوحي�دة ف�ي ص�د و وق��ف جبه��ة ك�ف�اح مس�لح ت�دوم م�دة طويل�ة ف�ي منطق�ة
تا تخرج���ان ع���ن الس���يطرة. الغ���رب العرب��ي

أ
و المغ��رب و المواطن��ون و الثوري���ون المغارب���ة،. فالص���حراء و موريطاني���ا ق��د ب���دا

خي�ر للحل��ف المق�دس الرجع�ي و الش�وفيني ف�ي بلدن�ا، ال�ذي يخف��ي
أ
يجب عليهم تحمل مس��ؤولياتهم ف�ي إفش��ال اله�دف ال

، إرادة الحتف�اظ بالس�يطرة المبريالي��ة عل�ى"الوح�دة الترابي�ة"و " التح��رر ال�وطني"من وراء الشعارات الخادع�ة م�ن قبي�ل 
قام الستعمار الجديد ببلدنا سنة 

أ
ن بالنسبة لتحالف القصر و البورجوازية الذي ا

أ
.1956المنطقة، كما هو الشا

ن تنجح اليوم، و إن من 20إن ظهور و تطور جبهة النضال الموحد، تلك التي فشلت منذ 
أ
سنة خلت، يجب ا

ن يعمل على إفش��ال الم��ؤامرة المبريالي��ة الرجعي��ة ف��ي المنطق��ة
أ
و ك��ل. واجب كل ديموقراطي مبدئي، و على كل ثوري، ا

ج��ل تحقي��ق التلق��ي
أ
حس��ن للنض��ال م�ن ا

أ
ج��ل رب��ط ا

أ
ن يعمل في تواف�ق م��ع خصوص�يات نض��ال ش��عبه، م��ن ا

أ
ثوري عليه ا

خري���ن ف���ي الغ���رب العرب���ي
آ
بالفع���ل، ف ���ل واح���دة م���ن الم ون���ات ال���تي تش��� ل الغ���رب العرب���ي،. م���ع نض���ال الم ���ونين ال

المغ��رب و الص��حراء و موريطاني��ا، تمل��ك مميزاته��ا الخاص��ة و خصوص��يات نض��الها، إن مس���توى ص��راع الطبق��ات مختل��ف
يض��ا متناقض��ة بش�� ل ج��ذري و مس��توى ص��راع

أ
ش�� ال الص��راع ا

أ
خ��ر م��ن ه��ذه الم ون��ات، و ا

آ
بش�� ل ملم��وس م��ن م ��ون ل

على في بلدنا
أ
إن هذا التباين، ل يش ل عائ�قا ف�ي وج�ه نض��ال مش��ترك و فع��ال ا�د نف��س الع��دو، و. الطبقات كذلك هو ا

زقه ف�ي الص�حراء
أ
زم�ة نظ�ام الحس�ن و م��ا

أ
خ�رى، ف�إن ح�زم و. بالفعل، فإن قوة صراع الطبقات في بلدنا تعم��ق ا

أ
م�ن جه�ة ا

خ��ذا بعي��ن العتب��ار. ك�فاحي��ة الص��حراويين ت��برز إفلس الدول��ة الموريطاني��ة
أ
م��ام النض��ال المش��ترك، ا

أ
إن الع��ائق الرئيس��ي ا

مام الشعوب
أ
.خصوصيات كل واحد من الشعوب يتمثل في الشوفينية، العدو و العائق ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ف��ي ح��د ذات��ه بداي��ة لط��رح ش��روط نض��ال مش��ترك لش��عوب المنطق��ة ا��د" الوح��دة الترابي��ة"إن محارب��ة ش��وفينية 
.المبريالية و الرجعية

بانت جبهة البوليساريو ع��ن تمثيليته��ا و حزمه�ا، فط�رح القض�ية 1975سنتان بعد مسيرة نونبر 
أ
الصفراء، عندما ا

م�ام
أ
نه��ا تتعل�ق بالوح�دة الترابي�ة، معن�اه إعط�اء ال�دليل عل�ى الش�وفينية، معن�اه وا��ع العراقي��ل بش� ل إرادي ا

أ
من حي��ث ا

.النضال المشترك للشعوب، إنه في الواقع الصطفاف إلى جانب المبريالية و الرجعية

!فلكل معسكره 
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

بيان سياسي داخلي

إن اله��دف م��ن ه��ذا البي��ان الم��وجه إل��ى عم��وم الرف��اق و المناا��لين ف��ي المنظم��ة، ه��و تحدي��د الس��مات الرئيس��ية للظ��رف
سيسها، و إننا ننتظر م��ن ه�ذا الن��ص، و م�ن النص�وص السياس��ية

أ
السياسي، الذي تحي��ي فيه منظمتنا الذكرى التاسعة لتا

ن ي ون منطلقا لنقاشات سياسية معمقة، اله��دف
أ
خرى، التي ستعمل القيادة الوطنية على تعميمها وسط المنظمة، ا

أ
ال

ساسها
أ
راية السياسية التي ستعمل المنظمة على ا

أ
.منها، تحديد ال

راية تتعرض للواع الذاتي لمنظمتنا و لمهامها العاجلة، و خصوصا منه��ا
أ
و ستعمل القيادة الوطنية لحقا، على تهييئ ا

.ما يتعلق بإعادة بناء المنظمة كمنظمة ماركسية ل لينينية صلبة و راسخة جماهيريا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

بيان سياسي داخلي 
سيس المنظمة

أ
بمناسبة الذكرى التاسعة لتا

1979غشت 
اللجنة الوطنية  
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

م��ام"تحي��ي منظمتن��ا الص��امدة 
أ
 " (إل��ى ال

أ
سيس��ها) إ ا

أ
، ب��رزت منظمتن��ا إل��ى الوج��ود1970فف��ي غش��ت . ال��ذكرى التاس��عة لتا

طير و
أ
خ�رى، ف��ي ت��ا

أ
كمنظمة ماركسية ل لينيني�ة، تس��تهدف المس��اهمة الفعال��ة، إل�ى ج��انب الق��وى الماركس��ية اللينيني�ة ال

تنظيم الطلئع العمالية و الطلئع الثورية للجماهير الشعبية، و بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، الحزب الشيوعي
طير- الماركسي

أ
اللينيني المغربي، كما تستهدف المساهمة الفعالة إل�ى ج��انب جمي��ع الق�وى الديموقراطي��ة الثوري��ة، ف�ي ت��ا

جل انجاز الثورة الوطني�ة الديموقراطي�ة و الش�عبية 
أ
كمرحل�ة ا��رورية عل�ى) الث�ودش(نضال جميع الطبقات الشعبية من ا

.درب الثورة الشتراكية

(إن منظمتنا 
أ
كمجموع الحركة الماركسية اللينينية المغربية، لم ت ن رغبة ذاتية لجماعة من الثوريين المغارب��ة، ب��ل) إ ا

م�ام
أ
ساس�ا عل�ى الص�عيد ال�وطني، فا

أ
هي نتاج الظروف التي كان يجتازها الصراع الطبقي في ذلك الظرف دوليا و عربيا، و ا

مري ية و الفرنسية في إح ام سيطرتها السياسية و القتصادية و الثقافية على بلدنا، و
أ
استمرار المبريالية و خصوصا ال

راا�ي ال ب��ار، ف�ي ظ��ل
أ
مام تفاحش الستغلل و النه�ب و الا�طهاد و القم�ع المم��ارس م�ن ط�رف ال م��برادور وملك��ي ال

أ
ا

بس��ط الحري��ات الديموقراطي��ة، و م��ع تن��امي الحرك��ة الجماهيري��ة، بع��د م��ا عرفت��ه م��ن ج��زر ف��ي الس��نوات ال��تي تل��ت
أ
انع��دام ا

المجيدة، و المجزرة الرهيبة التي صاحبتها، و مع تنامي حقد الجماهير على الطبق��ة الحاكم��ة و ممثله��ا 65انتفااة مارس 
حزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة على قيادة نض��ال الجم��اهير ا�د

أ
مام عجز ال

أ
السياسي النظام المل ي المقيت، و ا

ح��زاب المتش�دقة بالش��تراكية، و ف�ي
أ
ع��دائها الطبقيي��ن، و بع��د ان ش��اف الطبيع��ة الص�لحية للتي��ارات الس�ائدة داخ��ل ال

أ
ا

ن تحق��ق مطامحه��ا
أ
ن��ه ل يم ��ن للجم��اهير الش��عبية، رغ��م جمي��ع تض��حياتها ا

أ
ظ��ل جمي��ع ه��ذه المعطي��ات، تجل��ى بوا��وح ا

داة ثورية، ب�دون الح�زب الث��وري البرولت��اري الق��ادر عل�ى قي�ادة جمي�ع الطبق�ات الش�عبية و
أ
الوطنية و الديموقراطية بدون ا

ج��ل إنج��از الث��ودش، م��ن هن��ا تس��تمد منظمتن��ا 
أ
م��ام"توحي��د نض��الها ا��د المبريالي��ة و الرجعي��ة م��ن ا

أ
، و مجم��وع"إل��ى ال

ولى للحزب البرولتاري المغربي المنشود
أ
.الحركة الماركسية اللينينية المغربية، شرعيتها، حيث جاءت لتش ل النواة ال

لقد مرت تسع سنوات من النضال وسط شعبنا، و إلى جانب القوى المناالة في وطننا العربي و خارجه اد المبريالية
و الصهيونية و الرجعية، تسع سنوات عرفت خللها منظمتنا انتصارات و إخفاقات، عرفت خلله��ا كب�اقي الق��وى الثوري��ة
القمع و الره��اب، و عل��ى درب النض��ال س�قط ش�هيدانا عب�د اللطي��ف زروال و س��عيدة المنبه�ي، س��قطا إل��ى ج��انب المه�دي
بن بركة و عبد ال ريم بن عبد ا و عم�ر ده �ون و عم�ر بنجل�ون و العش�رات م�ن مناا�لي ش��عبنا، ال��ذين استش�هدوا م��ن

جل الحرية والعدالة و التقدم
أ
.ا

ن طري��ق بن��اء الح��زب البروليت��اري، و طري��ق الث�ودش طري��ق عس��ير و ش�اق، و
أ
دركت منظمتنا خلل ه�ذه الس��نوات ا

أ
لقد ا

في نفس الوقت، فإن اقتناع منظمتنا ازداد رسوخا، بعد كل التطورات التي عرفه��ا الص��راع الطبق��ي ف��ي بلدن��ا و خارجه��ا،
ن�ه ل س�بيل لنج��از مطام�ح الش��عب

أ
ح�زاب البرجوازي��ة و البرجوازي��ة الص�غيرة، ا

أ
و بع��د ك�ل النحراف�ات ال�تي س�ارت فيه��ا ال

ن
أ
الوطنية و الديموقراطية و النتقال إلى الثورة الشتراكية خارج نهج الثودش بقيادة الطبقة العاملة و حزبها الث��وري، و ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ساس�ية للث�ودش و الض�مانة للم�رور للث�ورة
أ
التحالف العمالي الفلحي بقيادة البرولتاريا و حزبها الث�وري، يش�� ل الركي�زة ال

.الشتراكية 

إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ال�تي تس�عى إليه�ا منظمتن�ا، ه�ي ث��ورة م�ن ص�نع الجم�اهير، تس�تهدف م��ن خلل
ساسية التالية 

أ
ش ال ال �فاح الثوري الجماهيري، تم ين الشعب المغربي من تحقيق مطامحه ال

أ
:ممارسة جميع ا

القض��اء عل��ى الطبق��ة الحاكم��ة ال مبرادوري��ة و النظ��ام المل ��ي المتعف��ن، و تحطي��م جه��از الدول��ة ال م��برادوري و بن��اء -1-
الجمهورية الديموقراطية الشعبية، المجسدة لسلطة الشعب، و التي تش�� ل الض��مانة الوحي��دة لتمتع��ه بجمي��ع الحري��ات

.الديموقراطية

الج��زر الجعفري��ة و الص��خور(القض��اء عل��ى الوج��ود الس��تعماري ف��ي بلدن��ا بتحري��ر س��بتة و مليلي��ة و الج��زر الش��مالية  -2-
ش�� ال الهيمن��ة السياس��ية للمبريالي��ة، المباش��رة ) الش��مالية

أ
إزاح��ة م��ا تبق��ى م��ن قواع��د عس�� رية(و القض��اء عل��ى جمي��ع ا

جنبية في بلدنا
أ
. وغير المباشرة) ا

س����اس لتوزيعه����ا عل����ى الفلحي����ن و العم����ال -3-
أ
رض م����ن الملكي����ن العق����اريين بال

أ
إنج����از الث����ورة الزراعي����ة ال����تي تن����تزع ال

رض لمن يحرثها"الزراعيين عمل بمبدإ 
أ
.و سي ون دور التنظيمات الثورية الجماهيرية حاسما في إنجاز هذه العملية". ال

القض��اء عل��ى الهيمن��ة المبريالي��ة و ال مبرادوري��ة عل��ى اقتص��اد بلدن��ا، و بن��اء اقتص��اد وطن��ي مس��تقل ع��ن القتص��اد -4-
دوية و س نى 

أ
ساسية لشعبنا من مواد غذائية و ملبس و ا

أ
...المبريالي، و قادر على الستجابة للحاجيات ال

.بناء ثقافة وطنية ديموقراطية وشعبية مع امان الحقوق الثقافية لجميع م ونات الشعب -5-

ة المغربي���ة م���ن العبودي���ة، وم���ن القي���ود ال���تي تفرا���ها عليه���ا العلق���ات الجتماعي���ة القطاعي���ة و جمي���ع -6-
أ
تحري���ر الم���را

مومة
أ
.العلقات الجتماعية المتعفنة، و تحقيق مساواتها على جميع المستويات مع الرجل، و مع امان حقوق ال

تم ين الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، و دعم نضال الشعب الفلسطيني و جمي��ع الش�عوب العربي��ة ا�د -7-
مة العربية من المحيط إلى الخليج

أ
جل توحيد ال

أ
.الصهيونية و المبريالية و الرجعية، و النضال من ا

.المساندة و التضامن مع جميع القوى المناهضة للمبريالية في العالم -8-

مام"إن منظمتنا 
أ
سيسها، لب��د له��ا م��ن وقف��ة س�ريعة عن�د الظ��رف الراه��ن لتحدي��د"إلى ال

أ
، و هي تحي��ي الذكرى التاسعة لتا

س��ماته الرئيس��ية ح��تى تتم ��ن م��ن رس��م المه��ام النض��الية العاجل��ة لمناا��ليها و ل اف��ة الث��وريين و الق��وى المناا��لة وس��ط
.الجماهير الشعبية

س��مالي الع��المي، م��ا ت��زال مس��تمرة للس��نة السادس��ة عل��ى الت��والي، مم��ا ي��دفع
أ
زم��ة النظ��ام الرا

أ
عل��ى الص��عيد ال��دولي، ف��إن ا

س��مال الحت ��اري و بالش��ركات متع��ددة الجنس��يات، بص��فة خاص��ة، إل�ى تص��عيد وتي��رة الس��تغلل للطبق��ة العامل��ة ف��ي
أ
الرا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

