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البيان البروليتاري لليوم الممي
 

حزب بروليتاري ثوري

جل الديمقراطية الشعبية الثورية للعمال والفلحين
أ
ل

عل طريق الديككتاتورية الثورية للبروليتاريا
 

رارا  إض ال إهادااحايا َجَو ال  ال ايا ال  حو وا او َهبح

ِر ا فتار
ر
اهاا ا قادض تح ...َبركاَن الفكرض في ا 

ممي(
أ
)من نشيد البروليتاريا ال

 

س رمحه��ا الكي��ان الص��هيوني الغاص��ب، ال��تي انطلق��ت من��ذ ب��دايات ت��ذمير
أ
خ��رى ورا

أ
إنن��ا نعي��ش حرب��ا إمبريالي��ة ا

رض وشعب العراق سنة 
أ
.بهدف تقسيم كل المنطقة إلى دويلت دمى في يد الصهيونية والمبريالية، 1990ا

وسط الكبير"إنه 
أ
عل�ن عن�ه المج�رم ال�دموي جال�ذي " مشروع الشرق ال

أ
، وال�ذي2003ب�وش س�نة . و. كش�ف وا

سسه الحركة الصهيونية العالمية سنة 
أ
نظر  (1982وضعت استراتيجيته وا

أ
ال�تي" مكيف�وني"المجلة الص�هيونية ا

ودي�د يين�ون". ��59  49ص  1982تص�درها ه�ذه الحرك�ة الفاش�ية م�ن الق�دس الفلس�طينية المغتص�بة، ف�براير 
أ
)"ا

رض الشعب اللبناني بعد الشتغال عليه منذ نهاية ح��رب
أ
شهر بعد ذلك في تنفيذه على ا

أ
حيث شرعت بضعة ا

س��س عرقي��ة وديني��ة والس��يطرة عل��ى ثرواته��ا 1967
أ
المش��ؤومة، كنقط��ة انطلق لتقس��يم ش��عوب المنطق��ة عل��ى ا

ومصيرها بخلق دويلت ضعيفة تحت الحماية والمراقبة الشاملة للصهيونية والمبريالية عل�ى ش�اكلة النم�وذج

.القطري والكويتي
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ن يك�ون تفكي�ك«
أ
س�اس النتم�اء العرق�ي وال�ديني يج�ب ا

أ
ق�اليم تتح�دد عل�ى ا

أ
وتف�تيت س�وريا والع�راق لمن�اطق �� ا

ولوي��ة لس��رائيل
أ
مقتط��ف...» (والط��ور الول ه��و تحطي��م الق��درات العس��كرية له��ذه ال��دول. عل��ى الم��دى البعي��د ا

)1982فبراير " كيفونيم"التي جاءت على صفحات المجلة الصهيونية " استراتيجية إسرائيل"من 

إن الح�رب المبريالي�ة الحالي�ة، تكش�ف بوض�وح وح�دة المص�الح الني�ة والس�تراتيجية للمبريالي�ة والص�هيونية

نظم�ة الرجعي�ة ال�دمى المتبقي�ة ف�ي المنطق�ة(
أ
س�مال)وال

أ
ول�ى وهيمنت�ه عل�ى الرا

أ
، ف�ي الرف�ع م�ن مع�دلت رب�ح ال

الع�المي وتس�خيره بع�د ذل�ك لللتف�اف عل�ى نض�ال البروليتاري�ا المتص�اعد ببل�دانها، وف�ي ت�وطين جغرافي�ة امن�ة

رض شعب فلسطين، وهيمنتهما السياسية والعسكرية معا على خيرات وثروات شعوب المنطقة
أ
للثانية على ا

. بعد تفكيكها

س����مالية المبريالي�����ة إل وانكش�����فت حقيقته�����ا الدموي�����ة
أ
زم�����ة العض����وية لنظ�����ام الرا

أ
فكلم����ا تعمق�����ت وتوس�����عت ال

2007ه��ذا، فمن��ذ نهاي��ة . والفاش��ية، وذاب��ت ك��ل مس��احيق الدعاي��ة البرجوازي��ة الديماغوجي��ة لحق��وق النس��ان

زم�ة 2008وبداية 
أ
خرى م�ن دورات ال

أ
العض�وية لنظ�ام الس�تغلل والض�طهاد والس�تلب،، مع انطلق دورة ا

عرف��ت برليتاري��ا ك��ل الش��عوب، هجوم��ا عص��ف بمجموع��ة م��ن مك�تس��باتها التاريخي��ة ال��تي حققته��ا البروليتاري��ا

ح����زاب التحريفي����ة والنتهازي����ة، والنقاب����ات الذيلي����ة له����ا، للح����د م����ن تق����دم
أ
بنض����الها وص����مودها رغ����م تك����الب ال

