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

- وثئق تريية و استاتيجية - 
 

 "خلصات نقاش حول الصحراء"

:تناول النقاش حول الصحراء، مجموعة من القضايا، من بينها

ساسا، هذه الوحدة، ل تشكل معط��ى جام��دا، ب��ل تتح��دد بالش��روط )1
س
لة الوحدة ا

س
الجانب التاريخي، و تم التعرض لمسا

ي العوامل القتصادية و السياسية و الديولوجية، و قد قامت هذه الوحدة بين الكيان���ات
س
الملموسة لكل فترة تاريخية، ا

س��اس التج��ارة ال��تي تم��ر ط��رق قوافله��ا ع��بر الكيان��ات الثلث، منطلق��ة م��ن14الثلث��ة م��ن الق��رن الث��امن ح��تى الق��رن 
س
، عل��ى ا

ورب���ا و العك���س
س
ة و تط���ور الس���لطة المركزي���ة و امت��داده إل���ى. إفريقي���ا نح���و ا

س
ساس���يا ف���ي نش���ا

س
و لع���ب الس���لم دورا إديولوجي���ا ا

ه��م14و عرف��ت ه��ذه الوح��دة بداي��ة تفككه��ا من��ذ الق��رن . الكيانات الثلثة و ما جاورها
س
، نتيج��ة ان��دثار العام��ل القتص��ادي ال

ن هذه الكيانات ظلت تحافظ على رواب��ط وحدوي��ة، رغ��م تقل��ص ق��وة
س
ساسها، مع تحول طرق التجارة، غير ا

س
الذي يشكل ا

و تتمث���ل ه���ذه الرواب���ط عل���ى الخص���وص ف���ي ال���دين، و الرواب���ط الحض���ارية و. الس���لطة المركزي���ة و انكم���اش مج���ال س���لطتها
و ظل��ت الس�لطة المركزي�ة نتيج�ة ذل�ك،. الن��دماج التج��اري الحاص��ل بي��ن القبائ��ل م��ن ج�راء تنقلته��ا بي�ن الكيان�ات الثلث

:" غشت30"ـ هذا الهامش هو من وضع موقع  
، ف��ي س��ياق النقاش��ات ال��تي عرفته��ا المنظم��ة ه��ذه الس��نة بالس��جن المرك��زي ب��القنيطرة، و ال��تي ك��ان م��ن بينه��ا موض��وع 1978ك�تب��ت ه��ذه الوثيق��ة س��نة 

الص��حراء ال��ذي ع��رف ب��دوره ص��راعا قوي��ا بي��ن التي��ار الث��وري داخ��ل المنظم��ة و التي��ار اليمين��ي الص��لحي بقي��ادة المش��تري بلعب��اس و عب��د ا المنص��وري،
و عرب�ي، كم�ا رفض�ا، "الث�ورة الوطني�ة الديموقراطي�ة الش�عبية ب�المغرب"الل�ذان رفض�ا مواق�ف المنظم�ة تح�ت غط�اء خدم�ة 

س
ف�ق غ�رب عرب�ي ا

س
ي ا

س
بعي�دا ع�ن ا

ي انطلق للعمل المسلح قبل بن�اء)، تسير في خط مستقيم( ضمن نظرة خطية 
س
العلقة الجدلية بين الك�فاح المسلح و العمل السياسي و التي ل ترى ا

ف�ق مغل�ق و
س
ر نظ�رة ميكانيكي�ة وسياس�وية. إض�افة إل�ى كونه�ا تض�ع الث�ورة الوطني�ة الديموقراطي�ة الش�عبية ض�من ا بب�

الحزب الماركسي اللينيني، و ه�و م�ا اعتت
 تقرير المص�ير لص�الح مناهض�ة الح�رب ف�ي الص�حراء و تبن�ى س�را مفه�وم 