س��مالية و للش��عوب الرازح��ة تح��ت ني��ر الس��تعمار الجدي��د، م��ع م��ا يحب��ل ب��ه ه��ذا الوا��ع م��ن احت��دام الص��راع
أ
البل��دان الرا

خ���رى، و ف���ي البل���دان
أ
س���ماليين م���ن جه���ة ا

أ
س���مالية بي���ن البروليتاري���ا و حلفائه���ا م���ن جه���ة، و الرا

أ
الطبق���ي ف���ي البل���دان الرا

خ��رى
أ
و إن إطاح�ة الحرك�ة. التابعة، بين حركات التحرر الوطني و الجتم�اعي و المبريالي��ة و حلفائه��ا المحليي��ن م�ن جه�ة ا

الشعبية اليرانية بنظام الشاه الدك�تاتوري عميل المبريالية، و إطاح��ة ش��عب ني ��اراغوا بدي �تاتوري��ة س��وموزا، و اس��تمرار
نظمة الستعمارية العنصرية في إفريقي��ا الجنوبي��ة و الزمب��ابوي

أ
حركات التحرر الوطني في جنوب قارتنا في النضال اد ال

س��مالية، تش�� ل ال��رد
أ
و نميبي��ا، إن ه��ذه النض��الت و النتص��ارات، بالا��افة إل��ى نض��الت الطبق��ة العامل��ة ف��ي البل��دان الرا

العملي عل�ى الس��تغلل و الا�طهاد المبري�الي، و ت��برهن ع�ن عزيم�ة الش�عوب ف�ي التخل�ص م��ن الس�تغلل و الا�طهاد
.الممارسين من طرف المبريالية و حلفائها 

لة الص��حراوية و انع اس��اتها عل�ى: على الصعيد الوطني
أ
إن ما يطبع الواعية حاليا هي التطورات الهامة التي تعرفه��ا المس��ا

زمة القتصادية الحادة ال��تي تعرفه��ا بلدن��ا م��ع انع اس��اتها
أ
الصعيد الداخلي بالخصوص، بالاافة إلى استمرارو تعميق ال

على مختلف الطبقات، إاافة إلى التطورات الهامة التي عرفتها الحركة الجماهيرية العمالية بالخصوص و ما صاحبها م��ن
قم�ع عني��ف، ك��ل ه��ذا يج��ري ف��ي ظ��ل اس��تمرار المبريالي��ة ف��ي إح ��ام قبض��تها عل��ى بلدن��ا سياس��يا و اقتص��اديا، و اس��تمرار

.الح م في لعب دوره ك لب حراسة لمصالح المبريالية في المنطقة و في إفريقيا

لقد حقق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي و الوحيد، الجبهة الش��عبية لتحري��ر الس��اقية الحم��راء ووادي ال�ذهب،
لف

آ
س�ر خلله�ا المئت ب��ل ال

أ
خي�رة بالخص�وص، انتص��ارات عس� رية قت��ل و ج�رح و ا

أ
خلل هذه السنة، و ف�ي الش�هور ال

س���مارة، المس���ايل ب���وكراع،- و ل���م تقتص���ر ه���ذه العملي���ات عل���ى الص���حراء الغربي���ة المحتل���ة . م���ن العس��� ريين المغارب����ة
س��ا وف��م- العيون، بيرنزاغن، تشل و غيرها من عشرات العمليات

أ
بل تعدتها إل��ى جن��وب بلدن��ا، عملي��ة طنط��ان وطاط��ا وا

.الحصن والبويرات وغيرها

ج���ل تقري���ر
أ
و إذا كن���ا نبته���ج م���ع جمي���ع الق���وى المحب���ة للس���لم لنتص���ارات الش���عب الص���حراوي ف���ي نض���اله التح���رري م���ن ا

لف الجن��ود
آ
لم ل

أ
مصيره، و حقه في تش يل دولته المستقلة فوق كامل ترابه الس�اقية الحم�راء و وادي ال��ذهب، فإنن��ا نت��ا

بن��اء الفلحي��ن و العم��ال ال��ذين يس��قطون ا��حية الح��رب العدواني��ة ال��تي يش��نها الحس��ن ا��د الش��عب الص��حراوي،
أ
م��ن ا

.خدمة لمصالح المبريالية و ال مبرادور

خي�رة بق��رار
أ
خ��رى سياس�ية و دبلوماس��ية، ت��وجت ف��ي الم�دة ال

أ
وقد واكبت هاته النتصارات في ميدان القتال، انتص��ارات ا

.مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الفريقية بمنروفيا الذي اعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير مصيره و الستقلل

طماعه�ا ف�ي الص��حراء الغربي�ة، و- كما توجت بالتفاقية الموريطانية
أ
الص��حراوية، و ال�تي تن��ازلت بموجبه��ا موريطاني��ا ع�ن ا
.اعترفت للشعب الصحراوي ممثل بالجبهة الشعبية بحقه في تقرير مصيره و الستقلل
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ي وق��ت
أ
ك�ثر م��ن ا

أ
خي��ر نفس��ه مع��زول ا

أ
و على إثر الهزائم الت ت بدها الح م سياسيا و ديبلوماسيا و عس ريا، وج��د ه�ذا ال

م��ن، و
أ
مضى على الصعيد الدولي، و هذا ما تجلى بواوح بسحب المغرب ش واه المقدم��ة ف��ي بداي��ة الص��يف لمجل��س ال

م�م المتح�دة ف�ي دورته��ا
أ
ما كرسه مؤتمر مانروفيا، و ما سي رسه بدون شك مؤتمر القمة المقبل ل��دول ع�دم النحي�از، و ال

مري ي����ة و الرجعي����ة. المقبل����ة
أ
و إن عزل����ة الح ����م تتعم����ق، رغ����م اس����تمرار حلف����ائه الط����بيعيين المبريالي����ة الفرنس����ية و ال

ه���ذه العزل���ة. الس���عودية ف���ي إم���داده م���ن تحته���ا بالوس���ائل ال���تي تم ن���ه م���ن السترس���ال ف���ي مخطط���ه التوس���عي الع���دواني
الخارجية يواكبها على الصعيد الداخلي تصاعد لسخط الجماهير على نتائج ح��رب الص�حراء، و بداي��ة س��خط و ت��ذمر وس��ط

.الجيش نفسه

م��ام ه��ذه الوا��عية، وج��د الح ��م نفس��ه فاق��دا المب��ادرة، متخبط��ا بي��ن التهدي��د بح��ق المط��اردة و الح��رب العدواني��ة ا��د
أ
ا

خي��ر لم�وقفه الس�ديد م�ن قض�ية الش��عب الص�حراوي،
أ
الجزائ��ر، و بي��ن مغازل��ة الح ��م الجزائ��ري، مراهن��ا عل��ى تغيي��ر ه�ذا ال

متخبطا بين تحميل المسؤولية لما يجري في الصحراء للنظام ال��وطني الجزائ��ري، و تحميله��ا للنظ�ام ال��وطني اللي�بي، بع��د
ن الش�يوعية العالمي�ة ه�ي الموج�ودة وراء البوليزاري��و، متنقل م�ن نع��ت البولزاري��و كمرتزق�ة

أ
ن لمح في عدة مناسبات إلى ا

أ
ا

.الجزائر إلى اعتبارهم متمردين موريطانيين

خيرا بعد التفاقية الموريطانية 
أ
زمة،- و ا

أ
مام و تعميق ال

أ
زمته سوى الهروب إلى ال

أ
الصحراوية لم يجد الح م من مخرج ل

و ذل�����ك ب�����احتلل الداخل�����ة، و إعلن�����ه لض�����م إقلي�����م وادي ال�����ذهب للمغ�����رب، ا�����اربا بع�����رض الح�����ائط حق�����وق الش�����عب
عراف الدولية و مقررات منروفيا و معتمدا فقط على 

أ
القط�اعي و عل�ى مهزل�ة البيع�ة" ح�ق الش�فعة"الصحراوي، و جميع ال

س���ياده المبري���اليين، و ل���ول مس���اندة. المطبوخ���ة
أ
ن يق���دم عل���ى ه���ذه المغ���امرة الجدي���دة، ل���ول دع���م ا

أ
و م���ا ك���ان للحس���ن ا

حزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة لهذا الحتلل
أ
.التجاهات اليمينية الشوفينية المهيمنة داخل ال

خ��رى بمص��الح الجم��اهير
أ
ح��زاب البرجوازي��ة و البرجوازي��ة الص��غيرة، تض�حي م��رة ا

أ
إن التجاهات اليمينية السائدة داخل ال

الش��عبية التواق��ة إل��ى الس��لم و إل��ى الخ��بز و الحري��ة، و تؤج��ج النع��رات الش��وفينية داخ��ل الش��عب لتجع��ل م��ن الجم��اهير
دوات مسخرة لخدمة مصالح الح م الرجعي عمي�ل المبريالي��ة

أ
ح��زاب الص�لحية، ل��م. ا

أ
إن التجاه�ات اليميني�ة داخ��ل ال

م�ن ال�وطني"ت �تف بإرسال ممثليها 
أ
ج��ل" لمجل�س ال

أ
ج�ل تزكي�ة مخطط�ات الحس��ن العدواني��ة ف�ي المنطق�ة، و م�ن ا

أ
م��ن ا

تزكية مخططاته الهادفة إلى تمتين ما يسمى بالجبهة الداخلية، بل إنها تنادي باس��تمرار إل��ى اس��تعمال ح��ق المط��اردة، و
ن الس��� ان ف���ي ه���ذه

أ
نه م���ن المس���لم ب���ه ا

أ
ت���دعو ببلدة إل���ى تس���ليح الس��� ان ف���ي الجن���وب و ت ���وين ك�ت���ائب مس���لحة، و ك���ا

المناطق يتعاطفون مع مخطط�ات الح ��م، كم�ا ت�دعو إل�ى اس�ترجاع تن�دوف و غيره�ا م�ن المن��اطق الجزائري��ة ال�تي تس�ميها
ول م��رة إل لمعارا��ته لمث��ل ه��ذه"الص��حراء الش��رقية المغربي��ة"ب 

أ
ن الش��هيد المه��دي ب��ن برك��ة ل��م يح��اكم ل

أ
، متناس��ية ا

نه���ا. النزع���ات الش��وفينية
أ
رب���ع س���نوات، ا

أ
س���ها الطبق��ة العامل��ة، فق��د ادرك���ت بع���د تجرب���ة ا

أ
م��ا الجم��اهير الش��عبية و عل��ى را

أ
ا

بن���اء
أ
لف م���ن الجن���ود و الض���باط الص���غار ا

آ
عب���اء ه���ذه الح���رب س���واء عل���ى الص���عيد البش���ري، حي���ث ال

أ
تحمل���ت وح���دها ا
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زم���ة القتص���ادية البنيوي���ة
أ
و عل���ى الص���عيد القتص���ادي، حي����ث عمق����ت ح���رب الص���حراء ال

أ
ال ���ادحين ذهب���وا ا���حيتها، ا

وا��اعها المعاش��ية
أ
س��مالية التبعي��ة المغربي��ة، مم��ا انع ��س عل��ى الجم��اهير ف��ي ش�� ل تف��احش البطال��ة و ت��دهور ا

أ
إن. للرا

نها غير معنية بشعار 
أ
ك�ثر ا

أ
الذي يرفعه الح م و الرجعي��ة و" الوحدة الوطنية المقدسة"الجماهير الشعبية تدرك كل يوم ا

ح���زاب الص���لحية
أ
إن العام���ل و الفلح، إن الحرف���ي و الت���اجر الص���غيران، المس���تخدم و. التجاه���ات اليميني���ة داخ���ل ال

تي م�را  ك�ئيب�ا: الموظف البس�يط، إن العاط��ل و الجن�دي، يتس�اءلون الي�وم
أ
:م�ذا جنين��ا م�ن ح�رب الص�حراء ؟ و الج�واب ي�ا

س����رى، ث����م المزي����د م����ن الفق����ر و الج����وع و الم����رض و القه����ر
أ
لف القتل����ى و المعط����وبين و ال

آ
ن وب����اء. ا

أ
فل غراب����ة إذا وج����دنا ا

ن الجم��اهير الش��عبية متعطش��ة إل��ى
أ
رب��ع س��نوات، و ل غراب��ة إذا وج��دنا ا

أ
م��ر من��ذ ا

أ
الش��وفينية ل��م يع��د يتفش��ى كم��ا ك��ان ال

زم��ة القتص��ادية ال��تي يعرفه��ا. توقي��ف ح��رب الص��حراء، متعطش��ة إل��ى الس��لم
أ
إن الظ��رف الراه��ن يتمي��ز باس��تمرار تعم��ق ال

خي��ر، و ال��تي ت��م الع��تراف به��ا رس��ميا ف��ي منتص��ف
أ
زمة التي تفجرت في نهاية التصميم الخماسي ال

أ
اقتصاد بلدنا، تلك ال

زمة مالية مؤقتة يم ن معالجتها بإجراءات تهدف إلى جلب العملة الص��عبة
أ
السنة المااية، حيث اعتبرها الح م مجرد ا

ساسية في ما يلي
أ
زمة اقتصادية شاملة تتجلى مظاهرها ال

أ
زمة هي ا

أ
ن ال

أ
:و توفيرها، و الحقيقة ا

انخفاض النتاج الفلحي، و خصوصا في القط�اع التقلي�دي ال��ذي يعي�ش من�ه ج�ل الفلحي��ن الفق��راء و المتوس�طين، -1-
مم��ا س��يؤدي إل��ى المزي��د م��ن تفقي��ر و بل��ترة ه��ذه الفئت، و مم��ا س��يؤدي إل��ى نم��و البطال��ة و الهج��رة إل��ى الم��دن ف��ي نف��س

.الوقت الذي ستضطر فيه بلدنا إلى استيراد كميات هائلة من القمح بالعملة الصعبة

ش��غال العمومي�ة و البن��اء، -2-
أ
تدهور النشاط القتصادي في القطاع الصناعي بمفهومه الواسع، و خصوص��ا ف�ي قط�اع ال

زم��ة
أ
و ذلك بسبب انخف��اض اس��تثمارات الدول�ة و الخ�واص، و ك�ذلك بس��بب رك�ود الطل��ب الن�اجم خارجي��ا ع��ن اس�تمرار ال

س���مالية العالمي���ة، و داخلي���ا ع���ن ت���دهور الطاق���ة الش���رائية للجم���اهير
أ
إن ت���دهور النت���اج ي���ؤدي ب���دوره إل���ى إفلس ع���دة. الرا

و التقليص من نشاطها و إلى تفاحش البطالة
أ
.شركات ا

انخفاض رص��يد المغ��رب م��ن العمل�ة الص�عبة إل��ى مس�توى هزي�ل، و ذل�ك نتيج��ة العج��ز المه��ول للمي�زان التج��اري، و -3-
جنبية، و رغم مدخولت العمال المهاجرين المتزايدة و مداخيل الس�ياحة، و رغ��م

