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الرمز الرئيس  / القائدـ االتحاد المغربي للشغـل ـ تنعـي  واللوجستيكالكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد 

 تغمده هللا بواسع رحمته الهاروني التاريخي للجامعة الحاج إدريس الفياللي طابعي

 بسم هللا الرحمان الرحيم

ن َقَضى َنْحَبُه وَ  َ َعلَْيِه َفِمْنُهم مه
لُواِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاه ن َينَتِظُر َوَما َبده  َتْبِديالا  ِمْنُهم مه

 صدق هللا العظيم

الكتابة راضية بقضاء هللا وقدره، تنعي مؤمنة صابرة ووعيون دامعة ونفوس يعتصرها االلم والحزن مكلومة  بقلوب  

إلى عموم األسرة البريدية واالتصاالتية ومناضالت  ـ االتحاد المغربي للشغل ـواللوجستيك التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد 

 وعموم الشعب المغربي وفاة احد رجاالت الحركة النقابية المغربية العظام المناضل الكبير االتحاد المغربي للشغلومناضلي 

فقدت االسرة البريدية واالتصاالتية علما من أعالمها  فبرحيله، الهاروني إدريس الفياللي طابعي الحاج المغفور له بإذن هللا

سخر حياته لخدمة قضايا الطبقة العاملة بإيمان وصدق وتفان وخسر النضال النقابي قائدا وقدوة ونبراسا االوفياء الصادقين 

 .وقف حياته من اجل االسرة البريدية واالتصاالتية أو
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الراحل  توفي، 1952سنة التحق بسلك البريد والمواصالت والتلغراف بمدينة فاس،  1935من مواليد العزيز  الفقيد 

، قضاها رحمه هللا مدافعا عن القيم اإلنسانية النبيلة، انخرط في العمل النقابي قبل استقالل سنة 80عن سن يناهز الكبير 

افعوا على استقالل المغرب وكان من الرعيل األول للوطنيين الصادقين الدين د CGTفي صفوف النقابة الفرنسية المغرب 

طني للقوات الشعبية مكتب حيث كان عضوا في منظمة أسد التحرير والمقاومة كما كان عضوا بارزا في صفوف االتحاد الو

في المظاهرات التي نظمها فرع حزب االستقالل والكشفية الحسنية بمدينة مراكش حيث ثم اعتقاله  1952الرباط، شارك سنة 

 من طرف الباشا التهامي لكالوي.  والعديد من رفاقه

العمل النقابي األصيل من مؤسسي  تغمده هللا بواسع رحمته إدريس الفياللي طابعي الهاروني الحاج يعتبر

، حيث سيعمل هو وزمرة من المناضالت والمناضلين األوفياء الوحدوي والمستقل داخل قطاع البريد والمواصالت والتلغراف

الجامعة الوطنية على إنشاء  1955مارس  20االتحاد المغربي للشغل في والصادقين مباشرة بعد تأسيس مركزيتنا العتيدة 

كاتبا عاما للجامعة  وقد كان .1956مارس  23و  22أيام  المنعقدلجامعة خالل المؤتمر الوطني األول ل للبريد والمواصالت

كاتبا عاما لإلتحاد الجهوي لنقابات الرباط سال تمارة التابع لإلتحاد المغربي للشغل كما انتخب رحمه  سينتخب 1989وفي سنة 

هللا  هللا كاتبا عاما بالنيابة لإلتحاد العربي للبريد والموصالت وهو هيئة مختصة تابعة لجامعة الدول العربية كما انتخب رحمه

االتحاد النقابي ضمن وفد  1959وقد شارك سنة  UNIكاتبا عاما بالنيابة قطاع االتصاالت داخل الشبكة النقابية الدولية 

وقد ظل  المرحوم عبد الرحيم بوعبيدخالل المفاوضات مع وزير االقتصاد والمالية انداك  للموظفين، االتحاد المغربي للشغل

ورغم كذلك ما عرض  محن ومصاعبرغم ما تعرض له طيلة حياته من  وحدة النقابيةلمبدأ الرحمه هللا وفيا حتى النخاع 

    حاد المغربي للشغل وسنموت داخله.خلقنا داخل االت: فقد ظل طوال حياته يردد كلمة واحدة إغراءات كبيرة وكثيرةعليه من 

الجامعة الوطنية للبريد والمواصالت ـ االتحاد المغربي طيلة حياته النضالية الطويلة داخل الكبير كان الراحل  وقد

وحدتها واستقالليتها مثاال للمناضل الوفي والمخلص والصادق والمدافع عن حق األسرة البريدية واالتصاالتية في للشغل ـ 

ضال واالستماتة يتميز رحمه هللا بنكران الذات والتضحية والنوقد كان  عن المخزن وعن األحزاب السياسية وعن اإلدارة

من مداخل بناء العالقات أساسيا العمل النقابي مدخال هي اعتبار وتميز رحمه هللا بخصلة من الخصال الراقية  كما. والصبر

الكثير من المحن والمصائب وقد تعرض رحمه هللا من اجل كل هده المبادئ والقيم النبيلة إلى  ،االنسانية الراقية والنبيلة

 أيها القائد العظيم فارتح .حتى التحق بالرفيق األعلى به وكرس حياته من اجله منآ ورغم دلك ظل وفيا للمسار الذي الكبرى

فيكفيك فخرا ان ابنائك وتالميدتك الزالوا على العهد  .وإخالصفلقد بلغت الرسالة وأديت االمانة بكل صدق  بسالم ورحمة

 بنفس القيم والمبادئ التي علمتهم اياها. ويتشبثونيحملون المشعل 

 إدريس الفياللي طابعي الهاروني الحاجاألخ والرفيق العزيز والمناضل الكبير والوفي االب والمعلم وهللا  فرحم

 واسكنه فسيح جناته، وجزاه هللا خير الجزاء عما قدمه لشعبه وللطبقة العاملة المغربية ولألسرة البريدية واالتصاالتية.

بأحر  ـ االتحاد المغربي للشغل ـواللوجستيك للجامعة الوطنية للبريد المناسبة الحزينة تتقدم الكتابة التنفيذية  وبهده

زوجته وابنته والى كافة اعضاء اسرته الصغيرة والكبيرة والى كل مناضالت ومناضلي الجامعة التعازي والمواساة إلى 

والى عموم األسرة البريدية واالتصاالتية اضالت ومناضلي االتحاد المغربي للشغل الوطنية للبريد واللوجستيك والى عموم من

 وكل أصدقائه ورفاقه في العمل السياسي والنقابي.

 وبشر الصابرين الدين إدا أصبتهم مصيبة قالوا إن هلل وان إليه راجعون

 صدق هللا العظيم

 2015 يوليوز 13الرباط في                                                                              

 واللوجستيكالكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد                                                                  

 االتحاد المغربي للشغل                                                                                


