
 
 ال التشھیر الكاذب وال القمع السافر سیحد من نضال كادحي الریف

 تجذیره سبیل انتزاع المطالب على طریق التحرر الشاملتوسیع النضال و
  

ویمد ھذا الحراك جذوره في التعبئة   بمنطقة الریف بأقصى شمال البلد. الحراك الشعبي سبعة أشھر على بدایة مضت
، وفجره من جدید الطحن الھمجي لبائع السمك محسن 2011فبرایر  20قة إبان ھبة حركة الشعبیة التي شھدتھا المنط

فكري في شاحنة نفایات. ویطالب سكان الریف بمحاسبة قتلة الشھید محسن، والكشف عن حقیقة ملف الشھداء الخمس في 
عتباره منطقة منكوبة، ووقف ، ورفع العسكرة عن إقلیم الحسیمة وا2011فبرایر  20وكالة البنك الشعبي في أحداث 

المتابعات في حق المزارعین الصغار، ومطالب اجتماعیة عدة تھم خدمات الصحة والتعلیم والبنى التحتیة وفق النموذج 
التنموي الحقیقي الذي یریده الریفیون والریفیات. وھذا ما یبین بجالء إفالس السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة التي 

بالمنطقة والذي یتجلى في تدمیر النسیج اإلنتاجي، ونھب الثروات البحریة والغابویة، وضعف بنیات  تطبل لھا الدولة
 الخدمات العمومیة الرئیسیة من مستوصفات وجامعات ومدارس، وغیاب مناصب شغل للشباب، إلخ.

د التقشف في المیزانیات ھذا كلھ نتاج الخیارات الكبرى المرتكزة على ضرورة تسدید الدیون العمومیة الضخمة بتشدی
االجتماعیة، وفتح الباب للرأسمال األجنبي لالستحواذ على القطاعات المربحة ببلدنا، والتسھیالت الضریبیة لصالح األغنیاء، 

 واستشراء الفساد ونزع األراضي واستیالء أقلیة على مصادر الثروة، إلخ.
نبیة مؤسسات "تمثیلیة" غیر دیمقراطیة في ظل نظام حكم فردي وتشرعن ھذه السیاسات التي تملیھا مؤسسات القرار األج 

مستبد وحكومة واجھة و"أغلبیة" برلمانیة زائفة. وھؤالء كلھم ینھضون الیوم إلسكات صوت الریفیات والریفیین الذین 
حكومیة بلوروا مطالبھم بشكل واضح في مختلف اللجان المحلیة للحراك الشعبي بالریف، مسخرین مختلف األجھزة ال

واألمنیة واإلعالمیة إلفشال ھذه التعبئة الریفیة العمیقة سواء عن طریق القمع واعتقال نشطائھا واستعمال البلطجة والتضلیل 
لمبدأ الطغاة: فرق تسد. إنھم یسعون إلى تجریم الحراك  اطبق ومحاولة خلق صراعات وھمیة وھامشیة بین أبناء المنطقة

ھ واستھداف مناضلیھ ومناضالتھ حتى ال یكون مثاال للمدن والمناطق األخرى بالمغرب الشعبي بالریف وضرب مصداقیت
 التي تعیش نفس أوضاع التھمیش واالفقار والحكرة.

نشرت أصناف متنوعة من  حیث في منطقة الریف، القمع وتدل التطورات المیدانیة لألیام األخیرة أن ثمة تعزیزا لترسانة
قوات القمع (الشرطة والدرك الحربي والقوات المساعدة...)، ونصبت مئات الخیام مستعملة ساحات ومؤسسات عمومیة 

تضاف إلى جرائم النظام السابقة في حق نضاالت الشعب المغربي وعلى رأسھا  إلقامة معسكراتھا تحضیرا الرتكاب جریمة
  مة التاریخیة بالریف.المقاو

نعتبر الحراك الشعبي لسكان الریف مثاال نضالیا حقیقیا یجب أن تقتدي بھ  ة، االشتراكي الثوري،-في تیار المناضل إننا 
جمیع مناطق المغرب، عماال وفئات شعبیة متنوعة، وذلك على مستوى طبیعة المطالب القائمة على العدالة االجتماعیة 

ثروات الطبیعیة والمنتجة محلیا ووطنیا. وثانیا، على مستوى إبداع أشكال النضال الكفاحیة الذي تضمن والكرامة وتوزیع ال
االستمراریة والمشاركة الجماعیة. وثالثا، على مستوى دیموقراطیة القواعد التي تمثلھا تنسیقیات الحراك الشعبي التي 

 انتشرت وامتدت عبر مختلف مناطق الریف.
ادحي وكادحات منطقة الریف ونسانده، ونحیي صمودھم وحزمھم النضالي ضد كل الواقفین ضد مطالبھم ندعم نضال ك إننا

وثوقھم للحریة والعدالة االجتماعیة والكرامة اإلنسانیة، وندین سیاسة الترھیب والتضلیل التي تطالھم من طرف الدولة وكل 
أي تدخل قمعي ضد سكان المنطقة ومناضلیھا، وندعو من شارك في تغطیة أكاذیبھا وبررھا. ونحمل الدولة مسؤولیة 

الریفي، ونؤكد أن تلبیة مطالب  الشعبي اللجان والتنسیقیات لمنع عزل الدولة للحراك الدعم والتضامن وتقویة توسیع إلى
 د.كادحي المغرب في الكرامة اإلنسانیة والحریة والعدالة االجتماعیة تتعارض مع نظام االستبداد والفسا

وكل منظمات النضال، وبمقدمتھا  الجذري نعتبر أن مھمة الساعة المطروحة على كاھل الیسار ة-تیار المناضل إننا في
مساندة حراك الریف  تدعیم والجمعیات المناھضة للسیاسات اللیبرالیة، ھي النقابات العمالیة وتنظیمات الشباب المعطل

 ھووتوسیع التضامن األممي  فتكتل قوى النضال وتضامنھا  لكافة ربوع المغرب.وطنیا ودولیا، والعمل على امتداده  الشعبي
الحاكمین على تلبیة المطالب الشعبیة بتخصیص المیزانیات الكافیة لھا. انھا فرصة تاریخیة یمنحھا أھالي الریف  جبریس ما

تحسینات جوھریة ألوضاعھم االجتماعیة المكافحون، حفدة محمد بن عبد الكریم الخطابي، لعامة كادحي المغرب النتزاع 
  على طریق تحررھم النھائي من االستبداد السیاسي واالستغالل الرأسمالي.

 للكفاح الشعبي الریفي النصر
 عاش الشعب مناضال من اجل الحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة
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