أ
ااطرار المغرب إلى تسديد الديون ال

جنبية لبلدنا و التي يفوق حجمها 
أ
.مليارات من الدولر 5اخامة القروض ال

و ارتفاعه��ا -4-
أ
ج��ور ا

أ
وس��ع الجم��اهير، بس��بب اس��تمرار التض��خم الم��الي م��ن جه��ة، تجمي��د ال

أ
وا��اع المعاش��ية ل

أ
ت��دهور ال

جورين م��ن جه��ة ثالث��ة
أ
جورين م��ن جه��ة ثاني��ة، و ا��عف الم��وارد بالنس��بة للفلحي��ن غي��ر الم��ا

أ
ه��ذا. الض��ئيل بالنس��بة للم��ا

زمات الشغل و الس نى و الصحة و التعليم
أ
. بالاافة إلى ما تعانيه الجماهير ال ادحة من جراء ا

س�مالية التبعي�ة
أ
زم�ة علق�ات النت��اج ال��تي تطب�ع نظ�ام الرا

أ
زم��ة هي لي�ة، ا

أ
زم��ة ليس��ت مؤقت��ة كم��ا ي��دعي الح �م، إنه��ا ا

أ
إن ال

زم��ة تش��غل القلع��ات المبريالي��ة
أ
ن ال

أ
زم��ة، خصوص��ا، و ا

أ
س��مالية التبعي��ة ف��ي بلدن��ا م��ن ال

أ
الس��ائدة ف��ي بلدن��ا، ل مف��ر للرا

ن ح���رب الص���حراء تبتل���ع ج���زءا ك���بيرا م���ن اعتم���ادات الدول���ة عل���ى حس���اب القطاع���ات المنتج���ة، بالا���افة إل���ى
أ
نفس���ها، و ا
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س��ماليين ف��ي مس��تقبل الح ��م، و تركي��ز اس��تثماراتهم عل��ى القطاع��ات
أ
انع اس��اتها غي��ر المباش��رة ال امن��ة ف��ي ع��دم ثق��ة الرا

زمة، و المتضمنة. المربحة على المدى القصير و المتوسط
أ
إن الجراءات القتصادية المتخذة من طرف الح م لتجاوز ال

زم���ة عل���ى الجم���اهير الش���عبية بتعمي���ق
أ
ف���ي التص���ميم الثلث���ي الرامي���ة إل���ى تقلي���ص النش���اط القتص���ادي، و إبق���اء تبع���ات ال

زم��ة، و ستس��اهم ف��ي احت��داد التناقض��ات بي��ن كاف�ة الطبق��ات الوطني�ة
أ
استغللها و نهبه�ا، إن ه�ذه الج�راءات ل��ن تح��ل ال

خرى
أ
.من جهة و ال مبرادور و الملكين العقاريين من جهة ا

زمة القتصادية و انع اساتها السلبية على الطبقات الوطنية، بل على جزء من الطبقة الحاكم�ة نفس�ها، إا�افة إل�ى
أ
إن ال

زم��ة النظ��ام
أ
ت��ورط الح ��م ف��ي قض��ية الص��حراء، و مقاوم��ة الش��عب الص��حراوي لمخطط��اته التوس��عية، ت��ؤدي إل��ى تعمي��ق ا

السياسية، رغ��م م�ا يحظ�ى ب��ه م��ن دع��م و مس�اندة خارجي��ة م��ن ط�رف المبريالي��ة و الرجعي��ة العربي��ة، و داخلي��ا م��ن ط�رف
ح��زاب الرجعي��ة و ح��زب الس��تقلل، و رغ��م م��ا تحظ��ى ب��ه ع��دوانيته عل��ى الش��عب الص��حراوي و مش��اريعه التوس��عية م��ن

أ
ال

حزاب الصلحية المتشدقة بالشتراكية
أ
.دعم و مساندة من طرف التجاهات اليمينية السائدة داخل ال

خي��رة م��ن ه��ذه الس��نة نض��الت بطولي��ة ا��د
أ
س��ها الطبق��ة العامل��ة ف��ي الش��هور ال

أ
لق��د خاا��ت الجم��اهير الش��عبية و عل��ى را

و م��ن حي��ث ط��ول
أ
الس��تغلل و الا�طهاد، نض�الت ل��م يس��بق له�ا مثي�ل من�ذ ع��دة س��نوات س�واء م��ن حي��ث عموميته��ا، ا

.نفسها

ط��ول إا��راب ف��ي
أ
س��بوعين، ا

أ
ك�ثر م��ن ا

أ
لف عام��ل و مس��تخدم ف��ي الس�� ك الحديدي��ة إا��رابا دام ا

آ
و ه ��ذا خ��اض عش��رة ا

يوم��ا، و ق��ام عم��ال من��اجم الفوس��فاط بع��دة إا��رابات خلل 40تاري��خ ه��ذا القط��اع، كم��ا خ��اض عم��ال ج��رادة إا��رابا دام 
نف��س الم��دة، و ع��رف قط��اع النق��ل الحض��ري ل الح��افلت ل ف��ي مختل��ف الم��دن و ف��ي ال��دار البيض��اء خاص��ة نض��الت ل��م
ا���رب عم���ال البل���ديات و معام���ل الس��� ر و ت ري���ر النف���ط للس���مير ل و ال هرب���اء بالمحمدي���ة و

أ
يس���بق له���ا مثي���ل، كم���ا ا

مين و عم���ال مين���اء ال���دار البيض���اء و م �ت���ب التس���ويق و التص���دير و عم��ال و مس���تخدمو
أ
بن��اك و ش��ركات الت���ا

أ
مس��تخدمو ال

خ��رى ، و ق�ام رج��ال التعلي��م و
أ
الم اتب الجهوية للستثمار الفلحي و العمال الزراعيين و عشرات المعامل و الشركات ال

ث���ارت غض���ب الح ���م ال���ذي ل���م ي���تردد ف���ي قمعه���ا
أ
خ���رى بتع���اطف الجم���اهير و ا

أ
الص���حة بإا���رابات رائع���ة حظي���ت ه���ي ال

و قد امتدت الارابات إلى التجار الصغار في عدة مدن، وذلك احتجاجا على جش��ع المض��اربين، و. بوحشيته المعهودة
ثمان التي يتحملها الح م و ال مبرادور و المضاربين وحدهم

أ
.على رغبة الح م تحميلهم مسؤولية ارتفاع ال

ج���ل تحس���ين
أ
و ق���د ش���ارك الطلب���ة و التلمي���ذ ف���ي ه���ذه الموج���ة ال اس���حة م���ن النض���الت بالا���رابات و المظ���اهرات م���ن ا

وا��اعهم المادي��ة، و احتجاج��ا عل��ى السياس��ة التعليمي��ة اللديموقراطي��ة و اللش��عبية المتس��ترة و راء ش��عار الص��لحات
أ
ا
كم��ا خاا�وا نض��الت) إص��لح نظ�ام الب الوري��ا، إص�لح نظ��ام المتحان��ات بالث��انوي، إص�لح الج��ازة، الص�لح الج��امعي(

سياس��ية مجي�دة ا��د إقام��ة الش��اه العمي��ل ف��ي بلدن��ا، و ال��تي تع��د إهان��ة ل رام��ة ش��عبنا، و ف��ي ذك��رى من��ع التح��اد ال��وطني
.لطلبة المغرب، و كذلك في ذكرى استشهاد المناالة الثورية سعيدة
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و ق��د س��اهم المعتقل��ون السياس��يون بمختل��ف الس��جون، و بمختل��ف تي��اراتهم، ف��ي ه��ذه المس��يرة النض��الية، و ذل��ك بش��ن
.عدة إارابات عن الطعام إحياءا لذكريات استشهاد زروال و سعيدة و بن جلون و الزايدي ابراهيم و كرينة

رض، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل،
أ
و قد قام الشعب المغربي بمختلف فئته بإاراب عام إحياءا لذكرى يوم ال

و احتجاج���ا عل���ى التفاقي���ة الخياني���ة المبرم���ة بي���ن النظ���ام المص���ري ال م���برادوري العمي���ل و ال ي���ان الص���هيوني بإش���راف
ولى

أ
مة العربية ال

أ
مري ية عدوة ال

أ
.المبريالية ال

ساس، حيث ناال العمال عل��ى العم��وم
أ
جورين هذه السنة نقابي بال

أ
إن طابع الارابات التي خااها العمال و باقي الما

جل توقي��ف الط��رد و التس��ريح
أ
جل احترام الحق النقابي، و من ا

أ
جور و قيمة التعويضات المختلفة، من ا

أ
جل رفع ال

أ
من ا

الجماعيين، إل ان شمول الاراب لجل القطاعات، و طول نفس�ها، و مقاوم�ة المض�ربين الباس�لة للتهدي�د و الس��تفزاز و
زم��ة سياس��ية و اقتص��ادية

أ
ن الح ��م يعي��ش ا

أ
ا��فى عل��ى ه��ذه الا��رابات طابع��ا سياس��يا ملحوظ��ا، خصوص��ا و ا

أ
القم��ع ق��د ا

ن تفجرها، خصوصا، و ان الا�رابات ك��انت ت�واكب هجوم�ات الث��وار
أ
حادة، ل يم ن للحركة الجماهيرية المتصاعدة إل ا

الص��حراويين عل��ى الجي��ش المل ��ي ف��ي الص��حراء و جن��وب المغ��رب، مم��ا ي��برهن عل��ى ان الجم��اهير المناا��لة ل��م تع��د تع��ر
.اهتماما كبيرا لشعارات الوحدة الوطنية و السلم الجتماعي و تدعيم الجبهة الداخلية

خرج م��ن جعبت��ه
أ
ج��ل توقي��ف ه��ذه الموج��ة العارم��ة م��ن النض��الت، ف��ا

أ
س��اليب م��ن ا

أ
 الح ��م لجمي��ع ال

أ
و ل غراب��ة ان يلج��ا

.المناورة و القمع: جملة من الجراءات ذات وجهين رئيسيين معهودين

ما بالنسبة لجانب المناورة، فقد فتح الح م نقاشا مباشرا مع ممثلي النقابات المركزية، و ذل�ك ب�زرع البلبل�ة ف�ي ص�فوف
أ
ا

ج��ل ح��ل المش��اكل
أ
على المستويات م��ن ا

أ
نه ل داعي للاراب ما دام الحوار مفتوحا على ا

أ
.مناالي الشعب موهما إياهم ا

ن��ه
أ
قال خديمه عصمان، و جاء بخديمه المعط��ي بوعبي��د ال��ذي يزع��م ا

أ
 الحسن إلى تعديل وزاري، فا

أ
و في نفس الوقت لجا

ن��ه ل يق��ل شراس��ة ف��ي قه��ره للش��عب، و ل
أ
الرج��ل المس��تقل و المتع��اطف م��ع النق��ابيين نظ��را لروابط��ه القديم��ة، ف��ي حي��ن ا

راا��ي ال ب��ار
أ
م��ام مص��الح المبريالي��ة و ال م��برادور و ملك��ي ال

أ
م��ا المن��اورة الثالث��ة، ف ��انت التهوي��ل م��ن. يق��ل انبطاح��ا ا

أ
ا

م��ن ال��وطني"الخط��ر الخ��ارجي، و تحري��ك النع��رة الش��وفينية ل��دى بع��ض الفئت م��ن الش��عب، و إنش��اء 
أ
ال��ذي" مجل��س ال

يشارك فيه زعماء الصلحية إلى جانب زعماء الرجعية برئسة الحسن، و كانت المناورة الرابعة، هي الزيادة الهزيل��ة ف��ي
كلت بفع��ل التض��خم

آ
زم��ة فات��ح م��اي، و ال��تي ل��م تم��ر بض��عة ش��هور ح��تى ت ��ون ق��د ت��ا

أ
عل��ن عنه��ا قب��ل ا

أ
ج��ور ال��تي ا

أ
بع��ض ال

. المالي المستمر

م�ام الفش�ل النس�بي له�ذه المن�اورة ف�ي. هذا هو ج��انب المن�اورة ف�ي سياس�ة الح ��م الهادف�ة إل�ى ف�رض الس�لم الجتم�اعي
أ
و ا

 الح �م إل�ى القم�ع ل ال�ذي ك�ان يص��احب المن��اورة ل و ال�ذي ك�ان حاس�ما ف�ي التوقي�ف
أ
توقيف المد الجم�اهيري، فق�د لج��ا

و ه ��ذا تعرا���ت العش��رات م��ن الثانوي���ات ف��ي جمي��ع الم��دن. الم��ؤقت للم��د الجم��اهيري ال��ذي عرفت��ه بلدن���ا ه��ذه الس��نة
ال بيرة لهجومات ق�وات القم�ع ال�تي انه��الت بالعص��ى الغليظ�ة عل�ى المض�ربين مخلف�ة المئت م�ن الجرح��ى م�ن التلمي�ذ و
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فالعنف الرجعي الذي تعرات له حرك�ة التلمي�ذ ه�ذه الس�نة، ل�م يع�رف ل�ه مثي�ل من�ذ انتفاا�ة م�ارس. العديد من القتلى
كم���ا تع����رض المئت و المئت م���ن العم���ال و رج����ال التعلي���م و الص���حة للط���رد م���ن العم���ل و العتق���الت و. المجي���دة 65

نه���م مارس���وا حق���ا مش���روعا ه��و ح��ق الا���راب
أ
ت الس���جون. التع���ذيب و المحاكم���ات الص��ورية، ل لش���يئ إل ل

أ
و ه ��ذا امتل

زي�د م�ن
أ
بمئت المعتقلين النقابيين، انضافت إلى مئت المعتقلين السياس�يين، ل زال زه�اء مئ�ة منه�م، ينتظ�رون من�ذ ا

س��نتين بس��جن م ن��اس مح��اكمتهم الص��ورية، ناهي��ك ع��ن مئت الجن��ود الف��ارين م��ن ح��رب الص��حراء، و ال��ذين يفض��لون
خرم��ن القم��ع، و ه�و ان ب��اب الح ��م حالي��ا عل�ى تهيي�ئ مش��روع. غياهب السجون على الموت في ح��رب غي��ر عادل�ة

آ
ج��انب ا

ق���انون ه���دفه ا���رب ح���ق الا���راب و خرق���ه لدس���توره الممن���وح نفس���ه، و ه���ذا إن دل عل���ى ش���يئ فإنم���ا ي���دل عل���ى زي���ف
ن المسلس�ل ال�ديموقراطي ل�م ي �ن، و ل��ن ي �ون ف�ي ظ�ل هيمن�ة

أ
الديموقراطية التي يتغنى به�ا الح ��م و حلف�اؤه، و عل�ى ا

رااي ال بار، سوى الطلء الذي يغطي به الح م و جهه البشع وجهه الدك�تاتوري
أ
.المبريالية و ال مبرادور و ملكي ال

ش�هر، ل�ول
أ
ن ينجح بمناوراته و قمعه ف�ي توقي��ف م�د الحرك�ة الجماهيري�ة ال�تي عرفته�ا بلدن�ا طيل�ة اربع�ة ا

أ
لم ي ن للح م ا

داة الثوري���ة
أ
ح���زاب الص���لحية المتش���دقة بالش���تراكية، و ل���ول غي���اب ال

