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 املباشر و بأثر رجعي و بدون قيد أو شرط و انفىريانشامم و  حقنا يف اإلدماج"ال تنازل عه 

 "مهما كهفنا ذنك مه مثه، و ما مل يأتي باننضال ال يأتي إال مبسيد مه اننضال 

 

 وقفت مخميز بؼكل الىظىُت الخيظُقُت خاضذ الكفاحي الىضالي خعها في طخمسازاإ        

اث العدل وشازة أمام وظىُت خخجاجُتإ  التي الىقفت ،2016 اكخىبس 02 ألاخد ًىم والحٍس

 اإلاىظفين بمؼازكت جميزث ،الغضب أطبىع بعد جاءث التي و الكسامت معسكت إظاز في جىدزج

 ظسأ مً  بصمالئهم مؤاشزًٍ ،اإلاغسب مداكم مخخلف مً دماجؤلاإ مً ث/اإلاقصُين واإلاىظفاث

 . اإلاىاضلتالىقابُت  ؤلاظازاث مً و الضبغ كخابت هُئت

 الري الحماض و الخىظُم و الخعبئت مظخىيإ و اإلاسفىعت الؼعازاث ظبُعت ػكلذ و        

 ما بُيذ و ،الىظىُت للخيظُقُت الىضالي و الخىظُمي اإلاظاز في مهمت لحظت ،الىقفت فُه مسث

 الدفاع و الضبغ كخابت هم خمل على قادزة مبدعت و خالقت هضالُت ظاقاث مً به جصخس
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مت و ؤلازادة أن ،هفظه آلان في مبرشة ،اإلاؼسوعت و العادلت معالبها عً  صالبت و العٍص

 لخدقُق أطاطُت ضماهت ،الخيظُقُت مىاضالث و مىاضلى ًخقاطمها التي واإلابادا القىاعاث

ت هقعت الخيظُقُت هضاالث بفضل أضخى الري ،دماجؤلاإ معلب  الفاعلين كل أجىدة في مسكٍص

 مخخلف مً ؤلاعالمُت اإلاىاكبت طاهمذ كما ،(... ،الىشازة. القعاعُت الىقاباث) العدل بقعاع

 العدل بقعاع بالؼهاداث دماجؤلاإ ملف جعل في ،(ىزقُتال و كتروهُتؤلا) ،الصحفُت اإلاىابس

 . العام السأي أوطاط لدي للىقاغ مىضىعا

 هجاح على الىظىُت الخيظُقُت مىاضلي و مىاضالث ًنهئ إذ ،الىظني الخيظُق مكخب إن        

 الصخم هرا طدثمازإ ضسوزة على ًؤكد ،إعالمُا و جىظُمُا و هضالُا الىظىُت مدعتهم

ت اإلاظخمسة الُقظت و الخعبئت في ػعاعيؤلاإ وإ الىضالي  اإلاظيرة مىاصلت و الخىظُم لخقٍى

 :  ًلي ما ٌعلً فئهه. زجعي بأثس و يوالفىزإ الؼامل  دماجؤلاإ معلب جدقُق غاًت إلى الىضالُت

 مً اإلاقصُيناإلاىظفين  لكافت ممثال و ػسعُا إظازا الىظىُت بالخيظُقُت حؼبثه 

 .بالؼهاداث دماجؤلاإ في الحق

 بالسباط 2016 كخىبسأ 02 معسكت لىجاح جثمُىه . 

