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بطلب من الفقيد عبد اللطيف حسني  2015كتبت هذا المقال في نهاية 

في إطار ملف حول االغتيال السياسي في المغرب كانت ستنشره مجلة 

 سف  كان المر  الليين دد ممنن من "وجهة نظر" التي كان يديرها. لأل

لم يمهل  حتى يخرج ذاك الملف إلى النور. ارمأيت نشر هذا المقال  و

الستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال  كما هو  43بمناسبة حلول الذكرى 

 عبد مصير حول الحقيقة كل لجنةهو في الحقيقة ثمرة مجهود جماعي في إطار "و .دون ميديل

في كتاب. ال زال ل الشهيد بغية نشرها " حيث كنا دد دررنا جمع شهادات حوزروال اللطيف

الدور األساسي الذي ليب  ب تنوي سيخرج إلى النور في القريب الياجل. أود هنا الالمشروع دائما و

 كل لجنةبد الرحيم الخادلي في مشروع حفظ الذاكرة الذي بدأناه في إطار"الرفيق عيليب  ما زال و 

أهدي هذا المقال لروح الفقيد عبد اللطيف حسني  ". كمازروال اللطيف عبد مصير حول الحقيقة

 الذي لوال إلحاح  لما كان سيخرج للوجود.

  "لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال" عضوعبد اللطيف زروال  

********************************************** 

كان المعتقل السياسي عبد الرحمان نودا يرقد فوق سرير بالطابق ، 1974نونبر  15يوم 

 بحراستهحد عناصر قوات التدخل السريع المكلفة أخبره أحين  1الخامس بمستشفي ابن سينا بالرباط

ن هذا المعتقل كان "في وضعية أمضيفا ب .فوق نفس هذا السرير باألمسحد المعتقلين قد توفي أن أب

حاولوا  أننوم، وبعد لاستسلم ل هجل تمضية الوقت، لكنأالدردشة معه من  متدهورة وحاول الحراس

 عبارة قبل وفاته هو ألخيراهذا ما تفوه به  خرآن أ. تقول بعض الروايات ب2وجدوه ميتا" إيقاظه

يتعلق بشخصية  األمرن ألكنها تؤكد ب .حد مدى صحة هذه الروايةأال يعلم  .وطني"فداك يا  أموت"

 14 أي يوم وفاته يوم أشهرسنة وستة  23غير عادية. لم يكن هذا المعتقل الذي كان يبلغ من العمر 

 عبد اللطيف زروال. :"اإلمام إلىمنظمة "برز قادة أحد أسوى  1974نونبر 
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   االستشهاد إلى االختطافمن 

على  األمام لمنظمة إلى، كان عبد اللطيف زروال عضو الكتابة الوطنية 1974نونبر  5يوم 

تفق معه قبل الموعد اسرفاتي قد أبراهام كان رفيقه  .مارس 23منظمة القياديين بحد أموعد مع 

الزيراوي  يفي ساعة الحقة وكان مكان اللقاء هو ملتقى شارع إليهبنصف ساعة على العودة 

لكنه لم يأت وهو المضبوط المواعيد. كان عبد اللطيف قد  أبراهامانتظره  .ني بالبيضاءوالزرقطو

عتقل اقد  ن الشخص الذي سيلتقيهأفهو لم يكن يعلم ب .سقط في كمين نصبته له الشرطة السرية

المعتقل السري بدرب موالي الشريف بالبيضاء.  إلىقتيد زروال اعترف بمكان وزمان الموعد. او

رفض عبد اللطيف اإلدالء بأي معلومات. كان  .أسبوعتعرض فيه لتعذيب همجي متواصل لمدة 

الصمت سالحه في مواجهة الجالد قدور اليوسفي ومساعديه من أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة 

كوميسارية  المعاريف    إلىأخذوني  " أحد رفاقه في المنظمة: "مصطفى خالل"يروي القضائية. 

وفتحوا  باب  إحدى  الزنازن  كي  أرى  عبد  اللطيف . مع  انفتاح  الزنزانة  رفع   بالدار  البيضاء.

