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كلمة �شكر..

اأود يف ختام م�شواري مع حماولتي ...

الرحمان  عبد  ل�شي  واالعتبار  االمتنان  بكامل  اأتوجه  اأن 

اليو�شفي، على الثقة التي حظيت بها عند �رشوعي يف العمل، 

ويف �شائر االأطوار، بتزويده يل بالوثائق واالإفادات، والتدقيقات 

والتو�شيحات، وكانت جل�شات متعة ثقافية وفكرية خال�شة.

بنيوب  �شوقي  اأحمد  ل�شديقي  بالتقدير  اأتوجه  اأن  واأود 

اإجناز  وال�شابة االآن�شة �شارى بنتفريت على مرافقتهما يل يف 

على  بودرقة  وم�شطفى  بودرقة  وعبدال�شالم  االإ�شدار.  هذا 

دعمهما.

جنمي  وح�شن  جابري  عمر  من  لكل  اجلزيل  ال�شكر  وكل 

ويو�شف  الكراوي  وادري�س  كديرة  وحمزة  لع�شيبي،  وحل�شن 

ال�شهبي وهند اأقرميم.

مرادجي  مـحمد  احلاج  الكبري  امل�شور  عاليا  اأ�شكر  اأن  اأود 

على مبادراته، واأي�شا امل�شورين االأخت زليخة واالأخ الطيبي 

واأي�شا  بختي  حل�شن  الت�شكيلي  الفنان  اأي�شا  واأ�شكر  هنودة 

الفنان الر�شام الذي اأهدى لنا بورترها خا�شا ب�شي عبد الرحمان 

اليو�شفي يت�شدر االأغلفة.

ال�شادة  املبادرة  هذه  اإجناح  يف  �شاهم  من  كل  اأ�شكر  كما 

حل�شن ال�شنهاجي واحلاج بو�شتى م�شدق وعبد احلفيظ اأمازيغ 

وجنيب التازي وعزالدين الربنو�شي ونبيل ال�رشايبي .
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اعتذاري  بل  ال�شكر،  فقط  لي�س  اأقدم  ال�شغرية  ولعائلتي 

اأي�شا، الن�شغايل عنهم وحتملهم غياباتي املتكررة، ووفروا كل 

الظروف املادية واملعنوية الإجناز هذه املهمة التاريخية.

زوجتي مليكة اأولهنا والعزيزان زينب وكرمي، 
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حماوالتي 

مع بوح �سي عبد الرحمان اليو�سفي

          امبارك بودرقة )عبا�س(

تقديـم 

عندما قررُت،يف �سنة 2016، ن�رس »ر�سالة باري�س« للمرح�م مـحمد باهي حرمة، و�رسعت 

برزت  ووثائقنا،  �سحافتنا  اأر�سيف  من  م�ادها  جتميع  يف  بني�ب  �س�قي  اأحمد  �سديقي  مع 

الثقافة  مداخالت يف  وتتمثل يف  للن�رس،  تتطلع  بدورها  كانت  اأهمية،  ذات  اأخرى  م�اد  لنا 

ال�سيا�سية والذاكرة الن�سالية لالأ�ستاذ عبد الرحمان الي��سفي.

اأحيت يفَّ هذه العملية الأمل يف حتقيق حلم راودين لفرتة ط�يلة مع ال�سي عبد الرحمان، 

كتب  و  قال  الرجل  ك�ن  باقتناع،  م��س�ل  الزمن. حلم  من  عقدين  يقارب  ما  طيلة  تقريبا 

انتقاء دقيق  ما يكفي بل كان ي�سهر �سخ�سيا على حترير مداخالته وخطبه ويحر�س على 

للكلمات، و�سياغة الر�سائل التي كان متف�قا يف اإعدادها وبعثها اإىل اأطراف الدولة واملجتمع، 

ف�سال عن اأن العديد من النا�س والرفاق والأ�سدقاء اخُللَّ�س ظل�ا يطالب�نه بن�رس ما تراكم 

لديه من كتابات.

اإ�سدار هذه املث�ن، من  اإىل جتميع ما يف املتناول واأخذت على عاتقي مهمة  اإذن  بادرت 

ال�سيا�سي والفكري لهذا ال�طن، وذلك حتى يتمكن امل�ؤرخ والباحث من الرج�ع  التاريخ 

َمِت التاريخ املغربي الراهن. اإليها، باعتبارها نتاج اأحد ال�سه�د الكبار ح�ل مرحلة ط�يلة َب�سَ

عبد  ال�سي  التقيت  كلما  اإنني  حيث  خلت،  �سن�ات  اإىل  القرار  بهذا  اقتناعي  ويرجع 

اأنني كنت  اإىل حد  بدقة  املا�سي، وي�رسدها  واأحداثًا عا�سها يف  الرحمان، كان يثري ق�سايا 

اأتلقاها وكلي خ�ف على �سياعها. كانت ذاكرته خزانا متدفقا لتفا�سيل ما جرى.

اأدواره وم�اقفه يف احلركة ال�طنية،  اإقناعه بتدوين �سريته، خ�س��سا  وكثريا ما حاولت 

ويف املقاومة وجي�س التحرير ويف ما �سهدته بالدنا من اأحداث ج�سام بعد ا�ستقاللها.وكان 

يقابل اإحلاحي ب�سمت، اأو بابت�سامته العري�سة التي ل تفارقه، احلاملة لكل املعاين والتاأويالت 

التي ميكن اأن تتبادر اإىل الذهن.
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اإحلاحي على �رسورة الكتابة والتدوين على الأقل ول� دون ن�رس يف ال�قت  عندما كرث 

الراهن، اأَ�رَسَّ اإيل باأن العديد من اأ�سدقائه ومن ال�سحافيني عر�س�ا عليه هذا امل�رسوع، لكنه 

بقي م�رسا على تقديره لالأم�ر، هكذا.

ب�رسورة  ال�سالم،  حتية  عليك  األقيت  اأذكرك،كلما  اأن  قررت  »لقد   : مرة  ذات  خاطبته 

التدوين«، فاأجابني: » واأنا على ا�ستعداد لأن اأق�ل لك، وعليكم ال�سالم«!

بقيُت طيلة م�س�ار حماولتي مع ب�ح ال�سي عبد الرحمان، اأتتبع من�س�ب ال�فاء والإخال�س 

يف �سخ�سية الرجل، فه� �ساحب نية خال�سة، متاأن يف الق�ل والكتابة.  كما قال عنه �سديقه 

الأ�ستاذ الخ�رس الإبراهيمي:« اإنه ال�سخ�س الذي يل�ي ل�سانه �سبع مرات قبل اأن يتكلم«. 