أ
تخ���اذل التجاه���ات اليميني���ة المهيمن���ة داخ���ل ال

.القادرة على إحباط مناورة الح م و التصدي للقمع و شل تذبذب الصلحية

ن تب��اكت عل��ى خ��رق الح ��م
أ
م��ن ال��وطني، و بع��د ا

أ
ح��زاب الص��لحية، و المتواج��دة فيم��ا يس��مى بمجل��س ال

أ
إن قي��ادات ال

للديموقراطي��ة و حق��وق النس��ان، ق��د انته��زت فرص��ة القم��ع المس��لط عل��ى الجم��اهير و عل��ى القواع��د المناا��لة داخ��ل ه��ذه
حزاب نفسها لمطالبتها بالتعقل، و عدم تجاوز الحدود، متهمة قواعدها المناا�لة بالمغ��امرة، و محمل�ة إياه��ا مس�ؤولية

أ
ال

ل��ت إلي��ه الوا��عية م��ن قم��ع
آ
ح��زاب الص��لحية، ل��م و ل��ن تس��اند الحرك��ة. م��ا ا

أ
إن التجاه��ات اليميني��ة المهيمن��ة داخ��ل ال

خي��رة ف��ي المنطق��ة، تطم��س مش��اكل
أ
الجماهيري��ة إل ف��ي ح��دود مص��الحها الطبقي��ة، و ه��ي م��ن جدي��د، و بع��د التط��ورات ال

ولوي��ة لت��دعيم الجبه��ة الداخلي��ة بالوح��دة الوطني��ة المقدس��ة و الس��لم الجتم��اعي، و خي��ر دلي��ل عل��ى
أ
الجم��اهير و تعط��ي ال

خي��ر
أ
م��ر،...المش��اكل الداخلي��ة ؟ الجزائ��ر نفس��ها له��ا مش��اكل : "ذل��ك، تص��ريح عب��د الرحي��م بوعبي��د ال

أ
و مهم��ا ي ��ن م��ن ا

ولوية قبل كل شيئ لحماية الدار
أ
!!!".فال

ن نسمع ه�ذه التص�ريحات ال�تي تحتق��ر المش�اكل الجوهري�ة للجم�اهير م�ن بوعبي�د، و ه�و ال�ذي يجل��س
أ
ليس من الغريب ا

إل��ى ج��انب الحس��ن ف��ي مجل��س القم��ع ال��وطني، ال��ذي ل يخط��ط فق��ط للع��دوان الخ��ارجي، ب��ل ك��ذلك للع��دوان ال��داخلي،
س��ابيع ع��ن

أ
ن ي �ثر الح��ديث ف��ي ه��ذه ال

أ
باس��م ت��دعيم الجبه��ة الداخلي��ة، و لي��س م��ن الغري��ب م��ع مث��ل ه��ذه المواق��ف، ا

.تضم زعماء الرجعية و الصلحية تحت مظلة عرش الحسن" ح ومة وحدة وطنية"

زم��ة القتص��ادية
أ
وا��اع المعاش��ية و مص��الح جمي��ع فئت الش��عب تت��دهور و تتض��رر باس��تمرار بفع��ل ال

أ
إن الجم��اهير. إن ال

بنائه��ا بس��بب ح��رب الص��حراء العدواني��ة
أ
ص��بح الخ��بز الي��ومي للجم��اهير. تفق��د اللف م��ن ا

أ
إن القه��ر و الا��طهاد و القم��ع ا
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ج��ل تحقي��ق مط��امحه ف��ي العي��ش ال ري��م و الحري��ة و. الش��عبية
أ
إن جمي��ع ه��ذه العوام��ل ت��دفع بالش��عب إل��ى النض��ال م��ن ا

.ال رامة

مام"إن منظمتنا 
أ
س��اليب الح ��م"إلى ال

أ
ه��دافه، وعي��ا منه��ا با

أ
ن السخط الشعبي غير كاف لبلوغ الشعب ل

أ
، وعيا منها، با

ح��زاب الص�لحية المتش�دقة
أ
المتنوعة لجه��اض نض�الت ش�عبنا، وعي��ا منه�ا بتخ�اذل التجاه��ات اليميني�ة المهيمن�ة ف�ي ال

ن ال���دفع بحرك���ة الجم���اهير إل���ى الم���ام يش��� ل الس���بيل الوحي���د لن���تزاع الجم���اهير للم اس���ب
أ
بالش���تراكية، و وعي���ا منه���ا ب���ا

القتصادية و السياسية و الجتماعية التي تطم��ح إليه��ا راهن��ا ،ف�إن منظمتن��ا ت��دعو كاف�ة الق��وى الثوري��ة و التقدمي�ة، كيفم��ا
س��اس البرنام��ج النض�الي المرحل��ي

أ
ك�ان موقعه��ا السياس��ي إل�ى تش�� يل جبه��ة نض�الية، و ف�ي س�احة النض��ال، و ذل��ك عل�ى ا

ساسية في
أ
:الذي تتلخص بنوده ال

تحرير س�بتة و مليلي�ة و الج��زر الش�مالية م��ن قبض�ة الس��تعمار الس�باني، و القض�اء عل�ى م�ا تبق�ى م�ن تواج�د عس�� ري -1-
جنبي في بلدنا

أ
.ا

ساسية  -2-
أ
: انتزاع الحريات اليموقراطية ال

إطلق س����راح المعتقلي����ن النق����ابيين، و إطلق س����راح كاف����ة المعتقلي����ن السياس����يين م����دنيين و عس���� ريين، و ع����ودة -أ-
.المغتربين، و رفع المتابعات البوليسية اد المناالين في الداخل و الخارج

ا��مان الحري���ات النقابي���ة، و بالخص���وص ح���ق التنظي���م النق���ابي للتلمي��ذ، و ح���ق م���وظفي و مس���تخدمي الدول���ة ف���ي -ب-
التنظي���م النق���ابي و الا���راب، و إلغ���اء جمي���ع التش���ريعات ال���تي تم���س بح���ق الا���راب كالتش���ريع الخ���اص بحري���ة العم���ل

.المزعومة

ساس���ية، و خاص���ة ح���ق تش��� يل المنظم���ات السياس���ية ب���دون قي���د، و ا���مان حري���ة التجم���ع و -ج-
أ
ا���مان الحري���ات ال

.التظاهر

.امان حرية الصحافة و النشر -د-

ي و التعبير و التنقل  -ه-
أ
.امان حرية العقيدة و الرا

جهزة القمعية الجرامية  -و-
أ
جهزة البوليسية السرية ، الدرك ( حل جميع ال

أ
...) ال

وااع المعاشية للجماهير، و ذلك بفرض الجراءات التالية –3-
أ
: تحسين ال

جور ←
أ
جور، بما يناسب غلء المعيشة، و تحقيق القانون المتحرك لل

أ
.الزيادة في ال

دوية ←
أ
ثمان المواد الغذائية و ال راء و ال

أ
ثمان و خاصة منها ا

أ
.واع حد لرتفاع ال

.واع حد للبطالة و الطرد الجماعي و منح تعويضات للعاطلين ←
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.تعميم التشريعات الخاصة بالضمان الجتماعي على العمال الزراعيين و الزيادة في التعويضات العائلية ←

راايهم المغتصبة و اد تعسفات الملكين العقاريين و ←
أ
جل استرجاع ا

أ
مساندة ال �فاح العادل للفلحين من ا

جهزة الدولة القمعية و القتصادية
أ
.ا

جل المساواة مع الرجل ←
أ
جل انتزاع حقوقها الديموقراطية و من ا

أ
ة المغربية من ا

أ
.مساندة ك�فاح المرا

جل ←
أ
جل تحسين شروط الدراسة و من ا

أ
وااعهم المادية و من ا

أ
جل تحسين ا

أ
مساندة نضالت الطلبة و التلميذ من ا

.تعليم وطني جماهيري و علمي

مناهضة حرب الصحراء، و النضال من اجل السلم الفوري في الصحراء، و مناهضة الشوفينية الهادفة إلى استعداء -4-
.الشعب المغربي اد الشعب الجزائري، و مناهضة خطر الحرب و القتتال بين المغرب و الجزائر

جل العودة و تقرير المصير و تش يل دولته الفلس�طينية الديموقراطي�ة ف�وق -5-
أ
مساندة ك�فاح الشعب الفلسطيني من ا

.كامل تراب فلسطين و مناهضة الحلول الستسلمية التصفوية

.التضامن مع جميع فصائل حركة التحرر العربية، و مع جميع الحركات المناهضة للمبريالية في العالم -6-

نه���ا ل���م تس���تطع بع���د تج���اوز
أ
سيس���ها ف���ي ظ���روف ص���عبة عل���ى الص���عيد ال���ذاتي، إذ ا

أ
إن منظمتن���ا تحي��ي ال���ذكرى التاس���عة لتا

ن مختل��ف الف��روع تع��اني م��ن التف ��ك مم�ا يه�دد وح��دتها، و إنن��ا إذ نس��جل ه�ذا. مخلفات القمع على الصعيد الوطني
أ
كم�ا ا

ج��ل المس��اهمة الفعال��ة ف��ي
أ
جل التشبت بوحدة المنظم��ة، و م��ن ا

أ
عضاء المنظمة من ا

أ
الواقع نوجه نداءا حارا إلى جميع ا

.إعادة بنائها كمنظمة ماركسية ل لينينية صلبة و راسخة جماهيريا

س��نوات، و ستس��ير ف��ي طري��ق الص��مود و 9إن منظمتن��ا الص��امدة، ستواص��ل المس��يرة النض��الية ال��تي دخل��ت فيه��ا من��ذ 
.التضحية على درب زروال و سعيدة، مستفيدة من الخفاقات و مدعمة برصيدها النضالي

ه�دافها الثوري��ة، و ستناا�ل إل�ى ج��انب الفص��ائل الماركس�ية ل اللينيني�ة
أ
إن منظمتنا، ستبقى رغم كل العراقيل، وفي��ة ل

ساس��ية عل��ى طري��ق
أ
ج��ل توحي��د الحرك��ة الماركس��ية ل اللينيني��ة و بن��اء منظم��ة ماركس��ية ل لينيني��ة موح��دة، كخط��وة ا

أ
م��ن ا

.بناء الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني المغربي
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عشر سنوات من الكـفاح و الصمود
 

1980 غشت 30
مام"منظمة 

أ
لى ال اللينينية المغربية- الماركسية" اإ
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يها المناضلون الثوريون
أ
 يا جماهيرنا الشعبية،، ا

سيس�ها
أ
م�ام ال�ذكرى العاش�رة لتا

أ
ق�امت مجموع�ة م�ن 1970غش��ت م�ن س�نة  30فف�ي : تحي��ي اليوم منظمتنا الص�امدة إل�ى ال

ن انسلخت عن حزب التحرر و الشتراكية التحريف��ي و الص��لحي،
أ
المناالين الثوريين الماركسيين ل اللينينيين، بعد ا

سيس منظمة ماركسية ل لينينية عرفت فيما بعد بمنظمة
أ
مام" بتا

أ
".إلى ال

ة منظمتنا و الحركة الماركسية ل اللينينية بصفة عامة نتيجة رغبة ذاتية لمجموعة من المثقفين الثوريين، و
أ
لم ت ن نشا

كم��ا ج��اءت كمش��روع ج��واب عل��ى. إنم��ا ه��ي نت��اج التط��ورات ال��تي عرفه��ا الص��راع الطبق��ي ف��ي بلدن��ا، و ك��ذا عربي��ا و دولي��ا 
س��ها

أ
دوات الث��ورة الش��عبية، و عل��ى را

أ
ا��رورة تس��لح جماهيرن��ا ال ادح��ة، م��ن خلل تص��عيد نض��التها و تعمي��ق وعيه��ا، ب��ا

.الحزب الشيوعي المغربي المنشود: الحزب المستقل للطبقة العاملة

ظه���رت انتفاا���ة م���ارس 
أ
ح���زاب الص���لحية م���ن س���احة النض���ال 65لق���د ا

أ
المجي���دة، بم���ا ل ي���دع مج���ال للش���ك، غي���اب ال

راا�ي ال ب�ار، و
أ
الجماهيري، و عجزها عن قيادة ك�فاح الش�عب ا�د المبريالي�ة و البورجوازي��ة ال ومبرادوري��ة و ملك�ي ال

ك��د ه��ذا العج��ز خلل الس��نوات التالي��ة ال��تي تمي��زت بهجم��ة مرك��زة. ا��د النظ��ام المل ��ي الج��اثم ف��وق ص��در ش��عبنا
أ
و ق��د تا

للح م عل�ى م �تس�بات الجم�اهير، السياس�ية و القتص�ادية و الجتماعي�ة، بينم�ا اا�طرت الجم�اهير، بع�د ف�ترة اس�ترجاع
ح��زاب الص��لحية ال��تي ال��تزمت م��ن جهته��ا سياس��ة النتظ��ار، بع��د

أ
نف��اس، إل��ى خ��وض نض��الت عفوي��ة خ��ارج قن��وات ال

أ
ال

فشل سياسة المساومة مع النظام.

