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صــدرت 
أ
بخصــوص النضــال الشــعبي الــذي تخوضــه الجمــاهير فــي مدينــة الحســيمة ومنطقــة الريــف بيان��ا هام��ا "الشــرارة"ا

.عموما، في الدفاع عن وجودها وطموحها في التحرر والحياة، وضد سياسات القصاء والتفقير والتهجير الممنهجة

طول مدة مد نضالي جماهيري يهز تاريخ
أ
كباقي مختلف مناطق المغرب الشعبي، اشتعلت منطقة الريف في ا

وككـــل نضـــالت الجمـــاهير الريفيـــة، يمـــتزج عبـــق نضـــال الماضـــي المجيـــد بنضــال الحاضـــر. المنطقـــة الحـــديث

.المستميت ضد التهميش والقصاء المتواصلين من طرف النظام الكمبرادوري لمنطقة الريف

إن هذا القصاء لم يكن وليد اليـوم، بـل وراءه تاريـخ مـن سياسـات الدولـة المركزيـة السـلطانية تجـاه المنطقـة،
اتت كـك رت جـل نهـب خيراتهـا وفـرض الضـرائب المجحفـة علـى قبائلهـا وتنظيـم الحك

أ
جـل إخضـاعها وتضـييق مـن ا

أ
مـن ا

جـل خنقهـا
أ
ومـن جهتهـا كـانت القبائـل الريفيـة .الرقعة الجغرافيـة عليهـا، لحـد حصـرها بيـن الجبـال الـوعرة مـن ا

شــكال الديموقراطيــة
أ
تــدافع عــن مجالهــا، حيــث تمــتزج الطبيعــة والنتــاج المــادي والثقــافي، وحيــث تنتشــر ا

الجماعيــة داخــل القبائــل وفيمــا بينهــا، وحيــث تســود قيــم الشــجاعة والكرامــة والتضــامن والــدفاع عــن حقــوق

.القبائل
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وعندما انهار نظام السلطة المركزية وباع سلطين المغرب البلد للستعمار الفرنسي والسباني، تلك الخيانة

، وعنـدما كـان المارشـال1912 وعقـد الحمايـة السـيء الـذكر سـنة 1906 سـنة "الخزيـرات" الـتي كرسـتها اتفاقيـات

حركــة موحــا( عــبر تــراب المغــرب ضــد القبائــل المنتفضــة الرافضــة للحمايــة "التهدئــة" ليــوطي يخــوض حملت

طلس الصـغير بقيـادة عسـو باسـلم، وحركـة مـاء العينيـن
أ
طلس المتوسـط، وثـورة القبائـل بـال

أ
وحمو الزياني بـال

حمــد الهيبــة بــالجنوب
أ
وبتوقيــع مــن الســلطان، انتفضــت القبائــل الريفيــة فــي موجــتين انتفاضــيتين ...) وابنــه ا

ولى بقيادة محمد امزيان، والثانيـة بقيـادة محمـد بـن عبـد الكريـم الخطـابي القائـد الـوطني، الـذي
أ
شهيرتين، ال

دشن معارك التحرر الوطني في القرن العشرين، والذي شكلت مقاومته للستعمار إحدى الملمح التحريرية

نــوال الشــهيرة ســنة
أ
، وفــي1921 للشــعب المغربــي الــذي لقــن الســتعمار الســباني دروســا ل تنســى فــي معركــة ا

ـــتي كـــانت تخوضـــها القبائـــل الريفيـــة بقيـــادة محمـــد بـــن عبـــد الكريـــم الخطـــابي ضـــد وج المعـــارك البطوليـــة ال
أ
ا

الســتعمار، وحيــث كــانت الطــائرات الســبانية تلقــي بقنابلهــا الكيماويــة و غازاتهــا الســامة علــى منطقــة الريــف،

ثارهـا إلـى اليـوم، كـان النظـام المخزنـي السـلطاني عميـل السـتعمار يحـرك مختلـف العملء مـن
ا
الـتي تعـاني مـن ا

عيـان لتشـويه الثـورة الريفيـة وتسـفيه القبائـل الريفيـة ونعتهـا بالنفصـالية وخدمـة
أ
الزوايـا والطرقيـة والشـيوخ وال

جنبية
أ
جندات ال

أ
.ال

وبعد انتظارات الستعمارية الجديدة، "إيكس ليبان" الذي توج مؤامرة ،1956 سنة وبعد الستقلل الشكلي

دامـــت ثلث ســـنوات ظـــل فيهـــا النظـــام الكمـــبرادوري علـــى نفـــس سياســـته القائمـــة علـــى التهميـــش والقصـــاء،

 النظــــام الكمــــبرادوري إلــــى نفــــس السياســــة
أ
خــــرى ضــــد تلــــك السياســــة، فلجــــا

أ
انتفضــــت القبائــــل الريفيــــة مــــرة ا

سـلحة النظـام لغـراق النتفاضـة فـي الـدم
أ
الستعمارية حيث واجه هـذه النتفاضـة بالطـائرات والـدبابات وبكـل ا

