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ن احتجاجات الجبهة االجتماعية المغربية: 
ُ
فلتك

جوازي بداية برنامج نضالي يصّد الُعدوان ال�بُ
15 أكتوبر، 2022

ي دعــت إليهــا الجبهــة االجتماعيــة المغربيــة بربــوع المغــرب، احتجاجــا 
يــوم 15 أكتوبــر 2022 تبــدأ التحــركات النضاليــة الــ�ت

، ومــن أجــل خدمــات  ن ن دخــل الكادحــ�ي عــى تســارع تــردي الوضــع االجتمــاعي لســواد الشــعب األعظــم، وللمطالبــة بتحســ�ي
ن  ن القاتلــة للحريــات، مثــل الخاصــ�ي ن منــه، وســحب  مشــاريــــع القوانــ�ي عموميــة جيــدة ومجانيــة، والســكن الالئــق للمحرومــ�ي

اب والنقابــات، وضــد المــس بحقــوق التقاعــد… بــاإل�ن

انيــة العــام 2023 إحــدى جبهاتــه  ن يســتدعي التدهــور االجتمــاعي القائــم، ومــا ُيرتقــب مــن تصعيــد الهجــوم عــى ُصُعــد عديــدة، ســتكون م�ي
. لهــذا  اع مكاســب نوعيــة تحســن الوضــع االجتمــاعي ن ي مســتوى كفيــل بوقــف العــدوان، والســ�ي نحــو انــ�ت

األساســية، خطــوات نضاليــة أقــوى �ن
ط أن ينــدرج هــذا ضمــن خطــة  ي حشــد القــوى العماليــة والشــعبية، بــرش

يمثــل إنجــاح وقفــات أيــام 15 أكتوبــر إل 17 منــه خطــوة أساســية �ن
ة  ة )أبرزها المس�ي ي األسابيع القليلة األخ�ي

ات �ن ي العديد من االحتجاجات والمس�ي
ارات النضال، تجلت �ن نضالية متكاملة. فالواقع يزخر برش

الشــعبية بمدينة أزمور يوم 24 ســبتم�ب 2022(، كلها نقاط ارتكاز لتوســيع التعبئة وتقويتها. فال يجوز أن تكون دعوات الجبهة االجتماعية 
ي قــادر 

ي هــو ســبيل كفــاح حقيــ�ت ي واد. إن تناغــم فعــل الجبهــة االجتماعيــة مــع النبــض الشــع�ب
ي واد والتحــركات العماليــة والشــعبية التلقائيــة �ن

�ن
عــى فــرض المطالــب. ويبــدأ هــذا التناغــم المطلــوب بتضامــن الجبهــة االجتماعيــة مــع النضــاالت العماليــة والشــعبية الجاريــة.

ن أوضاعهم، وذلك  ي الجبهة االجتماعية مطالبون بموقف مســؤول إزاء تطلع الشــغيلة وكل المقهورين/ات إل الكفاح من أجل تحســ�ي
إننا �ن

بوضــع خطــة نضاليــة متفاعلــة مــع المبــادرات النضاليــة، وليــس مجــرد دعــوات متباعــدة وبعيــدة عــن الديناميــة النضاليــة الجاريــة يوميــا.

ورة نضالية من أســفل، فقوتنا إن تم اســتنهاضها كفيلة بوقف العدوان والســ�ي  فكلنا إل وقفات 15 و16 و17 أكتوبر، ولنجعلها فاتحة ســ�ي
نحــو مكاســب تحســن الوضــع االجتمــاعي للجماهــ�ي الشــعبية وتنــ�ي قدرتهــا عــى الكفــاح عــى طريــق تغيــ�ي شــامل وعميــق.
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