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 قتله ولماذا هللا؟ عبد موناصٌر المناضل هو من

 المغربً؟ النظام
    ة-المناضل جرٌدة

 هذا. موناصٌر الثوري العمالً المناضل واغتٌال الختطاف التاسعة الذكرى تحل ، 2006 ماٌو 27 ٌوم

 تلقائٌة مظاهرة فً ساروا. قبل من ٌفعلوه لم نحو على لمقتله أكادٌر وكادحات كادحو اهتز الذي المناضل

 فً وشارك ،1997ٌونٌو 8 ٌوم أسرته بٌت إلً( ش.م.ا ثم كدش( النقابة مقر إلى بانزا للتصبٌر معمل من

 إلى طرٌقهم لتسد للمشٌعٌن بدروعها تصدت القمع قوات أن لدرجة وكادحة، كادح آالف 8 زهاء جنازته

 ساعات 3 استغرق سار ولما. ساعات ثالث الجنائزي الموكب فتوقف المدٌنة، وسط مرورها لمنع المقبرة،

 ٌوم زوال بعد الخامسة الساعة فً المقبرة لٌصل االستبداد، ضد مظاهرة إلى وتحوله ضخامته بفعل أخرى،

 .1997اكتوبر 19

 تكاثر ٌخشى من اهتمام غٌر( الزائفة ) المعارضة صحافة من العمالً المناضل هذا قضٌة تنل لم

 غامضة، ظروف فً مات نقابً: ومشوهة مبتورة قدمتها التً فالصورة. هللا عبد معدن من المناضلٌن

 من ألنه الطرٌقة بتلك عاملوه لقد. بقتله ظلما النظام اتهمهم من وبمصٌر به االهتمام تالشى ما وسرعان

 الجماهٌر نضال من ٌرتعدون ظلوا الذٌن ،"الدٌمقراطٌٌن األبطال "من ولٌس الحقٌقٌٌن الشعب أبطال

 .معهم للتوافق المستبدٌن استجداء فً حٌاتهم وامضوا

 .الكفاحٌة مبادرتهم إطالق و تنظٌمهم وتمتٌن الكادحٌن وعً تثوٌر غٌر سبٌل ال أن موناصٌر آمن لقد

 حتى ثوري: المناضلٌن من هو نوع أي ٌعرفون الٌومً كفاحه فً موناصٌر قاربوا الذٌن المناضلٌن لكن

 .النخاع

 حٌاته من األخٌرة سنة 20 قضى كرٌنة، الشهٌد رفٌق. سنة 19 وعمره نقابً سنة، 16 وعمره بحار

) آنذاك أكادٌر لبحارة تٌسر ما هً خبزٌة نقابة فً االولً النقابً العمل من خاللها انطلق عمالٌا، مناضال

 شابة طاقات تستقطب كانت أٌام االتحادٌة، الشبٌبة فً النضال إلى وسار ،(المغربٌة العمالٌة القوات نقابة

 لٌستكمل الثورٌة، للحركة العام بالتراجع مطبوع سٌاق فً سٌاسٌا، وتطور. الجذري التغٌٌر إلى تواقة
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 متبلور برولٌتاري كفاحً لخط بامتٌاز المؤسس ٌعتبر وبذلك. أممٌا ماركسٌا مناضال السٌاسً نضجه

 .تجلٌاته إحدى غٌر ة-المناضل جرٌدة لٌست النمو، إلى وسائر

 برولٌتارٌة تربة ابن

 الصٌد فً للعمل( أكادٌر شمال كلم 60 )ٌامر اٌت من هاجر أب عن ، 1959 سنة موناصٌر هللا عبد ولد

 المنطقة تلك. الغربً الكبٌر باألطلس حاحا منطقة من النازحٌن القروٌٌن آالف حالة كانت تلك. البحري

 ما بقدر السكان، تفٌد ال التً الغابوٌة والثروة قلٌلة، للزراعة الصالحة األرض حٌث الجبلٌة، القروٌة،

 .االجتماعٌة والمرافق األساسٌة، البنى انعدام إلى المؤدي المخزنً اإلهمال وحٌث. للنهب تتعرض