فاليس���ار الث���وري، من���ذ. البروليتاري���ا السياس���ي والتنظيم���ي عل���ى طري���ق دح���ر البرجوازي���ة وس���لطتها السياس���ية

س��مالية المبريالي��ة والمس��تمرة ح��تى الي��وم، يع��رف ص��عودا
أ
زم��ة العض��وية لنظ��ام الرا

أ
خي��رة لل

أ
انطلق ال��دورة ال

"�� ديمقراطي����ةاشتراكية"متزاي����دا، إي����ديولوجيا، سياس����يا ونض����اليا، بع����د الفلس الت����ام للتوجه����ات المس����مات 

مام الر
أ
مام الشعوب، دورها السياسي الموكول لهاوانبطاحها الشامل ا

أ
سمال المالي، حيث به انتهى ا

أ
.ا

خ���ط ث���وري يه���دف إل���ى تحطي���م جه���از الدول���ة البرجوازي���ة و القض���اء عل���ى(ه���ذا الس���تنهاض اليس���اري بخطي���ن 

س�مالية و جعله�ا ف�ي
أ
نس�نة نظ�ام الرا

أ
فق ا

أ
الستغلل و الض�طهاد الطبقيي�ن، و خ�ط طوب�اوي إنتخ�ابوي يحل�م ب�ا

، و توس����ع الض����رابات العمالي����ة و الحتجاج����ات الش����عبية ض���د السياس����ات.)ك����ذا..خدم����ة النس����ان و الطبيع����ة

س��مالي إل��ى تغدي��ة التوجه���ات اليميني��ة و اليميني���ة المتطرف���ة باس��م ض��رورة وق���ف
أ
التقش���فية، دف��ع ب���العلم الرا

، و الذي لم يهدف ف�ي الواق�ع الفعل�ي إل لوق�ف الزح�ف اليس�اري المتن�امي و المع�بر ع�ن رغب�ة"الغزو السلمي"

نظم���ة السياس���ية القائم��ة
أ
 الل���ة الض���خمة للعلم المبري���الي ف���ي. و إرادة الش���عوب ف���ي تغيي���ر ال

أ
حي���ث ل���م ته��دا

خي����رة، خصوص����ا برامجه����ا السياس����ية والتاريخي����ة المتع����ددة، م����ن الهج����وم المباش����ر عل����ى الفك����ر
أ
الس����نوات ال
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الماركسي �� اللينيني، وبالتحديد الهج�وم عل�ى الث�ورتين البلش�فية والص�ينية، ومح�اولت تش�ويه وش�يطنة الق�ادة

بش��ع البش��ر ف��ي التاري��خ: الش��يوعيين الث��وريين
أ
محارب��ة"فابس��م . ليني��ن، س��تالين و ماوتس��ي و ع��دهم ض��من ا

ال���تي تص���دع ب���ه ك���ل برامجه���ا الخباري���ة اليومي���ة، وه���و ف���ي حقيقت���ه الره���اب الص���هيوني المبري���الي" الره���اب

بمس���وحات العص���ابات الديني���ة، ت���م خل���ق حال���ة م���ن الرع���ب الجتم���اعي وس���ط الش���عوب لت���برير السياس���ات

منية والستباقية
أ
. التقشفية الضاربة لكل المك�تسبات الجتماعية، باسم السياسات ال

ف��ي مواجه��ة ه��ذا النه��وض الجم��اهيري النض��الي و النخ��راط العض��وي في��ه لليس��ار، هن��اك تص��اعد اخ��ر متزاي��د

س�مالي، س�واء وص�وله لتس�يير و
أ
لليمين الفاشي الذي يتغذى و ينتعش من حالة الرعب التي يزرعه�ا العلم الرا

مريكي���ة 
أ
س���مالية المبريالي���ة ال

أ
توس��يع رقع��ة الح��روب الس���تعمارية و بس��ط(إدارة و ال���دفاع ع��ن السياس��ات الرا

م�ن الع�المي و محارب�ة الره�اب
أ
)الهيمنة العسكرية و السياسية و اليديولوجية �� الدعائية باسم الحف�اظ عل�ى ال

وربي���ة، حي���ث يت���م
أ
و احتلل ه���ذا اليمي���ن مواق���ع سياس���ية ج���د متقدم���ة ببع���ض دول الق���وى المبريالي���ة ال

أ
، ا

بموازاة تغذيته دعائيا عن طريق التركيز العلمي �� اليديولوجي على الغول السلمي الذي يملك�ون مف�اتيحه،

�� يس���ار" ل���برالي تق���دمي" يمي���ن(بع���د اس���تنفاد اللعب���ة السياس���ية الس���ابقة " ب���دائل لبرالي���ة جدي���دة �� قديم���ة"زرع 

