
  الستبداد وقراراتھ الظالمةال ل إداریة:عزل موظفین من مھام 

  جل الحریات الدیمقراطیة الشاملةأمن                    

  

من مسؤولیات  موظفین عمومیینتجرید أقدمت الدولة المغربیة على 
التزاماتھا نقضت  واإلیدیولوجیة، وقبلھالسیاسیة  اقتناعاتھم إداریة بسبب

ال صلة لھا بتقییم  ألسبابعشرات منھم بترسیب تدربین الم األساتذةمع 
بقطع سبل العیش عن مناضلین  عینھوسبق أن قامت باألمر  المھنیة.تحصیلھم وكفاءاتھم 

طردت الدولة أزید  1979 أبریل 11- 10اضرابات إثر  فبرایر المجیدة. 20حركة بارزین ب
ضة البرجوازیة بقیادة االتحاد من ألف عامل وموظف، كانت حینھا تواجھ مناوشات المعار

مع كل األوضاع  المتكیفةاالستبدادیة  النظام طبیعةوثیقة االرتباط بت انھا قرارإ. االشتراكي
  عن جوھرھا الحقیقي. ...) دون أي تخلبرلمان- (حكومات شكلیة سسات واجھةؤبم

 ومواجھةالغضب، وما تاله من مناورات امتصاص  ن فكري،محسالوحشي لن القتل إ
عشرات  تنظیم ومصادرة حق بالبطش والحصار، بمنطقة الریف المتواصلةلنضاالت ا

من  وحرمان نقابیین، المضربین(اقتطاعات أجور  لحریات النقابیةالجمعیات المدنیة وقمع ا
تحرر لقضیة  االوفیاءلمناضلین والمناضالت ا عام استبعاد وبوجھالترقیة والمنح، إلخ، 

 بتحریكدھالیز المحاكم  إلىن یوجر المناضل، في الدولة) الشعب من مناصب بعینھا
سیاسة یقتضیھا صون مصالح األقلیة المالكة والطغمة الحاكمة  بما كلھا   قدیمة،متابعات 

تعلیم مخرب  شعبنا، منوجھ التي تسحق األ متعددةاالجتماعیة یعنیھ من استمرار األھوال 
  المنال. بعید الئق مستشریة وسكنوصحة مریضة وبطالة 

ماضي القمع األسود، والعھد صفحة أكاذیب طي خر على زیف إن التعدیات الظالمة دلیل آ
تاریخھا القمعي، وھي مستمرة في خرق یض یتبالجدید المزعوم... أرادت الدولة المستبدة 

قنعتھا الخادعة أتنزع وءاتھا بشكل صارخ، ادعا بالتزاماتھا، وتكذب ث، وتنكذاتھقانونھا 
ال إرائھم ومعتقداتھم آال یمكن تبریر انتھاك حقوق االفراد والمنظمات بسبب   .فةبكل صال
 .مستبدةنظمة قمعیة أفي ظل 

وندعو المنظمات النقابیة وكل الھیئات دانتنا لقرارات الدولة المغربیة، إاننا نعبر عن 
 ونرفض تماما كل المبررات ،حرك لمواجھتھا وفرض التراجع عنھاالت إلىالمناضلة 

  .ه القراراتالدولة ھذبھا  تسوغالخداعة التي 

جل الحریات الدیمقراطیة الشاملة یتعارض مع دولة الفساد واالستبداد أن النضال من أنؤكد 
ال مثاال إفبرایر  20حركة  لم تكنوفرضھا رھین ببناء حركة نضال عمالیة وشعبیة عمیقة 

  ولیا عنھا.أ

 2017فبرایر  17ة، -تیار المناضل
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