س
و ق�د ع�رف". مغربي�ة الص�حراء"شوفيني. و لذلك تخلى اليمين الصلحي على مبدا

حدهم، و هو من الذين يتميزون بالدفاع عن خط " نقد نظرية الثورة في الغرب العربي"اليمين الصلحي بوثيقة 
س
سف لعدم نشرها (كون ا

س
إع�ادة"التي نا

نتجت�ه الطبق�ة العامل�ة المغربي�ة، تس�لم الوثيق�ة طلب�ا من�ه لقراءته�ا، لك�ن" البناء
س
براهام السرفاتي الذي يعتبره م�ن خي�ر م�ا ا

س
التحريفي، و يك�ثر من تمجيد ا

دخلها مملكة النسيان كما هو الحال بالنسبة للعدي�د م�ن الوث�ائق
س
إن ه�ذه الوثيق�ة ه�ي ج�زء م�ن الوث�ائق ال�تي ت�ؤرخ للحيوي�ة و). .صاحبنا استولى عليها و ا

م�ام"الحركي�ة ال�تي ك�ان يعرفه�ا التي�ار الث�وري داخ�ل منظم�ة 
س
، و ه�ي بالمناس�بة تلق�ي الض�وء عل�ى الكيفي�ة ال�تي به�ا ك�ان ينظ�ر مناض�لو الخ�ط الث�وري"إل�ى ال

.لقضية الصحراء
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و
س
ثير الذي اتسم بشكل عام بطابع محدود حيث كانت القبائل ا

س
ثيرها إلى هذه المناطق، هذا التا

س
تمد، حسب الفترات، تا

مورها بنفسها
س
.فدراليات القبائل تتحكم في تسيير ا

لق���د لع���ب الس���تعمار دورا هام���ا ف���ي تعمي���ق التفك���ك ال���ذي عرفت���ه وح���دة الكيان���ات الثلث، انطلق���ا م���ن التغيي���رات ال���تي
ك��بر لنم��ط النت��اج. س��يحدثها عل��ى البني��ات الجتماعي��ة لك��ل منه��ا

س
لق��د عرف��ت البني��ة القتص��ادية للمجتم��ع المغرب��ي ت��وغل ا

نماط النتاج القديمة و تغي��رات عل��ى مس��توى البني��ة الطبقي��ة، فق��د ع��رف القط��اع
س
حدثه ذلك من تفكيك ل

س
سمالي، لما ا

س
الرا

ت الطبق��ة العامل��ة المغربي���ة
س
و م��ا ه��و جدي��د عل��ى مس���توى التم��ايزات. ( والبرجوازي���ة الك��بيرة ت��دعيما لمواقعهم��ا، كم��ا نش��ا

ما التمايزات الطبقية في حد ذاتها فقد كانت قائمة قبل دخول
س
الطبقية في حد ذاتها، هو التطورات النوعية التي عرفتها، ا

الس���تعمار، حي���ث ك���ان القط���اع و البرجزازي���ة المركنتيلي���ة يحتلن موقع���ا ف���ي إط���ار المجتم���ع المغرب���ي بش���كل ل���م يعرف���ه
.المجتمع الصحراوي

.و إذ اكانت هذه التغييرات قد شكلت عام��ل إض��عاف للرواب��ط الوحدوي��ة بي��ن الكيان��ات الثلث، ف��إن مفعوله��ا ظ��ل نس��بيا
ح��تى ح��دود(فهي لم تستطع تكس��ير الوح��دة النض��الية لجم��اهير المنطق��ة، رغ��م الض��ربات ال��تي وجهته��ا له��ا ف��ي ف��ترة الغ��زو 

و ق�����د عرف�����ت ه�����ذه الوح�����دة، امت�����دادا ع�����بر جي�����ش التحري�����ر و المقاوم�����ة رغ�����م تخ�����اذل القي�����ادة للحرك�����ة الوطني�����ة).����� 1935
نه���ا تعرض���ت لنتك���اس خطي���ر م���ع ب���دء المخط���ط الس���تعماري الجدي���د، المنطل���ق م���ن اتفاقي���ات إيك���س س.البرجوازي���ة