بقي  البوليسي  واقفا   مكان  ما  فجأة. عبد  اللطيف  رأسه  فزعا  فزع  أي  شخص  يفتح  عليه  باب

لعبد اللطيف  بعض   يريد أن يمنح لي و ية  كلمة. ربما كانجه  إليه  أدون  أن  يو  إليهينظر  

 الثواني  كي نركز  نظرنا  جيدا   في  بعضنا  البعض. رأيت  عبد  اللطيف  ممددا  على  اإلسفلت

. رفع  رأسه  وقد  حاول  كان  ممددا  على  جنبه  األيمن .العاري وبدون  أغطية  وال  فراش

في  حين  كان  الوضع  الطبيعي  هو  أن  يتكىء  على  كوعه  إلينا ظر االتكاء  على  كتفه  وهو  ين

  هأن  يبقى  ممددا  أو  أن  يتخذ  وضع  الجلوس  . كان  واضحا  أن أراد  إذافيما    إليناكي  ينظر  

وضع  من  هذين  الوضعين  الطبيعيين  نظرا  لما  تعرض  له    أييتخذ    أنكان  عاجزا  عن  

  إذاالجالد  السؤال  فيما    إليهوجه    ،انصرام  بعض  الوقت  كما  أسلفت  دمفرط.  بع من  تعذيب

حرك  عبد  اللطيف  رأسه  نافيا  معرفته  بي.  ثم  سألني  الجالد  نفس  السؤال   كان  يعرفني.

جميعا  على  علم  بالمستوى  الرهيب    3"الدرب"كان  سكان   […]. وأنكرت. ثم  أغلقوا  الباب

للتعذيب  الذي  مورس  على  عبد  اللطيف  زروال .  كانوا  كلهم  يثيرون  صموده  البطولي  

ورفضه  المطلق  عن  اإلجابة  عن  أي سؤال  يطرح  عليه . ولم  أعد  أذكر  من  من  هؤالء  قال  

حيث  يريده   إلىف  أربعة حراس  لحمله لي  أنه  رأى  زروال  يُحمل  في  غطاء  من  طر

نفس ذاك المعتقل السري حيث تم  إلىعلى الكالم، اختطفوا والده الذي اقتيد  وإلجباره  4الجالدون."

نت شفة. تدهورت ببعلى الصمت ولم ينبس  أصر األخيرابنه. لكن هذا  أمامتهديده بالقتل والتعذيب 
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تحت اسم  1974نونبر  12مستشفى ابن سينا يوم  إلىقله حالته الصحية جراء التعذيب الوحشي فتم ن

 يرة بعد يومين من دخوله المستشفىالبارودي لتنتهي حياته القصاللطيف مزور هو عبد 

  الرباط إلىمن برشيد 

كنف عائلة وطنية. فقد كان  . تربى في1951ماي  15يد يوم شولد عبد اللطيف زروال ببر

حريز. أوالد الابن يوسف بمراكش، مسؤوال بحزب االستقالل في منطقة  جامعةوالده، الذي درس ب

للدار بعد بعدها أو 1952فرحات حشاد سنة  أحداثثر إ أسرته أفرادوكان قد اعتقل مع عدد من 

من طفولته بالمدينة القديمة  اعبد اللطيف جزء أمضىلبيضاء بقرار من السلطات االستعمارية. ا

المسلحة التي كان والده على ارتباط بها. تابع دراسته االبتدائية ببرشيد بالبيضاء معقل المقاومة 

البيضاء ثم الثانوية بمدارس محمد الخامس بالرباط. عرف عبد اللطيف باطالعه واإلعدادية بالدار 

ة الدراسة الثانوية كمال عبد اللطيف، أحد زمالئه و أصدقائه في مرحل قولي .و ولعه باألدبالواسع 

كنا مولوعين بتحويل بعض الفقرات من الروايات التي كنا نقرأها إلى نصوص للحفظ الجامعية: "و 

اللص ، ال أدري من أين جاءتنا الفكرة، ولكنني أذكر أننا كنا نستظهر بعض المقاطع من روايات 

حفظ ..إلخ. كما كنا نقوم بقراءتها بصوت مسموع، وأحيانا نوالنالب  والشحاذ  وثرثرة فوق النيل

مقاطع منها تمتلك في تصورنا  إيحاءات قوية، وتستوعب نمطاً استثنائياً في الكتابة والبحث والتأمل. 