فه� من �سنف ال�سيا�سيني الذين كان ي�سفهم الزعيم الربيطاين ت�رس�سل، »ال�سيا�سي احلقيقي 

يفكر اأكرث من مرة قبل اأن ي�سمت«. 

بقي ال�سي عبد الرحمان بخ�ساله الأ�سيلة تلك، اإن�سانا �سب�را متحمال ل�سدائد الزمن، ل 

ُل  يب�ح كتابة اإل بعد تفكري وتاأمل، ول ينطق �سفهيا اإل مبا يبدو له من اإ�سارات ورم�ز. وُيخيَّ

اإليك، وه� على هذه احلال،كاأنه ميلك الدهر كله لتحقيق مراميه!

ت�اأم  الرحمان،  عبد  »عناد«ال�سي  اأن  يقني  على  واأنا  الرجل،  مع  حلمي  م�س�ار  وا�سلت 

خ�سال اأخرى فيه،فه� مهذب، اأنيق،�سل�س املعا�رسة، نبيل وويف لنف�سه ولأفقه، وكذا لرفاقه 

يه.  وحُمبِّ

َبْ�ِحه،  اإمكانية  يف  يزداد  اأملي  كان  كيميائها،  بغنى  الرجل  �سخ�سية  مع  تفاعلي  ويف 

وكان علي التزود مبزيد من ال�سرب، وه� من خ�ساله، لتحقيق احللم الذي �سعيُت لأجله على 

مراحل...

الرحمان  ال�سي عبد  باإنتاجات  يت�سل  ما  وت�ثيق  وا�ستكمال  وهكذا، �رسعت يف جتميع 

م�ستقبلها. على  ومنفتحة  زمنها،  بنت  مبا�سيها،  م��س�لة  متن�عة،  غزيرة،  وهي  الي��سفي، 

اإنتاجات يف الفكر ال�سيا�سي، �سقلها باإبداع وبعد نظر، متفاعال مع الق�سايا الكربى لبلده، 

وازن  عام  راأي  وبناء  والد�ست�رية  ال�سيا�سية  والإ�سالحات  الإن�سان  حق�ق  م�ست�ى  على 

ب�ساأنها، و�س�ل اإىل حتمل امل�س�ؤوليات الأوىل يف قيادة حزبه وعلى م�ست�ى رئا�سة ال�سلطة 

م�ست�ى  ال�سرتاتيجية، على  الفكرية  التحليلية  الطبيعة  اإنتاجاته ذات  تدوين  التنفيذية.ومت 

اجلزء الثاين والثالث من هذا الإ�سدار.



1819

وبقي يراودين ما يت�سل ب�سرية الرجل، منذ طف�لته ف�سبابه، واأدواره يف احلركة ال�طنية 

ومعركة ال�ستقالل، َنْيُلُه وبناوؤه،وفيما بعد رحيله ال�سطراري �س�ب املنفى ل�سن�ات ط�يلة، 

الكبار، ثم ع�دته  اأحداث ع�رسه و�سخ�سيات جيله من  املختلفة، مع  اأو�ساطه  وتفاعله من 

لحقا اإىل وطنه وبقاوؤه قريبا من نب�س جمتمعه، مبختلف اأجياله ومناطقه حيث كان يف�سح 

عن خ�ساله الإن�سانية الرفيعة.

مت وبعد اإنهاء الت�سفيف الإلكرتوين، ملا مت ت�ثيقه من الرتاث ال�سيا�سي والفكري لل�سي 

عبد الرحمان، اغتنمت منا�سبة �سفره لق�ساء عطلته بالي�نان �سيف 2017، و�سلمته ح�ساد 

هذا اجلمع، الذي كان يف حدود ح�ايل األف �سفحة.

بعد ع�دته من الي�نان، ويف اأول لقاء يل معه، �سكرين على هذا املجه�د، واأ�ساف »ا�ستغربت 

اأنني كتبت كل هذا الكم، ول يزال هناك من ي�ؤاخذين بالق�ل باأنني عازف عن الكتابة«.

�سعرت اإذاك، اأن الرجل ت�قف عند اأهمية املادة املدونة، بالنظر حلجمها ونطاقها وامتداداتها 

اأهم تفا�سيل �سريته وم�ساره،  ببيان  التمهيد لهذا الإ�سدار،  الزمنية. واقرتحت حينها عليه 

خا�سة واأنني كنت قد دونت خالل الع�رسين �سنة املا�سية، جزءا من هذه ال�سذرات. وكذلك 

كان.

اتفقنا بعد ذلك على تنظيم العديد من اللقاءات لتق�ية وتطعيم هذه ال�سذرات من ال�سرية، 

الطالع  وبعد  القارئ  �ست�ساعد  واأمكنتها،  و�سياقاتها  باأحداثها،  لكنها  فعال،  �سذرات،  هي 

الرجل  �سخ�سية  على  التعرف  اإعادة  على  والثالث  الثاين  الإ�سدار  من  ت�ثيقه  مت  ما  على 

ومكانته واأدواره يف التاريخ ال�سيا�سي احلديث والراهن لبالدنا. 

على مدار جل�سات، حاولت اأن اأتلقى من الرجل، وب�سيغ متن�عة،ما يت�سل بهذا امل�ست�ى، 

من حيث التدوين املبا�رس، والت�ثيق البعدي، والت�سجيل ال�س�تي... ولأن غايتي من حماولة 

التحلي  علي  وجب  املبا�رس،  وبحكيه  بذاكرته  الرجل  كتبه  ما  ل  َو�سْ تهدف  كانت  الب�ح، 

بالإن�سات وال�سرب واملثابرة، ككلمات ال�رس يف الت�ا�سل معه، ه� الذي كان دقيقا يف اأج�بته، 

ممتدا يف التنقيب عما جرى يف اأزمنة املا�سي البعيد، لأزيد من ثمانني �سنة.

، وه� يف  التي عا�سها  ال�قائع  العديد من  ا�ستخراج  اأمكن  املتيقظة،  ذاكرته  ومن عمق 

قلب الأحداث ويف مقدمة اجلبهات وال�سف�ف،�س�اء داخل املغرب اأو خارجه. وقدمت الت��سل 

اإىل هذا الب�ح الذي يجمع بني ال�سرية وامل�سار، والذي مت تعزيزه ب�سهادات واإفادات اإ�سافية،  

ت�سمنها اجلزء الأول من الإ�سدار، واخرتت ت�سميتها، �سذرات.
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اأتاأمل م�سرية هذا الرجل ومن�س�ب  باأجزائه الثالثة، كنت  اإعدادي هذا الإ�سدار،  اأثناء   

اأحداثها،  باأعا�سريها،  ال�سيا�سة  مع  معا،  منهما  اأو  الدولة،  اأو  املجتمع  م�قع  من  تفاعله، 

منعرجاتها، هزاتها، حماورها ومنحنياتها.

