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  السابق مصطفى أديب نقيبالنداء من 
  الملك محمد السادس إلى

  
  كن ذكيا و استبق ا�حداث من أجل مصلحة الجميع

  
  يا محمد السادس،

  
،  أنتب المغربي في غالبيته أن حصيلة ا�سرة العلوية الحاكمة التي تمثلھاع تعلم كما يعلم ا�ن الشإنك

. لمغرب، لم يحظ المغاربة أبدا با,حترام من طرف السلطةلن  حكم الملوك العلويو بدأمنذ. سلبية للغاية
كان ھؤ,ء الملوك دوما يعتبرون الشعب من الدرجة السفلى، بل إن بعض الملوك لفرط اقتناعھم بذلك 

إن ھؤ,ء الملوك .  �جل تسديد ديونھم الشخصية إزاء دول أجنبية– الحماية – سلموا الب9د ل8جانب
ِبة أن المغرب ملك لھم و أن المغاربة عبيد لديھم، بل ا�خطر من ذلك أنه في يعتقدون �سباب غري

Cالعصر الحاضر لم يتحل أي ملك بالشجاعة و يعترف بالمساوئ العديدة لھذه ا�سرة الملكية من رشاوى و 
  .تجاوزات و جرائم

ھذا الشعب عن بناء �ل لم يستطع أي ملك أن يصالح ھذه ا�سرة مع الشعب المغربي كأنه , يوجد أي بدي
  . في الذل و المھانةماكثين  و ضحية لنزواتھامرھمقضاء ع
كثيرة، دستور  ظھائر:  الحسن الثاني، تجرع الشعب المغربي أصنافا من المصائب عھد طوالوھكذا، 

على المقاس، سلطة مطلقة عند الملك، عقاب شديد للشعب، اختفاء قسري للمعارضين، رشوة مستفحلة، 
وعندما أراد الشعب تفعيل حقه المشروع . الخ...لمال العام من طرف القصر و حاشيته، محسوبيةنھب ا

 بما فيه قوات الدرك، أن الوقت، ذلك في ا,حتجاج كان الحسن الثاني , يتردد في إصدار ا�مر لجيش
 .ينيطلق النار على المتظاھرين العزل مما تسبب في قتل المآت و جرح ا�,ف و اختفاء آخر

 
صورة ملك : حاول المخزن أن يصنع لك صورة حسنة ويرسخھا في ا�ذھان   على العرش،َقبل أن تجلس

ملك ذو عقلية ليس كا�خرين، ملك الفقراء، ملك ضد الرشوة، ملك ضد الزبونية والمحسوبية، 
  .الملك الذي سوف يصالح الشعب مع ا�سرة العلويةالخ، أي باختصار ...منفتحة

. كل ذلك كان بھرجة من طرف المخزن لتسھيل عملية انتقال الملك:  فلم يبق للمغاربة أدنى شكأما اليوم 
  . الجوھر بالنسبة لحياتھم اليوميةشيء فياليوم لم يتغير 

  
  يا محمد السادس، 

، , أود أن أرى المغاربة يحتجون كما يفعل ا�ن مواطنو بلدان بلدي مواطن مرتبط أشد ا,رتباط بكأي
مام أحداث جسام , تدري كيف تواجھھا، أأخرى و يموتون بالمئات، و , أتمنى أن تجد نفسك عربية 

 لك وللجيش المغربي، متمنيا أن تبادر: ُ وبدون سابق إنذار، قررت أن أطلق ھذا النداء المزدوج ھذاول
 وعن نصائح الوضع الحالي منمن ينتفعون " نصائح" شخصيا ,تخاذ القرارات المناسبة، بعيدا عن أنت

  .أصحاب المقاربة ا�منية العنيفة
إني كباقي عشرات . شرفا ليذلك  اعتقالي أو ما ھو أسوأ فسوف يكون إلىولو أدت مبادرتي ھذه 

  .الجبناء م الھائل الي ينتجه نظامك وصقورهالم9يين من إخواني المواطنين لم أعد أطيق الظل
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   يا محمد السادس، 
المبادرات التي تتطلع إليھا الغالبية الساحقة من المغاربة وأناشدك أن , بأدعوك أن تقوم على عجل 

 :ھية لربح الوقت وأطالبك أن تعلن من ا�ناالووالمبررات تتماطل أو تتذرع با�سباب 
 

بداية المشاورات �جل صياغة دستور جديد أو على ا�قل إص9ح دستوري عميق يأخذ في   - 1
عب المغربي وخاصة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية ا,عتبار الطموح المشروع للش

الوطني والقوانين الدولية على القانون الداخلي في حالة  ّوالقضائية، وا,عتراف بسمو الدستور
 .الخ9ف

 .بداية المشاورات Xص9ح جذري للنظام القضائي �ن مصداقية المغرب على المحك  - 2
 قضايا الرشوة وانتھاك حقوق اXنسان بالمغرب و رطين فيالمتوا,عتقال الفوري ل8شخاص   - 3

ھذه ا,عتقا,ت يجب أن , تحابي أحدا ، تجميد ممتلكاتھم بالمغرب والخارج قصد تقديمھم للعدالة
 .كيفما كان قربه أو تعاونه مع العائلة الملكية

  
  يا محمد السادس،

لمتعلقة بالميدان ا,جتماعي وا,قتصادي ستساھم  واواكبھاإن قرارات من ھذا القبيل ثم تلك التي يجب أن ت
  .في تھدئة النفوس و إعادة الثقة

 ن تعيأعليك . أي مع الشعب: لقد حان الوقت لكي تختار بوضوح وشجاعة أين ھو موقعك و معسكرك
حكيم ن رئيس الدولة ال، وأ يا محمد السادس أن اختيار الموقع بعد الثورة , فائدة فيه إذا فات ا�وانجيدا

  . و , خجل في ذلك. ھو بنفسهاوقادھ ھو الذي إذا فطن أن الثورة توشك أن تنفجر أطلقھا
  
   ! يحيا المغرب !ا�خوة  مغرب يايح !العدل يحيا مغرب  !الحرية  مغرب حياي

  
   أديب مصطفى

  2011فاتح فبراير  يوم
  
    سابق للقوات الجوية في المغرب ؛نقيب -- 
   اب الكشف عن الفساد داخل الجيش ؛سابق في أعقرأي  سجين -- 
    من قبل منظمة الشفافية الدولية ؛2000 جائزة النزاھة -- 
    منظمة العفو الدولية ؛ من طرفسابق محتضن -- 
 لحقوق المنظمة الدولية ضد التعذيب والفدرالية الدولية ومحامون ب9 حدود منظمة من  سابق محتضن -- 

   ھيومن رايتس ووتش ؛اXنسان و
طلب من الذي ) ا,مم المتحدة(ز التعسفي قرار من الفريق العامل المعني بمسألة ا,حتجاصدر بحقه  -- 

فرج  لم تالحكومةلكن  سراح النقيب أديب على الفور ودون قيد أو شرط ، وإط9قحكومة ملك المغرب 
    سنتين ونصف ؛ةكاملمكوثه المدة السجنية  عنه قبل

   .ال9سلكيةا,تصا,ت السلكية ومھندس  -- 
  

 موقع ا,نترنت:
www.adib.fr 

 


