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مستمر  ضد ، وما تعرفو بالدنا من تطورات عمى مستوى الوعي ودينامية النضال الشعبي السجاما وىويتنا اليسارية التقدميةنا

ولوية ، وقناعة منا بالديمقراطية أوفي مقدمتيم الشباب المخططات الطبقية  التي اجيزت عمى كل المطالب الحيوية لمطبقات الشعبية
ظل األجواء الثورية العاصفة التي تعرفيا المنطقة العربية، والتي فٌجرىا الغضب الشعبي عبر أشكال نضالية غير مسبوقة، وصمت  في

من طرف مواطنين أىينوا في كرامتيم لحظة مطالبتيم  ،اق الذات في كل من تونس، الجزائر، مصر، موريطانيا، ..الخلحٌد إحر 
نيوضا جديدا، قصد إعادة التذكير بكل ممفاتيا  باالقميم تعرف الحركة االحتجاجية ،بحقوقيم، واحتجاجيم عمى أوضاعيم المزرية

 والشغل لمجميع ت في األسعار، وبالنضال ضد البطالة والتيميش، وبالمطالبة بالحق في السكنالعالقة، بدًءا بمناىضة الغالء والزيادا
 ... لمجميع، والخبز لمجميع التطبيب ومجانية التعميم ومجانية لمجميع

العربية  في ظل ىذه األجواء، وتشبثا باألمل الذي فٌجرتو الثورة التونسية الظافرة التي أدخمت الشعب التونسي وكافة الشعوب 
أبوابو الواسعة.. تنطمق احتجاجاتنا لرأسمال العالمي، إلى التاريخ من المنتفضة ضد الدكتاتوريات وضد كل عمالء الصييونية وا

ومطالبنا من أجل حريات ديمقراطية حقيقية تقطع مع األساليب االستبدادية والقمعية الموجية ضد نضاالت المعطمين والمعطاالت 
ة والمحسوبية المواطنات والمواطنين الرافضين لمغالء، وضد نضاالت الفالحين القرويين المطالبين باسترجاع أراضييم الرافضين لمزبوني

 ، وضد السكان بدون سقف يأوييم من البرد والصقيع. 
ي مقدمتيم الشباب وفي ضل الفشل الذريع لمسمطات المنتخبة والوصية في االجابة عمى المطالب الحيوية لمعموم الطبقات الشعبية وف

 :نعمن لمراي المحمي الوطني والدولي مايمي
 
 اد وناىبي المال العام باالقميم.تحياتنا العالية لمصمود الجماىري في وجو الفس -
الديمقراطية ن اجل مطالبيا الحيوية والمشروعة، تبنينا لمحركات العفوية والمنظمة لمجماىير الشعبية في نضاالتيا المستميتة م -

 قيقية ، الشغل لمجميع ،السكن لمجميع الصحة لمجميع والسكن الالئق لمجميع ،مجانية التعميم.الح
 عزمنا الدائم عمى النضال المستمر ضد كل اشكال االستبداد والظمم ، ونيب الخيرات باالقميم. -
 اضي الساللية باالقميم.لالر  ممنيجاستعدادنا لتوحيد نضاالت الفالحين الفقراء ، ضدا عمى النيب واالستغالل ال -
رفضنا لمتدمير والترييف الذي تعرفو مدينة العرائش في اطار برنامج اعادة تدمير وترييف  مدينة العرائش عمى جميع المستويات  -

 قميم.الدولة باال مع عزمنا عمى النضال المستمر حتى فضح كل التحالفات المشبوىة بين مافيا العقار وممثمي جياز
بحارة،  فالحين فقراء، ،عماال نا الى كل الشباب الغيورين عمى قضايا الجماىير الشعبية وكل المواطنات والمواطنين،نوجو صرخت -

انطالقا من ساحة  0222ير فبرا 02لى االستعداد ورص الصفوف لممشاركة في المسيرة االحتجاجية ليوم إ شيوخا واطفاال ،نساءا
 ع صوتنا والتعبير عن مطالبنا.سمار عمالة العرائش إل، نحو مقالتحرير

 اخيرا ندعو الجماىيرالشعبية  بمدينة العرائش وكل القرى المحيطة باالقميم  إلى مواصمة احتجاجاتيا ضد الظمم و"الُحكـْرة" واالستغالل
تنظيم وتأطير نضاالت واالستبداد..وندعو جميع مناضمي القوى اليسارية والتقدمية الديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتيا التاريخية في 

من أجل تغيير يستجيب لطموحات وتطمعات  األصوات الحرة والشريفة المناضمةكما ندعو جميع  الجماىير المضطيدة والمحرومة،
 .... لالنخراط في ىذه الحركة المطمبية االحتجاجية.الجماىير التي سئمت الخطب والوعود االنتخابية وبرامج التنمية الكاذبة.

يمقراطية حقيقية نناضل، ومن أجل حريات يممسيا الجميع ويستفيد من قَيميا وآلياتيا الجميع، كالحق في االحتجاج فمن أجل د
والتظاىر، والحق في التعبير، والحق في التنظيم واالنتماء السياسي والنقابي والجمعوي نناضل. وال بٌد أن نناضل ونعاىدكم اننا في 

سنناضل وسنظل نناضل من أجل مجتمع تسوده الحرية وينتفي فيو االستغالل واالستبداد، ويستفيد حركة شباب اليسار التقدمي اننا 
 .ولن نخسر بنضالنا ما خسرناه بصمتنا الجميع من ثروات وخيرات البالد. فيو