 صناعٌة ووحدات أكادٌر اسمنت معمل: بامتٌاز عمالً الحً. باكادٌر الصناعً أنزا بحً هللا عبد نشا

 ٌتمٌز. للتسوٌق وآخر, األعالً ولجٌابات الساحلً للصٌد ومٌناء زٌوت، ومعمل السمك، لتصبٌر عدٌدة

 البحر، شاطئ وعلى الجبل بمحاذاة عدٌدة صفٌح أحٌاء القصدٌر، ٌقطنون سكانه اغلب بكون الحً

 .وابتزازها السلطة لتعسف دائمة وعرضة

 الخامس المستوى فً المدرسة غادر وكان المغربٌة، العمالٌة القوات نقابة إلى 1978 عام موناصٌر انضم

 .االبتدائً

 فكرٌة دائمة ثورة أساسها سٌاسٌة تجربة

 بجهده تمكن الذي العصامً الكادح نموذج: المغربٌة العاملة الطبقة مناضلً من فرٌدة حالة موناصٌر كان

 .المساءلة من ٌكل ال حاد نقدي حس مع الثوري، العمالً النضال بنظرٌة نفسه تسلٌح من الخاص

 الشبٌبة، فً سٌما ال الثمانٌنات، وبداٌة السبعٌنات نهاٌة فً االشتراكً االتحاد من قسم تجذر تجربة عاش

 المواصلة( الشعبٌة للقوات الوطنً االتحاد )الشعبوٌة للحركة النضالً الماضً إلى المستندة التجربة وهً

 التنظٌمٌة كالمذكرة العلمٌة، باالشتراكٌة متأثر بفكر والمهتدٌة االستعمار، ضد المسلحة المقاومة لطرائق

 و ( الشعبٌة للقوات الوطنً االتحاد على التنظٌمٌة البالشفة تقنٌات بتطبٌق ثوري حزب بناء ) بنجلون لعمر

 .بالملكٌة العالقة ومن الشكلً االستقالل من الموقف: بنبركة للمهدي الثوري االختٌار

 الطرٌق، كمجلة الشرق من ٌصل ما أي ٌسارٌة، صحافة من المتناول فً هو ما كل قراءة على ٌرتمً كان

 هٌأه ما هو المستمر الذاتً الـتأهٌل هذا. الماركسٌة كالسٌكٌات جانب إلى هذا الحرٌة، – المساء بٌروت و

 مع تواجهوا من ضمن كان ما فسرعان. المكان تراوح االشتراكً االتحاد ٌسار تجربة بدأت لما قدما للسٌر

 عن الممارسة تباعد خاص وبوجه واألفعال، األقوال تطابق ال مالحظة على بناء محلٌا التجربة تلك قادة

 .الماركسٌة إلى االنتساب زعم

 .العمالٌة القضٌة اجل من المناضلٌن جمٌع مع والتعاون العمل من موناصٌر ٌمنع لم هذا لكن
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 فً موناصٌر مالذ كان محلٌا، الحزب بٌسار اصطدامها بعد باكادٌر، االتحادٌة الشبٌبة تجربة انحالل بعد

 كتاب من نسخة لدٌه. ) العمالٌة أنزا شباب من الماركسٌة دراسة حلقات وتشكٌل الفكري، التكوٌن من مزٌد

 .(استعمالها كثرة من غالفها تالشى" العلمٌة االشتراكٌة إلى مدخل "ماندل ارنست

 النصف فً االشتراكً االتحاد جسده الذي المعالم واضح غٌر االشتراكً الفكر من انتقل الفترة تلك فً

 .الرابعة األممٌة برنامج فً مجسدة صٌغها احدث فً الثورٌة الماركسٌة اعتناق إلى السبعٌنات من الثانً

 تقرٌر فً األمم حق- رفٌق إلى رسالة ) الماركسٌة لكالسٌكٌات ٌده بخط عدٌدة ملخصات أوراقه بٌن توجد

 التجمع أدب قراء من الثمانٌنات منتصف منذ كان فقد. الرابعة األممٌة أدبٌات من ولجملة ،...(مصٌرها

