
 

 

 :التضامنية مع كادحي الريف بالرباط 2017يونيو  11مسيرة 

وخطوة ، المغربواجب التضامن العمالي والشعبي يفرض توسيع ساحة المجابهة الى كل بقاع 
 االضراب العام الوطني :التضامن األشد فعالية

تستدداد دقوة موجة نضال من أجل الحق في حياة الئقة. وتصدت لها دولة اال أطلق كادحو الريف وكادحاته
نظيرها. غاية المتستددين عزل الريف لالنقضاض عليه وخنقه. واجب  إعالمي قلالقمع ودحملة تضليل 

مكافحي الريف دالتضامن ودالعمل على انخراط الطدقة تطويق كتسر كماشة مناضلي الطدقة العاملة 
 العاملة دكل قواها في النضال الجاري.

تأتسيس تنتسيقيات نضال ووضع لوائح مطلدية، ما يشهد ضامن ووقد شهدت مدن وقرى عديدة خطوات ت 
المتسيرة الوطنية دالرداط خطوة دعم لكفاح الريف وتنديد  أنعلى امتداد نضال الريف جغرافيا. وال شك 

الوطنية جرى اتستعماله  اترالمتسيأتسلوب  أنننتسى  أالدالقمع ودتجريم النضال االجتماعي. ديد انه يجب 
مثال الهدات الشعدية التضامنية مع  وأدرزالقرى، المحلية دالمدن و التعدئاتوقف ة لنقطة نهايمرارا 

دالرداط  2017يونيو  11يجعلوا من متسيرة  أنواجب مناصري الريف الصادقين  فإن منلذا فلتسطين. 

 . وتطويره نوعيا انطالقة قوية لتعميم النضال دكافة ردوع المغرب

دحي الريف إن هي لم تدق في حدود الفعل الرمزي، وأول ما يتوجب تستكون المتسيرة الوطنية عونا لكا
هو العمل النخراط الطدقة العاملة كليا في الدينامية النضالية الجارية. لقد تسدق للقيادات النقادية، ولضعف 

مغرب جديد:  إلىفرصة فتح الطريق  ت، وفوتفدراير 20حركة  تخذل أنمعارضي خطها التسياتسي، 

 الحرية والعدالة االجتماعية.مغرب الكرامة و

دقدرتهم على شل  ،تساحة المعركة إلىالنضالية المجيدة. فنزول الشغيلة  األيامدروس تلك  أهمومن هنا 
لذا يمثل اإلضراب يمنح الحركة النضالية القوة الكفيلة دانتزاع المطالب.  ،النقلو اإلدارةو اإلنتاجآالت 

تطوير الدينامية النضالية ألشد فعالية لنصرة كادحي الريف وة االعام الوطني الخطوة التضامنية الجدي
الجارية لتحقيق المطالب العمالية والشعدية. ووفق هذا المنظور الطدقي يعمل مناضلو الطدقة العاملة 

  التاريخية. و األوفياء ألهداف نضالها اآلنية

قرانا، دأماكن العمل مددنا و لىإنصرة لمكافحي الريف، ومنها  2017يونيو 11كلنا إلى الرداط يوم 

دما هو التسديل لدناء ميزان قوى اجتماعي لهزم نظام التنظيم الشعديين لتعميم التعدئة والدراتسة والتسكن، و
اتستشراء الدطالة وعن تردي خدمات الصحة القمع وتقييد الحريات و عن المتسؤول الفتساد واالتستدداد

 .. الالئق.ر والتعليم وعن غالء المعيشة، وعن التسكن غي

  ؛عاش الريف المكافح وال عاش من خانه 

   .العدالة االجتماعيةاش الشعب مناضال من اجل الحرية والكرامة وع
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