
  

   

  

سیرا علي درب الكفاح ...  :ختطاف عبد هللا موناصیر واغتیالھال 18الذكرى 
  .الشعبيو العمالي

یادي آلة النظام المغربي القمعیة لتختطف المناضل العمالي الثوري، عبد هللا سنة، امتدت أ 18مایو ، قبل  27یوم 
  .أكادیرموناصیر، من ایت ملول، وتغتالھ بالتعذیب، وتلقیھ جثة في میناء 

عمال التعذیب و السجن االغتیاالت واسجل النظام الحافل بأفظع عملیات التقتیل الجماعي وفي  أخرى جریمة نكراء  إنھا
على طریق تحررھم من االستبداد  وبذلك انضاف شھید الى الرصید الكفاحي لعمال المغرب وكادحیھ. التنكیلو
  . االستغاللو

جبره نضال البحارة، بإضراب شل بریاء ظلما، فقد ألمألوفة إلى طمس الجریمة، واتھام أھ اوإن كان النظام قد سعى بوسائل
، وكذا جھود المتضامنین و أسر المتھمین ظلما، على إطالق سراح 1998أكثر من شھر في خریف   طیلة مواني الجنوب

  . ة ادریس البصري ومن یقف وراءهمن وقع  مكرھا محضر االعتراف بالقتل، وبذلك سقط  قناع القتلة الحقیقیین، جالوز

مال طاقما من مرتدي الیسار، مستع "المصالحةاإلنصاف و"م إلى خدعة النظا اإلجرامیة، لجأ وللتخلص من عبء تركتھ
ماثلة  " المصالحةاالنصاف و"إن حصیلة ، وعائلتھ كانوا ممن تصدوا للخدعة وفضحوھابید أن رفاق عبد هللا موناصیر و

و إن  .لقتلة من أي مساءلةجالدین و للبحمایة الدولة لطي الكتمان، و  ، ومئات غیرھا،یار اغتیال بنبركةببقاء جریمة من ع
بین " البروتوكول االضافي التفاق التعاون القضائي في المادة الجنائیة " ما یسعى الیھ النظام ھذه األیام بخصوص 

  .  التعذیب و التقتیلالمغرب وفرنسا،  یندرج في تعمیق نفس سیاسة حمایة مجرمي 

المغربیة، و لن یضع لذلك  االستبداد المطلق دولةھر الطبقي إال ان تفعل ما فعلت لیس لدولة قائمة على االضطھاد و الق
  .حدا غیر نضال ضحایاھا من عمال وكادحین

و الشعبي، یدعو مالي ة، إذ یقف إجالال لتضحیة الرفیق عبد هللا موناصیر، وكافة شھداء النضال الع-إن تیار المناضل
بوجھ اضالیل الدولة ومناوراتھا، من أجل كشف الحقیقة عما ارتكبت من جرائم سیاسیة ومحاكمة المجرمین  لتوحید الجھود 

  .وقمع حركات النضالووضع حد نھائي لكافة صنوف االنتھاكات، ومضایقة المناضلین  ،ما اقترفوه ع

 . التي وھب الرفیق موناصیر حیاتھ لتحقیقھاوإلى أمام على طریق تجسید المثل التحرریة 

  2015مایو  26ة، -تیار المناضل

  

  

  

  

  

   

  

  

سیرا علي درب الكفاح ...  :ختطاف عبد هللا موناصیر واغتیالھال 18الذكرى 
  .العمالي والشعبي

یادي آلة النظام المغربي القمعیة لتختطف المناضل العمالي الثوري، عبد هللا سنة، امتدت أ 18مایو ، قبل  27یوم 
  .موناصیر، من ایت ملول، وتغتالھ بالتعذیب، وتلقیھ جثة في میناء أكادیر

عمال التعذیب و السجن أخرى في سجل النظام الحافل بأفظع عملیات التقتیل الجماعي واالغتیاالت وا إنھا جریمة نكراء 
وبذلك انضاف شھید الى الرصید الكفاحي لعمال المغرب وكادحیھ على طریق تحررھم من االستبداد . التنكیلو

  . واالستغالل

وإن كان النظام قد سعى بوسائلھ المألوفة إلى طمس الجریمة، واتھام أبریاء ظلما، فقد أجبره نضال البحارة، بإضراب شل 
وكذا جھود المتضامنین و أسر المتھمین ظلما، على إطالق سراح ، 1998أكثر من شھر في خریف   مواني الجنوب طیلة

  . من وقع  مكرھا محضر االعتراف بالقتل، وبذلك سقط  قناع القتلة الحقیقیین، جالوزة ادریس البصري ومن یقف وراءه

ي الیسار، مستعمال طاقما من مرتد" اإلنصاف والمصالحة"وللتخلص من عبء تركتھ اإلجرامیة، لجأ النظام إلى خدعة 
ماثلة  " االنصاف والمصالحة"بید أن رفاق عبد هللا موناصیر وعائلتھ كانوا ممن تصدوا للخدعة وفضحوھا، وإن حصیلة 

و إن . ببقاء جریمة من عیار اغتیال بنبركة، ومئات غیرھا، طي الكتمان، و بحمایة الدولة للجالدین و للقتلة من أي مساءلة
بین " البروتوكول االضافي التفاق التعاون القضائي في المادة الجنائیة " یام بخصوص ما یسعى الیھ النظام ھذه األ

  .  المغرب وفرنسا،  یندرج في تعمیق نفس سیاسة حمایة مجرمي التعذیب و التقتیل

ع لذلك لیس لدولة قائمة على االضطھاد و القھر الطبقي إال ان تفعل ما فعلت دولة االستبداد المطلق المغربیة، و لن یض
  .حدا غیر نضال ضحایاھا من عمال وكادحین

ة، إذ یقف إجالال لتضحیة الرفیق عبد هللا موناصیر، وكافة شھداء النضال العمالي و الشعبي، یدعو -إن تیار المناضل
بوجھ اضالیل الدولة ومناوراتھا، من أجل كشف الحقیقة عما ارتكبت من جرائم سیاسیة ومحاكمة المجر مین لتوحید الجھود 

  .عما اقترفوه ، ووضع حد نھائي لكافة صنوف االنتھاكات، ومضایقة المناضلین وقمع حركات النضال

 . وإلى أمام على طریق تجسید المثل التحرریة التي وھب الرفیق موناصیر حیاتھ لتحقیقھا

  2015مایو  26ة، -تیار المناضل