جـــل حقـــوقه ومطـــالبه العادلـــة
أ
وتكـــررت هـــذه السياســـة فـــي مراحـــل .ولســـكات صـــوت الريـــف المنتفـــض مـــن ا

مختلفــة طيلــة ســنوات الســتقلل الشــكلي، كمــا تشــهد علــى ذلــك عمليــات التقتيــل والغتيــال الــتي تعــرض لهــا

، حيــث تــم إحــراق خمســة مــن مناضــلي الحركــة،2011 فــبراير 20 وحركــة 1984 شــهداء انتفاضــة إمــزورن ســنة

قــدم علــى
أ
واســتمر النظــام الكمــبرادوري فــي مواجهــة المناضــلين باســتعمال البلطجيــة والتهديــد بالغتيــالت وا

وإمعانــا فــي سياســات الضــطهاد .جريمتــه النكــراء عنــدما اغتــال المناضــل الماركســي ـــ اللينينــي كمــال الحســاني

والحتقار والحكرة تم طحن الشهيد محسن فكري بتلك الطريقـة البشـعة الـتي تنـم عـن حقـد طبقـي دفيـن ضـد
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س الريفييــــن ليعلنــــوا عــــن النتفاضــــة الشــــاملة
أ
فاضــــت كــــا

أ
الجمــــاهير الريفيــــة الكادحــــة، تلــــك الجريمــــة الــــتي ا

مطـالبين برفـع الحصـار والعسـكرة والتهميـش عـن منطقتهـم ومـدافعين عـن مطـالب مشـروعة وحقـوق مسـتحقة

...في الشغل والصحة والتعليم والسكن والتنمية

ومنذ انطلقت الحركة الحتجاجية لسكان الريف ما فتئ النظـام يواجههـا بـالقمع والعتقـالت والتعـذيب وشـتى

جورين وكــل عملئــه مــن المرتزقــة
أ
نــواع التضــليل العلمــي عــبر اســتخدام الصــحافة الصــفراء والصــحافيين المــا

أ
ا

حـزاب مخزنيـة تربـت فـي
أ
المضللين والمحرفين للحقائق، وانضـمت الحكومـة المرتزقـة الجديـدة المشـكلة مـن ا

ولئك الخونة الذين بـاعوا دمـاء شـهدائهم وشـهداء الشـعب
أ
منية، ومن ا

أ
حضان وكواليس النظام السياسية وال

أ
ا

ثمنة بخسة، مقابل ربع منصب تافه في الحكومة معبرين في ذلك عن تمخزنهـم وخـدمتهم للنظـام
أ
المغربي با

سـموه ب
أ
ولئك بعـد اجتمـاع لمـا ا

أ
غلبيـة" الكمبرادوري، كل هؤلء وا

أ
طلقـوا العنـان لتصـريحاتهم المخونـة"ال

أ
، ا

جنبيــة الشــعبية للحركــة النضــالية
أ
جنــدات ا

أ
وهكــذا نصــب .بــالريف واتهامهــا بالعمالــة للجزائــر والبوليســاريو ول

نفسـهم مـدافعين عـن الـوطن والوطنيـة،
أ
ولئك من خدام النظـام الكمـبرادوري المسـتفيدين مـن فتـاته ا

أ
هؤلء وا

الوجـود والحيـاة، كلمـا لـوح النظـام فكلما خرجت الجماهير فـي ربـوع هـذا الـوطن صـارخة بمطالبهـا وبحقهـا فـي

زلمـــه بســـيف العمالـــة والخيانـــة الوطنيـــة، فـــي محاولـــة لتوقيـــف مســـيرات النضـــال الجمـــاهيري الشـــعبي فـــي
أ
وا

ن يتهــم الخونــة الحقيقيــون الشــعب بالخيانــة، وهــم الضــالعون حــتى .البلد
أ
وإنــه مــن مكــر التاريــخ وســخريته ا

فمــن بــاع .النخــاع فــي الخيانــة وغــارقون فــي العمالــة حــتى الثمالــة للمبرياليــة والصــهيونية والســتعمار الجديــد

بطــال المقاومــة وجيــش1955 ســنة "إيكــس ليبــان" الــوطن فــي صــفقة
أ
، وقبــل بجــزء منــه، ومــن قــام بتصــفية ا

فــي الجنــوب، واغتيـال المســاعدي قائـد جيــش التحريــر 1958 عمليــة إيكـفيــون( التحريــر فــي الشــمال والجنـوب

ومــــن اغتـــــال مئت المقــــاومين الحقيقييـــــن بعــــد الســـــتقلل الشـــــكلي، ومـــــن ســــكت ول زال عــــن )بالشــــمال

المـــدينتين المغربيـــتين ســـبتة ومليليـــة وعـــن الجـــزر الجعفريـــة وغيرهـــا، ومـــن تخلـــى عـــن مئت الكيلومـــترات

جنبيـــة، ومـــن يطبـــق سياســـات صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي
أ
ـــة ا ـــوطني لدول ـــتراب ال المربعـــة مـــن ال