 اجتٌاح كراس )اللبنانً الوضع وتحلٌل العربٌة، الثورة كراس العمل؟ ما جرٌدة ) بلبنان الثوري الشٌوعً

 الرابعة لألممٌة النصٌرة التنظٌمات أصدرتها التً المطرقة لمجلة األوائل القراء ومن ، (الخ بٌروت،

 الثورٌة الحركة تطور عن شاملة لوحة تعطً التً دوٌتشر اسحق ثالثٌة ٌفارق ال كان. العربٌة بالمنطقة

 .تروتسكً سٌرة خالل من العشرٌن القرن ثالثٌنات إلى 19 القرن نهاٌة من

 تطور بإمكان االقتناع بدافع الطلٌعة، حزب سمً ان بعد االشتراكً، االتحاد ٌسار إلى عودته وكانت

 ما غالبا الفرٌدة النضالٌة دٌنامٌته لكن. أفضل مٌدانٌة وممارسة ارقى وعً نحو الشباب، السٌما المناضلٌن،

 من عاشه ما كان. أخرى أحٌانا القاعدٌٌن مع وبالتعاون بالتروسكٌة واتهامات أحٌانا بسخرٌة هناك ووجهت

 ) الطلٌعة حزب من استقالته فقدم األفضل، نحو تطوره إلى باب أي بانسداد أقنعه التنظٌم بهذا سلبٌة ظواهر

 .مسؤولٌه ألحد سلمها ٌده، بخط ورقة 12 من مدرسً دفتر فً( ازفرار رفٌقه فعل كذلك

 

 عملً برولٌتاري مناضل

 الٌسارٌة القوى من العدٌد أهلكت التً األمراض من العدٌد من واقٌا األصٌل العمالً بالفكر التشبع هذا كان

 تدوٌن عادة لدٌه تكرست. الفكر لذلك مطابقة مٌدانٌة ممارسة إلى االنتقال سبل عن للبحث وحافزا الشابة،

 التقارٌر عشرات ذلك عن نتج. البحري الصٌد وبقطاع بالمعامل االستغالل فرط أوضاع عن المعلومات

 المعارك وعن وبالمٌناء، أنزا بمصانع العمال أحوال عن نوع كل من واالستمارات البحارة أوضاع عن

 .العشوائً البناء محاربة بمبرر بٌوتهم السلطة تهدم الذٌن الفقراء احتجاجات وعن العمالٌة،
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 بالماس الس مٌناء من األسطول دخول بعد سٌما ال البحار، بأعالً الصٌد ببحارة خاصا اهتماما أولى

 بهذا االستغالل أوضاع رصد على انشغاله وانصب ،1985 من ابتداء أكادٌر مٌناء إلى كانارٌا بجزر

 .عماله بٌن صالت وبإٌجاد تطوره، عز فً كان الذي القطاع

 بنفس آنذاك المتمٌزة الكونفدرالٌة سٌما ال النقابات بأوضاع اإللمام على انكب 1990 سنوات مطلع وفً

 مباشرة بعالقات كثب عن تابع. المنظمة غٌر العمالٌة بالقطاعات أٌضا و غٌرها، على قٌاسا أقوى كفاحً

 وثٌق كان و. مناضلٌها مع وتعاون ،1993 سنة نشأتها منذ للصٌد، المغربً اومنٌوم بشركة النقابٌة التجربة

 صعٌد على سٌما ال لها مجدا ومعاونا باكادٌر، الحضري للنقل المستقلة الوكالة فً النقابة بتجربة الصلة

 .والتكوٌن اإلعالم جهد

 ما غالبا التً المناشٌر، لسالح بكثافة مستعمال العمالٌة، األوساط مختلف فً الصالت ربط بقصد كان،

 وبٌانات ، للكونفدرالٌة المركزٌة الهٌئات مناشٌر ٌوزع وكان صغٌر، بحجم استنساخها على الفاقة أجبرته

 .الصحافة من بتصوٌرها الوطنٌة، النقابات

 كل غٌره دون قاسمه الذي) محنذ ازفرار إلٌه أقربهم وباألخص رفاقه، جانب إلى المٌدانً، الجهد هذا