س�مالي، و انفض�اح عمالته�ا") اش�تراكي �� ديمقراط�ي"
أ
دواره�ا الموكول�ة له�ا ف�ي تس�يير سياس�ة القتص�اد الرا

أ
لك�ل ا

مام الشعوب
أ
سمال و تعفنها ا

أ
.للرا

ساس�ي، م�ن جه�ة،
أ
إن هذا النهوض الجماهيري النضالي، هو مقدمة لرتفاع وثي�رة و احت�داد الص�راع الطبق�ي ال

خي��رة الجتماعي��ة و
أ
س��مالية المالي��ة و بي��ن البروليتاري��ا، بس��بب م��ن ض��رب مك�تس��بات ه��ذه ال

أ
بي��ن الطغ��م الرا

س��مال لل��دول
أ
ك�ثر اس��تعبادية، م��ع ت��وجيه ف��ائض الرا

أ
العم��ل عل��ى المزي��د م��ن ت��دجينها للقب��ول بش��روط عم��ل ا

ك�ثر للرف��ع م��ن مع��دلت ربحه��ا 
أ
نظم��ة ه��ذه ال��دول التبعي��ة ل��م تنبط��ح ا

أ
مي��ول مع��دل(التبعي��ة و تس��خيره، إن ا

س�مالية ال�تي وض�عها بدق�ة معل�م البروليتاري�ا الثوري�ة
أ
ساس�ية لنظ�ام الرا

أ
الرب�ح للنخف�اض، و ه�و م�ن الق�وانين ال

ك�ثر)كارل ماركس
أ
س�س عرقي�ة و ديني�ة، للهيمن�ة ا

أ
، في تدمير قدراتها الدفاعية و تفتيت بناها الجتماعية عل�ى ا

س��مالية المبريالي��ة وش��عوب. عل��ى ثرواته��ا و التحك��م ف��ي مص��يرها
أ
وم��ن جه��ة ثاني��ة الص��راع بي��ن ه��ذه الطغ��م الرا

س ه�ذه الش��عوب، البروليتاري��ا والفلحي��ن وك��ل الفئت
أ
س��مالية، وعل��ى را

أ
ال��دول التبعي��ة المرتبط��ة عض��ويا بالرا

.الجتماعية الكادحة والمضطهدة
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زمته�ا
أ
س�مالية المبريالي�ة الم�دمرة للش�عوب ومص�يرها، به�دف التخفي�ف م�ن ح�دة ا

أ
ض�من ه�ذه الس�تراتيجية الرا

العض���وية فيه���ا وال���تي توق���ذ باس���تمرار ش���رارة النض���ال البروليت���اري ببل���دانها، ل يش���كل النظ���ام الكوم���برادوري

ي استثناء خارجها
أ
سمالية. الرجعي القائم بالمغرب ا

أ
جهزة المالية الدولية للرا

أ
ك�ثر لل

أ
ك�ثر فا

أ
هكذا نجده ينبطح ا

. المبريالية، على حساب عيش وكرامة شعبنا وخيراته التي يعبث بها هذا النظام المتعفن

جه���زة السياس���ية
أ
فف���ي ال���وقت ال���ذي في���ه تنتع���ش وتتزاي���د مص���الح وث���روات النظ���ام الكم���بروادوري المنبط���ح لل

س���اس
أ
والعس��كرية والمالي���ة المبريالي���ة، يتزاي��د ويتوس��ع الب��ؤس والش���قاء والفق��ر وس���ط جم���اهير ش��عبنا، وبال

بس��ط ش��روط
أ
حزم��ة الب��ؤس والتهمي��ش والض��ياع، مج��ردة م��ن ا

أ
وس��ط البروليتاري��ا المغربي��ة ال��تي يلق��ى به��ا ف��ي ا

م���راض. العم���ل ال���ذي ب���ه تحف���ظ كرامته���ا وإنس���انيتها
أ
وتتوال���د ع���ن ه���ذه السياس���ات الرجعي���ة ك���ل الظ���واهر وال

...الجتماعية المصاحبة للتهميش و القهر الجتماعي من إجرام ومخدرات وعهارة منظمة وانتحارات

ح���زاب الكركوزي���ة ال���تي عمل���ت عل���ى التنفي���ذ الحرف���ي، وف���ي ك���ل المج���الت و
أ
فبع���د انقض���اء الزم���ن السياس���ي لل

القطاع����ات، للبرام����ج التخريبي����ة للنظ����ام الكم����برادوري، و إفلس لعبت����ه السياس����ية بمقاطع����ة جم����اهير ش����عبنا