كان عبد اللطيف زروال مولعا بهذه المقاطع الساحرة، وكنا نقضي معا وقتا طويال في حفظ قصائد 

ب البياتي، إضافة " وعبد الوهاأحالم الفارس القديم""  أدول لنممن دواوين صالح عبد الصبور: "

إنتاج شعري باألدب عند عبد اللطيف عن هذا الولع  نتجو قد  5."إلى بعض دواوين نزار قباني

العدد األول من السلسلة الحب و الموت" ب عنسوى قصيدة واحدة تحت عنوان " غزير لم تنشر منه

كان عبد "تها: قص. يحكي لنا كمال عبد اللطيف عن 1972" الصادر سنة أقالم"مجلة الجديدة من 

اللطيف قد لفت انتباه بعض أساتذته، فقد اكتشف  األستاذ محمد إبراهيم بوعلو شاعريته وشغفه 

قد كتب قصيدة رائعة تضمنت كثيرا من العناصر التي  1970وكان زروال سنة . الكبير بالقراءة

القصيدة ثم  فأخذ منه […] كان يمكن أن تصنع منه شاعرا بمقاس كبير، لو لم يحصل ما حصل.

لكنها كانت القصيدة الوحيدة المنشورة له بتشجيع من األستاذ  […]نشرها في أحد أعداد مجلة أقالم 

إبراهيم بوعلو، وهي قصيدة تكشف بعض مالمح شاعريته، وتذكرني بقراءاته لكثير من دواوين 

منتصف اصلة منذ لحاالشعر في المدرسة الثانوية والجامعية. لقد كانت محصلة حساسيته الشعرية 
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 اآلدابسفة بكلية بشعبة الفلعبد اللطيف ، التحق 1968سنة  على الباكلوريابعد حصوله  6الستينات."

حريصا على أداء واجباته "كان . فقد على التحصيل العلميانكب و .بالرباط اإلنسانيةوالعلوم 

الجامعية كاملة، يهيئ العروض ويقرأ محاورات أفالطون، ويعتني بنصوص جون جاك روسو 

ومونتسكيو، كما كان يهتم بالفلسفة المادية التاريخية، وباألفق الذي فتحته في تاريخ الفلسفة. 

السفارات التي كانت ويحرص على القراءة في خزانة الكلية وفي المكتبة الوطنية، وكذا خزانات 

قضايا الوطن التي تربى على  لغفغير أنه لم ي 7"أقسامها الثقافية ترخص باقتناء الكتب للطلبة.

بالعمل النقابي تمرس " و .الطالبي النضالاالهتمام بها في العائلة. انخرط عبد اللطيف بنشاط في 

في إطار االتحاد الوطني لطلبة المغرب، الذي كان يشكل جامعة موازية، كما حصل لديه وعي 

من حزب  1969بطبيعة الصراع السياسي في المغرب نهاية الستينيات، مع اقتراب متردد سنة 

ً وحزب التقدم واالشتراكية اليوم و كان  8"(.التحرر واالشتراكية )الحزب الشيوعي المغربي سابقا

و عن انبثاق تيار سياسي جديد هو اليسار الماركسي.  اتعبير الجبهة الموحدة للطلبة التقدميينظهور 

إال أنه كانت له أدوار قيادية داخل  ،9"العامة التجمعات في يتدخل"لم يكن   اللطيف عبد رغم أن

وقد كان من المنشطين الرئيسيين لمجلتها الحائطية  .مصطفى التمسمانيكما يشهد بذلك رفيقه الجبهة 

النشاط  إلىانتقل عبد اللطيف بسرعة من النشاط الطالبي  بل كان يساهم في كتابتها بخطه الجميل.

، 1971وفي مطلع سنة . 1970في غشت  تأسيسهامباشرة بعد  األمام إلىمنظمة بالتحق فالسياسي 

يترك الجامعة، ليتفرغ للعمل "أنه  الغرفة يقيم معه في نفس كان صديقه كمال عبد اللطيف الذي أخبر

ثقافته الفلسفية  أهلتهوقد  10."مشيراً إلى أن العمل الذي ينتظره أكبر من الشهادة الجامعية .السياسي

طالئعية في مسار  أدوارا ،رغم صغر سنه ،ن يلعبأللمؤهالته القيادية  إضافةللغة العربية  وإتقانه

 .األمام" "إلى

  األمام إلى "دينامو"

 تهاخالل ندو "األماملى إ"الوطنية لمنظمة  عضوا في الكتابة زروال اختير عبد اللطيف

. ولم يمر عن ذلك سوى 1972يناير  1و  1971دجنبر  31 يالتي انعقدت يوم الوطنية األولى