كان الرجل قائدا من طراز رفيع. وتدل الأجزاء الثالثة من هذا الإ�سدار على ذلك. فكثريا 

�سخ�سيته،  عن  عنه،تف�سح  بدرت  واإ�سارات  وت�رسفات  وقرارات  م�اقف  ا�ست�قفتني  ما 

اأ�ستح�رس بع�سها يف الفقرات امل�الية.

كان ي�سدين دوما فرحه بي�م 8 مار�س من كل �سنة،فف�سال عن ك�نه ي�سادف ي�م ميالده، 

كان ميثل بالن�سبة اإليه حلظة تاأمل يف ن�عية التقدم الذي اأحرزته املراأة، ويف طبيعة ال�سع�بات 

ال�س��سي�ثقافية التي حت�ل دون متتعها بحق�قها كاملة. فالرجل، بحكم تربيته وم�ساره وح�سه 

الإن�سان، ويف  دائما مدافعا عن حق�ق  بقي  ثقافته وانخراطه يف ع�رسه،  احل�ساري وعمق 

ج�هرها وعمقها ق�سية املراأة، وه� �سليل جمتمع م�سدود اإىل جذوره املحافظة. كان �سي عبد 

الرحمان على اقتناع عميق باأنه ل ميكن لهذا البلد التقدم ون�سفه معطل اأو مقم�ع.

الت�سعينيات من  اإعداد هذا الإ�سدار،ا�ستح�رست، واأنا وقتئذ يف املنفى، نهاية  ومبنا�سبة 

ل تعيني ال�سي عبد الرحمان وزيرا اأوَل حدثا وطنيا ذا بعد دويل،  القرن املن�رسم، كيف �َسكَّ

حيث تفاعلت معه الدول الكربى،التي بعث روؤ�ساوؤها ر�سائل التهنئة اإىل ملك البالد واإىل 

الي��سفي،واأذكر منها ال�ليات املتحدة الأمريكية، فرن�سا، بريطانيا، اإيطاليا،اإ�سبانيا، الربتغال، 

بلجيكا وغريها من الهياآت وامل�ؤ�س�سات، وكذا من دميقراطيني واأن�سار حق�ق الإن�سان عرب 

ومن  العربي  العامل  يف  �سابقة  بارز،  كمعار�س  احلك�مة،  رئا�سة  م�س�ؤولية  ت�ليه  العامل.كان 

احل�سن  الراحل  امللك  و�سيخاطب  الإفريقي،  امل�ست�ى  على  الكبرية  ال�سيا�سية  الأحداث 

الثاين، اأع�ساء احلك�مة، مبنا�سبة انعقاد املجل�س ال�زاري مبراك�س، وبعد مرور �سنة من تعيينكم 

ومبا�رستكم لعملكم، ميكن يل اأن اأنام مطمئن البال.

واأت�قف عند م�قف من م�اقف الرجل، فاأثناء التح�سري لالنتخابات الت�رسيعية واملحلية 

ل�سنة 2002، وكانت اآخر ولية حلك�مة التناوب الت�افقي التي تراأ�سها، كانت كل الأحزاب 

ال�سيا�سية،مبا فيها حزبه،مت�سبثة باحلفاظ على الرت�سيح الفردي، فيما اأ�رس ال�سي عبد الرحمان 

على اأن يك�ن الرت�سيح بالالئحة الن�سبية ه� املعتمد، باعتبارها الأ�سل�ب املاأم�ل للحد من 

ة الربملان، ب�ا�سطة لئحة وطنية،  التزوير و�رساء الذمم،وتعبيد الطريق، لدخ�ل املراأة املغربية ُقبَّ

ت�ؤ�س�س للمنا�سفة. كان يف ذلك مبدعا ومتفاعال مع اإرادة امللك حممـد ال�ساد�س الذي كان 
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يرغب يف اأن تك�ن هذه النتخابات،وهي الأوىل يف عهده، منا�سبة للقطع مع اأ�ساليب املا�سي.

كانت حلظة من حلظات امل�ساحلة مع ال�سيا�سة يف العمق.

وزير  ادري�س جط�،  ال�سيد  رواه يل  ما  الإ�سدار،  هذا  اإعداد  ب�سدد  واأنا  اأي�سا،  واأتذكر 

وت�سبثهم  ال�سيا�سية  الأحزاب  مع  ا�ست�ساراته  خال�سات  بنقل  ُكلِّف  وقد  اآنذاك،  الداخلية 

»ال�سي  معقبا:  الأخري  هذا  عليه  يرد  كان  اإذ  الرحمان،  عبد  ال�سي  اإىل  الفردي  بالقرتاع 

ادري�س، قل لهم انني لزلت متم�سكا بالالئحة«.ومع ت�ايل اللقاءات ح�ل امل��س�ع نف�سه، مل 

يعد يناديه بال�سي ادري�س، واأ�سبح يخاطبه، ب�سفته الر�سمية، بالق�ل،«ال�سيد وزير الداخلية، 

ابحث�ا لكم عن وزير اأول غريي«.

القناة  قدمت  عندما  املغربية.  ال�سيا�سية  الأو�ساط  مع  الرجل  تفاعل  ن�عية  واأ�ستح�رس، 

عن  اخلطيب.واأثناء حديثه  الكرمي  عبد  الدكت�ر  بينهم  من  �سيا�سيني  لقادة  �سهادات  الأوىل 

ِهم بها حزب الحتاد  مرحلة 1963، تطرق اإىل ما عرف مبلف م�ؤامرة 16 ي�لي�ز 1963، التي اتُّ

ال�طني للق�ات ال�سعبية، وكان من �سمن ما ورد يف �سهادته اأنه تدخل لدى ال�سلطات حتى 

ل يتعر�س عبد الرحمان الي��سفي للتعذيب. واأ�ساف اأنه مت فعال ت�فري اإقامة خا�سة له، بقي 

فيها اإىل اأن حان م�عد املحاكمة.

