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ﺗسﺗمر عسكرة الريف وﺗطويقه ،وﺗﻧهال اﻷحكام الظالمة على مﻧاضلﻲ الحراك ،وﺗﺗحرك آلة
القمع بمخﺗلف مﻧاطق المغرب لخﻧق مبادرات الﺗضامن مع الريف المﻧطلقة ﻓور صدور اﻷحكام.
ردا على الﺗصعيد القمعﻲ ،يﻧزل الى الشارع بالدار البيضاء يوم  8يوليوز القادم كل أﻧصار
الحقوق اﻻجﺗماعية والحريات الديمقراطية.
إن حكام البلد المسﺗبدين حريصون على ضمان اسﺗقرار ﻧظام اﻻسﺗغﻼل )الرأسمالية( والقهر السياسﻲ )اﻻسﺗبداد
الفردي( ،ولن يﺗرددوا ﻓﻲ ﺗصعيد القمع درجات ،ومعه ﺗشديد العدوان البرجوازي على ظروف حياة اﻷغلبية الكادحة.
أدى ارﺗقاء الﻧضال الشعبﻲ ﻓﻲ الريف ،وجذرية موقفه من اﻻسﺗبداد ،وإحيائه ذاكرة بطل الﺗحرير محمد بن عبد الكريم
الخطابﻲ ،بصوره وأعﻼم جمهورية الريف ،إلى القاء اﻻسﺗبداد أقﻧعﺗه ،وامﺗشاق سيف القمع بوجه أي احﺗجاج شعبﻲ،
ساعيا إلى إشاعة الﺗرهيب لضمان اسﺗقرار ﻧظام اﻻسﺗغﻼل والعبودية السياسية .وهو بهذا وجه الضربة القاضية لكل
خراﻓات الﺗواﻓق لبﻧاء الديمقراطية ،وﺗحقيق العدالة اﻻجﺗماعية على أسس "الحوار اﻻجﺗماعﻲ" و"السلم اﻻجﺗماعﻲ"
و"اﻻسﺗقرار".
ﺗدل شراسة الﻧظام ،الﺗﻲ يسﺗغربها سذج السياسة ،عن وعيه الﺗام بارﺗقاء ﻧضال الكادحين المطرد مﻧذ قرابة عقدين،
وﺗكفﻲ مقارﻧة اﻧﺗفاضة الريف بمثيلﺗها ﻓﻲ ايفﻧﻲ-ايت باعمران قبل عشر سﻧوات ﻹدراك حجم الﺗقدم الشعبﻲ المحقق،
سواء على مسﺗوى صياغة المطالب ،أو أشكال الﻧضال والﺗﻧظيم والﺗضامن ،بالداخل وبالخارج .شراسة الﻧظام القمعية
هﻲ الوجه اﻵخر ﻻرﺗعابه من الزخم الشعبﻲ الصاعد بقوة لم يسبقها ﻧظير ﻓﻲ ﺗاريخ المغرب ،ارﺗعاب رﻓعﺗه المقاطعة
الشعبية للسلع الثﻼثة درجة إضاﻓية.
من واجبﻧا جميعا ﻧحن أﻧصار كادحﻲ الريف جعل يوم  8يوليوز  2018بداية سيرورة ﻧضالية وحدوية ﻧوعية،
وباﻷخص على الﻧقابيين مﻧا هز المﻧظمات الﻧقابية لﺗضطلع بدورها ﻓﻲ ذلك ،ﻓأساليب المﻧاوشة والضغط المعهودة لم
ﺗكن أبدا كاﻓية لوقف الهجوم الطبقﻲ القمعﻲ ،وباﺗت اليوم ﺗاﻓهة بوجه ﺗصعيد الدولة على الصعد كاﻓة ،من رﻓض ﺗلبية
حد أدﻧى من مطالب الﻧقابات ،واﻻسﺗهاﻧة بالمطالب اﻻجﺗماعية لبقية الكادحين ،وصوﻻ إلى الﺗﻧكيل القمعﻲ بكل أشكال
اﻻحﺗجاج.
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لن يﻧفع مع ﺗصعيد القمع غير مزيد من الكفاح باﻧخراط ﺗام وعميق لمﻧظمات العمال الﻧقابية ،وبمزيد من ﺗﻧظيم أدوات
الﻧضال اﻻجﺗماعﻲ من ﺗﻧسيقيات مطلبية وﺗﻧسيقيات ﺗضامﻧية ،وباسﺗﻧهاض باقﻲ الفئات المﺗضررة ﻻ سيما الشباب
الجامعﻲ والمعطل عبر مخﺗلف ربوع البلد ،واﻻسﺗعداد للﺗضحية.
لن ﺗكفﻲ مسيرﺗﻧا يوم  8يوليوز بالدار البيضاء لﺗحرير أسراﻧا لدى ﻧظام اﻻسﺗغﻼل واﻻسﺗبداد ،ﻻ بد من برﻧامج ﻧضالﻲ
يسﺗﻧفر كل القوى الﻧضالية لﻧصرة الريف وﻓك الطوق القمعﻲ عﻧه.
على المﻧاضلين/آت بالريف ،والريفيين بالخارج ،وعائﻼت المعﺗقلين ،وكل مﻧظمات الﻧضال إصدار ﻧداءات لكل راﻓضﻲ
للقهر والﺗعدي المسلط على الريف ليبرهﻧوا عن ﺗضامﻧهم الفعلﻲ بالمشاركة ﻓﻲ ﺗﻧفيذ برﻧامج ﻧضال يﻧطلق بقاﻓلة شعبية
ﺗضامﻧية ،أو أي أشكال أخرى يروﻧها مﻼئمة ،أواخر شهر يوليوز الجاري ويﺗواصل بأشكال أخرى لبﻧاء ميزان قوى
شبيه بأيام  20ﻓبراير ،بما هو السبيل اﻷوحد الكفيل باسﺗعادة مﻧاضليﻧا بالريف حريﺗهم ،وبﺗحقيق مطالبﻧا اﻻجﺗماعية.
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