درك��ت
أ
و بالنسبة للتجاهات الثورية، داخل حزبي التح��اد ال�وطني للق�وات الش��عبية و ح��زب التح��رر و الش��تراكية، ال�تي ا

ص��بحت مض��طرة إل��ى
أ
ن استنفذت إم انية تجذير مواقفهما و تثويرهما، ا

أ
داة ثورية، فبعد ا

أ
نه ل ثورة شعبية بدون ا

أ
مب را ا

دوات الثورة الشعبية
أ
حزاب الصلحية، و تعمل على بناء ا

أ
نوية منظمة مستقلة عن ال

أ
.خلق ا

س��يس منظمتن��ا 
أ
تي تا

أ
م��ام"و ف��ي ه��ذا الط��ار، ي��ا

أ
و ب��روز الحرك��ة الماركس��ية ل اللينيني��ة المغربي��ة ال��تي س��عت، من��ذ" إل��ى ال

نش����اتها إل����ى اللتح����ام بالجماهيرالش����عبية، و عل����ى تنظي����م طلئعه����ا المناا����لة، إل����ى دم����ج الماركس����ية اللينيني����ة بالحرك����ة
العمالية، و التقدم على طريق بناء حزب البرولتاريا المغربي الذي سيقود ك�فاح الطبق��ات و الفئت الوطني��ة الش��عبية م��ن

جل الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، على طريق الثورة الشتراكية
أ
.ا

ن نتساءل، و تتس��اءل معن�ا الجم�اهير، ع��ن حص�يلة  10لقد مرت 
أ
سيس منظمتنا، و يحق لنا ا

أ
س�نوات 10سنوات على تا

.من ال �فاح الثوري

ن منظمتن��ا ل��م تتم ��ن بع��د م��ن إنج��از المه��ام الرئيس��ية ال��تي طرحته��ا عل��ى نفس��ها من��ذ
أ
ة الث��وريين، نس��جل ا

أ
بص��راحة و ج��را

جل التقدم على طريق إنجازها معتمدة في ذلك
أ
تها، و هي عازمة مهما عظمت التضحيات على مواصلة ال �فاح من ا

أ
:نشا

www.30aout.info                                                                     90



مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

على رصيدها النضالي الذي شيدته خلل مواجهتها للقمع الشرس، بفضل صمود و تضحيات العش��رات م��ن مناا��ليها  ◀
.الذين عرفوا طريق السجن و المنفى و الستشهاد

.على الدروس الثمينة لتجربتها الغنية بإيجابياتها و سلبياتها  ◀

على المبادئ الراسخة للماركسية ل اللينينية التي ستظل النبراس الذي ينير طريق الثوريين البرولتاريين في الع��الم،  ◀
رغ��م مح��اولت البورجوازي��ة و البورجوازي��ة الص��غيرة الهادف��ة إل��ى تش��ويهها و تحريفه��ا، و عل��ى السترش��اد به��ذه المب��ادئ و

هداف الثورة في بلدنا- بالمنهج الماركسي
أ
.اللينيني لمعرفة الواقع، و لخدمة ا

يها المناضلون الثوريون 
أ
ا

م��ام، ال��تي ظل��ت تحم��ل مش��عل النض��ال الث��وري رغ��م النحراف��ات و رغ��م القم��ع الوحش�ي، ت�واجه الي�وم
أ
إن منظمتن��ا إل�ى ال

ه��دافها النض��الية، و تس��عى إل�ى تص�فية عم�وم
أ
حملة مركزة من ط�رف خص��ومها الل�دودين، حمل�ة تس��تهدف التش�� يك ف��ي ا

.الحركة الماركسية ل اللينينية، و استيعاب ما تبقى منها من طرف القوى الصلحية

ح��زاب البورجوازي��ة و البورجوازي��ة الص�غيرة المتش��دقة بالش�تراكية، م��ن
أ
قطاب التجاهات اليمينية داخل ال

أ
ه ذا، نجد ا

كبر
أ
سلحتهم لمناهضة منظمتنا بفعالية ا

أ
.عبد الرحيم بوعبيد إلى علي يعتة، يشحذون ا

ق����زام المرت����دين، ال����ذين لفظه����م الخ����ط الث����وري لمنظمتن����ا، وزج به����م ف����ي مزبل����ة
أ
خي����رة، ش����رع بع����ض ال

أ
و ف����ي الم����دة ال

ع��داء و خص��وم الحرك�ة الماركس�ية" خ��برتهم" الصلحية، في ت �ثيف نشاطهم المعادي لمنظمتنا، وااعين
أ
ره��ن إش��ارة ا

.ل اللينينية المغربية و الحركة الثورية في بلدنا

مثالهم الصلحيين و التصفويين، نقول 
أ
مام"إن منظمتنا : لهؤلء جميعا، و ل

أ
م��ام القم��ع"إلى ال

أ
مس ا

أ
، كما ص��مدت ب��ال

نه��ا تبن��ت مش��روعا عظيم��ا، مش��روعا يس��تجيب
أ
م�ام المح��اولت التص��فوية اليائس�ة، ل

أ
مام الهجمة الشوفينية، ستص�مد ا

أ
و ا

ج��ل بن��اء الح��زب
أ
لمطام��ح طبقتن��ا العامل��ة و الفلحي��ن و كاف��ة ال ��ادحين ف��ي بلدن��ا، مش��روع النض��ال المس��تميت م��ن ا

داة الرئيسية لنعتاق الجماهير ال ادحة 
أ
.البرولتاري، ال

يا جماهيرنا الشعبية

سيس منظمتنا يتميز على الصعيد الوطني بالسمات الرئيسية التالية
أ
: إن الظرف الذي نحي��ي فيه الذكرى العاشرة لتا

مري ي���ة، و اس���تمراره ف���ي  ◀
أ
اس���تمرار عمال���ة الح ���م ال وم���برادوري للمبريالي���ة و ف���ي مق���دمتها المبريالي���ة الفرنس���ية و ال

التواط���ؤ م���ع الص���هيونية و نظ���ام الس���ادات ا���د الش���عب الفلس���طيني، ه���ذا التواط���ؤ المغل���ف بالديماغوجي���ة ح���ول تحري���ر
ي��د علني��ة زي��ارة الس��ادات للق��دس المحتل�ة ل كافي��ة. الق��دس

أ
ن ا

أ
إن رئس��ة الحس��ن للجن��ة الق��دس ل و ه��و ال��ذي س��بق ل��ه ا

حرى تحرير فلسطين
أ
ي عمل جدي لتحرير القدس، و بال

أ
نها لن تقوم با

أ
.للح م مسبقا على هذه اللجنة با
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استمرار الح م في حربه العدوانية اد الشعب الصحراوي لتثبيث احتلل��ه للص��حراء الغربي��ة، رغ��م إدانت��ه م��ن ط��رف  ◀
ي الع���ام ال���ديموقراطي الع���المي و الم���ؤتمرات الدولي���ة، و رغ���م النع اس���ات الخطي���رة بش���ريا و اقتص���اديا له���ذه الح���رب

أ
ال���را

م�ام ه�ذا الوا�ع، يواص�ل الش��عب الص��حراوي ك�ف��احه الع�ادل بقي��ادة . القذرة على الجماهير ال ادحة ف�ي بلدن��ا
أ
جبه�ة"و ا

ج���ل ف���رض حق���ه ف���ي تقري���ر المص���ير، بم���ا ف���ي ذل���ك حق���ه ف���ي تش��� يل دولت���ه" البولس���اريو
أ
ممثل���ه الش���رعي الوحي���د، م���ن ا

.المستقلة، فوق كامل تراب الساقية الحمراء و وادي الذهب

لف م���ن  ◀
آ
عبائه���ا للجم���اهير الش���عبية، و ذل���ك ب���إغلق المعام���ل و حرم���ان ال

أ
زم���ة القتص���ادية، و تحمي���ل ا

أ
اس���تمرار ال

ج��ور جام��دة
أ
ساسية، بينما تظل ال

أ
ثمان مواد الستهلك ال

أ
و.  العمال من الشغل و تقليص وقت العمل، و الزيادة في ا

قلي��ة م��ن الجم��اهير،
أ
ن��ه ل��ن يم��س س��وى ا

أ
خي��ر القاا��ي بتخفي��ض ال ��راء، ل

أ
إن الجم��اهير ل��ن تنخ��دع بديماغوجي��ة الق��رار ال

بينم�ا تش�� ل تص�فية ص��ندوق الموازن��ة ك�ق��رار مص��احب لتخفي��ض ال �راء، ا�ربة جدي�دة للطاق�ة الش�رائية ل اف�ة الجم�اهير
ساس�ية كالس�� ر و ال��دقيق و الزي��ت

أ
ثم��ان م�واد ا

أ
و ف��ي. الش�عبية ف�ي الب��وادي و الم�دن، بم�ا ينج��م عنه��ا م��ن ارتف��اع جدي��د ل

ص�حاب البناي��ات 15هذا ال�وقت يق�دم الح ��م هدي�ة جدي�دة للبورجوازي��ة ت م��ن ف�ي ح�ذف الض��رائب لم�دة 
أ
س�نة بالنس�بة ل

.الجديدة

و
أ
ن تتبخ���ر ا

أ
وا���اعها المعاش���ية القتص���ادية و الجتماعي���ة بمقاوم���ة نض���الية، خصوص���ا بع���د ا

أ
و ت���واجه الجم���اهير ت���دهور ا

مسلس��ل" و " تمتين الجبهة الداخلي��ة " و " و حدة وطنية " و" سلم اجتماعي " من " المغرب الجديد" تتلشى شعارات 
".ديموقراطي 

65إن بلدن����ا تعي����ش م���دا نض����اليا جماهيري����ا ل����م يس����بق ل����ه مثي����ل ف���ي عه����د الس����تقلل الش��� لي، إذا اس����تثنينا انتفاا����ة 
ن نس��جل النض��الت الطويل��ة النف��س ف��ي59و  58المجي��دة، و انتفاا��ة فلح��ي الري��ف ف��ي 

أ
، و ي �ف��ي دلل��ة عل��ى ذل��ك، ا

خ��رى، نض��الت فلح��ي ناحي��ة مراك��ش، و نض��الت
أ
خي��رة لعم��ال ص��وماكا و لس��مير و عش��رات المؤسس��ات ال

أ
س��ابيع ال

أ
ال

.كل هذا يجري في فصل الصيف و شهر رمضان، و هي فترة تتميز عادة في بلدنا بركود نضالي.الطلبة 

ص��بح  ◀
أ
بن��اء الجم��اهير، ا

أ
قلي��ة م��ن ا

أ
زم��ة التعلي��م، فبينم��ا التعلي��م البت��دائي و الث��انوي ال��ذي ل يس��تفيد من��ه إل ا

أ
احت��داد ا

خي��رة، و ال��تي لع��ب فيه��ا ح��زب
أ
مي��ة، إذ ل��م يع��د يفت��ح إم اني��ة للش��غل، ف��إن ق��رارات الح ��م ال

أ
مج��رد وس��يلة لمحارب��ة ال

بناء الشعب الحاملين للباكالوريا من حقهم في التعليم الع��الي،
أ
قصت جزءا هاما من ا

أ
الستقلل الرجعي دورا بارزا، قد ا

بالاافة إلى ارب حقهم في اختيار الش��عب ال�تي تلئمه��م، و إل�ى تص�فية ش�عبة الفلس�فة ك�إجراء رجع��ي ي��دخل ف�ي إط��ار
ف ��ار الغيبي��ة

أ
لق��د واجه��ت الحرك��ة الطلبي��ة ه��ذه الج��راءات الرجعي��ة بس��خط ك��بير،. مناهض��ة الف ��ر العقلن��ي و إش��اعة ال

و ق����د ع����برت الق����وى الديموقراطي����ة ب����دورها ع����ن ش����جب ه����ذه. تلت����ه تجمع����ات و مظ����اهرات ف����ي بع����ض الم����دن الجامعي����ة
دى بالنظ��ام إل��ى إج��راء ديم��اغوجي جدي��د تجس��د ف��ي اس��تدعاء ن��دوة للتربي��ة تنعق��د برئس��ة الحس��ن، و

أ
الج��راءات، بم��ا ا

س��ها تص��فية مجاني��ة التعلي��م، م��ن ط��رف الق��وى الديموقراطي��ة ف��ي البلد
أ
إن. ته��دف إل��ى تزكي��ة الق��رارات الرجعي��ة، و عل��ى را
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ح��د يجه��ل طبيع��ة نتائجه��ا بالنس��بة للجم��اهير، تش�� ل رغ��م جمي��ع الت��بريرات نوع��ا م��ن
أ
المش��اركة ف��ي ه��ذه الن��دوة ال��تي ل ا

.إافاء الشرعية، إن لم نقل التزكية لهذه القرارات و اربا لمطامح الجماهير في تعليم وطني ديموقراطي شعبي

جماهيرنا الشعبية 

خي���رة، ق���ام الح ���م ب���إطلق س���راح م���ا يق���رب م���ن 
أ
س���ابيع ال

أ
معتقل سياس���يا، كم���ا س���مح بع���ودة قل���ة قليل���ة م���ن 90ف���ي ال

رض الوطن
أ
.المنفيين إلى ا

س��ها إطلق س��راح جمي��ع
أ
ج�ل ن�زع الحري��ات الديموقراطي��ة، و عل�ى را

أ
تها تناال من ا

أ
إن منظمنتنا، التي ما فتئت منذ نشا

س����اس للنض���الت ال����تي خاا����ها
أ
المعتقلي����ن السياس����يين و ع���ودة المنفيي����ن، تبته����ج له���ذا النتص����ار، و تعت����بره نتيج����ة بال

زمة النظام السياسية و القتص��ادية،
أ
المعتقلون السياسيون و كافة القوى الديموقراطية في الداخل و الخارج، و نتيجة ل

ع��داء الحري��ة و الديموقراطي��ة. و ال��تي تض��طره للقي��ام ببع��ض التن��ازلت للتنفي��س ع��ن ح��دتها
أ
إن ه��ذا النتص��ار الجزئ��ي عل��ى ا

ك��ادير و غيره��ا، و ك��ذا
أ
ن السجون المغربية في القنيطرة و الرباط و الدار البيضاء و سطات و ا

أ
بدا، با

أ
للشعب، ل ينسينا ا

المعتقلت الس��رية ف��ي مختل��ف المن��اطق، تغ��ص بمئت المعتقلي��ن السياس��يين و الص��حراويين الم��دنيين و العس�� ريين
.المح ومين و غير المح ومين

جه��زة الدعائي��ة للمبريالي��ة
أ
جه��زة الدعائي��ة للح ��م و ال

أ
بع��اد الحمل��ة الدعائي��ة المنس��قة م��ن ط��رف ال

أ
و م��ن هن��ا، تتض��ح ا

ن مش� ل المعتقلي�ن السياس�يين ق�د انته�ى، و بالت�الي إل�ى ف�ك تعبئ�ة الق�وى
أ
ي الع�ام ال�وطني و ال�دولي ب�ا

أ
به�دف إيه�ام ال��را

جل إطلق سراح المعتقلين السياسيين و عودة المنفيين
أ
.الديموقراطية المناالة من ا

إنن���ا ن���دين ه���ذه الحمل���ة الدعائي���ة المش���بوهة، ال���تي تري���د إب���راز النظ���ام المل ���ي الس���تبدادي ف���ي بلدن���ا، نظ���ام دك�تاتوري���ة
راا��ي ال ب�ار، بمثاب��ة 

أ
، و ن�دعو الجم�اهير الش�عبية و"الديموقراطي��ة الوحي�دة ف�ي الع��الم الث��الث"ال وم��برادور و ملك�ي ال

كافة المنظمات الديموقراطية الوطنية و الدولية و المنظم��ات الحقوقي��ة و النس��انية إل�ى فض��ح مرام��ي ه��ذه الحمل��ة، و إل��ى
رض

أ
جل إطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مدنيين و عس ريين، و ع�ودة المنفيي��ن إل�ى ا

أ
مواصلة النضال من ا

.الوطن

يها الثوريون ، يا جماهيرنا المناضلة 
أ
ا

مام"هذه هي الظروف التي تحي��ي فيها منظمتنا الصامدة 
أ
سيسها" إلى ال

أ
.الذكرى العاشرة لتا

جله��ا ش��هيدنا عب��د اللطي��ف  ⏎
أ
هدافها الثورية التي سقط من ا

أ
ن تظل وفية ل

أ
إن منظمتنا لتعاهدكم بهذه المناسبة، على ا

ن منظم��ة . زروال و س��عيدة المنبه��ي
أ
م��ام"كم��ا ا

أ
و م��ا" الديموقراطي���ة الحس��نية"ال��تي ل���م تنخ��دع و ل���ن تنخ��دع ب" إل��ى ال

أ
ا

ج��ل القض��اء عل�ى الس�يطرة المبريالي��ة و عل�ى ال وم��برادور و"المسلس�ل ال��ديموقراطي"يسمى ب
أ
، ستواص�ل ك�فاحه��ا م��ن ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ج���ل بن���اء الجمهوري���ة الوطني���ة
أ
راا���ي ال ب���ار و النظ���ام المل ���ي ال وم���برادوري الس���اهر عل���ى مص���الحهم، و م���ن ا