س
غيرا

.ليبان، و مع الضربات التي سيتعرض لها جيش التحرير في المغرب و الصحراء، و خصوصا في عملية إكوفيون

إن كل هذه العوامل، ستدفع ف��ي اتج��اه تعم��ق الوح��دة الوطني��ة للش��عب الص��حراوي، م��ن خلل نض��اله ض��د الس��تعمار و
شكال متقدمة من النضال، و متجذرة من حيث الشعارات ابت��داءا1967الرجعيات، خاصة بعد 

س
، و في اتجاه ارتقائه إلى ا

.1970من 

مخط��ط المبريالي��ة و الرجعي��ة ف��ي الص��حراء، ج��اء عل��ى إث��ر اه��تراء النظ��ام الفرنك��اوي و عج��زه عل��ى الس��تمرار ف��ي دوره )2
الس���تعماري، لخدم���ة مص���الحه الطبقي���ة و مص���الح المبريالي���ة ف���ي الص���حراء، ف���ي ال���وقت ال���ذي ع���رف في���ه نض���ال الش���عب

خي��رة للتواج��د الس��تعماري
س
 ين��ذر بت��وجيه الض��ربات ال

س
و دور المنق��ذ له��ذا المخط��ط الموك��ل للنظ��ام. الصحراوي تنامي��ا، ب��دا

زم����ة)ض����من الحل����ف الثلث����ي(المغرب����ي 
س
م����ام تعم����ق الص����راع الطبق����ي وال

س
، ارتب����ط بس����عي النظ����ام للحص����ول عل����ى متنف����س ا

س���مالي و لج���م الحرك���ة الجماهيري���ة
س
ص���بح النظ���ام ع���اجزا ع���ن ت���وفير ش���روط ملئم���ة لل���تراكم الرا

س
ه���ذه. القتص���ادية، حي���ث ا

لة الرئيس��ية ف��ي" ض��م الص��حراء"العوامل المشتركة، جعلته يرمي بكل ثقله في عملية الغ��زو و الحتلل ج��اعل منه��ا 
س
المس��ا

ن تفل��ح ف��ي ذل��ك، ت��دجين الحرك��ة الجماهيري��ة بحملت ش��وفينية ك�ثيف��ة و. سياس��ته
س
و ف��ي ه��ذه الش��روط، ح��اولت دون ا

ح��زاب
س
حزاب البورجوازية حولها في إطار التحالف التي نجحت ف��ي ج��ر ه��ذه ال

س
شعارات وطنية مزعومة، مستغل التفاف ال

.إليه،تحت رعايتها

مام"لقد اك�تسى موقف  )3
س
همية ك��بيرة" إلى ال

س
لق��د ك��ان يق��ر.لك��ن ه��ذا الموق��ف ظ��ل ناقص��ا.من قضية الشعب الصحراوي ا

ح��زاب البورجوازي��ة و اليمي��ن و ف��ي وج��ه عملي��ة الض��م الع��دواني و يفض��ح
س
بح��ق تقري��ر المص��ير و يق��ف ف��ي وج��ه ش��وفينية ال
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نه لم يعبر عن كون سكان الصحراء يشكلون شعبا له كامل الح��ق ف��ي النفص��ال تمش��يا.خلفياتها و نتائجها للجماهير
س
غير ا

و ش��رط
س
فق��د س��اندت نض��ال الش��عب الص��حراوي و لك��ن باعتب��اره مج��رد جم��اهير.م��ع طموح��اته الوطني��ة و ذل��ك ب��دون قي��د ا

له����ا الح����ق ف����ي رف����ض ض����مها م����ن ط����رف النظ����ام) ه����ذه الص����يغة الغامض����ة و ال����تي تحم����ل رغ����م غموض����ها تص����ورا مح����ددا(
ن ه��ذا