ســـفل مراتـــب
أ
ســـمال العـــالمي، واضـــعا البلد فـــي ا

أ
ومختلـــف المؤسســـات والمنظمـــات التابعـــة للمبرياليـــة والرا

التنمية البشرية على الصعيد العالمي، ومن جعل البلد ماخورا للسـياحة الجنسـية، ومـن يسـيء كـل يـوم إلـى

بنائهـا وبناتهـا
أ
وهـل جمـاهير الشـعب المغربـي الـتي تعـاني مـن التهميـش والبطالـة والفقـر .سـمعة البلد وكرامـة ا
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صــبح المغاربــة شــعب مــن
أ
والنهــب البــابلي وغلء المعيشــة وقلــة ذات اليــد هــي المســؤولة عــن كـل هــذا؟ فهــل ا

جـدادهم
أ
رض ا

أ
نهم يطالبون بحقهـم فـي الشـغل والتعليـم والصـحة والعيـش الكريـم علـى ا

أ
ين .الخونة لمجرد ا

أ
فـا

مرون الحقيقيون؟
ا
يختبئ الخونة الحقيقيون؟ ومنهم المتا

عــــوانه وخــــدامه، والمســــتفيدون مــــن
أ
إنــــه النظــــام الكمــــبرادوري وشــــرذمته مــــن الخونــــة المرتزقــــة والعملء، وا

سياسات النهب والريع الممنهجيـن والسـتغلل المكـثـف للطبقـة العاملـة والكـادحين، إنهـم مسـتنزفو خيـرات

.البلد في البر والبحر

ن يرتــدي هــؤلء قنــاع
أ
فــي محاولــة يائســة للبقــاء علــى مصــالحهم والــدفاع عنهــا بكــل "الوطنيــة" مــن الطــبيعي ا

.استماتة، وبكل الطرق والوسائل، ومن بينها رمي جماهير الريف بشتى النعوت من عمالة وخيانة

ن ذلـك هـو منطـق التاريـخ، فالجمـاهير هـي صـانعة
أ
ن تنتصـر ل

أ
فمهمـا تكـون النتائـج الظرفيـة فل بـد للجمـاهير ا

سد النظام وتغول، فهو سائر إلى حتفه بمنطق التاريخ
أ
.التاريخ، ومهما استا

بـــواب، لكـــن تنـــامي
أ
ت ومجـــزرة علـــى ال

ا
بـــواق النظـــام وحكـــومته المخزنيـــة لتشـــي بقمـــع دمـــوي ا

أ
إن تصـــريحات ا

هل الريف وتضـامن كـل المناضـلين الـديموقراطيين والتقـدميين والثـوريين لتشـكل
أ
الوعي الجماهيري ويقظة ا

.ضد المؤامرة الجديدة ضد الجماهير الريفية منيعا حصنا

ي مســــاومات
أ
ن الجمــــاهير الريفيــــة ل ولــــن تقبــــل ا

أ
زلمــــه ومرتزقتــــه وعملؤه، ا

أ
وليعلــــم النظــــام الكمــــبرادوري وا

ي إعادة لمذابح النظام في الريف
أ
.خيانية بديل عن مطالبها المشروعة، كما لن تقبل ا

مام هذا الوضع الذي وصلته مستويات الصراع الطبقي في البلد، يقف وسيقف كـل الماركسـيين ـــ اللينينييـن
أ
ا

ولئـــك الـــذين يتحـــدثون عـــن صـــدإ ملتحميـــن بالجمـــاهير المغاربـــة
أ
الريفيـــة دفاعـــا عـــن مطالبهـــا المشـــروعة، وا

ي معــدن صــهر
أ
المطرقــة والمنجــل مــن عنصــريين وشــوفينييين ومشــوهين للحقــائق التاريخيــة ســيعلمون مــن ا

عـــــــن العمـــــــال والفلحيـــــــن بصـــــــلبة وتفـــــــاني ويصـــــــهر المناضـــــــلون الماركســـــــيون ـــ اللينينيـــــــون، المـــــــدافعون

علــى طريــق بنــاء الحــزب الماركســي ـــ اللينينــي المغربــي، قائــد الثــورة الوطنيــة بثبــات والســائرين والكــادحين،

.الديموقراطية الشعبية

 

4مغرب النضال ضد مغرب القمع و اساتغلل ـ ما ه الؤامرة و من ه التأأمرون                                                              
                  بيان هامبصدد النضال الشعب ف مدينة الساية و منطقة الريف ــ 



بحاث و التكوين
أ
الشرارة                                                                                    المركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

عاش نضال الجماهير الريفية

ولتسقط كل المؤامرات ضد النضال الشعبي بالريف المناضل

جل مطالبها العادلة
أ
كل الدعم والتضامن مع الجماهير الريفية من ا

مزورن وبني بوعياش وسائر  تحية نضال وصمود للجماهير المنتفضة في الحسيمة واإ

المدن والقرى الريفية

الشارة
16 ��� 5 ��� 2017

http://acharara.hautetfort.comموقع الشرارة الماركسي ــ اللينيني 

بحاث و التكوين
أ
داة النظرية للمركز الماركسي ــ اللينيني للدراسات و ال

أ
الشرارة، ال
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