
 

 

 التحرر الذاتي  إلىح بركان الريف: سير الشعب الكاد إلىانتفاضة البيضاء  من

 

العمالي  العام اإلضرابيوم  رميا بالرصاص كادحين بشوارع الدار البيضاءاالستغالل بتقتيل مئات السنة قام نظام االستبداد و 36قبل  ،يونيو 20يوم 

الساعية الى تخفيف األزمة  سياسة التقشفناتجة عن ، أساسيةمواد معيشية  أسعارزيادات في نفدرالية الديمقراطية للشغل ضد الذي دعت اليه الكو

 االقتصادية على ظهر الجماهير الشعبية. 

وصول السكين معاناة ، وتعبيرا عن الرأسمالياالستغالل ب مقهور بعقود من الديكتاتورية وبل صرخة شع ،مجرد انتفاضة خبز 1981لم يكن كفاح يونيو 

، ثم تدفقت موجة النضال الجماهيري بالمناطق المهملة منذ النصف الثاني من سنوات 1990و 1984الى العظم. وقد تلت اندفاعات نضالية عديدة، سنة 

. وفي اآلن ذاته في تاريخه مسبوقة. فبات المغرب ساحة نضال اجتماعي غير ...وصفرو ذرى في ايفني ايت باعمران وطاطا وبوعرفة ، وبلغت90

الممالة من المؤسسات المالية  هيكليالفي تطبيق سياسة التقويم  الشروع ذدفاعية ضد الهجوم البرجوازي الكاسح منية نضاالت خاضت الحركة النقاب

الحماية وسياسة التشغيل واستقرار العمل والصحة عدة في خدمات التعليم و، وقد دمر مكاسب أخرى تحت أسماءاليوم . وهذا الهجوم مستمر ليةلالمبريا

ة نظام المقاص ن الترسيم، وإلى القضاء التام علىاعات الدولة بفرض التعاقد بدال عتعميم الهشاشة في قط إلىاالجتماعية وعلى رأسها التقاعد، وهو سائر 

 ة، مزيد من الغاء الحريات بمشروع قانون سيمنع اإلضراب العمالي ويجرمه. بعض المواد األساسي أسعارلدعم 

طالقة ت ان، المكرس لحكم الفرد. وقد جاء2011متجددة، آخرها دستور العبيد لعام  بأقنعةومع هذا الهجوم على الواجهة االجتماعية، يستمر االستبداد 

 20الشعبي بالمغرب، بميالد حركة اتوريات، لتحفز النضال العمالي و، مطيحة بعدد من رؤوس الديكت2010في متمم العام  الثورية بالمنطقة السيرورة

 الزائفة،رات النظام، وتنازالته السياسية العدالة االجتماعية. ورغم كل مناولحرية والكرامة وأجل ا مناالستبداد و إسقاطأجل المناضلة من فبراير المجيدة، 

ة إلى ان انفجر وما اضطر الى منحه من تنازالت اجتماعية، ورغم اآلثار المدمرة لصعود الثورة المضادة بالمنطقة، استمر الكفاح الشعبي بوتيرة متفاوت

 أشهر. 8زهاء بركان الريف قبل 

التحرير محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي جسدت ثورته على االستعمار النضال الشعبي الحقيقي  بطل إلىيعبر كفاح كادحي الريف عن جدارة انتمائهم 

الشعبية. وإن ما يتعرض له كادحو الريف اليوم، والقوى الشعبية المتضامنة معهم الظفر بالسيادتين الوطنية و إلىالسبيل  هان العالمية الذي دلت التجارب

زه وتوحيد أهدافه وخطواته وطنيا، وتعزي ل بتطوير النضال الشعبيمستبدين بتزاع المطالب الشعبية لن يكون بانصياع الان أنفي ربوع المغرب، دليل 

 . هي األشد فعالية تفعيلها لما تختزن من قدرة كفاحيةبانضمام قوى الطبقة العاملة و

، وفرض الريفإنهاء كل أشكال العسكرة الميدانية في عموم ال شرط، وو ويأتي في أولويات كفاحنا اليوم تحرير أسرى النضال المعتقلين، بال قيد

ب مع الممثلين الحقيقيين للجماهير المناضلة. هذا مع كل ما يلزم من حيطة وحذر من مناورات النظام وأذنابه الرامية إلى احتواء التفاوض حول المطال

 أدوات النضال وإفراغ المطالب الشعبية من محتواها. 

طية تتيح تنظيمية ديمقرا آلياتوتعزيزه شعبيا وتكريس  الجاري، لتحرر الشامل والعميق من نظام الفساد واالستبداد يتطلب توسيع رقعة النضالان ا

 سعىا المذفي الريف خطوة في هالكادح . وجولة نضال شعبنا هوتشجيع تحقيقذلك  دعمفي ودور طالئع النضال . ويتمثل للشعب تملك أدوات نضاله

 .ضراوةقادمة أشد  كفاحاتمن حافز في األمر لما  ،الدولة على الخضوع إلجبارل كل ما يلزم ذب تستدعي

 الخزي والعار لنظام الظلم واالستغاللو ،األشاوس النصر لكادحي الريف 

 العدالة االجتماعيةالكرامة والكادح مناضال من اجل الحرية وعاش الشعب 
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