علق ال�سي عبد الرحمان باقت�ساب، مذكرا بحقيقة ما جرى،�سامح الله الدكت�ر عبد الكرمي 

القياديني واملنا�سلني الحتاديني، وكان ال�ستنطاق الأول مبركز  اخلطيب. لقد اعتقلت كباقي 

الذكر.  الثاين بدرب م�لي ال�رسيف �سيء  البي�ساء، وال�ستنطاق  بالدار  باملعاريف  ال�رسطة 

ويف اإحدى جل�سات ال�ستنطاق بهذا املعتقل، رفع�ا الع�سابة عن عيني، وكانت دللتها لدى 

اجلالدين، اأنه عندما يتاح لك التعرف عليهم، فهذا يعني يف �رسيعتهم اأنك لن ترى الن�ر بعد 

اأ�سمر الل�ن قائال،«اأنا الذي و�سعت  اإيَلَّ �سخ�س �سخم اجلثة  ذلك...ويف ال�قت ذاته، تقدم 

فيها  تطبع  كانت  التي  املطبعة  وهي  »اأمربيجيما«،  فجرت   التي   1962 �سبتمرب  القنبلة يف 

�سحف حزب الحتاد ال�طني ومن�س�رات الحتاد املغربي لل�سغل. 

اأدراك ما دار املقري!  بالرباط، وما  وبعد ذلك، كانت ال�ستنطاقات الأخرى بدار املقري 

ْلَنا اإىل �سجن لعل�  وبعدها مت نقلنا اإىل ال�سجن املركزي بالقنيطرة. وعند بداية املحاكمة، ُح�ِّ

بالرباط، وقد تقا�سم معي الزنزالة املرح�م م�من الدي�ري واأحد املنا�سلني الذي اأ�سيب بخلل 

عقلي نتيجة التعذيب وقد طالب ممثل النيابة العامة باحلكم علي بـ 15 �سنة �سجنا. وكان احلكم 

النهائي ب�سنتني مع اإيقاف التنفيذ. هكذا ف�سل ال�سي عبد الرحمن اأن يعقب على املرح�م عبد 

الكرمي اخلطيب.
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اأول مرة عبد  : »التقيت  ال�سيدة كري�ستني ال�رسفاتي، عندما قالت يل  وحت�رسين �سهادة 

اإحدى  يف  بجنيف،  امل�ؤمترات  بق�رس  املا�سي  القرن  من  الثمانينيات  يف  الي��سفي  الرحمان 

الندوات عن حق�ق الإن�سان، وكنت وقتها من املتحم�سني واملدافعني عن الب�لي�ساري�.جل�ست 

بالن�سبة  ال�طنية  الق�سية  بي�رس ماذا تعني  الذي �رسح يل  ال�حيد  املغربي  الرجل، فكان  مع 

ح�ل  ال�سابقة  م�اقفي  نهائي  ب�سكل  غريت  التي  هي  الإقناع  على  قدرته  كانت  للمغاربة. 

ق�سية ال�سحراء«. وكم ه� بليغ ق�ل هذه ال�سيدة الفرن�سية، ال�رس�سة يف دفاعها عن حق�ق 

الإن�سان، اإزاء من يعترب ال�سي عبد الرحمان �سخ�سا غام�سا ول يح�سن الت�ا�سل.

كما حت�رسين رواية ال�سيد ادري�س جط�، بعد الجتماع ال�زاري الأخري حلك�مة التناوب 

الذي انعقد مبدينة مراك�س برئا�سة جاللة امللك مـحمد ال�ساد�س، الذي طلب مقابلة كل من 

ال�سي عبد الرحمن ال�زير الأول، وبعده ال�سيد ادري�س جط�، وزير الداخلية.

امللكي،  بالق�رس  النتظار  قاعة  الرحمان يف  ال�سي عبد  مع  ال�سيد جط�، كنت  روى يل 

وطلبت منه ك�زير اأول اأن ياأذن يل بب�سعة اأيام لإجراء عملية جراحية، اأ�سبحت جد �رسورية، 

خ�س��سا اأنني تعبت بعد انتهاء النتخابات. وكعادته، اأجابني بابت�سامته العري�سة...

كالعادة،  مبت�سما  امللك، وعند خروجه، كان  لي�ستقبله جاللة  الرحمان  ال�سي عبد  ت�جه 

�سلمت عليه وطلبت منه اإذا كان بالإمكان انتظاري للع�دة اإىل الرباط، كباقي اأع�ساء احلك�مة 

على منت نف�س الطائرة.

واأثناء ا�ستقبال امللك لل�سي عبد الرحمان اأخربه باأنه �سيعني ال�سيد جط� وزيرا اأوَل. التقى 

ال�سي عبد الرحمان بكافة ال�زراء مبطار مراك�س وامتط�ا الطائرة وو�سل�ا اإىل الرباط، وودع 

اجلميع دون اأن يخرب اأيا منهم با�سم ال�زير الأول اجلديد املعني.

رجع ال�سي عبد الرحمان اإىل بيته، غري مالب�سه وت�جه حل�س�ر اأم�سية �سعرية نظمها بيت 

ال�سعر يف املغرب بقاعة ثريا ال�سقاط بالدار البي�ساء حيث األقى كلمة كانت مربجمة با�سمه 

ومن م�قعه ك�زير اأول. ثم ا�ستمع باقي ال�زراء، عرب ن�رسة الأخبار امل�سائية، اإىل بيان الدي�ان 

امللكي باإعفاء الي��سفي وتعيني جط� وزيرا اأول.

اأحداث  اأن يتحقق، وهي  اأمكن حللمي من املحاولة املتكررة املداومة  باأنه  اأق�ل  اأن   
َّ
علي

ووقائع وغريها كثري، ت�رسح ال�سفات املتعارف عليها يف حق الرجل،�س�اء يف �سربه، اأناته، 



2223

هدوئه وغريها من اخل�سال التي خل�سها ق�ل املهدي بن بركة ال�سهري باأن »بناء ال�طن معركة 

اأق�ياء النف��س«. وفعال، مب�ساره الرثي، يعد ال�سي عبد الرحمان اأحد كبارهم.

وهكذا، يرى هذا احللم الن�ر مع ب�ح ال�سي عبد الرحمان، وقد حتقق من خالل م�سار اإعداد 

وكان،  وباري�س  والبي�ساء  بالرباط  معه  اأجريتها  التي  العمل  متن�ع وخ�سب، عرب جل�سات 

ومن خالل الإعداد الفني مل�اد هذا الإ�سدار مبركز النخيل للدرا�سات والتدريب وال��ساطة 

مبدينة العي�ن، قبل ت�جيهها للن�رس بالبي�ساء. ومما حفزين على الإ�رساع يف عملي، ثراء اأج�اء 

اإعداد واإ�سدار ر�سالة باري�س للمرح�م حمـمد باهي، وكذا كتاب »وكذلك كان: مذكرات من 

جتربة هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة«.

