
الكفاح نواصل ببوصلتك موناصير... اهتداء
مين��اء ق��رب ب��البحر طافي��ة جث��ة موناص��ير ا عب��د عل��ى العث��ور ت��م ،1997  م��ايو31 ي��وم  س��نة،19 قب��ل

هن��اك الجث��ة إلق��اء يك��ن ك��ثيف. ل��م مخ��ابراتي تعقب سياق في  مايو،27 يوم ملول بايت اختطافه بعد أكادير،
قب��ل من موناصير ا عبد المناضل سياسي. اختطف اغتيال جريمة لتمويه النظام جلوزة من محاولة سوى

ثوري��ة ماركس��ية سياس��ية لحلق��ات مي��دانيا علني��ا  وجه��ا ب��روزه س��ياق ف��ي المغربي��ة الدول��ة مخ��ابرات أجهزة
العمالي.  النقابي لسيما الجماهيري، العمل في الولى خطواتها تخطو

محاض��ر بتحري��ر المغربي��ة للدول��ة المباش��ر الته��ام ع��ن ورف��اقه موناص��ير عائل��ة ثن��ي الب��وليس ح��اول وق��د
يس��اعد ول��م للقمع، السياسي الغتيال جريمة لفضح الشعبية التعبئة وتعرضت الموضوع، حول لهم استنطاق

الص��يد لبحارة القوي التحرك غير والظلم القمع جهاز مخالب من بالقتل ظلما المتهمين وانتزاع نجاحها على
المناضلة.  نقابتهم عبر الساحلي

بح��ق ب��الجرائم الحافل��ة ص��فحته ت��بييض إل��ى والمص��الحة" الرامي��ة "النص��اف مناورة على النظام انكب ولما
والمص��الحة" النص��اف "هيئ��ة م��ع تعام��ل أي ع��ن ورف��اقه الش��هيد عائل��ة امتنع��ت ومناض��ليه، الك��ادح الشعب

تكش��ف ل��م ال��تي المن��اورة تل��ك إليه��ا انته��ت ال��تي بالنتائ��ج الموق��ف صحة وتجلت السياسية، مراميها فاضحين
عالميا.  شهرة الكثر حتى النظام جرائم حقيقة
المجتم��ع المس��اواة، مجتم��ع أج��ل وم��ن الدكتاتوري��ة، م��ن التح��رر أج��ل م��ن مناض��ل موناص��ير ا عب��د م��ات

نقاب��ة الطبق��ي، النض��ال أدوات بناء أجل من الُمِجـد العصامي البروليتاري الشاب نموذج الشتراكي. وسيظل
الس��كن ك��ادحي تنظي��م الثق��افي، العم��ل تنوعه��ا، عل��ى النض��ال جبه��ات ف��ي المنخ��رط المكافح ونموذج وحزبا،

النق��د بس��لح كل��ه ه��ذا ف��ي مس��لحا تحرره��ن، أج��ل م��ن النس��اء ونض��ال المعطلي��ن، مع التضامن اللئق، غير
السلح.  وبنقد

ت��زال ل إزاءه��ا، والمه��ام موناص��ير، ا عب��د ض��دها للث��ورة ناض��ل ال��تي الطبقيي��ن والقم��ع القهر أوضاع إن
منفتحي��ن م��ذاك، الم��تراكم الخ��برة رص��يد إلى مستندين النضالي، خطه هدي على الكفاح سنواصل لذا قائمة،
الضطهاد.  صنوف كل من التحرر إلى التواقة العمالية، وبمقدمتها الفتية، القوى على

بن��اء خ��ارج المغ��رب لك��ادحي خلص ذاته��ا. ل والس��بل وبالوس��ائل ذاته��ا، اله��داف أج��ل م��ن مستمر نضالنا
اشتراكي.  عمالي حزب في كفاحية الشد الواعية طليعتها وجمع والشعبي، العمالي النضال تنظيمات

.  النصر حتى الكفاح مواصلة على الكادح، الشعب نضال أبطال وكل موناصير، ا لعبد فعهدا
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