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بيان بصدد النضالت العمالية والفلحية والشعبية

ل خيار يا شعبنا، ول طريق 

إل درب النضال والتصعيد والنتفاضات

ك����� ك�����ل م�����رة تتظ�����اهر فيه�����ا جم�����اهيش ش�����عبنا لج�����ل مط�����الب ق�����د تخرجه�����ا م�����ن ظ�����روف حي�����اة القه�����ر
ف 

يالي��ة ادوري العمي��ل للمير الجتم��اعك والج��وع الي��ومك ال��ذي زجه��ا في��ه من��ذ عق��ود ه��ذا النظ��ام الكم��ير
ادور ، تس��تخدم في��ه دول��ة الكم��ير ك�� والص��هيونية، إل ووجه��ت ب��القهر السياسك�� وب��هج��وم قمعك�� همجر

البوليس����ية، السية والعلني����ة، والعس���كرية، وجه����از ال���درك وق���واه: الرجعي���ة ك����ل ترس���انتها الوحش����ية
م���������ع م���������ا يص���������احب ذل���������ك م���������ن اعتق���������الت وتقتي���������ل وتهدي���������د وترهي���������ب وتع���������ذيب.... المس���������اعدة
....ومحاكمات

فبع�����د أن وض�����ع ه�����ذا النظ�����ام الخ�����ائن البلد عل س�����كة الفلس بس�����بب نهب�����ه وبيع�����ه لل�����وطن وك�����ل
، ونهج������ه ي������الك ك����� دي������ون مؤسس������ات الرأس������مال المير

ي������الييش  وإغ������راق البلد ف  وات لس�����ياده المير ال�����يا
ن����ا وش����بابها الث����وري ك���� ح����ق جماهيش

ه����ا ه����و الي����وم... لسياس����ات التقتي����ل والتع����ذيب والعتق����الت ف 
ك����� نه�����ج سياس�����اته الفاش�����ية مح�����اول به����ا ف����رض، وبق�����وة الن�����ار والحدي����د، حال����ة

ينطل�����ق م����رة أخ�����رى ف 
ة ك فيه���ا ألقى��� ه���ذا النظ���ام بخيش���

استس���لم ترفض���ها ح���تى تل���ك القب���ور الجماعي���ة والقبي���ة السية ال���تى
ك� الش�وارع والس�احات

وهك� ل زال�ت ش�اهدة عل... أبن�اء ش�عبنا زم�ن الرص�اص والمج�ازر الدموي�ة ف 
دم��ويته ووحش��يته وع��دائه لجم��اهيش ش��عبنا، وس��تبقى قائم��ة إل أن تص��در س��لطة الجم��اهيش حكمه��ا

.الثوري فيه

ك��� العدي���د م���ن المن���اطق والق���رى 
ك��� ه���ذا ال���وقت ال���ذي م���ازالت في���ه الجم���اهيش ف 

الري���ف العظي���م،: فق 
، زاكورة تقاسك ال�ويلت والمآسك� ج��راء الهجم�ات الهمجي�ة له�ذا النظ��ام المتعف�ن، وال�ذي... إيمض 

ك�
ك منه�ا ح�تى الطف�ال، تس�تمر أجهزت�ه الوحش��ية، ف 

ك ل�م يس�تثت 
ك معتقلت القهر، التى

زج بالمئات ف 
كم����ا ه����و الح����ال بالنس����بة للمدين���ة العمالي����ة المناض����لة(مجموع����ة م���ن المواق����ع العمالي���ة والفلحي����ة 

ك������ ح�������ق الجم�������اهيش)ج�������رادة ونواحيه�������ا
يد والتقتي������ل ف  ب والتنكي������ل والتسش������ ، تنفي������ذ سياس������ات الض �������

ك������ حكوم������ة
ادوري ف  ومطالبه�����ا، وبيى كي������ة م�����ن أح������زاب الخيان������ة الملتف������ة ح������ول فت������ات النظ������ام الكم������ير

ادور، وبتغطي�ة ديماغوجي��ة م�ن الب�واق الخسيس��ة البهلوان وبرلم�ان الع�ار ومؤسس�ات دول�ة الكم�ير
ادور والملكيش � زق عل حس�اب الخ�راب ال�ذي ع�م البلد بس�بب نظ��ام ديكتاتوري�ة الكم�ير ك تس�يى