 كراس أثمر الذي هو ،(المدرسة قدماه تطأ لم عصامً ماركسً أٌضا وهو أعاله، الموصوف المسار

 .القطاعات بمختلف النقابٌة المناشٌر من والعدٌد البوصلة، ونشرة ،(1996 )النقابً أكادٌر

 كان إلٌها، حاجة ذي لكل النقابٌة الخدمات وتقدٌم العمالً، بالوسط صلة بأي والتمسك الٌومٌة، المواكبة

 الدٌمقراطٌة الكونفدرالٌة فً - البحار بأعالً الصٌد وضباط بحارة نقابة لتأسٌس عنها غنى ال التً المقدمة

 .1993 سنة –للشغل

 الساحلً الصٌد بحارة تعاضدٌة مشكل بدأ التً األهمٌة التقاط من بالبحارة الصالت مواظبة له أتاحت

 أولى كانت وكالعادة. جماهٌرٌة نقابة لبناء مرتكز من ذلك ٌمثله قد ما وأدرك انشغاالتهم، فً ٌكتسٌه

 المٌدان وفً( التعاضدٌة أنظمة دراسة ) األوراق على علٌها فانكب بالمسالة، الدقٌق اإللمام الخطوات

 ، 1997 مارس 25 بتارٌخ األنوار بجرٌدة نشرها التً الدراسة ذلك عن نتج. البحارة مع استمارات بانجاز

 رئٌس لمحاسبة تشكلت التً باللجنة وعضوٌته ،"مكاسبهم لحماٌة الطرٌق هو البحارة اتحاد " بعنوان

 .أكادٌر والٌة بناٌة دخول من منعه حد بلغت التً السلطة مضاٌقات اللجنة هذه داخل بقوة قاوم. التعاضدٌة

 دٌمقراطٌة كفاحٌة نقابة أجل من مناضل

 العمالٌة النضاالت مع مٌدانً تضامن تقالٌد تأسٌس اجل من للشغل الدٌمقراطٌة الكونفدرالٌة داخل قاتل

 واالتحاد النقابً المجلس)النقابٌة األجهزة لقٌام وباإللحاح والمعتصمٌن، المضربٌن لنصرة بالتدخل الجارٌة،

 اجل ان وعمل. العمالٌة القطاعات بٌن البٌروقراطٌة تقٌمه الذي الفصل جدار مناهضا بواجباتها،( المحلً

 بالتكلس اصطدم برنامج ،1994 فبراٌر فً مفصل عمل ببرنامج بالتقدم محلٌا النقابة هٌئات تفعٌل

 .العمالً للنضال منافٌة ألغراض النقابة استعمال وباستشراء البٌروقراطً
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 تعرض. االجتماعات وحضور النقابٌة والنشرات المناشٌر توزٌع من بمنعه النقابة فً لالضطهاد تعرض

. واالمرٌكً الصهٌونً العلمٌن احرق ألنه ،1994 ماي فاتح ٌوم اتحادي-كونفدرالً مسؤول من للضرب

 على مباشرة المشكل وطرح بالكونفدرالٌة، تمسكه واصل. لكدش التنفٌذي المكتب بموافقة طرده تقرر و

 مشكل حول الساحلً الصٌد بحارة بٌن آنذاك الناشئة النقابٌة التجربة فتطورت. جدوى دون األموي

 بتبقرطه الوعً رغم للشغل، المغربً االتحاد غٌر إطار من تجد ولم البحارة، آالف وعبأت التعاضدٌة

 تأسست وهكذا(. النقابً أكادٌر بكراس 1995 عام الجهوي ش ام مؤتمر عن المقال راجع) البالغٌن وفساده

 .(ش م ا-) 1997 مارس فً الساحلً الصٌد بحارة نقابة

 متعددة نضال جبهات وعلى

 .باكادٌر الفقراء أحٌاء من غٌرها وفً أنزا، فً الكادحٌن سكن مشكل موناصٌر هللا عبد عاٌش

 واالبتزاز الهدم عملٌات ضد و األساسٌة، المرافق اجل ومن الئق، سكن فً الفقراء حق عن الدفاع فكان