س
ي ا

س
فق إعادة بن��اء الوح��دة م��ع الش��عب المغرب��ي، ا

س
جل الستقلل، مقيدا با

س
الكمبرادوري، و لكن يبقى نضالها من ا

فاق بناء سلطة مستقلة
آ
.النضال ليست له هو في حد ذاته ا

رض��ية  
س
 نقط��ة، رغ��م إقراره��ا بك��ون جم��اهير الص��حراء تش��كل ش��عبا و بحقه��ا ف��ي تقري��ر13إن ه��ذا الغم��وض يمت��د ح��تى إل��ى ا

ي الجم���اهير كش���عب(مص���يرها و ف���ي الس���تقلل، فه���ي تط���رح كش���رط لتش���كلها 
س
ن تخ���وض النض���ال الث���وري ف���ي إط���ار)ا

س
، ا

.الثورة، الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية تستهدف بناء وحدة شعوب الغرب العربي

لة
س
إن وجود الشعب الص��حراوي واق��ع ق��ائم عل��ى عوام��ل موض��وعية و ذاتي��ة، ل تتعل��ق بت��وفر الش��رط الم��ذكور، فه��ذه المس��ا

إن مصالحه التاريخي��ة و الحف��اظ عل��ى. ينبغي عدم خلطها مع الضرورات النضالية التي يفرضها هذا الواقع على هذا الشعب
مكاسبه النضالية و استقلله الحقيقي، يحتم عليه بالفعل اس��تمرارية النض��ال ض��من مس��يرة الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة

.الشعبية في إطار الغرب العربي

و العاملة في اتجاه توحيد نضال الشعوب الثلثة، تتلخص في العلقات التي انبنت تاريخي��ا )4
س
إن العوامل الموضوعية ا

، و ف��ي وح��دة الع��دو)و التي وفرت شروط وحدة نضالية عبر فترات طويلة من تاري��خ الش��عوب الثلث��ة( بين هذه الشعوب 
نظمة الرجعية المهيمنة وحلفائها

س
ي المبريالية و ال

س
.الذي يمتص خيراتها و يهدد استقللها ا

و هذا الواقع يطرح على القوى الثورية مهمة بناء جبهة عل��ى ص��عيد الغ��رب العرب��ي، تلتق��ي ح��ول مهم��ات النض��ال المع��ادي
ه��دافه 

س
ن ه��ذا النض��ال، ل يمك��ن بل��وغ ا

س
التح��رر الفعل��ي م��ن المبريالي��ة و[ للمبريالية و الرجعي��ة ف��ي الوض��ع الراه��ن، غي��ر ا

إن ه��و ل��م يس��تهدف بن��اء وح��دة الش��عوب الثلث��ة، و ]م��ن هيمن��ة الطبق��ات المرتبط��ة به��ا و ص��يانة مكاس��ب ه��ذا النض��ال
م��ام الخط��ر ال��ذي تظ��ل المريالي��ة و الرجعي��ة تش��كله بالنس��بة للمك�تس��بات الثوري��ة لك��ل م��ن الش��عوب

س
جعله��ا س��دا منيع��ا ا

ه��دافه، إن ل��م ين��درج ض��من الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية،. الثلث��ة
س
ن ه��ذا النض��ال س��يعجز ع��ن تحقي��ق ا

س
كم��ا ا

ف��ق بن��اء الش��تراكية، و ص��يانته م��ن النح��راف و الس��قوط
س
بقيادة البروليتاريا، الطبقة الوحي��دة، الق��ادرة عل��ى ت��وجيهه نح��و ا

حضان المبريالية
س
.من جديد في ا

إن المهم��ة الراهن��ة، عل��ى مس��توى النض��ال الوح��دوي للش��عوب الثلث��ة، مهم��ة بن��اء الجبه��ة المعادي��ة للمبريالي��ة، يج��ب
العم��ل عل��ى جل��ب ك��ل الق��وى الديموقراطي��ة الثوري��ة للس��هام ف��ي إنجازه��ا، فالجبه��ة الش��عبية بالص��حراء الغربي��ة، و الق��وى
خ��رى بموريطاني��ا، تش��كل بمجموعه��ا ق��وى ذات مص��لحة