 داث طخغسابهإ  الجسابد إلخدي بها أدلى التي و ٍاثوالحسإ العدل وشٍس الظُد لخصٍس

داث ،الىشازة أمام الىظىُت الىقفت على السد معسض في الىظىُت  منها الهدف جصٍس

 ػغُلت و الىظني العام السأي حغلُغ و معلبها عدالت مً و الخيظُقُت مً الىُل

 ًىكب أن عىض الىشٍس الظُد أن  الىظىُت الخيظُقُت في معه وعخبر مما. القعاع
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 ههج و اإلالفاث خل في قدًمت أطالُب إلى لخجأإ بالؼىاهد دماجؤلاإ ملف خل على

 .مؼسوع و عادل معلب مىاجهت في ألامام لىإ الهسوب طُاطت

 الؼهاداث يهم ػق ،ػقين إلى ًىقظم ملف ،دماجؤلاإ ملف نأ على جأكُده 

 30 اإلاادة في خاصت و الضبغ كخابت لهُئت ألاطاس ي الىظام في عليها اإلاىصىص

عت ،القاهىنإ) في دماجؤلاإ ػهاداث جددد التي و ،مىه  ػق ثم( قخصادؤلا وإ الؼَس

 حعدًل الىشازة على ًخىجب التي ألاخيرة هره ،ألادبُت و العلمُت بالؼهاداث مخعلق

 ،الؼهاداث خاملي كل دماجإلإ اإلاجال لفخذ الضبغ كخابت لهُئت ألاطاس ي الىظام

 طىةإ بؼىاهدهم دماجؤلاإ في خقهم اإلاىظفين مً العٍسضت الفئت لهره ًضمً مما

 طىت إبان بالقعاع علمُت و أدبُت بؼىاهد طابقا جىظُفهم جم الرًً شمالئهم بباقي

 .العمىمُت الىظُفت قعاعاث بباقي طىةإ أو 2011

 هظسها وجهت بظغ في خقها مً الخيظُقُت إقصاء على الىشازة صسازإلإ طخهجاههإ 

 الحاصل اللبع زفع في اإلاظاهمت و بالؼهاداث دماجؤلاإ ملف لحل مقترخاتها و

 ألاظساف أكثر الخيظُقُت لكىنإ عخبازاإ ،اإلاىضىع بخصىص الىشٍس الظُد لدي

 .أخسيإ جهت أًت مً اإلالف بخفاصُل إخاظت و إلااماإ

 مً الفئت هره بدق ًمع أن ػأهه مً قعاعي خىاز أي هخابج زفض على جأكُده 

ت طساعؤلاإ في اإلاىظفين  . آلاجال أقسب في وضعُتهم بدظٍى

 اإلاظخمسة الخعبئت و الخىاصل وثيرة مً السفع لىإ دماجؤلاإ مً اإلاقصُين كل دعىجه  

 القضابُت الدوابس و  اإلاداكم باقي هُكلت في  اإلادقق الخىظُمي اإلاجهىد مساكمت و
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توإ  التي الىضالُت اإلادعاث كل لخىض طخعداداإ ذلك و ،اإلاهُكلت اإلاداكم جقٍى

 .الخقا عنها ؤلافصاح طِخم

 بالقعاع ألاوضاع إلُه طخؤول ما على الكاملت اإلاظؤولُت الىصُت الىشازة جدمُله 

 إلى الهسوب و اإلاساوغت و الخغلُغ أطالُب ههج و  ذانهاأ صم في طخمسازهاإ خالت في

 .الخيظُقُت معالب مىاجهت في  ألامام

 مً اإلاقصُين الؼهاداث امليخ للمىظفين الىظىُت الخيظُقُت جدعى خيرألاإ في 

اث العدل بىشازة دماجؤلاإ  اإلادهُت و الظُاطُت و الىقابُت ظازاثؤلاإ كافت والحٍس

 أجل مً اإلافخىخت الىظىُت معسكتها في اإلاظاهدة و الدعم جقدًم إلى الحقىقُتوإ

 .العدل بقعاع الؼهاداث خاملي اإلاىظفين لكل دماجؤلاإ في اإلاؼسوع و العادل الحق

 :  حسجل كما

 لها دعذ التي الىظىُت اإلاظيرة له حعسضذ الري يالهمج للقمع الصازخت إداهتها 

 .الخقاعد خعت إلطقاط الىظىُت الخيظُقُت

 

 .مناضلةو سيقية الوطنية حرة مستقلة صامدة عاشت التن و

إ

 انىطين انتنسيق مكتب عه