 فرع إطار فً بانزا المٌدانً العمل فً االنشغال هذا تجسد. النضالٌة انشغاالته إحدى السلطة، تمارس التً

 ،1995 صٌف فً والثقافٌة، االجتماعٌة األطلس جمعٌة تأسٌس فً ثم ، اإلنسان لحقوق المغربٌة الجمعٌة

 السلطة تهدمه حٌث و العشوائً البناء ٌسمى ما ٌنتشر حٌث أكادٌر، هامش فً الشعبً، تاووكت بحً

 .القانونٌته بمبرر

 أنشطتها بإحدى شارك كما المحلً، فرعها نضاالت جانب إلى دوما وكان المعطلٌن، جمعٌة لتأسٌس تحمس

 .الصامدة الجمعٌة هذه مناضلً من العدٌد رفاقه اقرب من وكان بالرباط، الوطنٌة

 المتعلقة الخروقات رصد فً خاص بوجه نشط باكادٌر، اإلنسان لحقوق المغربٌة الجمعٌة فرع فً ناضل

 .الالئق غٌر السكن وضحاٌا العمال نضاالت مع التضامن حفز وفً الشغٌلة، بأوضاع

 من كانت التً تلك الجمعٌة، فرع فً الشغل مدونة مشروع مناهضة لجنة احداث إلى مبادرا وكان

 إدخاله العمل أرباب دولة تزعم ما بخطر األجراء تحسٌس إلى ترمً آنذاك، ظهرت التً القلٌلة المبادرات

 .العمال بمكاسب تضر الشغل قانون على تغٌٌرا من

 كان ما وهو فعلٌة، شعبٌة نضال أدوات بناء بهاجس منحكما اإلنسانٌة الحقوق اجل من نشاطه وكان

 آخرٌن، مناضلٌن رفقة موناصٌر، صارع فقد. الجمعٌة فرع داخل ٌسارٌة أطراف مع خالفه موضوع

 ٌرٌدها النظر، وقصٌر عقٌم، توجه ضد اإلنسان لحقوق المغربٌة الجمعٌة داخل ومعطلون، طالب اغلبهم

 عاجً، برج من الخروقات ورصد المواقف لتسجٌل جمعٌة االشتراكً االتحاد أسسها كما تظل ان

 تعدٌات وضحٌة متضررة شعبٌة فئات لتعبئة أو العمالٌة النضاالت لنصرة مٌدانً تدخل أي عن واالمتناع

 حقوق مواثٌق لثقافة( العمالٌة )النقدٌة برؤٌته تمٌز كما. الخ الحقوقً، العمل خصوصٌة باسم وذلك السلطة،

 لسلطة المغتصبة البٌروقراطٌة" اشتراكٌة »هوت أن بعد الٌسارٌٌن من للعدٌد مالذا كانت التً اإلنسان

 .العمال
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 طرق استعمال من السٌئة العادة به جرت ما ضد واستقاللها الجمعٌة دٌمقراطٌة اجل من هللا عبد وناضل

 على االستٌالء إلى والركض بها، فاعال ٌكون ان دون الجمعٌة داخل انتخابٌة الغراض البشر حشد

 .ذلك تحقٌق بعد عمٌق سبات إلى الركون و األجهزة

 البولٌس محضر وسٌنارٌو الجسدٌة التصفٌة

 أقاربه به اخبر ما وهو علٌه، البولٌسٌة للرقابة تشدٌدا موناصٌر الختطاف السابقة القلٌلة األشهر شهدت

 الثانٌة وكانت. باكادٌر الموظفٌن بحً أولى اختطاف لمحاولة وتعرض. ورفاقه

 31 ٌوم أكادٌر مٌناء بحوض جثته وظهرت(. أكادٌر من كلم 15 )ملول باٌت ،1997 ماٌو 27 ٌوم مساء

 .ماٌو

 عن ناتج قتله ان حول الكثٌر الشائعات من ونشر. الحقٌقة لطمس وسعه فً ما البولٌس بذل تصفٌته فور

 ركز التحقٌق فً الشروع وعند. المٌناء فً مافٌات أو البحارة، تعاضدٌة رئٌس محاسبة لجنة فً دوره