حتى دفعته حملة االعتقاالت الواسعة التي مست الحركة الماركسية اللينينية المغربية  أشهربضعة 

سنة  44السرية. وقد حكم عليه الحقا بالسجن المؤبد غيابيا في محاكمة المجموعة  إلىللدخول 

 األخطاء. لعب عبد اللطيف، باعتراف رفاقه دورا هاما في النقاش الذي عرفته المنظمة حول 1973
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وحول الخطوط العامة لعمل المنظمة لتالفي مثل هذه  1972اعتقاالت ربيع سنة سهلت  التي

بناء حزب البرولتياريا المغربية الذي سيقود بتحالف مع  : أهدافهاالضربات والتقدم في اتجاه تحقيق 

 أولىجمهورية المجالس الشعبية كمرحلة  إقامةضد النظام الملكي بغية  الفالحين الفقراء ثورة شعبية

المنظمة في الفترة ما  أصدرتهاغلب الوثائق التي أساهم عبد اللطيف في صياغة  .نحو االشتراكية

تبيئة هو . كان الطموح الذي يحذوه، وهو القادم من عائلة لها ارتباطات بالبادية، 1974و 1972بين 

رث إ إلى ستنديبلد مثل المغرب  ألوضاعالماركسية في التربة المغربية وبناء خط ثوري مالئم 

 األجانبصراع القبائل ضد نهب الدولة المخزنية والغزاة  أصيل متراكم منونفسي وتنظيمي ثقافي 

يشغله و عبد اللطيف  هما يسكنكان االقتراب أكثر ما يمكن من الواقع المغربي  تها.اوثرو ألرضها

رفيقه مصطفى  في أدق تفاصيل حياته و يمكن لكل من يتعرف عليه عن قرب أن يلمسه.  يقول

نه ملتصق باألرض أاللقاء األول مع عبد اللطيف وفي إطار المخالطة معه تكتشف  ذمنالتمسماني: "

فهو يتكلم لك عن القرية كثيرا. فالعالم القروي تعرفنا عليه بواسطة  […] ذلكدون أن يصرح ب

وكذلك نكته مرتبطة بهذا وعالم الجماهير الشعبية الحقيقية تعرفنا عليه كذلك بواسطته  […] زروال 

 .11"اإلرث الثقافي الشعبي

في التحقق القريب  وأملهورغم قساوة حياة السرية، حافظ عبد اللطيف على تفاؤله الثوري 

من حبه جلها أبعدالة القضية التي يناضل من  إيمانه القويبالتحرر واالنعتاق. وكان يستمد  ألحالمه

يشها جراء اختيارات نظام فاسد قائم على القمع والنهب بحماية للمعاناة التي يع وتألمهالعميق لشعبه 

ة عالميا. لقد كان مستعدا لكل التضحيات الالزمة حتى تزول هذه المعاناة ويحيا ذالمتنف ىمن القو

ما مهلذا كان يؤمن أن اإلنسان قادر على االنتصار على آلة التعذيب  الوطن حرا والشعب سعيدا.

إذا ما  ،مإلى قطع لسانه ونيعمد واكان )الذين المناضلين الفيتناميينكانت همجيتها. و لقد كان نموذج 

لقد  .12( حاضرا في ذهن عبد اللطيفرفاقهم في  التنظيمل حو بوحوا بأي شيءمن أجل أال ياعتقلوا، 

 . الوحشي الذي تعرض له جسد ذلك بصموده البطولي حتى الموت أمام التعذيب

وبالنسبة لشاب في مثل سنه، كانت حياة السرية تعني الحرمان من العديد من األشياء المهمة 

الذي تعرف عليه في إطار  " مصطفى خالل"كزيارة العائلة و بناء عالقة عاطفية. يقول رفيقه 

حدثته  عن  قصة  حب كنت  أعيشها  وكانت : "1973العمل التنظيمي داخل إلى األمام سنة 

رفيقة  لي  في  النضال  وكان  عبد  اللطيف  يعرفها إذ كانت  تلك  الفتاة  من  بين    المحبوبة

الطالبات  القالئل  الالتي  كن  ينتمين  لتنظيمنا. وسألته  بدوري  مرة  هل  يحب هو  اآلخر  فتاة  
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السرية هل  تعرف  فتاة  تقبل  بوضعي  كمناضل  يعيش  في  "ما.  صمت بضع  ثوان  وقال  لي:

أنه  في  إحدى    ةإلى درج"و لقد كان الحرمان من رؤية والديه يسبب له ألما و حزنا بالغين  13"؟

وخرق  ستطع  على  هذا  الحرمان  صبرا. هكذا غامر الشهيد، لم  ي1973أماسي  شهر  مارس  

اقترب  من  البيت   مدينة  برشيد حيث  كان  بيت  العائلة  وما  أن   إلىالنضالية وراح التعليمات 

ته  غير  مضمونة  العواقب. رجع  موحيا  له  أن  مغامريحتى  ضغط  عليه  حدس  غريب  أن  

لت  أذكره  إلى  حكى  لي  هذه  الواقعة  في  ألم  ما  زيقول مصطفى خالل: " 14"أعقابه.ورجع 

و في إحدى المرات  15" .الدمعتين  بأهدابهما  الكثيفة  بعيناه  الكبيرتان  السوداواليوم. اغرورقت 

رفيقه أبراهام  بالبيضاء في سيارة يقودها، كان يمر قرب حي عين الشق 1974ذات مساء بداية سنة 

حين لمح أمه التي لم يرها منذ مدة طويلة. يقول أبراهام عن هذه اللحظة المؤثرة في رسالة  سرفاتي

غير منشورة وجهها لوالدي عبد اللطيف : "منعته ذلك المساء من الذهاب إليك لتقبيلك. لقد طلب 

" يضيف مني أن أتوقف لكي يراك لحظات إضافية. لقد تأثر تأثرا بالغا و ظل متأثرا ذلك المساء كله.

البوليسي يضيق علينا، في ، حين بدأنا نحس بالطوق 1974أبراهام: "و ذات يوم في شهر شتنبر 

هذه الحياة حيث الطموحات الحميمية ممنوعة، قال لي كم يتمنى لو كان له طفل سيكلفك بتربيته كما 

     ربيته هو نفسه."

ي مقال بعنوان قول سرفاتي فتؤثر على رفاقه المحيطين به. ي أن إاللخصال لم يكن لهذه ا

يا رفيقي، رشيد  16"رشيد :ه بمناسبة الذكرى الخامسة الستشهاد عبد اللطيف "معلمي زروال" كتب

ورة في داخلي بعمق فة التي بقيت محمهي العال يكبير ولكن كونك معلم يفضلك عل /يا معلمي

الجمة  صعوبات السريةرغم ونضال، بقيت بورجوازيا،  وأيكبر. فرغم كل سنوات النضال، أ

في  األشياء ألبسطحركات السلوك البروليتاري، العناية التي كنت توليها  أدق]...[  كتشفأ جعلتني

في الحياة  األعمال األشياء بأبسط، قيامك التلقائي طبيعيا أصبحالنضباط الذاتي االحياة اليومية، 

الذي  األقرباءحد أظرافة التي جعلت الجماعية وفي كل هذا كنت تتصرف بظرافتك المعهودة، هذه ال

من  اجزءأن المشتري بلعباس  كما اعتبر صديقه الحميم "ينعتك ب "العذب".سلم يعرف عنك الكثير 

تجد له  أنمرحا ومن الصعب  إنسانا"فقد كان عبد اللطيف . 17كيانه قد غاب باعتقال عبد اللطيف

 مكانة خاصة في ذاكرة اليسار المغربي.. وقد جعله صموده واستشهاده البطوليين يشغل 18"أعداء

  الشهيد الحي
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 اإلنصافحول  ف زروال واالدعاءات الزائفة للدولةسنة عن اغتيال عبد اللطي 41رغم مرور 

في ل والمنصف. فدالحل العا إلىوالمصالحة وطي صفحة الماضي، لم تعرف قضيته طريقها 

القبض  إلقاءطبيعية" بعد "لكن بأسباب "تعترف بوفاته  أنها باعتقاله قبل ملالدولة ع أنكرتالبداية، 

 يأتكما دفن عبد اللطيف بمكان مجهول حتى اليوم. ولم  19.في محاولة لتزوير أسباب الوفاة عليه"

والمصالحة بجديد في القضية. فقد اكتفى بالتوصية باستكمال البحث  اإلنصاف لهيأةالتقرير النهائي 

ن أب إلخبارهازار العائلة  أنة سبق له أعضاء الهيأحد أ أنديد المكان الذي دفنت به جثته. علما حلت