س
الديموقراطية الثورية بالمغرب، و القوى الديموقراطية الثوري��ة ال

عداء المشتركين في هذا الظرف
س
إن��ه موق��ف ينطل��ق م��ن الواق��ع الملم��وس لش��عوب. قصوى في تك�ثيف الجهود في مواجه ال
ص��داء ال��تي لقيه��ا ه��ذا الموق��ف داخ��ل الجبه��ة. المنطق��ة و يع��بر ع��ن مص��الحها الحقيقي��ة

س
و تج��در هن��ا الش��ارة إل��ى بع��ض ال

خ��ر ل يلتق��ي
آ
خ��ر، و إن ك��ان التج��اه الع��ام لمواق��ف الجبه��ة م��ن حي��ن ل

آ
الشعبية و التي تبرز من خلل دعايته��ا م��ن حي��ن ل
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.بعد مع هذا الموقف، ول مع تصورنا الشامل لنضال شعوب الغرب العربي

م��ام إش��كالت عدي��دة، مثل
س
م��ا ه��و الط��ار: إن تن��اول المس��ار الت��اريخي المس��تقبلي لنض��ال ش��عوب الغ��رب العرب��ي، يض��عنا ا

الجغرافي للثورة لبناء الوحدة؟ هل إطار الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ف��ي ك��ل بل��د عل��ى ح��دة، و تبق��ى مهم��ة بن��اء
ن تك��ون الجزائ��ر م��ن

س
ن هذا الط��ار ه��و الكيان��ات الثلث��ة للغ��رب العرب��ي؟ ه��ل يمك��ن ا

س
م ا

س
الوحدة مطروحة لمرحلة لحقة؟ ا

ضمنه؟

نه��ا تختل��ف ح��ول
س
ش��كال الوح��دة النض��الية لش��عوب المنطق��ة، غي��ر ا

س
و تلتقي وجهات نظر كل الرف��اق ح��ول ض��رورة تط��وير ا

هل هو يستهدف بناء الوح��دة بي��ن الكيان��ات الثلث��ة، كمهم��ة مطروح��ة ف��ي مرحل��ة: المسار الذي يندرج ضمنه هذا النضال
و ه���و ين���درج ض���من النض���ال الوح���دوي لك���ل الش���عوب

س
الث���ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية ف���ي إط���ار ه���ذه الكيان���ات؟ ا

ن ه��ذه الكيان���ات الثلث���ة ل تش���كل إط���ارا متمي���زا م���ن ض���من ك���ل
س
العربي���ة، المس���تهدف بن���اء الوح���دة العربي���ة، مم���ا يعن���ي ا

ولى من مهمة بناء الوحدة العربية؟
س
الكيانات العربية، ول يتوفر على خصوصيات تجعل من بناء الوحدة في إطاره حلقة ا

:و وجهتي النظر اللتين تبلورتا بهذا الصدد هما كالتالي

ن��ه يج��ب التميي��ز بي��ن الوح��دة النض��الية، و ه��ي قائم��ة حالي��ا و مط��روح تطويره��ا، و بي��ن الوح��دة-�� 
س
ول��ى ت��رى ا

س
وجه��ة نظ��ر ا

رض���ية . الس���تراتيجية الندماجي���ة المطروح���ة اس���تراتيجيا
س
نقط��ة ح���ول الوح���دة ف���ي الغ���رب 13إن الموق���ف المع��بر عن���ه ف��ي ا

العرب��ي ف��ي إط��ار الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية ، ق��د تبل��ور ف��ي ش��روط ص��راع بي��ن الش��عب الص��حراوي و الحل��ف
المبريالي الرجعي، و في فترة لم تكن موازين القوى في هذا الصراع ماهي عليه الي��وم، و ك��ان ينظ��ر للنض��ال التح��رري ف��ي
نه سوف يمتد عبر مرحلة طويلة، يتم من خللها بناء الوحدة النضالية بين شعوب المنطقة، و إنج��از ه��ذه