ال�تى
. العقارييش  الكبار
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يا شعبنا، 

لقد اختار هؤلء الص�طفاف إل ج�انب س��لطة الس�تعمار الجدي�د، وتخل�وا نهائي�ا ومن�ذ عق�ود ع�ن
ك هذا مشاركون

الدفاع عن مصالح المستغليش  والمضطهدين، وخانوا الجماهيش وقضاياها، وهم ف 
ير مج���ازر النظ���ام ك��� ت���ير

ك��� مع���اداة نض���الت الجم���اهيش ومص���الحها، ويجته���دون ف 
به���ذا الق���در أو ذاك ف 

ام قانون"و" المن العام"باسم  ادور والملكيش  العقارييش  الكبار" احيى .ديكتاتورية الكمير

يدهم ك�� الفلحيش �� الفق��راء مس��تمرة، م��ع تسش��
فه��ا هك�� سياس��ات اس��تيلء المعمري��ن الج��دد عل أراض 

ك� الس��يطرة
ك� أرض�ه، والس��تمرار ف 

وقم��ع ونص�ب المح�اكم الرجعي��ة لك�ل م�ن ق�اوم وداف�ع ع�ن حق�ه ف 
وات البحري��ة، وال��زج بالعم��ال والفلحيش �� وجم��اهيش الش��عب ونه��ب ث��روات المن��اجم والمع��ادن وال��يا

ك ظروف ل تختلف عن ظروف الحياة البدائية
. عامة، للعيش ف 

ك��� الم����دن
، ف  ك ي المتص����اعد والمس����تمر، العم����الك والفلحك���� والش����عتر إن ه���ذا الم���د النض����الك الجم����اهيش

ك غياب أية قوة سياسية ق��ادرة عل تنظي��م
، والذي تخوضه الجماهيش لوحدها ف  والقرى والمداشش

ادور، ه����ذه النض����الت وتنس����يقها، وق����ادرة عل ردع الجي����وش البوليس����ية والعس����كرية لدول����ة الكم����ير
اكية، عل ة المتش�������دقة بالش�������يى جوازي�������ة الص�������غيش ع�������رى بالكام�������ل ع�������ن العج�������ز السياسك������� لق�������وى الير
ي، وعل قي����ادته وت����وفيش أس����س بن����اء هياك����ل النض����ال النخ����راط واللتح����ام به����ذا الكف����اح الجم����اهيش
العمالي���ة والفلحي���ة والش���عبية م���ع تنس���يق نض���التها وتفجيش��� انتفاض���اتها، وتوس���يع مواق���ع الضاع

ك تشكل اليوم القلع�ات العمالي�ة والمن�اطق الفلحي�ة مق�دمتها الكفاحي�ة
وعوض�ا. والنضالت، والتى

عن هذا، تسارع هذه القوى مجددا إل مناداة جه��از الدول��ة القمعي�ة ب��الجلوس إل طاول�ة الح�وار،
ك عل أرض������ها تفج������رت ك������ل ه������ذه المع������ارك

ك������أن ه������ذه الدول������ة هك������ خ������ارج الضاعات الطبقي������ة ال������تى
ادور والملكيش  العقارييش  الكبار، وليست هك الداة النضالية، وكأنها ليست دولة ديكتاتورية الكمير
ادوري��ة والملكيش �� العق��ارييش  المنف��ذة لك��ل ه��ذا ال��دمار ال��ذي أص��اب ك��ل البلد، وحامي��ة حم الكمير

للجم����اهيش بقلع����ة ج����رادة" العن����ف ال����دفاعك"الكب����ار، ب����ل وص����ل الح����د ب����القوة التحريفي����ة إل نع����ت 
ادور العمالي����ة، دف����اع الجم����اهيش ع����ن حياته����ا ومص����الحها ض����د العن����ف المنظ����م لجه����زة دول����ة الكم����ير

، فه����ل ك����ان..."مظ����اهر العن����ف والنفلت"القمعي����ة، نع����ت دف����اع ه����ذه الجم����اهيش ع����ن نفس����ها ب 
س����ة، أم ك����ان عليه����ا يج����ب عل الجم����اهيش تق����ديم الحض����ن ومعانق����ة هج����وم النظ����ام وأجهزت����ه المفيى
، لتجن�ب م�ا س�مته ه�ذه الق�وة التحريفي�ة إخلء الساحات والع��ودة لل�بيوت وانتظ�ار قف�ة الرجعييش �

