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  السابق مصطفى أديب نقيبالنداء من 
  رفاقه في الجيش المغربي إلى

  
   . كان& في أي وقت و"ي ذلكبرھن علىن أن نستطيعنحن جزء من الشعب المغربي المجيد، و

  
   :حة المغربيةلرفاقي ا"عزاء في القوات المس

  .ا لخدمة الوطن الجيش عن قناعة، وأساس ا/نخراط فيتاختارقد اغلبيتنا  تكما تعلمون، كان
خدمة الوطن، بل ھدفھا ممارسات ليس أمام جميعا وجدنا أنفسنا  مباشرة بعد ا/نخراط ل2سف، لكن و

   .ناقيم مع  طموحاتنا وتسيء إليه وتتعارض مع على العكس، 
  

أكل الحصول على  أھدافي أن يستطيع مرؤوسيمن بين كان  الفساد في الجيش، ُعندما فضحتشخصيا، 
وكان ھذا  . الحصول على ترقيةالسجن بدل ُ و دخلتُفحوكمتجميع حقوقھم دون ابتزاز ،   وعلىجيد

 سنة من حكم محمد 12واليوم، بعد  . الحياةيرھم نحوي مدىقدازداد ت لي "ن المرؤوسين االسجن شرف
أن ك كذل يمكننا أن نرى أن الفقر قد ازداد، و ، وبصراحة ومسؤولية، ما الذي تغير في المغرب؟السادس
  .ةمدني أو في الحياة الالمحسوبية والفساد، سواء داخل المؤسسة العسكرية معھا تفاقمت وقد الرشوة 

  
 أفرادومحمد السادس طرف  من التدبيرالفخر با/نتماء الى الجيش تبدد تدريجيا بسبب سوء كما أن 
 لم  كانإذا ، وصحيح ھذا الوضعلتكافة السلط الملك لديه خداع و/ سذاجة أن D علينا أن نعترف ب .بطانته

اقتنع "نه السبب ھو بطانة السوء وحدھا ولكن ليس ف، ا/ثنا عشر الماضيةيفعل شيئا خDل ھذه السنوات 
  . الوضعنفسأن مصلحته ھو في استمرار 

  . كذلك ا/نطباع بأننا جبناء "ننا لسناَعطيعلينا أن / ن
 الجيوش العثمانية على الحدود مع الجزائر دون تطاعوا إيقافاس عندما  وأوفياءًاان شجعلقد كان أجدادنا 

 جميع الذي رافقھم ، قد أحرق ، في حين أن طارق بن زيادفتحوا ا"ندلسوجود ملك في جانبھم، أو عندما 
   .ھزيمة احتفظ بھا لنفسه في حالة الإ/ واحدة السفن

  
  ،يرفاق
 املكإن  . أو/ شعبهحترمھو الملك الذي ي ان آخرأو في مك الملك الذي يحترم نفسه سواء في المغربإن 

 من طرف ة وتعسفيةأحكام مفرطصدر باسمه ، وت عرضة للفسادودوالجنصف الترك ضباطه وضباط ي
 المطلق، هحكمو  ھذا الجيش الفاسد ركيزة نظامهقد جعل من وھو عDوة على ذلك ، ة استثنائيةمحكم

   . يستحق أي احترامسواء في المغرب أو في مكان آخر، ھو ملك /
 سرقة  في مكاتبھم الفاخرة، ويقضون أيامھمإلى من ساحة المعركة نفرويالجنرا/ت الذين كذلك فإن 

جنرا/ت / ھم ، المدنيين  المواطنينوحتىالعسكريين ممتلكات الناس و زرع الرعب وخيبة ا"مل بين 
  .طاعةال/ و يستحقون ا/حترام

   
   ،يرفاق

ون دوما ستھَدف النزاھة و الكرامة، ولكنھم مذووود بير من الضباط وضباط الصف والجنجيشنا لديه عدد ك
بدل  الشعب المغربي تكم أو/ فيثق من طرف الفاسدين من ذوي الرتب العليا، فأنا أناشدكم أن تضعوا
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   .لشعبمن ثروات ھذا املء جيوبھم  سوى ٌھدفاللصوص الذين ليس لھم أولئك 
أحد جنرا/ته أن تفتحوا النار الملك أو كم َو أمرالمغرب، ، إذا ما اندلعت انتفاضة في اليومكم أناشدإني 

 انتشروا كيفما يأمرونكم ولكن / تطلقوا الرصاص على عائDتكم، بل قوموا .على المواطنين، أ/ تفعلوا
 النار على الشباب فھم بحماية النساء المتظاھرات "نھن أمھاتنا و أخواتنا و بناتنا و زوجاتنا، و/ تطلقوا

ھؤ/ء الشباب ھم مستقبلنا وإن قاموا بانتفاضة . إخواننا و أبناءنا و ربما أزواج لبعض النساء من صفوفنا
   .ھم"جلفعل شيئا ييرأسه محمد السادس ، لم فالسبب أن النظام الذي 

  
من افوا ختD  فًلشعب المغربي أو/لدفاع عن انا في اِـنا وواجبِ لقيمةمخالفال وا ا"وامرعيطاشدكم أن / تنأ 

بل إن   / مبرر لھا وامرتلك ا"، "ن مام محكمة عسكرية المثول أ أو ا/عتقال أوطردال بٍجبانة ٍتھديدات
تتقوى و إرادة الشعب المغربي سيمثلون أمام المحاكم العسكرية عندما تشتدھم الذين من سيصدرونھا 

  .عزيمته
 قد لطخوا سمعتنا كجنود أوفياء و أساؤوا ، الجھاز المتحكم في الجيشإن المرتشين وعددھم كبير في

   .لسمعة الشعب المغربي كله
  :لقد حان الوقت لكي يختار الملك معسكره بوضوح 

يعول على ينبغي أن /  الشعب  وفي ھذه الحالةالضرورية  أو ضد صDحات اXإما بجانب الشعب فيباشر 
   .  الشعب"ن ھذا ا"خير منبثق منالجيش 

   . قد فات ا"وانكوني سه، فمن المؤكد أنر حتى ينفجر الوضعاظاستمر في ا/نتإذا أما 
  

    ،يرفاق
   ! يحيا المغرب !ا"خوة  مغرب يايح !العدل يحيا مغرب  !الحرية  مغرب حياي

  
   مصطفى أديب

  2011فاتح فبراير  يوم
  
    سابق للقوات الجوية في المغرب ؛نقيب -- 
   سابق في أعقاب الكشف عن الفساد داخل الجيش ؛ي رأ سجين -- 
    من قبل منظمة الشفافية الدولية ؛2000 جائزة النزاھة -- 
    منظمة العفو الدولية ؛ من طرفسابق محتضن -- 
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   تس ووتش ؛ھيومن راياXنسان 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 ، وإطDقحكومة ملك المغرب 
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