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i rMarokko

USCHEüRïïBÏ |H DE

In 1942 werd de ïstiqlal door enksle midden-
standers opgericht. In 1946 sloten de arbeiders en ^jonge
revolutionaire intellectuelen sloh daarbij aan, In 1952
werd de partij verboden en werkte ai j ondergronds verder,
ïadat Marokko in 1956 onafhankelijk was geworden, werd de
partij opnieuw opgebouwd, maar zij werd toen geconfron-
*$eerd met twee rivaliserende organisaties onder de massa*
n.l* de vakbeweging en de verzetsorganisatie. Be Istiqlal
gaat met die twee bewegingen een overkoepelende eenheid
aan. Het besluit daartoe werd genomen, nadat de vakbeweging
en de verzetsorganisatie al zelfstandige congressen hadden
gehouden. Z-oiets was nog nooit in het kader van de Istitlal
voorgekomen* Bfen was er van gesohrokken en men haastte zioh
dus de twee andere massaorganisaties naar aioh toe te trek*
ken. De overkoepelende oommissie werd het Comité voor
Politiek. Hierin namen twee vertegenwoordigers van de vak-
beweging en twee van de verzetsorganisatie, onder wie BASRI,
de leider van die verzetsorganisatie, zitting*
Br ontwikkelde Bioh in de ïstlttlal een strijd om de macht
tussen de radicale groep - vakbeweging en ver ze is organisatie *
en de oude groep onder leiding van EL PASS I en 1AIAPSBJ, Br
was een strijd om de posities In het bestuur en om de tactiek
in de regering en daarbuiten. De linker groep wilde een radi-
caler en dynamischer politiek, Slj wilde dat de partij vooral
naar buiten flinker zou optreden en eiste daarom» dat de
partij alleen de maoht in handen zou nemen en de regering
niet mat anderen ssou delen. De rechtervleugel van de Istiqlal
leunde kennelijk met welbehagen aan tegen de conservatieve
elementen uit andere groepen die de sultan hen gedwongen haö
in de regering op te nemen. De eerste actie van de linker-
vleugel was dus gerloht tegen het uitdrijven van de niet*
Istlq.lal-leden in de regering. Op een bepaald ogenblik sprak
de politiek» oommissie zloh in meerderheid uit voor een re-