امبارك بودرقة )عبا�س(

الرباط يف 15 فرباير 2018
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8 مار�س 1924

راأيت الن�ر ي�م 8 مار�س من عام 1924، بحي الْدَراَدْب، ال�اقع ب�س�احي مدينة طنجة 

الف�ساء اجلميل،  القدمية، على �سفاف واد خم�رس و�سط حميط جبلي. ع�ست طف�لتي بهذا 

وتلقيت تعليمي الأويل هناك، ون�سجت به اأجمل الذكريات.كانت املنطقة، وقتئذ، تعي�س على 

اإيقاع احلرب الريفية ال�سهرية، بقيادة البطل حممد بن عبد الكرمي اخلطابي، كما كانت طنجة 

خا�سعة اآنذاك لنظام دويل.  

ينحدر والدي اأحمد الي��سفي من قرية »دار زهريو«، مبنطقة الفح�س التي تبعد بخم�س 

وع�رسين كيل�مرتا عن مدينة طنجة، وقد نزح اإىل هذه الأخرية يف �سبابه، بحثا عن عمل، 

لي�ستقر به املقام يف الأخري بجبل طارق، حيث عمل باإحدى القن�سليات الأجنبية هناك، وه� 

ما اأك�سبه �سفة املهاجر التي �سي�سرتك فيها مع اأحد اأعمامي الذي انتقل بدوره اإىل فرن�سا. 

اإل اأن هذا الأخري �ستفقد العائلة اأثره اإىل الأبد، وظلت �س�رته م��س�عة ف�ق اإحدى اخلزائن 

اىل  والدي  عاد  بجبل طارق،  ال�ستغال  من  بعد فرتة  لكن،  عنه.  ذكرى  البيت،  ت�ؤثث  التي 

طنجة للعمل باإحدى ال�رسكات البنكية اجلزائرية، كما عمل بعدها يف �رسكات اأخرى.

اأن يعمل  اإىل   ، ال�رسيعة ال�سالمية  مببادئ  اللغات، ومعرفته  للعديد من  اإتقانه  اأهله  لقد 

وكيال معرتفا به لدى ال�سلطات املحلية، حيث كان يت�ىل، بالأخ�س، الدفاع عمن يلتج�ؤون 

خلدماته ك�كيل عنهم اأمام الق�ساء، يف النزاعات املدنية وغريها. قبل اأن يعني ُمَقدما )وكانت 

اإليه املتخا�سم�ن  وظيفة  حتظى باعتبار يف ذلك ال�قت، التي با�رسها مبكتبه ال�سغري( يلجاأ 

لف�س النزاعات فيما بينهم. وهي ال�ظيفة التي كانت تتيح له تقدمي تقارير ي�مية اإىل املندوب 

العام، الذي كان يعترب اآنذاك مبثابة خليفة ال�سلطان مبدينة طنجة.

اأو خليفته لأداء  التازي  الكرمي  املندوب احلاج حممد بن عبد  اأحيانا  يرافق  كان والدي 

�سالة اجلمعة، التي كانت جتري من خالل طق��س خمزنية تقليدية، ت�سد ف�س�ل العديد من 

ال�سياح وت�سد انتباه م�اطني طنجة.

كنت اأجد نف�سي، بدوري، مع اأقراين ماأخ�ذا بهذه الأج�اء، التي كان ينخرط فيها والدي، 

له  هَّ
وه� يرتدي لبا�س احلاجب الذي كان مييز الطنج�يني، كعالمة تفاخر فيما بينهم. ولقد اأَ

الف�صل الأول 

 الن�شاأة االأوىل
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كرب  وبقي  طنجة.  ملدينة  ال�سغرية  الب�رج�ازية  �سمن  ُيعترب  لأن  ومثابرته،  ومكانته  عمله 

اأ�رسة، مك�نة من زوجتني، حمافظا على تقاليد احلياة الجتماعية، وكان بيتنا يف عيد الأ�سحى 

مثال، ي�سهد طق��س اقتناء كب�سني، وحتى بعد انف�ساله عن الزوجة الثانية، ظلت تلك العادة 

�سارية.

والدي، وعند  منها  ينحدر  التي  ذاتها  املنطقة  الفح�سي، من  فاطمة  احلاجة  اأمي  تنحدر 

زواجهما تركت حياة البادية، لتنخرط يف اأج�اء وعادات اهل طنجة، م�ستفيدة من ات�سالها 

بجريانها وخا�سة زوجات اأ�سدقاء والدي، الذين كنا نعتربهم كاأعمام لنا. 

مثال، عمي الريفي، الذي ينحدر من الريف، كان اأقرب اأ�سدقاء والدي اأثناء ا�ستغالهما يف 

ال�رسكة اجلزائرية. ثم �سديق اآخر ل�الدي منحدر من منطقة �س��س، متزوج ب�سيدة يه�دية 

ارتبطت بعالقة �سداقة متينة مع اأمي. كان عمي ال�س��سي، هذا، املنحدر من مدينة تافراوت 

اليه�د املغاربة، ف�سكل ا�ستثناء. ومن خالل  التي كان ينفرد مبزاولتها  يحرتف مهنة �رساف 

العالقة مع العم ال�س��سي، تعاي�سنا مع طق��س الأعياد اليه�دية و�ساركناهم احتفالهم بها.

والدة اليو�شفي املرحومة احلاجة فاطمةوالد عبد الرحمن اليو�شفي املرحوم اأحمد اليو�شفي
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ظلت ذاكرتي حتتفظ اأي�سا، بتفا�سيل عالقتنا باأحد اأعمام والدي الذي كان ميلك خمبزة 

و�سط مدينة طنجة، وكان قد انخرط ه� وزوجته يف حياتها املدنية احلديثة وكاأنهما طنجاويان 

بيتهم،  بزيارتهم يف  نق�م  اإيل، وكاأنها عيد، عندما  بالن�سبة  الكربى  الفرحة  اأ�سيالن. كانت 

الذي يطل على البحر، حيث كنا نتمتع مب�ساهدة ال�سفن التي تعرب الب�غاز و�سط مناظر طبيعية 

جميلة. مثلما كنا ننبهر اأمام املعدات والآلت احلديثة التي كانت ت�ستعمل يف ميناء طنجة، 

وكنا ن�ستمتع مبا لذ من الطعام والف�اكه وخمتلف احلل�يات.لقد ب�سمت، حقا طنجة، طف�لتي... 
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الطفولة 