أ
ملك���ي ال

.الديموقراطية الشعبية، على طريق الثورة الشتراكية

س��ها بن�اء الح�زب المس�تقل للطبق��ة العامل���ة،الحزب
أ
دوات الث�ورة الش�عبية، و عل�ى را

أ
ج��ل بن��اء ا

أ
كما ستواصل ك�فاحها من ا

.الشيوعي المنشود

م���ام"إن منظمتن���ا   ⏎
أ
ج���ل توحي���د" إل��ى ال

أ
ستس��تمر، م���ع جمي��ع الث���وريين الماركس���يين ل اللينينيي���ن، ف��ي ال �ف���اح م���ن ا

.الحركة الماركسية ل اللينينية المغربية، و التقدم على طريق بناء حزب البرولتاريا المغربية

م�ام"إن منظمتنا    ⏎
أ
ه�دافها" إلى ال

أ
ج�ل قي�ادة الجم�اهير نح�و تحقي��ق ا

أ
ستناا�ل ي�دا ف�ي الي�د، م�ع جمي�ع الث��وريين م�ن ا

جل القضاء على المبريالية و الرجعية ببلدنا
أ
.المباشرة، من ا

مام"إن منظمنتنا     ⏎
أ
، ستناال يدا في اليد مع جميع المناالين المخلصين لقضايا الجماهير، و كيف م��ا ك��ان"إلى ال

هداف النضالية التالية 
أ
جل ال

أ
:موقفهم السياسي، من ا

وااع المعيشية للجماهير ✰
أ
.تحسين ال

س���ها إطلق س���راح المعتقلي���ن السياس���يين، م���دنيين و عس��� ريين، و ع���ودة ✰
أ
ان���تزاع الحري���ات الديموقراطي���ة، و عل���ى را

رض الوطن
أ
.المنفيين إلى ا

توقي��ف ح��رب الص��حراء، و ف��رض الس��لم الف��وري، و ك��ذا مناهض��ة الش��وفينية الهادف��ة إل��ى اس��تعداء ش��عبنا ا��د الش��عب ✰
.الجزائري الشقيق

جنبي في بلدنا  ✰
أ
.تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية، و القضاء على ما تبقى من تواجد عس ري ا

جل القضاء على ال ي�ان الص��هيوني، و ✰
أ
مساندة ك�فاح الشعب الفلسطيني اد المؤامرات الستسلمية التصفوية، من ا

.إقامة دولته الديموقراطية فوق كامل تراب فلسطين

و كـفاح مستمر و كـفاح مستمر  

جل بناء الحزب الشيوعي المغربي المنشود    ✪✪
أ
جل بناء الحزب الشيوعي المغربي المنشودمن ا
أ
..من ا

جل الجمهورية الديموقراطية الشعبية على طريق الثورة الشتراكية    ✪✪
أ
جل الجمهورية الديموقراطية الشعبية على طريق الثورة الشتراكيةمن ا
أ
..من ا
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

الهوامشش

هامش وثيقة: "الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء و مهام الحركة الجماهيرية و قواها الثورية و الديمقراطية"

ص�بحت ت�دريجيا النقط��ة المحوري��ة ف��ي الوا��ع السياس��ي المغرب��ي1974بداية  1973عند نهاية 
أ
و ق�د. ، لوح النظام بقضية الصحراء، و ا

حزاب الصلحية و الحزب التحريفي 
أ
بالجوقة، مما استدعى إص�دار موق�ف سياس�ي م�ن ط�رف منظم�ة) التحرر و الشتراكية(التحقت ال

مام"
أ
مام"، فجاءت افتتاحية جريدة "إلى ال

أ
الموقف الوطني الحقيقي من الصحراء و مهام: "تحت عنوان ) 74يناير  (19العدد " إلى ال

و ف��ي. لتع��بر ع��ن موق��ف المنظم��ة و تحدي��د مه��ام الق��وى الثوري��ة و الديموقراطي��ة " الحرك��ة الجماهيري��ة و قواه��ا الثوري��ة و الديموقراطي��ة
صدرت المنظمة كراسا حول قضية الصحراء تحت عنوان 1974شتنبر 

أ
و قد ام ال راس إل��ى ج��انب رد". طريقان لتحرير الصحراء "، ا

حد قيادي��ي منظمة المنظمة، و
أ
".مغربية الصحراء"حول ) الراحل عبد السلم المؤذن(مارس  23 جهة نظر ل

مام"المركزية  للجريدة 19من افتتاحية العدد 
أ
:إلى صدور ال راس وقعت مجموعة من المستجدات، منها " إلى ال

 .1974مارس في ربيع  23انعقاد الندوة الوطنية لمنظمة - 
دى إلى عودة - 

أ
الخط��ة" لمباشرة مهامهما من جديد، و ستصدر هذه اللجن��ة وثيق��ة " لجنة التوحيد"تحسن العلقات بين التنظيمين ا

ك�توبر " الت �تي ية المشتركة 
أ
.1974في ا

صدر التنظيمان بيانا مشتركا تضمن موقفهما من الصحراء
أ
.و على إثر هذا التحول، ا

غلبي��ة لص��الح الت��وجه القري��ب م��ن منظم��ة " م��ارس 23"م��ن نتائ��ج ه��اته الن��دوة انبث��اق قي��ادة جدي��دة لمنظم��ة 
أ
م��ام"ا��مت ا

أ
" (إل��ى ال

مام " التجاه اليجابي كما كانت تسميه منظمة 
أ
نذاك " إلى ال

آ
.الصحراء" لجماهير"و تبنت الندوة موقفا يقر بحق تقرير المصير ) ا

دبيات منظمة 74إلى حدود بداية 
أ
مام"، ظلت قضية الصحراء ينظر إليها في ا

أ
مم��ي و" إلى ال

أ
امن خط استراتيجي يربط بين الخط ال

ه�م وث��ائق المنظم�ة
أ
الطرح الق��ومي للث�ورة العربي�ة بقي��ادة البروليتاري��ا، و تص��ور للث�ورة ف�ي منطق�ة الغ�رب العرب��ي، و ه�و م�ا تش�هد علي�ه ا

.لتلك المرحلة
م��ام تح��ت 19، ظلت مواقف المنظمة ثابتة، كما عبرت عنها افتتاحية الع��دد 1976 و إلى حدود خريف 1974من بداية 

أ
لجري��دة إل��ى ال

طريق�ان لتحري�ر"و ك�راس " الموقف الوطني الحقيقي م�ن الص�حراء و مه�ام الحرك�ة الجماهيري�ة و قواه�ا الثوري��ة و الديموقراطي�ة: "عنوان
دبي���ات و مناش���ير المنظم���ة له���اته الف���ترة ع���ن مض���مون ه���اتين الوثيق���تين بحي���ث اس���تعمال ص���يغة ". الص���حراء 

أ
جم���اهير"و ل���م تخ���رج ا

و اعتبار ك�فاح تحرر جم�اهير الص�حراء ج�زء م��ن الث��ورة الوطني�ة الديموقراطي��ة الش�عبية ب�المغرب،" الشعب الصحراوي"بدل" الصحراء
س��باب. م��ع ح��ق جم��اهير الص��حراء ف��ي تقري��ر مص��يرها

أ
ك�ثر وا��وحا م��ن القض��ية ل

أ
خ��رت ظه��ور موق��ف ا

أ
س��باب ال��تي ا

أ
و ق��د س��بق ذك��ر ال

ص��بحت تعرف��ه منظم��ة ( ت �تي ي��ة 
أ
ن��ذاك م��ن خلل ال��دعم الت �تي ي لتياره��ا اليج��ابي  23مرافق��ة التط��ور ال��ذي ا

آ
، و ك��ذا ب��روز)م��ارس ا

ك�ثر تطورا
أ
جيل العلن عن موقف ا

أ
.خلفات داخل ال �تابة الوطنية للمنظمة، مما ساهم كذلك في تا

خذا بعين العتبار التطورات الجديدة ال�تي عرفته�ا الص�حراء الغربي�ة 1976ل ن في خريف 
أ
إعلن الجمهوري��ة العربي�ة ف�ي(، و ا

، و ف�ي إط�ار الس�تعداد للمحاكم�ة)الصحراء، و ان�دلع الح�رب بي�ن النظ�ام و الجبه�ة الش�عبية لتحري�ر الس�اقية الحم�راء و وادي ال�ذهب
ط�ر و قي�ادة )1977فبراير-محاكمة يناير(

أ
طرها و قيادتها، التي كانت تش� ل م�ع مجموع�ة م�ن ا

أ
م�ارس 23، قامت المنظمة من خلل ا

، بإع��ادة تقيي��م1976ين��اير  16من��ذ ) س��جن م��دني بال��دار البيض��اء(، ال��تي ك��انت تقي��م ف��ي س��جن غبيل��ة 26م��ا ك��ان يس��مى بمجموع��ة 
و شعب، و كذلك إعادة صهر موقف المنظم��ة ف��ي طرحه��ا

أ
الموقف السابق و تدقيقه و معالجة تناقضاته المفاهيمية من قبيل جماهير ا
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مام": 
أ
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أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

الس��تراتيجي ح��ول الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي، مم��ا اس��تدعى ت��دقيقا لس��تراتيجيتها الثوري��ة ف��ي المغ��رب، الش��يئ ال��ذي ق��ام برف��ع منطق��ة
همية، و ساهم في تدقيق مهمة بناء الحزب الثوري للطبقة) سوس و محيطها(الجنوب الغربي 

أ
إلى مستوى منطقة استراتيجية بالغة ال

نظري��ة الث��ورة ف��ي" ه ذا تم است مال بناء ما س��يطلق علي��ه ب . العاملة في علقة مع التطور الحاصل في الطرح الستراتيجي للمنظمة
".الغرب العربي

هامش وثيقة: "حكم الحسن ــ عبدا ــ الدليمي حكم العطش و الجوع و الطرد و السيمي"

صدرت المنظمة الماركسية 1974في نهاية يوليوز العام 
أ
مام"اللينينية المغربية -ا

أ
��ح ��م الحس��ن "منشورا تحت عن�وان" إلى ال

جواء مشحونة كانت تعيشها مدينة طنجة، ج��راء انع�دام الم�اء و" الدليمي، ح م العطش والجوع و الطرد والسيمي ��بدا ع
أ
في ظل ا

حياء الشعبية من المدينة، حي�ث س�قط 
أ
ف�ي بن�ي 1(م�واطنين م��وتى نتيج�ة العط�ش  5معاناة جماهير طنجة من ذلك، و خاصة في ال

و في نفس الوقت كانت الطبق�ة العامل�ة ف�ي طنج�ة تتع�رض لحملت الط�رد، كم�ا).في المصلى 1في كسبرطا،  1في مرشان، 2م ادة،
مام العدد- انظر المقال(عامل للطرد  48حيث تعرض " تيسمار"وقع في معمل

أ
تحت 1974يناير  - 19التحقيق الصادربجريدة إلى ال

تلميذ، و كانت نس��بة النج�اح ف��ي 440كما عرفت ثانويات طنجة طرد "). عمال تيسمار في مواجهة الباطرون و التحاد الرجعي"عنوان
صبحت مهددة بالطرد والعطالة

أ
غلبية من التلميذ ا

أ
ن ال

أ
.الشهادة متدنية لحد ا

إن السياق الخاص لمدينة طنجة لم ي ن مع�زول عم�ا يج�ري عل�ى مس�توى البلد برمته�ا، م��ن تص�اعد للقم�ع وص�ل ح�د إطلق
الرصاص على عمال ج��رادة، و تزاي�د العتق�الت و المحاكم�ات الص��ورية ال�تي ك�انت تح�اك لمناا�لي النقاب�ة الوطني�ة للتلمي�ذ و التح��اد

و بالمقابل كانت الجماهير تتحرك لمواجهة سياس�ات التفقي��ر و الط��رد و التهمي�ش و خن�ق العم�ل... الوطني لطلبة المغرب و للنقابيين
زمت��ه، إل��ى المزاوج�ة بي�ن القم��ع ال��ذي

أ
زمة النظام و يدفعه في محاولة اله��روب م�ن ا

أ
النقابي و القمع و النهب، مما كان يزيد في تعميق ا

المن����اورة السياس����ية ع����بر اللع����ب عل����ىو  72و غش����ت  71ع����رف تص����اعدا مس����تمرا خاص����ة من����ذ المح����اولتين النقلبي����تين ف����ي يولي����وز 
.و غيرها لفك عزلته" الجماع الوطني"سياسات

س��عار و انع��دام الم��اء و الط��رد و التهمي��ش ال��تي اك�ت��وى بناره��ا 1974ك��انت مدين��ة طنج��ة ص��يف 
أ
ة ارتف��اع ال

أ
تح��ترق تح��ت وط��ا

حياء الشعبية و العمال و ال ادحون، نار زادتها حرارة الموسم و الصراع الطبقي لهيبا
أ
لوف من ساكنة ال

أ
.عشرات ال

فم��ا". العطل��ة النض�الية"لخدمة الجماهير و الدفاع عن مص��الحها ل��م ي ��ن مناا�لوا المنظم�ة و مناا��لتها يعرف�ون ش�يئ اس�مه 
خ����رى

أ
ن انفج����ر الوا����ع ح����تى ك����انوا إل����ى ج����انب الجم����اهير من����ددين بالوا����ع الق����ائم، و محرا����ين عل����ى النض����ال، و فاا����حين م����رة ا

أ
ا

.ديماغوجيات النظام، و داعين إلى الوقوف في وجهه و التصدي لسياساته
و ف���ي قل���ب النض���ال، و تح���ت القم���ع المس���لط عل���ى رق���اب جم���اهير المدين���ة، ان �ت���ب ه���ذا المنش���ور ال���ذي حمل���ه مناا���لوا و

حي��اء الش��عبية 
أ
و ه��ب مناا��لوا و مناا��لت......). بن��ي م ��ادة، المص��لى، الس��انية(مناا��لت المنظم��ة إل��ى المعام��ل و الثانوي��ات و ال

.النقابة الوطنية للتلميذ للدفاع عن المطالب العادلة للحركة التلميذية و الحركة الجماهيرية
لة القمعية للنظام لتشن حملت قمع و تمشيط استهدفت عمال 

آ
س��ماء العم��ال(و تحركت ال

أ
عط��ى ا

أ
بمساعدة الباطرون الذي ا

كبر الحملت التي تعرات لها المنظمة و النقابة الوطني�ة للتلمي�ذ بمدين�ة طنج�ة) للبوليس
أ
و. و تلميذ و طلبة و مواطنين في إحدى ا

".حملة غشت"تعرف هذه الحملة ب 
اعتق��ال ع�ائلتهم(و في مراكز القمع بطنجة تعرض المناالون لتعذيب شديد، و استعملت كل الوس�ائل لعتق�ال المناا��لين

ك�ثر م��ن س��نة م��ن" درب م��ولي الش��ريف"و ذل��ك قب��ل نقله��م إل��ى ...) مم��ا س��بب لح��داهن حال��ة اجه��اض
أ
الس��ئ ال��ذكر، حي��ث قض��وا ا