(. لم تتم متابعة تنفيذ هذه التوصية من تمقابر الرباط )حي الشبانا بإحدىرفات عبد اللطيف يوجد 

تحريك . ولاإلنسانم من طرف المجلس الوطني لحقوق ث اإلنسان لحقوقطرف المجلس االستشاري 

الكشف عن الحقيقة  أساسه)حل منصف وعادل لها  وإيجادالملف وكسر الجمود الذي تعرفه القضية 

حول ظروف اختطاف وتعذيب وقتل عبد اللطيف زروال ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم 

 0092سنة  20واإلعالميةعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية  أسس (،البشعة وتسليم رفاته لعائلته

عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان الطيب  هاعمل ينسق لجنة لمتابعة القضية

. وقد عملت "لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال" على جمع شهادات حول مضماض

مساءلة المجرمين  حفظ الذاكرة ومراسلة الجهات المسؤولة بخصوص الرفات و إطارالشهيد في 

العام وطنيا ودوليا وتوقيع عرائض. وفي  الرأيعن هذه الجريمة. كما عملت على تنظيم حملة لتعبئة 

، 21النقيب عبد الرحمان بن عمرو األستاذوبمبادرة منها، قدم فريق من المحامين ينسقه  2010سنة 

صد فتح تحقيق مع الجالدين شكاية باسم العائلة لدى قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف بالرباط ق

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  أفرادقدور اليوسفي وبوبكر الحسوني والمتعاونين معهم من 

سنوات تم فيه نقض قرار  خمسدام قرابة  ستشفى ابن سينا. بعد مسلسل قضائيومسؤولين في م

، قررت سابقا( علىاألغرفة المشورة بمحكمة االستئناف مرتين من طرف محكمة النقض )المجلس 

إخفاء جريمة فتح تحقيق بخصوص إلغاء قرار عدم ( غرفة المشورة بمحكمة االستئناف)األولى 

 المغربي تقادمت حسب القانون الجنائي 22على اعتبار أن الجرائم األخرى الواردة في الشكاية الجثة

تصر العائلة على في القانون اإلنساني ألنها جرائم ضد اإلنسانية. لهذا  رغم أنها غير قابلة للتقادم

هذا الحكم يمثل ضرورة محاكمة مرتكبيها و لو تطلب األمر اللجوء إلى القضاء الدولي. رغم ذلك، 

عائلة الشهيد ومعها الحركة  في المعركة الطويلة التي تخوضها انتصارا صغيرا وجزئيا القضائي

الحل المنصف والعادل لملف  أنوهي التي تعلم علم اليقين  سنة 41منذ  مغربيةالديمقراطية ال
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اغتيال عبد اللطيف زروال وغيره من شهداء هذا الوطن وملف االنتهاكات تعذيب و اختطاف و

جل أعموما رهين بتحقيق تقدم حقيقي ونوعي في نضال شعبنا من  اإلنسانالجسيمة لحقوق 

 والعدالة االجتماعية.الديمقراطية والكرامة 

له االتصال بوالدي عبد اللطيف  ألربط الشباب حد الصحافيينأقبل ثمان سنوات، اتصل بي 

عن سبب اهتمامه  فسألتهالناطقة باللغة العربية.  األسبوعيات بإحدىزروال قصد كتابة مقال 

 ئه بمعهد الصحافةحد زمالأن فأجابني بأعرف عنه التزاما نضاليا. أبالموضوع وهو الشاب الذي لم 

له عن الروايات الغريبة التي تروج عن عبد اللطيف زروال من  ىحكقد و .ينحدر من مدينة برشيد

الذي قضيت  وأنااعتقاله. فاستغربت لعدم علمي بهذه الرواية  أثناءالحسن الثاني  أمامنه مثل أقبيل 

الشعوب ال تنسى رموزها. فمهما طال  أن أيقنتسمع عنها. حينها أ أنسبع سنوات ببرشيد دون 

من بطوالت الماضي  تتغذىنعتاق التحرر واال إرادةن إالزمان ومهما تعددت االنكسارات والهزائم ف

 المستقبل. يلتبن

حبيبته تضحيته برفعه  لوطن موتا، باركتن عبد اللطيف زروال الذي دفع ضريبة حبه لإلهذا ف

    : . لقد صار23تونالذين ال يمو األحياءلمصاف الشهداء 

 "فصال خامسا 

 نشوة من الربيع  أكثر

 غنائية من الخريف  أكثر

 فصال ال مجال فيه للحركة 

 فصال 

  األفكارتترعرع فيه جذور 

 . 24الرجال " أيديوتزهر 

  2015نونبر  2تمارة في 

                                                           
الذي نقل إليه جراء تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب و االعتقال في درب موالي الشريف منذ شهر ماي  - 1

1974. 