لنتخاب�اته الفلكلوري�ة و تص�اعد الحتجاج��ات الجماهيري�ة الش�عبية، عم�د نظ�ام الرجعي�ة و القه��ر إل�ى اس��تخدام

جهزته السرية الدموية، لتمري�ر المزي�د م�ن المش�اريع التص�فوية و ال�تي
أ
 في سراديب ا

أ
الحزب الظلمي الذي نشا

ودت و تؤدي بكل القطاعات و المجالت الحيوية ببلد شعبنا إلى الفلس و التعفن
أ
. ا

ف�����ي مواجه�����ة ه�����ذا العب�����ث بخي�����رات ش�����عبنا و ثروات�����ه و مص�����يره، وف�����ي مواجه�����ة الفلس السياس�����ي للنظ�����ام

ح��زاب الملتف��ة ح��وله و ال��تي تقت��ات م��ن فت��ات لعبت��ه الممس��وخة، تتزاي��د و تتك�ث��ف
أ
الكم��برادوري الرجع��ي و ال

خض�ر و
أ
تى عل�ى ال

أ
نضالت جماهيرنا المسحوقة دفاعا عن وجودها و طموحها في التحرر من نظام استعبادي ا

الي��ابس ب��البلد، و َزج بالعدي��د م��ن مناض��لي ش��عبنا الث��وريين ف��ي س��جون ال��ذل و الم��وت، محاول��ة من��ه إطف��اء

ي مقاوم�ة تس�تهدف تنظي�م نض�ال جم�اهير ش�عبنا و ت�وجيهه وجهت�ه الس�ديدة
أ
شرارة النضال الثوري، و تحييد ا

جل التغيير الحقيقي الفعلي و الوحيد الممكن
أ
. ل

ك��دته تج��ارب
أ
ص��در تاري��خ الص��راعات الطبقي��ة حكم��ه، وا

أ
إن الطري��ق الوحي��د والممك��ن ببلدن��ا، وال��ذي في��ه ا

الش����عوب والحرك����ات الثوري����ة الماركس����ية �� اللينيني����ة، ه����و طري����ق الديمقراطي����ة الش����عبية الثوري����ة للبروليتاري����ا

ج��ل الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية عل��ى طري��ق ديك�تاتوري��ة البروليتاري��ا
أ
وم��ن يحل��م. والفلحي��ن، م��ن ا
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ي ش��كل اخ��ر م��ن الديمقراطي��ة، فه��و يلق��ي عملي��ا بنض��ال ش��عبنا وك��ل تاري��خ ك�ف��احه ف��ي ي��د الرجعي��ة
أ
بتحقي��ق ا

خرى
أ
طراف ا

أ
و ا

أ
قنعة ا

أ
بيد سلطتها السياسية، وإن با

أ
.القائمة وتا

ن ل تح����رر لجم����اهير ش����عبنا المس����حوقة و المض����طهدة إل بقي����ادة" نض����ال"إن طري����ق 
أ
البرجوازي����ة مغل����ق، و ا

. البروليتاريا، طليعة نضال و ك�فاح شعبنا

س�مالية، وال�ذكرى
أ
ك�توبر العظمى التي شقت طريق عصر اندحار نظ�ام الرا

أ
إننا ونحن في الذكرى المئوية لثورة ا

ي جه����د ف����ي إحيائهم����ا وإب���راز
أ
الثامن����ة والس����تون عل���ى انتص����ار الث���ورة الص���ينية العظيم���ة، واللت����ان ل���ن ن���ذخر ا

س��مالية العالمي��ة،
أ
طبيعتهم��ا البروليتاري��ة الثوري��ة ال��تي لعب��ت التحريفي��ة عل��ى تخريبه��ا و وض��عها عل��ى س��كة الرا

ن طري�ق نض�ال ش�عبنا ل�ن يتق�دم و يش�ق طريق�ه الث�وري الس�ديد إل بالقض�اء و كن�س ملحق�ات
أ
نؤك�د م�ن جدي�د ا

.التحريفية و النتهازية ببلدنا

ممي، طليعة الك�فاح الثوري الوطني الديمقراطي الشعبي
أ
عاشت البروليتاريا الثورية، في يومها ال

س��مالية
أ
ج��ل توحي��د النض��ال البروليت��اري الث��وري وتوس��يع قاع��دة المواجه��ة السياس��ية عل��ى طري��ق ه��زم الرا

أ
م��ن ا

.المبريالية

بيد الستغلل والضطهاد والستلب، 
أ
فإما تا

. وإما طريق الديمقراطية الشعبية الثورية للبروليتاريا والفلحين على طريق ديك�تاتورية البروليتاريا

 

.عاشت نضالت الطبقة العاملة المغربية في طليعة ك�فاحات الشعب

الشرارة

2017فاتح ماي 
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