س
الصحراء على ا

.المهمة من خلل مسيرة موحدة للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية

ن هناك عناصر جديدة حصلت على الوضع منذ 
س
تفتت الحلف الثلثي، و تطور حركة التحرر الوطني ف��ي: و هي 1976غير ا

صبحت قوة تهدد جديا النظام
س
إن استقلل الصحراء، يعني قيام نظام برج��وازي ص��غير عل��ى نم��ط النظ��ام. الصحراء حيث ا

الجزائ��ري، و تنع��دم انطلق��ا م��ن ذل��ك الش���روط الخاص��ة ال��تي تعط��ي لط��ار الغ��رب العرب��ي ط��بيعته المتمي��زة كإط��ار لبن��اء
خ��رى. الوحدة كمرحلة سابقة لبناء الوحدة العربية

س
نذاك على نف��س مس��توى ش��عوب عربي��ة ا

آ
إن الشعب الصحراوي يصبح ا

لة الوح��دة النض��الية و بن��اء الوح��دة الندماجي��ة كه��دف اس��تراتيجي ) الش��عب الجزائ��ري مثل(
س
انظ��ر)� (1(فيم��ا يتعل��ق بمس��ا

).الملحظة المطابقة لهذا الموقف في نهاية هذا الملخص

م��ا وجه��ة النظ��ر الثاني��ة ف��ترى-�� 
س
إن م��ا يح��دد ض��رورة وح��دة نض��ال الق��وى الثوري��ة و ش��عوب الغ��رب العرب��ي، وجه��ة بن��اء: ا

و طبيع��ة خاص��ة ف��ي ف��ترة تاريخي��ة معين��ة لحرك��ة
س
الوحدة في إطار الثورة الوطنية الديموقراطية الش��عبية، ليس��ت ه��ي مي��زة ا

ح��د الكيان��ات، و بالض��بط ف��ي حالتن��ا ف��ي الص��حراء 
س
ن(التح��رر ال��وطني ف��ي ا

س
ن��ه ق��د ل تختل��ف ع��ن المس��ار ال��ذي يمك��ن ا

س
م��ع ا

خذه هذه الحركة
س
فتغير الواقع السياسي يطرح في ك��ل ف��ترة مهم��ات راهن��ة تجس��د المهم��ة الس��تراتيجية، و ق��د تنج��ز ف��ي). تا
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إطار تحالف القوى الديموقراطي��ة الثوري��ة المتواج��دة، و الوح��دة النض��الية ليس��ت مطروح��ة دائم��ا م��ع نف��س الق��وى، حي��ث
و ح��تى

س
ن تكون ذات طبيعة ديموقراطية ثورية في فترة محددة، بتحولها إلى قوى مهادنة للمبريالية و الرجعي��ة، ا

س
يمكن ا

الجبه����ة المعادي����ة(و حس����ب ك����ل ظ����رف، تبق����ى مهم����ة تحقي����ق الوح����دة النض����الية ف����ي إط����ار تحالف����ات مح����ددة . تابع����ة له����ا
مطروح��ة عل��ى الق��وى الجذري��ة ال��تي يفرزه��ا الص��راع الطبق��ي ف��ي ه��ذه الش��روط داخ��ل ك��ل...) للمبريالي��ة، الجبه��ة الثوري��ة 

الرواب���ط التاريخي���ة( و تبق���ى العوام���ل الموض���وعية المح���ددة له���ذه الوح���دة، ه���ي نفس���ها، كم���ا اش���ير له���ا س���ابقا ).��� 2(كي���ان
ك�ثر عمق��ا بالنس��بة للش��عوب). المبريالي��ة و الرجعي��ة: المتع��ددة، الج��وار، وح��دة الع��دو