.كذا..".. النفلت"..الجديدة ب 
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ن والشباب الثوري،  يا جماهيي العمال والفلحيي

إن الطري���ق الث���وري ببلدن���ا ق���د انفت���ح م���ن جدي���د، وأن ل س���بيل لس���تعادة أرض���نا وإنج���از مطامحن���ا
الوطني���ة والديمقراطي���ة خ���ارج نه���ج الث���ورة الوطني���ة الديمقراطي���ة الش���عبية بقي���ادة الطبق���ة العامل���ة

ك
، وال�تى وليتاري الثوري، وأن المهمة المركزية للماركسييش  �� اللينينييش �� الث�ورييش  عن طريق حزب��ها الير

تف�����رض تركيش ����� وتوحي�����د ك�����ل الجه�����ود والطاق�����ات، هك����� بن�����اء المنظم�����ة الماركس�����ية �� اللينيني�����ة الثوري�����ة
، ك���

وليتاري���ا الماركسك��� �� اللينيت  ك��� بن���اء ح���زب الير
الموح���دة، عل طري���ق المهم���ة الساس���ية المتمثل���ة ف 

ة الساس����ية لثورتن����ا المغربي����ة وض����مانتها الفعلي����ة ، الركيش ���� وبن����اء التح����الف الث����وري العم����الك �� الفلحك����
اكية .للمرور للثورة الشيى

ادوري، وذل�ك انطلق�ا إن إدانة الجماهيش المناضلة للقوى المتخاذل�ة والملتف�ة ح��ول النظ��ام الكم�ير
، ل ة ووعيه���ا الحسك��� يج���ب أن يتح���ول إل رف���ض لك���ل عم���ل سياسك��� ول���و ك���ان م���ن تجربته���ا المباشش���

ة ل. ثوري��ا ك�� مث��ل هك��ذا مواق��ف لتع��بيش ع��ن نزع��ة عفوي��ة وفوض��وية بورجوازي��ة ص��غيش
إن الس��قوط ف 

ك���� مواجه����ة أع����داءها، ب����ل تع����ود به����ا إل ال����وراء، ول يلي����ق
ك���� ف 

تق����دم وعك���� الجم����اهيش السياسك���� الطبقى
ك��� مث���ل ه���ذا الف���خ البورج���وازي الص���غيش ال���ذي ينك����ر-بالمناض���ليش  الماركس���ييش 

اللينينييش ���� الس���قوط ف 
ك���� ويجع����ل م����ن العم����ل السياسك���� نش����اطا نخبوي����ا تحتك����ره أح����زاب البورجوازي����ة

وج����ود الضاع الطبقى
ة إنن����ا نرف����ض ك����ل اختب����اء وراء ش����عارات تعم����ل عل تحيي���د نض����ال الجم����اهيش. والبورجوازي����ة الص����غيش

ك�
سياس�يا وتع�ود به�ا إل ال�وراء، فم��ن ح��ق الجم��اهيش أن تث�ور ض�د الرجعييش � وم�ن واجبن�ا أن نك�ون ف 

ك�� حاج��ة إل
ك�� ف  وعها الث��وري، دون أن ننس لحظ��ة واح��دة أن المربر ص��فوفها المامي��ة خدم��ة لمسش��

وب3دون ح3زب ث3وري، ح3زب مؤس3س. يجب أن يكون حزب ث3وري م3ا دمن3ا نري3د الث3ورة"تربية، و 
س333333 الث333333وري،-اللينيني333333ة الثوري33333ة، وطب33333ق الس33333لوب الماركسس33333-وف33333ق النظري33333ة الماركس33333ية

اللينينن
يس3333تحيل قي3333ادة الطبق3333ة العامل3333ة والجم3333اهيي العريض3333ة م3333ن الش3333عب والس3333يي إل النتص3333ار عل

يالية وعملئها .ماوكما يقول " الميي
ن عاشت النضالت الثورية لجماهيي العمال والفلحيي

عاشت نضالت جماهيي شعبنا

عاشت الطبقة العاملة المغربية طليعة النضال والثورة
ن تحية الوطن لكل الشهداء والمعتقليي

الشرارة
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