
 

 
                                

 

 
 

 
 

 انــــــــــــــــــــــــــــبي
 

أٌام  ،2021\10\24المجلس اإلقلٌمً لفدرالٌة أوروبا لحزب الطلٌعة الدٌمقراطً االشتراكً، عن بعد، بتارٌخ  انعقد
قلٌلة قبل حلول ذكرى اختطاف واغتٌال الشهٌد المهدي بن بركة، و ذكرى اختطاف المناضل الحسٌن المانوزي الذي 

 .الزال مصٌره مجهوال
وبعد وقوف المجلس  بالتحلٌل والمناقشة عند األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الخطٌرة التً ٌمر بها 

 على نهج نفس هالمغرب، بفعل تمادي النظام المخزنً فً نهج سٌاساته الالشعبٌة والالدٌموقراطٌة وإصرار
وبعد وقوفه عند انعكاسات  والتً أوصلت البالد إلى حافة اإلفالس؛ نفسه، االختٌارات الفاشلة، باعتراف رئٌس الدولة

 سوء تدبٌر هذه تأزمهاوالتً زاد من  جائحة  كورونا على األوضاع المعٌشٌة المزرٌة التً تعٌشها الجماهٌر الشعبٌة،
بل واستغالل الدولة لها لتوسٌع هجمتها الشرسة على الحقوق والحرٌات، وضرب الحراك الشعبً وقمع  الجائحة،

 .واستغالل جهاز القضاء فً ذلك نشطاءه، وإسكات وترهٌب األصوات الحرة،
 :فإنه ٌعلن للرأي العام الوطنً والدولً ما ٌلً كذلك، وبعد وقوفه عند وضعٌة التشرذم التً ٌمر منها الٌسار المغربً،

 
  الشعبٌة، وذلك بتزوٌرهاباإلرادة عن تالعب النظام المخزنً 2021 شتنبر 8لقد كشفت العملٌة االنتخابٌة لٌوم - 

والتحكم المسبق فً نتائجها، كما أكدت  هذه االنتخابات وكسابقاتها من المسرحٌات االنتخابٌة واالستفتاءات المزٌفة 
على تحكم هذا النظام فً الحٌاة السٌاسٌة للبالد من خالل حكم فردي استبدادي ال ٌخدم إال مصالح التحالف الطبقً 

 المشروعٌة على واقع التسلط إضفاء الهدف منها هو إنالمسٌطر على خٌرات ومقدرات الوطن، وتأكد مرة أخرى 
 .والقمع والتضلٌل واالفالت من العقاب

 
ن تمادي النظام فً سٌاساته االستغاللٌة القمعٌة ونهب خٌرات البالد وهجومه الٌومً على حقوق وحرٌات الشعب إ- 
بالبالد إلى المصٌر ال محالة ٌؤدي قدرته الشرائٌة بالغالء الفاحش الذي شاهدته أسعار المواد الغذائٌة األساسٌة، و

 .المجهول
 
ٌفتقدان للشرعٌة حسب الدستور  الممنوح نفسه وحسب  ن البرلمان الحالً والحكومة المعٌنة المنبثقة عنه،إ- 

 من ستة أكثروعلى إقصاء   مبنٌان على انتخابات فاسدة ومزورة،ألنهمااالتفاقٌات الدولٌة ومبدأ المواطنة الكاملة، 
مالٌٌن من مغاربة المهجر من حقهم فً المشاركة السٌاسٌة والتعاطً مع هذه الفئة من الشعب المغربً كمصدر 

 .للعملة الصعبة فقط
 
 تكوٌن جبهةالٌسار المغربً، وعجزه عن  التشتت التً ٌعٌشها عرت  عن وضعٌةكسابقانها ن هذه االنتخابات إ- 

 موازٌن القوى، مما بفرض على كل مكوناته الوقوف لقراءة نقدٌة وموضوعٌة تضع جانبا ةلزعزع ةحقٌقً
 كل القوى الوطنٌة الدٌمقراطٌة والتقدمٌة وكل األصوات الحرة الصراعات الثانوٌة والهامشٌة والذاتٌة، كما ٌدعو

 . حقٌقٌة من الشعب والى الشعبدٌمقراطٌة قادرة على إرساء أسس دٌمقراطٌةص الصفوف من أجل جبهة وطنٌة رل
  

ٌجدد المجلس مطالبته بالكشف عن الحقٌقة كل الحقٌقة عن مصٌر كل المختطفٌن ومجهولً   ولٌس آخرا،وأخٌرا
كما ٌجدد المجلس إدانته للتضٌٌق ومحاصرة حرٌة الرأي والتعبٌر و تضامنه الالمشروط مع كل المعتقلٌن  المصٌر،

  ..وٌطالب بإطالق سراحهم السٌاسٌٌن وعائالتهم،
 

بإصرار يرهبنا والقتل ال يفنينا وقافلة التحرير تشق طريقها  اإلرهاب ال
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