س
ه��ذه العوام��ل ال��تي تتخ��ذ طابع��ا ا

.الثلثة منه بالنسبة للشعب الجزائري

فاقه��ا التاريخي��ة
آ
ن النظ��ام الجزائ��ري لع��ب. و لك��ن ه��ذا غي��ر ك��اف لتحدي��د العلق��ة م��ع الش��عب الجزائ��ري و ا

س
و م��ا ه��و واض��ح ا

ن ه���ذا النظ���ام مؤه���ل ل���دعم النض���ال ال���ديموقراطي
س
دورا تق���دميا معادي���ا للمبريالي���ة ف���ي المنطق���ة ف���ي الظ���رف الراه���ن، و ا

ش��كال النض��ال المش��ترك م��ع ه��ذا النظ��ام، و كس��ب دعم��ه.�� 1975الثوري، كما قام بذلك تج��اه الش��عب الص��حراوي من��ذ 
س
و ا

و يبق��ى تط��ور. للنض��ال ال��ديموقراطي الث��وري لش��عوب المنطق��ة تنب��ع م��ن ط��بيعته ه��ذه، و ترتب���ط باس��تمرار ه��ذه الطبيع��ة
الص����راع الطبق����ي و م���ا يتمخ����ض عن���ه م����ن تط����ور نض����ال الش����عب الجزائ����ري و ف����رزه لق���واه الديموقراطي����ة الثوري����ة و طليعت���ه
ش��كال النض��ال المش��ترك مع��ه، و للموق��ع ال��ذي س��يحتله ف��ي إط��ار المس��يرة

س
ساس��ي المح��دد ل

س
البروليتاري��ة، ه��و العام��ل ال

ف��اقه الوحدوي��ة ف��ي إط��ار الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة. الثورية لش��عوب الغ��رب العرب��ي
آ
و نض��ال ش��عوب الغ��رب العرب��ي، با

.الشعبية بقيادة البروليتاريا، يشكل الحلقة المرحلية التي تتجسد فيها المهمة التاريخية لبناء الوحدة العربية

ضافات :اإ

ن بن��اء )1
س
ول، ي��رى ا

س
ساس��ية يج��ب إنجازه��ا" جبه��ة عربي��ة مناهض��ة للمبريالي��ة "إن الموقف ال

س
ف��ي الغ��رب العرب��ي مس��الة ا

لة ال��تي نختل��ف فيه��ا ه��ي الوح��دة. عل��ى مس��توى الكيان��ات الثلث��ة لمواجه��ة الع��دو المش��ترك
س
إن الوح��دة كم��ا بين��ت. المس��ا

ن تحققها البرجوازية الكمبرادورية و ل المتوسطة و ل الصغيرة، إنها مهمة ملقاة على البروليتاري��ا
س
تجارب عربية، ل يمكن ا

ما في منطقة الغرب العربي فالواضح، رغم عدة إيجابي��ات. العربية إنجازها
س
الماض��ي االنض��الي المش��ترك: هذا بشكل عام، ا

قط��اررهي��ن بت��وفر قي��ادة بروليتاري��ةف��إن إنج��از الوح��دة ه��و ... لشعوب المنطقة، م��واجهتهم لع��دو مش��ترك 
س
 عل��ى مس��توى ال

ما المراهنة على بناء الوحدة مع الجبهة الشعبية بشكلها الحالي فهذا غير ممكن نظرا لطبيعتها الطبقية
س
.الثلثة، ا

ن وحدة كيان��ات المنطق��ة س��تتم ف��ي إط��ار الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة الش��عبية، يبق��ى معلق��ا ورهين��ا ب��بروز
س
وحتى تحديد ا

خي���رة، ك���ل
س
التنظي���م الماركس���ي س اللينين���ي ف���ي الص���حراء و لعب���ه دورا طلئعي���ا ف���ي الث���ورة الص���حراوية، و ه���ذه المس���الة ال

.المعطيات المتوفرة ل تثبثها

مام"مجموعة من الرفاق داخل المنظمة الماركسية ا الاينينية المنربية 
أ
لى ال " اإ

بالسجن المركزي بالقنيطرة
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