ُت، اإذن، يف بيئة م��س�مة بالتن�ع والألفة. كانت ب�رسة اأمي بي�ساء الل�ن وكانت  لقد َن�َساأْ

زوجة اأبي الثانية �سمراء، وكنا يف بع�س الأحيان نقارن بني هاذين الل�نني، من خالل اإطالق 

كان  غيابه،  ويف  كثريا.  والدي  تعجب  كانت  التي  العبارة  وهي  واحلليب«.  »العنرب  و�سف: 

الأ�سقاء(،  الإخ�ة  �سمن  العنق�د  اآخر  كنت  )لأين  �سنا  اأ�سغرهم  وكنت  واأخ�اتي،  اإخ�اين 

ميزح�ن مع زوجة والدي الثانية، قائلني لها: »ماذا جرى لل�الد حتى تزوجك، يظهر اأنه فقد 

ب�رسه«. فكانت ترد عليهم بلهجة �ساخرة: »اجلري Le chaux الأبي�س يرمى به يف اأي مكان، 

بينما الع�سل ي��سع يف الأواين الزاهية«. ول يزال رنني كلماتها را�سخا يف ذاكرتي لغاية الآن.

 ظل الحرتام �سائدا يف معامالتنا وتربيتنا، وكان والدي، اإىل جانب املعلمني الذين تتلمذت 

على اأيديهم، حري�سني على تربيتنا على احرتام الغري والدفاع عن حق�قه. هكذا، وارتباطا 

للمراأة،  اإهانة  التعدد وما يحمله من  اإىل م��س�ع  فيه، حت�لت نظرتي  ن�ساأت  الذي  بال��سط 

الذك�ري.  جمتمعنا  داخل  عنها،  والدفاع  املراأة  �سخ�سية  لحرتام  اأهمية  اأعطي  واأ�سبحت 

واأ�سبحت عالقتي بي�م املراأة يف 8 مار�س، الذي ي�سادف ي�م تاريخ ميالدي، عن�انا ل�اجب 

التكرمي اإزاء املراأة.

ترعرعت و�سط عائلة متعددة الأبناء والبنات وهم ح�سب الرتتيب يف ال�لدة: ال�سعدية، 

عبد ال�سالم، خدوج، حممد، م�سطفى، عبدالقادر، زهرة واأنا كاإخ�ة اأ�سقاء، ثم اإدري�س واآمنة، 

اأخ�اي من زوجة اأبي الثانية. لقد انتقل�ا كلهم اإىل عف� الله، وكان اآخرهم اأخي اإدري�س الذي 

انتقل اىل رحمة الله يف ي�لي�ز 1998، وبقيت اأنا )كما يق�ل املرح�م باهي( »اأمار�س ف�سيحة 

احلياة« رغم الأمرا�س التي عانيت منها، حيث مت ا�ستئ�سال رئتي الُيْمنى، من خالل عمليتني 

جراحيتني �سنة 1955 مبدريد، ويف نهاية الثمانينيات من القرن املا�سي، مت اكت�ساف املر�س 

اخلبيث بي، حيث متت اإزالة 25 �سنتمرتا من الق�ل�ن.

كان اأخي اإدري�س م�سابا بداء ال�سكري، وقبل وفاته بح�ايل �سنة زرته، واأثناء احلديث، 

�ساألته اإن كان يراقب با�ستمرار ن�سبة ال�سكر يف الدم، فرد بالنفي. وعندما اأحلحت عليه ب�ساأن 

القيام بهذه املراقبة ال�رسورية، ردت زوجته اأنه رف�س حتى اقتناء الآلة الالزمة لذلك. فعاتبته 

باأنه ل يليق مبدير مدر�سة مثله اإهمال �سحته هكذا. حينها ت�جهت لل�سيدلية لقتناء جهاز 

لقيا�س ن�سبة ال�سكر يف الدم لأخي، فقام ال�سيديل بتلقيني طريقة ا�ستعماله، فاإذا به يكت�سف 

بال�سدفة اأنني اأنا اأي�سا م�ساب بداء ال�سكري. فكانت حلظة ا�ستح�رست فيها اآثار وخملفات 

ال�سج�ن ومتاعب �رسيبة الن�سال على و�سعي ال�سحي.
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تقبال والدتيشتقبال والدتيشتقبال والدتي شن الثاين وا�شن الثاين وا� ن الثاين وا�شن الثاين وا�ش شامللك احل�شامللك احل�

لت فيها على سلت فيها على سلت فيها على  أي ال�سنة التي ح�اأي ال�سنة التي ح�سأي ال�سنة التي ح�سأي ال�سنة التي ح� فارق والدي احلياة، تغمده الله برحمته، �سنة 1937، 

أمي معنا كثريا. لكن معاناتها الأكرب كانت معي، نتيجة غياباتي اأمي معنا كثريا. لكن معاناتها الأكرب كانت معي، نتيجة غياباتي أمي معنا كثريا. لكن معاناتها الأكرب كانت معي، نتيجة غياباتي  ت بتدائية، وعانت بتدائية، وعانت  هادة اسهادة اسهادة ال سال�سال�

أنه بعد �سناأنه بعد �سن�أنه بعد �سن�أنه بعد �سن�ات  أذكر اأذكر أذكر  أم لفلذة كبدها. واأم لفلذة كبدها. وأم لفلذة كبدها. و ؤية وؤية وؤية  �يلة واملتكررة عنها، التي كانت حت�يلة واملتكررة عنها، التي كانت حت�ل دون ر �الط�الط�

ي، سي، سي،  املا� القرن  من  ال�سبعينيات  نهاية  يف  ا�ستقبلها  لها،  املا�سحية  القرن  من  ال�سبعينيات  نهاية  يف  ا�ستقبلها  لها،  سحية  املا�س القرن  من  ال�سبعينيات  نهاية  يف  ا�ستقبلها  لها،  املا�سحية  القرن  من  ال�سبعينيات  نهاية  يف  ا�ستقبلها  لها،  حية  � كنت  التي  �سال  كنت  التي  سال  الط� الط�املنفى  �املنفى 

إىل الق�اإىل الق�رسإىل الق�رسإىل الق�رس ارها سارها سارها  سإح�سإح� إح�اإح�ا ار عبد الكرمي اخلطيب بار عبد الكرمي اخلطيب ب �م امللك احل�سن الثاين، الذي كلف الدكت�م امللك احل�سن الثاين، الذي كلف الدكت� �املرح�املرح�

لتجيبه  لتجيبه سيء،  لتجيبه سيء،  يء،  �سإن كانت يف حاجة لأي � �سإن كانت يف حاجة لأي  �اإن كانت يف حاجة لأي  إن كانت يف حاجة لأي  ألها األها األها  �س �ساافها  اافها  ان�رس قبل  ان�رساي.  قبل  رساي.  ان�س قبل  ان�ساي.  قبل  اي.  ال� معها  ليتناول  ال�سامللكي  معها  ليتناول  سامللكي 

أن اأن أن  أجابها امللك، رحمه الله، اأجابها امللك، رحمه الله، أجابها امللك، رحمه الله، ميكن لبنك  أريد اأريد أريد ولدي(.  يدى« )ليدى« )ِليدى« ) ْبلهجتها الطنجاوية: »بغيت ْوبلهجتها الطنجاوية: »بغيت و

أن عدت �سنة اأن عدت �سنة أن عدت �سنة  إىل اإىل اإىل  بثة سبثة سبثة باحلياة،  أمي مت�اأمي مت�سأمي مت�سأمي مت� �اء وال�اء وال�طن �سريحب به. فظلت  اء والساء والس سإىل بالده متى ي�سإىل بالده متى ي� إىل بالده متى ي�اإىل بالده متى ي�ا �يع�يع�د 

�إىل عف�إىل عف� الله �سنة 1981 . إىل عفاإىل عفا 1980 بعد غياب دام 15 �سنة، لتنتقل 

ومل  ال�سالم  عبد  ومل سقيقي  ال�سالم  عبد  ومل سقيقي  ال�سالم  عبد  قيقي  � اختفى  فيما  �سطفى،  اختفى  فيما  سطفى،  �س اختفى  فيما  �سطفى،  اختفى  فيما  طفى،  وم� وم�سقيقاي حممد  سقيقاي حممد  وم�س وم�سقيقاي حممد  قيقاي حممد  س�س� 1943 �سنة  مات يف 

س�حداث الأليمة واحلزينة، قد نزلت علينا ك�س�حداث الأليمة واحلزينة، قد نزلت علينا ك�س�اعق  إىل الياإىل الي�إىل الي�إىل الي�م. كانت هذه ال أثر اأثر أثر  أي اأي أي  يظهر له 

�ي ي�ي ي��سف بالرباط. غري ان باقي  �لية م�لية م�ل أن تثنيني على متابعة درا�ستي بثاناأن تثنيني على متابعة درا�ستي بثان�أن تثنيني على متابعة درا�ستي بثان�أن تثنيني على متابعة درا�ستي بثان� متتالية، وكادت 

�ين على الع�ين على الع�دة اىل مقاعد الدرا�سة. لقد حتملت امي بجلد، ونحن معها،  �جع�جع� جعسجعس سافراد العائلة �سافراد العائلة �

يف نف�س ال�سنة دون ان نعرف  طفى، لكن اختفاء اخي عبد سطفى، لكن اختفاء اخي عبد سطفى، لكن اختفاء اخي عبد ال�سالم  سدفن ابنيها حممد وم�سدفن ابنيها حممد وم�

�ريه، ه�ريه، ه� الذي خلف لدينا جرحا غائرا. ريه، هسريه، هس سم�سم�

ي عبد الرحمن يعانق والدته احلاجة فاطمةشي عبد الرحمن يعانق والدته احلاجة فاطمةشي عبد الرحمن يعانق والدته احلاجة فاطمة شنة �شنة � نة �شنة �ش ش �ش � بعد غياب دام 15



3031

اأخي عبد ال�شالم �شحية االختفاء الق�شري

كان اأخي عبدال�سالم م�ظفا بنكيا ولديه ولع كبري بامل��سيقى الأندل�سية، حيث �سكل مع 

جمم�عة من امل��سيقيني الن�اة الأوىل ملجم�عة التم�سماين. واأثناء �سهراتهم الليلية، كان ميتد 

اآنذاك، التي كانت  بهم النقا�س اإىل الق�سايا ال�سيا�سية، ويتم الرتكيز على اأحداث ال�ساعة، 

تتناولها اأغلب ال�كالت وال�سحف. يف مقدمتها م�سري احلرب العاملية الثانية، ومن �سيخرج 

م��سيليني.  بقيادة  واإيطاليا  هتلر،  بقيادة  اأملانيا  ت�سم  التي  املح�ر  دول  هل  منت�رسا،  منها 

واإ�سبانيا بقيادة فرانك�، اأم دول التحالف بقيادة اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا.

دول  مع  التعاطف  الب�سطاء ه�  املغاربة  اأغلبية  لدى  الفرتة،  تلك  الغالب، يف  الجتاه  كان 

املح�ر، كرد فعل �سد الحتالل الفرن�سي للمغرب. وكان رفاق عبد ال�سالم يف مناق�ساتهم 

يعربون عن هذا الراأي ال�سائد امل�ساند لتلك الدول، فيما كان اأخي يتحداهم وي�ؤكد لهم اأن 

الن�رس يف النهاية �سيع�د للحلفاء. 

ويبدو اأن م�قفه هذا، و�سل اإىل الأجهزة الإ�سبانية، التي قامت باختطافه. علما اأنه خالل 

�سنة 1943، كانت قد قامت الدولة الإ�سبانية باحتالل مدينة طنجة و�ستمها لنف�ذ احتاللها 

ل�سمال املغرب، مما مكنها من ب�سط �سلطتها للقيام بالعديد من النتهاكات بدون رقابة. 

املت�فى، جمه�دات  الأب  مع غياب  اأمي،  فبذلت  املختفني،  اأخي يف عداد لئحة  اأ�سبح 

جبارة ملعرفة م�سري ابنها، اإىل اأن �ساءت ال�سدف، اأن تخربها اإحدى جاراتنا، اأنها �ساهدت 

عبد ال�سالم على منت �ساحنة ع�سكرية اإ�سبانية، مرتديا زي ال�سجن مع العديد من ال�سجناء 

مبنطقة واد لو، �سمال تط�ان. 

امل�ساجني  نقل  ال�سجنية، عرب  العق�بة  بتنفيد  تق�م  اآنذاك  �سلطات الحتالل          كانت 

لال�ستغال يف اأعمال �ساقة خمتلفة. هكذا ا�ستطاعت هذه اجلارة التعرف على اأخي، لأنها كانت 

وهي  للبيع،  وعر�سها  ال�سلع  املتمثلة يف جلب  مهنتها  بحكم  تط�ان،  اإىل  من طنجة  تنتقل 

ال�سنني ول تزال  ا�ستفحلت مع مرور  الفرتة، وا�ستمرت، بل  ابتداأت منذ تلك  التي  الظاهرة 

تعاين منها العديد من الن�ساء املغربيات بال�سمال اإىل الي�م.