المنشورة  ."رقدت فوق نفس السرير الذي توفي فوقه عبد اللطيف زروال" :عبد الرحمان نودانظر شهادة أ - 2

 .  9ص:  2010مارس  31-25، 98في أسبوعية "الحياة"، العدد 
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 .المعتقل السري "درب موالي الشريف" يقصد - 3 

 ."لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروال"ل "مصطفى خالل"شهادة غير منشورة لن م - 4 

 .""لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروالل عبد اللطيف" الشهادة "كم - 5 

 .السابق نفس المصدر - 6 

 .السابق نفس المصدر - 7 

 .السابق نفس المصدر - 8 

 ." ل"لجنة كل الحقيقة حول مصير عبد اللطيف زروالالتمسمانيمن شهادة غير منشورة ل"مصطفى  -9 

 .عبد اللطيف الشهادة كم - 10 

 .شهادة مصطفى التمسماني - 11 

ومن أجل أال  ،ي مرة بأن المناضلين الفيتناميينل قال" في شهادته عن عبد اللطيف: "مصطفى خالل"يحكي  - 12 

 "قطع لسانه. إلىاعتقل الواحد منهم كان يعمد  أن إذا ما  حدثيصرحوا برفاقهم في  التنظيم 

 .نفس المصدر السابق - 13  

 .نفس المصدر السابق  - 14

 .نفس المصدر السابق  - 15 

 أثناء السرية، كان لعبد اللطيف عدد من األسماء المستعارة من بينها محمود و رشيد.   - 16 

أقصى اليسار بالمغرب،  ،العسبي لحسن، لصافي الناصريا في ةالمشتري بلعباس المنشورشهادة نظر ا - 17 

 2200، بيروت، المركز الثقافي العربي ،مقارعة نبيلة للمستحيل

 .نفس المصدر السابق - 18 

شهادة طبية مسلمة من مدير مستشفى ابن سينا تشير  ،1977 محاكمة سنةفيما قدمت النيابة العامة، في   - 19 

الشرطة القضائية وعلى رأسها الجالد اليوسفي قدور قد ادعت  كانت ،إلى موته بسبب "أوديما مبرحة في الرئة"

في بحثها التمهيدي "أن سبب وفاة عبد اللطيف عائد إلى ألم مبرح في المعدة اشتكى منه بمجرد ما ألقي عليه 

 .القبض"

 الم،الس بنعبد اإلله عبد بنعمرو، الرحمان عبد لوديي، عزيزيتعلق األمر حسب البالغ التأسيسي بكل من:  - 20 

 أزالف، زهور الجامعي، الرحيم عبد الصبار، محمد الجامعي، خالد الحريف، هللا عبد زروال، اللطيف عبد

فيما  و قد التحق آخرون باللجنة .السكتي سعيد معنينو، العربي ناصر، حاج حسن أنوزال، علي مضماض، الطيب

 . و يتعلق األمر بأحمد ويحمان، حسن أحراث، عبد الرحيم الخادلي و الحسين بوسحابي. بعد

 لك األساتذة: عبد الرحيم الجامعي.ضم فريق المحامين كذ أحمد آيت بناصر و محمد صادقو  - 21
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 التسبب جناية، ارتكاب في التعذيب استعمال ،المخطوف التالية: االختطاف، تعذيب يتعلق األمر بالجرائم  - 22 

 وثائق في التزوير جناية، بارتكاب التبليغ عدم أخرى، جناية يعقبه أو يصحبه أو يسبقه الذي القتل في العمدي

  مزورة. وثائق استعمال رسمية،

 ألم ينه عبد اللطيف زروال قصيدته "عن الحب و الموت" بالقول:  - 23 

 ها أنذا أدفع الضريبة" 

 "فلتباركي موتي يا حبيبة

القصيدة التي كتبها الشاعر عبد اللطيف اللعبي رثاء لعبد اللطيف زروال و هي بعنوان "فارس مقطع من   - 24

 العطاء". نشرت في ديوان "أزهرت شجرة الحديد".