gering va» alleen Istl«ilal-10den, Desalniettemin nam
BAIi&FHSJ opnieuw deel aan een nieuwe regering, waarin
ook niet-Istig.lal-leden van rechts waren opgenomen.
Als protest daartegen traden toen de vier leden van
de vakbeweging en verzetsorganisatie uit de politieke
commissie. Be strijd begon en nam steeds scherpere
vormen aan, ao scherp «elfs, dat tenslotte de regering-
BAIAFHEy gedwongen werd af te treden. De sultan benoemde
een nieuwe premier» 3BEAHIM, een van de leiders van de
radicale vleugel, die weliswaar niet een homogene
ïstictlal-regertng vormde, maar toch een regering die al
veel meer naar links gericht was dan de vorige. Het is
duidelijk, dat die ontwikkeling een grote spanning in
de partij teweegbracht. De twee fracties hadden nu in-
middels tegenover elkaar gestaan als twee partijen. Br
werd een oommissie gevormd van vier leden, die het con-
gres aonden moeten voorbereiden, twee van de richting
IBH BAHKA, twee van de richting EL FASSI en BAIiAfEBJ.
fot op dit ogenblik had BEN BARKA betrekkelijk weinig
energie ontplooid om het partijcongres bijeen te roepen»
hoewel hij dat als partijsecretaris in de afgelopen
jaren waarschijnlijk wel had kunnen doen. Klaarblijke-
lijk had hij de tijd daarvoor nog niet rijp gevonden.
Intussen was echter door het conflict rondom de verschil-
lende regeringen en het ten val brengen over en weer van
ministers-partijgenoten de verhouding zo scherp geworden,
dat een beslissing niet langer meer kon worden uitgesteld.
BEH BARKA wilde dus nu wel een partijcongres. Daarentegen
was de richting BAIAPRBJ tegen het snelle bijeenroepen
van het congres» Die vleugel wilde eerst in de partij-
organen aan de basis gaan werken, om te zien of zij de
invloed van BEN BARKA. onder de massa wat losser kon naken*
De twee leden vam de riohting BAÏAFRU deden dus niets om
het werk van de commissie van vier te vergemakkelijken,
en toen het orgaan van de vakbeweging een keer een felle
aanval op BALAPREJ opende, zagen de beide BAIAPHEJ-gedele-
geerden in de commissie van vier daarin een aanleiding om
uit de oommissie te treden. Daarmee was dus de voorberei-
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ding van het congres vrijwel onmogelijk geworden. Op
het ogenblik dat de twee BA2AFHSI-exponenten uit de
commissie van vier traden, hadden s i j juist voorgesteld,
dat het congres uit een kleine tweehonderd afgevaardigden
zou bestaan, onder de leden te kiezen, plus honderd zoge-
naamde Istiq.lal-notabe3j»p., door het bestuur aan te wijzen.
Het was duidelijk de bedoeling met die notabelen een meer-
derheid op het congres ts creëren, tegen de politiek van
BEïï BABKA. Het conflict hierover is niet uitgevochten,
omdat, &oals gezegd, twee leden uit de oommissie van vier
traden. Snkela dagen daarna riep BEïf BAREA plotseling in
vijftien provincies, buiten de vijftien inspecteurs om,
de provinciale raden van de partij bijeen en liet hen
moties aannamen die de politiek van BES BAHKA, de regering
IBRAHIM, en«. ondersteunden, waarna deze vijftien groepen
zich als vijftien partijen constitueerden, die tezamen
een par tl j overkoepeling tot stand brachten. Sr is een
groot twistgesprek gaande over de vraag wat die vijftien
provinciale raden nu eigenlijk vertegenwoordigen! Q* zlj
gekozen zijn door de leden en dus ook de leden met zloh
mee hebben, of dat die provinciale besturen uitsluitend
op eigen geaag tot die actie zijn overgegaan. Taststaat,
dat BBH BARKA in ieder geval niet volgens de eisen van de
volstrekte partijdemocratie heeft gehandeld; doch dat is
In deze partij ook niet aozeer traditie. SSaar het feit
dat hij er in geslaagd is vijftien provincieraden bijeen
te brengen, bewijst dat toch in elk geval een deel van
het lagfre kader achter hem staat. Be werkelijke Invloed
van de ene en de andere groep kan uiteindelijk slechts
bij verkiezingen blijken. Be beide groepen hebben al han
propagandisten het land ingestuurd om de plaatselijke
afdelingen te bewerken en voor zich te winnen. Het hoofd*-
kantoor van de ene groep, de SI J?ASSI#groep, is het
gebouw van de Jstitlal in Ka bat j het hoofdkantoor van de
andere groep is het secretariaat van het parlement, waar-
van BEÏT BABKA voorzitter is.
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BEN BARK& ziet do -taak van de nieuwe
partij dr-ia ledig. 3&n eerste moet men de politieks opvoe-
ding van de partij weer ter hand nemen? ten tweede moet
men de massa mobiliseren om hen aotief te maken, aan de
apathie té onttrekken en in de regeringsprojeoten in te
schakelen j ten derde moet men hen "bewust in de landelijke
politie k betrekken door hat partij leven zelf te ontwikfce-
len. BEI BARKA wil contact zoeken met de sociaal-democra-
tische partijen van Europa, hij wil uit zijn isolement
wegkomen* Hij wil steun van het "Westen hebban. Dit verlan-
gen bestaat ook bij de groep-Ei -PASS-J-.

EÜ FASSI is de geestelijke leider van de
IstiojLal. Hij is voor één derde agitator, voor één derde
dominee, voor één derde politicus, uit een gesprek met
ham bleek, dat hij in een ernstige positie verkeert en
van alle kanten hulp nodig heeft, ook de steun van het
buitenland, aijn gehele betoog was een aaneenschakeling
van propaganda. Hij beschuldigde de tegenpartij er van
helemaal geen eigen program te hebben; ai j hadden zijn
program gestolen, maar zij wilden het natuurlijk niet uit-
voeren. Bij de uiteenzetting van zijn aigen program bleek,
dat hij een aantal programeisen van BEI BARXA had over-
genomen, Voor het overige was zijn uiteenzetting vrij
naïef. Hij zei, dat Marokko zichzelf kon bedxuipen, indien
het maar ijverig zijn bodemschatten zou exploreren. ""We
hebben het buitenland niet nodig*1, verklaarde hij, wan
daarom moeten we uit de zone franc. We moeten bomen plan-
ten. Als we Euoalyptus planten, krijgen we na tien jaar
bciaen die per jaar 4.000 frs. opleveren. In het vooruit-
zicht daarvan zou de staat de nodige kapitalen kunnen ver*
schaffen? Het proileem hoe de staatsan die kapitalen moet
komen soheen hem te ontsnappen. Hij beschuldigde de leiders
der oppositie, VSS BA1KA. en Mk&JGÖB (de leider van de vak-
beweging) van corruptie. flGa alleen maar na", zo zei hij,
8welfce firma's de laatste tijd in hetasgiater van de Kamer
van jKoophandel zijn Ingeschreven. Het ssijn allen vrienden
van BBÉJAEK&. Met MAZJOÜB is het net zo ges-te ld. Zul j zijn
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bezig een "baak op te richten dia de plaats van een
eventuele Marokkaanse emissiebaak moet innemen;
driekwart van het kapitaal komt uit het buitenland,
vooral uit Frankrijk, maar ook van de secretaris van
de paus; een kwart komt van feodale elementen van
Barokko die zich onder bet Franse protectoraat *ijk
hebben gemaakt. Aldua EL FAS3I.