، و لين��الوا عش��رات الس��نين م��ن الس��جن ف��ي إط��ار1977ين��اير  3التع��ذيب النفس��ي و الجس��دي ليق��دموا إل��ى محاكم��ة ال��دار البيض��اء ف��ي 
.محاكمة صورية طبخها النظام للحركة الماركسية اللينينية المغربية
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

جل عزل الحكم الرجعي العميل، تعزيز الوحدة النضالية، تحقيق البرنامج الديمقراطي"
أ
هامش وثيقة: "من ا

هم وثائق"تعتبر وثيقة 
أ
جل عزل الح م الرجعي العميل،تعزيز الوحدة النضالية، تحقيق البرنامج الديموقراطي"، من ا

أ
من ا

تي مباش�رة بع��د حمل��ة القم��ع ال��تي تعرا��ت له��ا المنظم�ة الماركس��ية1975 �� 1974ه�ذه الف��ترة (
أ
نه��ا ت��ا

أ
م��ام"اللينيني��ة المغربي��ة-). ل

أ
"إل��ى ال

و انته��اء) يوم اعتقال الشهيد الرفيق عبد اللطيف زروال ثم بعد ذلك ابراهام السرفاتي، محم��د الس��ريفي (1974نونبر  5ابتداء من يوم 
ي���ام 

أ
طره���ا الثوري���ة المحترف���ة ا

أ
عب���د ا زع���زاع، ف���ؤاد الهيلل���ي، مص���طفى (1975ين���اير 30و 29و 28باعتق���ال مجموع���ة م���ن خي���رة ا

كيدا من المنظمة على الستمرارية، فل يفصلها عن اعتقال مجموعة يناير...). التمساني، ادريس بنزكري
أ
سوى 1975الوثيقة جاءت تا

يام قليلة، ثم إنها محاولة لتحيين تحاليل المنظمة عن الواع السياسي العام في البلد من خلل رص�د لمختل�ف الق��وى السياس��ية و
أ
ا

 ال��ذيالحرك��ة الجماهيري��ة و الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة، و ك��ل ذل��ك ا��من رؤي��ة تحليلي��ة دعائي��ة ت��وجت ببرنام��ج نض��الي ديم��وقراطي
.تضمن موقفا من قضية الصحراء

مام حول المسيرة الخضراء"
أ
لى ال هامش وثيقة: "بيان منظمة اإ

م����ام 
أ
بطرحه����ا لتص����ور ث����وري مغ����اير بال ام����ل لموق����ف النظ����ام السياس����ي) م����ارس 23و ك���ذلك منظم����ة (تمي����زت منظم����ة إل����ى ال

حزاب الصلحية المغربية التي ساندت موقف النظام الداعي إلى ا��م الص��حراء الغربي��ة
أ
طروحات ال

أ
ال مبرادوري المغربي، و كذلك ل

.إلى المغرب
مام"اللينينية المغربية- و قد ساهمت المنظمة الماركسية

أ
بتحاليل عدي�دة م�ن منظ��ور تق��دمي و ديمقراط��ي ث��وري ح��ول" إلى ال

لة الص�حراء و مه��ام الق�وى التقدمي��ة و الثوري��ة المغربي�ة 
أ
الث��ورة"،"الجمهوري��ة الص��حراوية"،"اتفاقي�ة مدري�د الثلثي��ة"الموق�ف م��ن (مسا

"... ).في الغرب العربي
لة الص��حراء الغربي��ة « و بع��ض ه��ذه التحالي��ل ت��م إص��دارها ف��ي ك�ت��اب يحم��ل عن��وان 

أ
طري��ق برج��وازي:طريق��ان لمعالج��ة مس��ا

.1974، صدر في سبتمبر »شوفيني، و طريق وطني ثوري
سفله هو تجسيد لمواقف 

أ
مام"و البيان ا

أ
صدرته عق��ب العلن ع��ن تنظي�م المس�يرة الخض�راء س�نة "إلى ال

أ
و ه��و يق��دم. 1975، ا

لة الصحراء، خلل هذه الحقبة السوداء من تاريخ المغرب- صورة تع س وجهة نظر اليسار الماركسي
أ
.اللينيني المغربي حول مسا

ش��هر إص��دارات المنظم��ة الماركس��ية
أ
م��ام"اللينيني��ة المغربي��ة- و عموم��ا، الوثيق��ة م��ن ا

أ
و ق��د ق��ام رف��اق. ف��ي تل��ك الحقب��ة" إل��ى ال

حياء الشعبية و العمالية و في الثانويات و الجامع�ة و ف�ي المظ�اهرات ال�تي
أ
وسع نطاق، في ال

أ
المنظمة و مناالوها بتوزيع البيان على ا

ش�هرها منش��ور. نظمته�ا المنظم�ة
أ
ص�درت المنظم�ة العدي�د م��ن المناش��ير ا

أ
ل للمس�يرة الص��فراء، ل لب��ادة"و ل��م ي ��ن البي�ان الوحي�د فق�د ا

عله، ه��و ك��ونه ي��ؤرخ لنطلق المعرك��ة السياس��ية الض��ارية ال��تي دارت ف��ي ه��اته الف��ترة الحال ��ة". جم��اهير الص��حراء
أ
ل ��ن مي��زة البي��ان ا

م�ام"اللينيني�ة المغربي�ة-السواد من تاريخ المغرب المعاصر، و التي وقفت فيه�ا المنظم�ة الماركس�ية
أ
مم�ي و"إل��ى ال

أ
، مس�لحة بخطه�ا ال

الس��تراتيجي و بخطه��ا ال��وطني ال��ديموقراطي الث��وري ف��ي مواجه��ة النظ��ام ال م��برادوري ال��دك�تاتوري و الق��وى الص��لحية الملتف��ة ح��وله،
عله ح��تى جن��د النظ��ام ال م��برادوري و الق��وى

أ
ن وزع البي��ان ا

أ
مناهض��ة للش��وفينية و القم��ع و طم��س مط��الب الجم��اهير ال ادح��ة، فم��ا ا

جه��زة القم���ع ك��ل. الص��لحية ك��ل طاقاتهم��ا لمواجه���ة المنظم���ة
أ
و دارت مع��ارك سياس���ية ف��ي الجامع���ة و ف���ي الثانوي���ات و س���لطت ك��ل ا

و ب��دورها ح��اولت الق��وى الص��لحية و التحريفي��ة التص��دي للمنظم��ة و طرده��ا م��ن. إم انياته��ا ف��ي محاول��ة جهنمي��ة لجتث��ات المنظم��ة
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ط�ر المنظم�ة و مناا�لوها. الجامعة و الثانويات و استمرت المعركة معه�ا إل�ى الثمانين�ات
أ
و خلل ه�ذه المعرك�ة س�يعتقل العش�رات م�ن ا

كبر حملة قمعية تعرات لها المنظمة خلل فترة دجنبر 
أ
.1976مارس - 1975في ا

الجمهورية العربية الصحراوية انطلقة الثورة في الغرب العربي"  هامش وثيقتي: "هل يشكل سكان الصحراء الغربية شعبا؟" ــــ  "

بال�دار البيض�اء باللغ�ة" غبيل�ة"بالس�جن الم�دني  1976ك�تبت وثيقة " هل يش ل س ان الصحراء الغربية شعبا؟" في خري�ف 
ن���ذاك ليت���م توزيعه���ا و نش���رها بع���د ذل���ك إل���ى ج���انب وثيق���ة 

آ
ص���لية ا

أ
الجمهوري���ة العربي���ة"الفرنس���ية، و تم���ت ترجمته���ا ع���ن الص���يغة ال
".الصحراوية، انطلقة الثورة في الغرب العربي

ش لتا الوثيقتان محاولة لتصحيح بع�ض الج�وانب م�ن موق�ف المنظم�ة و الحمل�م م�ن قض�ية الص��حراء، خاص�ة ح�ول مفه�ومي
م��ام" محاول��ة لت��دقيق الس��تراتيجية الثوري��ة لمنظم��ة ". ك��ذلك كانت��االش��عب"و" الجم��اهير"

أ
الجمهوري��ة"و بالمناس��بة،  فوثيق��ة ". إل��ى ال

13 خلف��ا لم��ا نش��ر س��ابقا ف��ي بع��ض المنش���ورات المغربي��ة، فه��ي تحم��ل "، والعربي��ة الص���حراوية، انطلق��ة الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي
طروح��ة ب��دل 

أ
طروح��ة . ال��تي ت��م نش��رها ف��ي المص��در المش�ار إلي�ه 12ا

أ
ن الوثيق��ة ال��تي ننش��رها هن�ا، تنقص��ها ال

أ
تتعل��ق ال��تي 13ه��ذا يعن��ي ا

مام"بجانبين جديدين بالنسبة للستراتيجية الثورية لمنظمة 
أ
و هما:"، إلى ال

ول
أ
: ا

منطق��ة ذات طبيع��ة اس��تراتيجية خاص��ة. فبالا��افة إل��ى) منطق��ة س��وس و امت��دادها (اعتب��ار منطق��ة الجن��وب الغرب��ي المغرب��ي 
الوا���ع الراه���ن"، "مس���ودة ح���ول الس���تراتيجية الثوري���ة("كونه���ا منطق���ة ص���دام، كم���ا ك���انت تعتبره���ا الوث���ائق الس���تراتيجية للمنظم���ة 

ص���بحت تتمي���ز بط���ابع اس���تراتيجي جدي���د ل ونه���ا محاذي���ة جغرافي���ا للص���حراء، " ..)والمه���ام العاجل���ة للحرك���ة الماركس���ية اللينيني���ة
أ
فق���د ا

حم��د الهيب��ة ال��تي وح��دت س�� ان المنطق��تين ف��ي(الغربي��ة، و ل ��ون س�� انها تجمعه��م بس�� ان الص��حراء الغربي��ة رواب��ط تاريخي��ة 
أ
حرك��ة ا

...).مواجهة الستعمار الفرنسي و القطاع 
:ثانيا 

نتجها الواع في الصحراء الغربية 
أ
صبحت منطقة سوس تتوفر على خلفية ثورية ا

أ
بروز(على قاعدة هذه العتبارات الجديدة، ا

عط��ت منظم��ة )ال �ف��اح المس��لح ف��ي المنطق��ة الص��حراوية
أ
عله، ا

أ
م��ام"، و انطلق��ا م��ن المس��تجدات ا

أ
اهتمام��ا خاص��ا للمنطق��ة" إل��ى ال

بعاد الثلث
أ
ويل و تحويرا جديدا لستراتيجيتها الثورية ذات ال

أ
ممي��ة والعربي�ة و غ�رب العربي�ة: استوجب تا

أ
إل��ى"و ك�ان عل�ى منظم��ة . ال

مام
أ
ن ت��دقق مفهومه�ا لجدلي�ة العم�ل السياس�ي و ال �ف�اح المس�لح ا�من س�يرورة بن�اء الح�زب الماركس�ي اللينين�ي المغرب��ي" ال

أ
و خلف�ا. ا

م���را مم ن���ا ح���تى قب���ل بن���اء الح���زب الماركس���ي
أ
ص���بحت مهم���ة إطلق ال �ف���اح المس���لح ف���ي منطق���ة كمنطق���ة س���وس ا

أ
لوثائ�قه���ا الس���ابقة، ا

س�اس جعل�ت. اللينين��ي، و ذل��ك ف��ي س�ياق نظ��رة جدي�دة تعط��ي لل �ف��اح المس�لح دورا ف��ي بن�اء الح�زب الماركس��ي اللينين��ي
أ
و عل��ى ه�ذا ال

طروحة 
أ
ط�ر السياس�ية  13ال

أ
العس� رية و إرس�الها إل�ى منطق��ة الجن�وب الغرب��ي،- الغائبة ع�ن الوثيق��ة ال�تي ننش�رها، م�ن مه�ام ت ��وين ال

.مهاما عاجلة تقتضيها المستجدات الستراتيجية في المنطقة
سست للمنظور التاريخي لمفهوم 

أ
ولى ا

أ
م�ع ط�رح للقض�ية، "الشعب الص�حراوي"الوثيقتان كلهما ركزتا على جانب معين. فال

ف���ي إط���ار اس���تراتيجية الث���ورة ف���ي الغ���رب العرب���ي. و الثاني���ة اهتم���ت ب���الجوانب الس���تراتيجية عل���ى الخص���وص بع���د م���ا وظف���ت الج���وانب
فق استراتيجي غرب عربي، وح��ده ال �في��ل بإع��ادة بن�اء

أ
التاريخية خدمة للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية المغربية المنفتحة على ا

سس وطنية ديموقراطية تقدمية ) المغرب، الصحراء الغربية و موريطانيا(وحدة شعوب ال يانات الثلث 
أ
.على ا

خ���رى مث���ل وثيق���ة 
أ
ن الوثيق���تين ش��� لتا، إل���ى ج���انب وث���ائق ا

أ
خي���را ن���ذكر ب���ا

أ
م���ا ه���ي"، "البرنام���ج ال���ديموقراطي"، "لنس���تعد"و ا

مرون
آ
خيرة عبارة عن محاكمة تاريخي�ة لجرائ��م النظ��ام ال م��برادوري من�ذ إك�س ليب�ان " (المؤامرة و من هم المتا

أ
را�ية ال��تي)هاته ال

أ
، ال
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

مام"وحدت منظمة 
أ
خلل محاكمة الدار البيضاء الشهيرة ف��ي ين��اير" مارس 23"و التجاه الثوري داخل منظمة ) الخط الثوري"(إلى ال

1977. 

