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نداء
إلى كل الديمقراطيين والديمقراطيات وإلى كل الضمائر الحية
من أجل االنخراط والمساهمة في إنجاح اليوم الوطني والدولي االحتجاجي
السبت  14يوليوز ،2018
تحت شعار "كفى من المنع والتضييق" ،تنظم شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق " "RAVIيوما
وطنيا لالحتجاج على استمرار سياسية المنع و التضييق ضد الهيئات ،وتمادي الدولة في انتهاك الحريات
األساسية وعلى رأسها الحق في التنظيم ؛ وذلك برفض السلطات المعنية التوصل بملفات تأسيس وتجديد
العديد من الهيئات وفروعها أو رفض تسليم وصوالت اإليداع ،والحق في التجمع؛ بحرمانها ومنعها من
تنظيم أنشطتها بالفضاءات والقاعات العمومية والخاصة ،منتهكة بممارستها وسلوكها كل التزاماتها
وتعهداتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان والقوانين والتشريعات المحلية المعمول بها.
وهي ممارسات تتنافى ومبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ومؤشر على استمرار التراجعات التي
تشهدها بالدنا في مجال الحريات ،تستوجب على كل الديمقراطيين والديمقراطيات وذوي الضمائر الحية
توحيد المجهودات من أجل الوقوف ضدها انتصارا لمبادئ وقيم الديمقراطية وحقوق االنسان والتضحيات
الجسام التي بذلها شعبنا عبر تاريخه النضالي الطويل دفاعا عن الحريات ومن أجل إسقاط االستبداد.
لذلك فإن شبكة الهيئات ضحايا المنع والتضييق ،تدعو كل الديمقراطيين والديمقراطيات ببالدنا قوى
وأفرادا وكل ذوي الضمائر الحية بمختلف مناطق بالدنا إلى المساهمة واالنخراط في إنجاح هذا اليوم
االحتجاجي بتاريخ  14يوليوز  2018وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات وزارة الداخلية
(عماالت ،باشويات ،قيادات )... ،وأمام سفارات المغرب بالنسبة للخارج ،والمبادرة لتشكيل تنسيقيات أو
شبكات محلية من الهيئات المحرومة من حقها في التنظيم والتجمع والقوى الداعمة لها.
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