Zakelijker was het betoog van BOÖQBfTA,
een jongeman dia met BI» FASSI ia meegegaan en tot da
veelbelovende elementen behoort. Hij was onaf van het
kabinet van BAL&FKEJ, toen deze lüiniater van Buiten-
landse Saken was. Hij noemde enkele cijfers over de
kraohtverhoudingen na de splitsing in de Istiq.lal»
Het comité exécutif telt 23 leden. Hiervan zijn er
twee naar BEN BABXA gegaan, 21 zijn gebleven. Br is
aan comité politiq.ua opgericht» dat tussen de partij,
de vakbond en de versetsgroep moest ooordineren* Het
gehele politieke comité is aan BI» FASSI trouw gebleven,
met uitzondering van de vertegenwoordigers van vakbe-
weging en verzet. De partij telt vtjftien inspecteurs
die ieder voor de partij een provincie van Itóokko lei-
den. Dertien van de vijftien zijn niet BI* FASSI meegegaan,
twee met KEH BARK&j onder deze twee is de inspecteur van
Casablanoa, de grootste afdeling. De dertien hebben de
gehele partij van hun provincie raet zlöh mee genomen. De
laticilal tolt tien jeugdorganiaaties, samen 70 bestuurs-
leden. In twee van die organisaties aijn respectievelijk
drie en één bestuurslid naar BBS BARK& overgelopen; dat
aijn er vier op 70 bestuursleden. De tien organisaties
hebben dus alle de kant van B£ F4SSI gekoaen; acht
unaniem, twee met verpletterende meerderheid.
Aanvaardt men desse cijfers, dan bewijzen ze, dat een
groot deel van apparaat en kader BI» FASSI heeft gevolgd.
Br moet evemel aan worden toegevoegd, dat dit volstrekt
niet wil zeggen, dat ook de leden het kader volgen. Voor



de inspecteurs is deze reserve nog meer op zijn
plaats, £ij ssijn immers bezoldigde partijfunctiona-
rissen» door het bestuur aangesteld.

Be lagere bestuursleden vallen meestal
samen met het lagere kader van de vakbeweging, en de
vakbeweging heeft «ioh in overgrote meerderheid achter
BEI BARKA geschaard.

Bat alle jeugdorganisatiea EL FASSÏ
zouden volgen lijkt vrijwel uitgesloten. Be gegevens
verstrekt door BOUQBÏÜ& mogen als tendentieus bestem-
peld worden.

Br mag een atrijd verwacht worden aan
de basis van de partij die in een aantal gevallen seker
in het voordeel van BEN BAREft. zal eindigen,
ïwee opmerkingen nog uit het onderhhud i»t BOUGBSüAs
üferwijl hij S&SJOÖB en BEK BASIA, persoonlijk fel aan-
viel, zei hij, dat BOÖABID en 3BRAHIM (de eerste
Minister van Economische Safcen en vice-premier, en de
tweede Minister van Buitenlandse &aken en premier)
volstrekt integer waren, Hij hoopte kennelijk hen nog
te winnen, ppigemerkt dient te worden, dat anderzijds
ook BOUABE) zich waarderend over BOIKJEïm uitliet. Hij
vond, dat de jongen ts bekwaam en te dynamisch was om
op de duur met El PASS I genoegen te kunnen, nemen.
BööABID acht de 2aak voor EL FASSI vrijwel hopeloos.
Natuurlijk houdt hij een aantal mensen over, er is
plaats voor een reactionaire, conservatieve, demagogi-
sohe, is lam ie t is ohe, chauvinistische partij in Marokko»
want de elementen daarvoor ssijn aanweaig; maar EI» PASSI
kan nooit een grote volkspartij op een meer radicale
basis tegenhouden. BOlï&BIB self wil echter, fcolang de
strijd duurt en deze vormen aanneemt, er buiten blijven,
BOüABIB is een persoonlijkheid, met een bijzonder helde-
re geest, hij is bovendien feeer energiek. Hij is welis-
waar niet een populaire figuur in die zin dat hij tot
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de grote maasa spreekt, Jfear in een land als Marokko,
met 2ijn sterke aristrooratisohe tradities, Tbehoef t dat
in het geheel geen bezwaar te eijjn. Hij ia mogelijk de
oomtng man van ISarokko die in ha t óonfliot van de Istiq.-
lal nog eens een beslissend woord zal kunnen spreken.
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