ساســية للفكــر اليمينــي فــي الحركــة الماركســية ــ  "  :      هامش وثيقة
أ
حــد المظــاهر ال

أ
شارات حول ا و النيومنشفية ـ اإ

أ
المرحلوية ا

   "  اللينينية المغربية

ي�����ن
أ
ص�����لي وحي�����د م �ت�����وب بخ�����ط الي�����د، و ه�����ي م�����ن جزا

أ
ج�����زء عب�����ارة ع�����ن وثيق�����ة تحم�����ل :الوثيق�����ة ه�����ي ترجم�����ة لمخط�����وط ا

ساسية للف ر اليميني في الحرك��ة الماركس��ية �� اللينيني��ة المغربي��ة" عنوان
أ
حد المظاهر ال

أ
و النيومنشفية � إشارات حول ا

أ
، و"المرحلوية ا

ولى، يحمل عنوان
أ
ساسي و التناقض الرئيسي" جزء ثاني هو ملحق للوثيقة ال

أ
خير، جاء نتاجا لنقاش الوثيقة من ".التناقض ال

أ
هذا ال

.بالدارالبيضاء "غبيلة" طرف رفاق المنظمة في السجن المدني
ساس���يا، إل���ى ج���انب وث���ائق

أ
للوثيق���ة قيم���ة تاريخي���ة ج���د مهم���ة، فبالا���افة لتميزه��ا بعم���ق فلس���في و علم���ي، فق���د لعب���ت دورا ا

خ��رى، ف��ي فض��ح و ال��رد بق��وة عل��ى التحريفي��ة الجدي��دة داخ��ل الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي��ة
أ
ه ��ذا، جس��دت الوثيق��ة .ا

طروحات اليمينية داخل منظمة
أ
و التي تبنتها قيادتها اليمينية التي استحوذت عليها بعد "مارس 23" الجواب العميق على ال

رس��لت تل��ك القي��ادة اليميني��ة رس��الة إل��ى الس��جن توا��ح فيه��ا مواقفه��ا � الجدي��دة � .1974 اعتق��الت
أ
فالوثيق��ة ج��اءت ك��رد بع��دما ا

و "م�ارس 23" ف��ي نف��س التج��اه، س�اهمت الوثيق��ة ف�ي توحي�د المواق�ف ال��تي جمع�ت التي��ار الث�وري داخ�ل منظم�ة .التحريفي��ة
م�ام" منظم��ة

أ
ساس��ية للتي��ار الث��وري داخ�ل منظم�ة"إل��ى ال

أ
را�يات ال

أ
م��ام" ، و ش� لت إح��دى ال

أ
ف�ي معرك�ت��ه ا�د التي��ار "إل��ى ال

ن الوثيق����ة س���اهمت ب���دورها ف���ي تهي����ئ الش����روط .1979 � 1976 الص���لحي التحريف����ي ال���ذي ب����رز خلل ف���ترة
أ
م���ع الش���ارة إل���ى ا

.1977اليديولوجية و الف رية لخوض معركة محاكمة الدارالبيضاء خلل شهري يناير مارس

هامش وثيقة: "لنكشف عن حقيقة التدخل في الزايير من طرف الحكم العميل"

المذلة التي سقطت على إثرها سيناء المصرية و الجولن 1967يونيو 5بالدارالبيضاء، و هزيمة  1965مارس  23بعد انتفااة 
س�ئلة ك�بيرة) الق�دس الش�رقية، الض�فة الغربي�ة و قط�اع غ�زة(السورية و ما تبقى م�ن فلس�طين 

أ
ي�دي الحتلل الص��هيوني، طرح��ت ا

أ
ف�ي ا

م��ام المثقفي��ن الث��وريين المغارب��ة، و الش��باب المل�تزم الت��واق إل��ى التح��رر و الث��ورة عل��ى ك�ل القي��م البالي��ة و التص��ورات الرجعي��ة ثقافي��ا و
أ
ا

ن ي �تش�ف النظري��ة الثوري��ة ال�تي تس�لحه بالمنه�ج العلم�ي ف�ي تحلي�ل. ف ريا و إديولوجيا و سياسيا و اقتصاديا
أ
و كان عل�ى ه�ذا الجي�ل ا

مجتمع���ه، و إيج����اد الوس���ائل الثوري����ة للنخ����راط ف����ي س���يرورة التغيي���ر الج����ذري لمجم����وع البن����ى السياس���ية و الف ري����ة و الديولوجي����ة و
غلبي��ة الجم��اهير ال ادح��ة

أ
و سي �تش��ف ه��ذا الجي��ل، بع��د بح��ث. الجتماعي��ة المتخلف��ة، ال��تي ت ب��ح تق��دم البلد، و ت��رزح تح��ت نيره��ا ا

مض��ن، النظري��ة الثوري��ة بامتي��از، نظري��ة الطبق��ة العامل��ة و مش��روعها الش��تراكي المض��اد للس��تغلل و الا��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
أ
ن غلفا سمي ا م��ن التش�ويهات ك��انت ق�د ا

أ
لم ي ن البحث سهل، ذلك ا

لينيني�ة س�رعان م�ا ت س�رت و ظه�رت عاري�ة- ل ن تلك القشور التي ك�انت تق�دمها التحريفي�ة باعتباره�ا ماركس�ية. لهاته النظرية العظيمة
قنعة التي يرتديها الف ر البورجوازي في حربه اد إديولوجية الطبقة العاملة و نظريتها الثورية

أ
.للعيان كإحدى ال

ول المؤس�س للحرك�ة الماركس��ية
أ
ول موج��ة-لم ينطل��ق الجي��ل ال

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

أ
اللينيني��ة المغربي�ة م�ن ا

حزاب
أ
نذاك داخل ال

آ
سئلة على الف ر السياسي السائد ا

أ
، التي كان ينتم��ي إليه��ا،"التقدمية"وصلته من الخارج، بل انخرط في طرح ال
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

ح��زاب قواع��دها و معه��ا
أ
وهام الطبقية التي كانت تلف بها تلك ال

أ
درك طبيعتها البورجوازية الصلحية، سار على درب ت سير ال

أ
و لما ا

.الجماهير الواسعة من الشعب ال ادح
دوات النظريــة القــادرة علــى

أ
ن العلقــة النظريــة تعكــس دائمــا العلقــة التاريخيــة، فكــان دور النقــد النظــري هــو بلــورة ال اإ

.جعل الواقع قابل للفهم عقلنيا و من تمة تغييره كذلك عقلنيا بتوافق مع غايات و قيم الذات الثورية
نف���اس"تاريخي���ا، لعب���ت مجل���ة 

أ
ف ���ار الثوري���ة بالنس���بة لجي���ل جدي���د م���ن المناا���لين الث���وريين" ا

أ
نتج���ت. دور مخت���بر ال

أ
لق���د ا

مم��ي، حي��ن ب��وتقت الث��ورة المغربي��ة ف��ي- ص��واريخ نظري��ة ع��ابرة للق��ارات بتفاعله��ا م��ع المحي��ط الجي��و
أ
سياس��ي و الت��اريخي و الق��اري وال

بعاد
أ
بعاد متع��ددة ف ري��ة، ثقافي��ة، سياس��ية،. سياق هاته ال

أ
ن تتحول إلى منبع لف ر جديد ذي ا

أ
نفاس" المغربية ا

أ
استطاعت مجلة "ا

.اجتماعية و اقتصادية
ن�ه ك�ان ش�امل ف�ي م�واجهته للنظ�ام الق��ائم و

أ
ف�ي ه�ذا الس�ياق الع�ام تبل��ور ف �ر سياس�ي جدي�د استعص�ى عل�ى النظ�ام هض�مه، ل

و تحريفيا
أ
بعاد المتع�ددة للس�تراتيجية الثوري��ة ب�المغرب. لمن يدور في فل ه، إصلحيا كان ا

أ
و من هذا الف ر الثوري الجديد تولدت ال

مام"التي قادت النشاط السياسي للمنظمة الماركسية ل اللينينية المغربية 
أ
".إلى ال

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

أ
:، ظل خطها السياسي الثوري تح مه خمس ا

ممي- 1-
أ
:البعد ال

لباني��ة و اليس��ار
أ
فق الثورة العالمية الذي دشنه نقد التحريفية العالمية على يد الثورات الصينية و ال

أ
و كان يعني النخراط في ا

.الثوري الماركسي اللينيني عالميا
اللينيني��ة و خ��ط- ك��انت س��مة ه��ذا الخ��ط العام��ة، ه��ي مع��اداته للمبريالي��ة و التحريفي��ة الس��وفياتية و ال��دفاع ع��ن الماركس��ية

حزابه��ا الماركس��ية اللينيني��ة
أ
الث��ورة البروليتاري��ة العالمي��ة، بم��ا يعني��ه م��ن ث��ورات اش��تراكية و ث��ورات تح��رر وطن��ي بقي��ادة البروليتاري��ا و ا

.الحقة
:البعد العربي- 2-

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
أ
ي ثورة تقوم في بلد م�ن البل�دان العربي��ة، م�ع ا

أ
ن الثورة العربية هي الطار العام ل

أ
البعد العربي كان يعني ا

الخصوص��يات المحلي��ة، و مراع��اة التط��ور المتف��اوت بي��ن التش�� يلت الجتماعي��ة المختلف��ة، ل ��ن ا��من مش��روع اش��تراكي واح��د ي��روم
ح��زاب التحريفي��ة العربي��ة ال��تي تمي��زت. الوح��دة و الديموقراطي��ة و المس��اواة و الش��تراكية

أ
ن ي ��ون هن��اك نق��د لل

أ
و ك��ان م��ن الط��بيعي ا

خي��رة لمرحل��ة الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة، و ف��ي نف��س
أ
ح��زاب البورجوازي��ة و البورجوازي��ة الص��غيرة، بم��برر قي��ادة ه��ذه ال

أ
بتبعيته��ا لل

نظم��ة المس��ماة
أ
نظم��ة....) مص��ر الناص��رية، س��وريا البعثي��ة" (وطني��ة"ال��وقت نق��د لل

أ
س��مالية الدول��ة إل��ى ا

أ
نظم��ة را

أ
و ال��تي تح��ولت م��ن ا

.كمبرادورية
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

.العربية ك�ثورة معادية للمبريالية و الصهيونية و التحريفية و الرجعية
:البعد المغاربي- 3

انطلق�ا م��ن تقييمه��ا للجه��اض ال��ذي تعرا�ت ل�ه طموح��ات الش�عوب المغاربي��ة ف��ي الوح��دة، و فش�ل حرك�ات التح�رر ال�وطني
و الرجعي��ة ف��ي ذل��ك، دافع��ت) خاص��ة الفرنس��ية(بقياداته��ا البورجوازي��ة و البورجوازي��ة الص��غيرة ف��ي تحقي��ق ذل��ك، و دور المبريالي��ة 

مام"منظمة 
أ
.التي كانت تعني توفر قيادات جديدة ترت ز إلى الطبقة العاملة و حزبها الثوري" مغرب الشعوب"عن ف رة " إلى ال

:الغرب العربي كبعد للثورة المغربية- 4-
م�ام"في خط

أ
ه�داف" إل��ى ال

أ
يتش� ل 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

واح��دة، ف��ي مواجه��ة المبريالي��ة و الرجعي��ة و تحقي��ق إع��ادة بن��اء وح��دتها ا��من مش���روع ديم��وقراطي ش��عبي، يراع��ي المس��اواة و ح��ق
.الشعوب في تقرير مصيرها
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مام": 
أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

فريقي- 5- :البعد الإ
و يقوم على دعم الثورة الفريقية كمنظور شامل، و من امنها ثورات التح�رر ال�وطني، و نق�د و فض�ح السياس�ات الس�تعمارية

نظم�ة الدك�تاتوري��ة العميل�ة ال��تي تس�تند إليه�ا، إا�افة إل��ى التغلغ�ل الص��هيوني بإفريقي��ا
أ
لق��د جعل��ت المنظم��ة م��ن. الجدي�دة بإفريقي��ا و ال

ممي��ة و التص��دي للش��وفينية و ال��دفاع ع��ن
أ
 ال

أ
ساس��ية ف��ي عمله��ا ال��دعائي، بالعتم��اد عل��ى مب��دا

أ
التض��امن م��ع الش��عوب الفريقي��ة مهم��ة ا

.الحقوق العادلة للشعوب
ت الوثائق تتخلى تدريجيا ع��ن المواق�ف الت �تي ي��ة لس��نتي 1978-1977تنتمي الوثيقة لفترة 

أ
لص��الح 1975و 1974، حيث بدا

."هل يش ل س ان الصحراء شعبا؟"و " نقطة 13"المفاهيم و المصطلحات المعبر عنها في وثيقتي

هامش وثيقة: "مغرب النضال، المستقبل بين يدي الطبقة العاملة"

خ��ر عض��و ف��ي قي��ادة منظم��ة
آ
م��ام" بع��د اعتق��ال ا

أ
، اس��تمر الرف��اق مس��ؤولو المنظم��ة بالخ��ارج ف��ي1976م��ارس  2بتاري��خ " إل��ى ال

و ك��ذلك للنه��وض بالمنظم��ة م��ن. إص��دار العدي��د م��ن النش��رات للتعري��ف بمواق��ف المنظم��ة م��ن مجم��وع م��ن القض��ايا الوطني��ة والدولي��ة
جهز نهائيا على منظمة . جديد و امان استمراريتها

أ
نه قد ا

أ
مام"و عندما اعتقد النظام ا

أ
بالداخل، نهض مناالون ظلوا بعي��دين" إلى ال

.عن العتقال بمهمة إعادة بنائها من جديد
، و ك�انت قانوني�ة و دام ص�دورها)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 . 1977إل��ى ح��دود  1975م��ن 
أ
ص��درت النش��رة كراس��ا ورقي��ا موجه��ا للطبق��ة العامل��ة بالخ��ارج)1977ال

أ
، ا

.و بطبيعة الحال، تحمل الوثيقة بصمة تلك الفترة فيما يخص قضية الصحراء". المستقبل بين يدي الطبقة العاملة"تحت عنوان 

هامش وثيقة: "ليسقط برلمان الخونة و النتهازيين"

خر عضو في قيادة منظمة 
آ
مام"صدرت هذه الوثيقة شهران و نيف بعد اعتقال ا

أ
العتقال ت��م ف��ي ش��هر م��ارس(بالداخل " إلى ال

كي�دا لرادة الس�تمرارية ل��دى المنظم�ة)1976
أ
ن موا��وعها النتخاب��ات البرلماني��ة لس�نة. ، و يعن��ي ص�دورها تا

أ
و بطبيع�ة الح��ال، و رغ�م ا

. ، فقد حملت بصمات الفترة من حيث مواقف المنظمة حول قضية الصحراء1977

هامش وثيقة: "عهد الحماية الفرنسية من جديد"

. )، و ه��ي ب��ذلك تحم��ل ف��ي طياته��ا1978- 1977تنتم��ي وثيق��ة "عه�د الحماي��ة الفرنس��ية م��ن جدي��د" لنف��س ف��ترة س��ابقاتها (ف��ترة 
خ�رى إل ب�اختلف س�ياق ص�دورها و

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

أ
بص�مات ال

مل��ى ذل��ك، 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
أ
حيثي��ات الظ��رف ال��ذي ا

نذاك.
آ
واحد. و ننشرها للمزيد من التعريف بموقف المنظمة في تلك الفترة فيما يخص قضية الصحراء ا
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أ
لى ال ساسية للمنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "اإ

أ
  الخط الثوري: الجزء الثاني1980  ــ 1970الوثائق ال

مبريالية و الرجعية في المنطقة" هامش وثيقة: "الرد الشعبي على المؤامرة الإ

وا��اع ف��ي تل��ك
أ
تق��دم وثيق��ة "ال��رد الش��عبي عل��ى الم��ؤامرة المبريالي��ة والرجعي��ة ف��ي المنطق��ة" تحليل سياس��يا مت ��امل ع��ن ال

،1976الفترة، و في سياق ذلك توظف مجموعة من المفاهيم و التصورات السياسية و الستراتيجية، التي تبلورت ابتداءا من خري��ف 
ت تعرف استعمال واسعا منذ 

أ
صلي مخطوط باللغة الفرنسية. 1977و بدا

أ
. و الوثيقة تمت ترجمتها عن نص ا

جل وحدة مغرب الشعوب"
أ
مبريالية، من ا جل وحدة شعوب الغرب العربي ضد الإ

أ
 هامش وثيقة: "من ا

مام"، في ف��ترة م��ا بع��د خري��ف
أ
تقدم الوثيقة تحليل مت امل يحمل بصمات المواقف السياسية و الستراتيجية لمنظمة "إلى ال

صلية المخطوطة.1976
أ
. و قد تمت ترجمتها عن النسخة الفرنسية ال

www.30aout.info                                                                     102