 4 اعتقال إلى ستؤدي كاملة قصة حبك األخٌر وفً. النضالً ومحٌطه الشهٌد أقارب فً بحثه البولٌس

 إضفاء بقصد ، البولٌس استعمل. الطلٌعة حزب من وآخر االستقالل، حزب من قرٌبٌن نقابٌٌن مناضلٌن

 البولٌس محضر وضم. البحارة ونقابة المظلومٌن المتهمٌن بٌن نقابً تنافس خرافة حبك، ما على صدقٌة

 المتهم على التعذٌب ممارسة وأدت القتل، عملٌة فً الخمسة مشاركة لكٌفٌة مفصلة رواٌة( صفحة 500)

 .بالقتل االعتراف محضر توقٌعه إلى الرئٌسً

 كان. ثانً طبً تشرٌح إجراء بوجوب متمسكة دفنه، ورفضت بقتله، المخابرات موناصٌر أسرة اتهمت

 .البولٌسٌة الرواٌة تهافت التشرٌح أثبتت إذ موفقا ذلك

 قوٌة بولٌسٌة لضغوط األطلس، وجمعٌة اإلنسان حقوق بجمعٌة هللا عبد رفٌقة ، خدٌجة فهدي تعرضت

 وتعرض. اختطافه من لحظات قبل ملول اٌت من لها الهاتفٌة هللا عبد مكالمة بصدد أقوالها عن للتراجع

 ذلك تتضمن لهم محاضر بانجاز وذلك المخابرات، جهاز اتهام لوقف بولٌسً لضغط هللا عبد أقارب

 .للمحكمة قدم ما ضمن تكن لم لكنها بالفعل وقعوها االتهام،

 سراح إطالق اجل من وناضلوا ودولٌا، محلٌا بالجرٌمة للتشهٌر البحارة ونقابة موناصٌر عائلة تجندت

 موناصٌر عائلة مع وثٌق تعاون فً ظلما المتهمٌن اسر وتجندت. نزٌه بحث وإجراء ظلما، المتهمٌن

 مطالبة ،1997 صٌف طٌلة شعبٌة احتجاجات أكادٌر وشهدت.القمع جهاز مخالب من المظلومٌن لتخلٌص

 .ظلما المتهمٌن بتبرئة و بالحقٌقة

 األعوج البرجوازٌة العدالة مٌزان ٌقوم البحارة إضراب

 جمٌعا عنهم عن المتابعة وإسقاط الرئٌسً المتهم سراح إطالق 1998 إضراب فً البحارة نقابة وضعت

 .مطالبها رأس على
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 جماهٌرٌة إلى وبالنظر نوفمبر، 18 إلى تمدٌده وتقرر ، 1998 سبتمبر 24 من الجنوب بحارة إضراب بدأ

 ،(العٌون إلى أكادٌر من الصٌد لموانئ كلً شلل ) البحارة كفاح تارٌخ فً مثٌل ٌسبقه لم الذي اإلضراب

 األول المطلب تحقٌق المفاوضات تلك سبق وقد. 1998 نوفمبر 6 اتفاق توقٌع إلى أفضت مفاوضات جرت

 .النظام قناع سقط و. 1998 أكتوبر 6 ٌوم الخمسة المعتقلٌن عن باإلفراج لإلضراب

 نموذج الثوري، العمالً النضال تقالٌد سلٌل البرولٌتاري، المناضل نموذج انه موناصٌر؟ هللا عبد هو من

 .بالمغرب الشعبٌة-العمالٌة الثورة تحتاج الذي ة-المناضل

 .الثانً الحسن نظام اغتاله بالذات لهذا

 أن ٌعلم وهو مات. المغرب عمال قلوب وفً البحارة آالف عشرات قلوب فً هللا عبد موناصٌر سٌظل

 حتى اجلها من سٌموتون آخرٌن رفاقا وان سٌتواصل، اجلها من استشهد التً القضٌة اجل من النضال

 .النصر تحقٌق
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 هللا عبد موناصٌرالشهٌد 

 (1997 ماٌو 27- 1959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