ا�ستطاعت العائلة حتديد ال�سجن الذي ي�جد به اأخي عبد ال�سالم، والذي مل يكن �س�ى 

�سجن واد لو. فكانت اأمي تتنقل اأ�سب�عيا اإىل ذلك ال�سجن يف حماولة لزيارة ابنها حمملة 
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بقفة ت�سم بع�س الأكل وبع�س الأغرا�س، دون اأن تتمكن من روؤيته ول� مرة واحدة. حيث 

كانت ت�سلم القفة للحار�س الذي يت�ىل نقلها اإليه. 

ا�ستمرت هذه ال��سعية فرتة من الزمن اإىل اأن اأخربها احلار�س اأن ابنها انتقل اإىل عف� الله، 

ول داعي للع�دة مرة اأخرى. دون اأن تتاأكد العائلة هل انتقل حقا اإىل عف� الله اأم اأنهم نقل�ه 

اإىل �سجن اآخر، فانقطعت اأخباره ب�سفة نهائية. وقد را�َسْلُت ال�سلطات الإ�سبانية ،يف نهاية 

القرن املا�سي، يف �ساأن ملف اأخي عبد ال�سالم دون الت��سل اإىل اأي نتيجة مع كامل الأ�سف. 

فظلت ذكرى اأخي عبد ال�سالم تدمي قلب والدتي اإىل اأن انتقلت اإىل رحمة الله.
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هو�س ال�شحافة

ي النف�س باأن ي�سبح اأ�ستاذا، حيث انتقل اإىل مدينة الرباط يف  كان اأخي م�سطفى ُيـَمنِّ

الثالثينيات من القرن املا�سي ليتابع درا�سته بثان�ية م�لي ي��سف، وبعد فرتة زمنية دامت 

ب�سع �سنني، قرر التخلي عن مهنة التدري�س بعد اأن اكت�سف ه��سه بال�سحافة. فغادر الرباط 

عائدا اإىل طنجة للبحث عن عمل يف ميدان العالم، حيث التحق باإحدى املطابع املخت�سة 

يف طباعة ال�سحف واملجالت.

كانت املطبعة حتمل ا�سم »اإرول« Erola، وه� ا�سم �ساحبها. ونظرا ل�سطارة اأخي، وتف�قه 

يف ا�ستعمال ال��سائل والتقنيات احلديثة اآنذاك وجديته يف العمل، اأ�سبح عن�رسا اأ�سا�سيا يف 

ُب عن العمل، بحكم اأنه كان  ِ ت�سيري تلك املطبعة، وكلما ح�سل له نزاع مع �ساحبها، كان ُي�رسْ

الخت�سا�سي ال�حيد الذي كانت لديه دراية باأ�رسار وبرجمة ت�سغيلها. 

وقد عاينت، يف العديد من املرات، كيف كان ياأتي �ساحب املطبعة اإىل البيت للتفاو�س 

مع اأخي، بل والت��سل اإليه للع�دة اإىل العمل. وعندما كان اأخي م�سطفى يتم�سك مب�قفه، كان 

يلجاأ رب العمل اإىل والدي، طالبا و�ساطته لل�سغط على م�سطفى لإيقاف الإ�رساب.

اجلرائد  على  الطالع  اإمكانية  جميعا  لنا  اأُتيحت  باملطبعة،  م�سطفى  اأخي  عمل  بف�سل 

واملجالت من خمتلف اللغات. ومنذ ذلك الزمن، تر�سخت لدي عادة الطالع على اجلرائد، بحيث 

اأ�سبحت غرفتي م�ست�دعا للعديد من ال�سحف واملن�س�رات بالإ�سبانية والإجنليزية والفرن�سية 

.»la dépêche marocaine« اإ�سافة اإىل الإيطالية، واأذكر جيدا من بينها جريدة فرن�سية ا�سمها
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االمتحان االأول

يقتنيها، ويل معها  التي  اأو  التي يطبعها  ال�سحف  بالعديد من  اأخي يزودين  هكذا، كان 

حادثة طريفة، كانت وراء اأول اإهانة اأتلقاها يف حياتي. كان ذلك اأثناء احلرب الإ�سبانية، حيث 

ترك اأخي جريدته ف�ق املائدة، بعد اأن تناول فط�ره. 

لينزل اأبي يف تلك الأثناء ويتناولها بدوره. فخطر ل�الدي اأن يخترب معل�ماتي ومدى فهمي 

اآنذاك، فبادرين �سائال  ال�سهادة البتدائية  اأقراأ، حيث كنت قد ح�سلت على  ملا  وا�ستيعابي 

عما ه� مكت�ب يف هذه اجلريدة. واأمام عن�رس املفاجاأة، ارتبكت، فلم اأوفق يف اجل�اب، كان  

عن�ان يفيد اأنه »قام اجلرنال فرانك�«، فرتجمت اجلملة قائال ل�الدي: »قام اجلرنال الفرن�سي«. 

فغ�سب مني، معقبا: »اأهذا ما تعلمته يف ال�سهادة البتدائية، اأنا مل اأطالبك بالرتجمة، بل بقراءة 

الن�س كما ورد، و�ساأفهم معناه ل�حدي«.

كانت تلك اأول اإهانة اأتلقاها يف حياتي، وكان هذا الختبار من الأب لبنه، الذي رغم عدم 

ن لدي َحْزم، يق�م اأ�سا�سا  ت�فقي فيه، حافزا مهما يف م�سريتي العلمية والعملية، بحيث تَك�َّ

على اأن الرتكيز يف القراءة واملطالعة ه� ال�سبيل اإىل فهم وا�ستيعاب ما اأقراأ والطريقة املثلى 

لتجنب اخللط بني املفاهيم ومعانيها.

مات اأخي م�سطفى رحمه الله وه�ل يزال يف ريعان �سبابه، وكان عمله باملطبعة واحتكاكه 

الر�سا�س، يحت�ي على  كان  ال�سل.  بداء  اإ�سابته  وراء  رئي�سيا  �سببا  الر�سا�س  مبادة  الدائم 

مت�فرا يف  يكن  مل  الدواء  اأن  ومبا  الأحرف.  �سناعة  اأ�سا�سية يف  مادة  وهي  �سامة،  مك�نات 

اأخي،  الدولية، فقد تعذر عالج  اآنذاك، مبن فيهم املقيم�ن مبدينة طنجة  متناول كافة املغاربة 

لينتقل اإىل دار البقاء.
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طنجة الدولية

كانت تتمتع مدينة طنجة بطابع خا�س يختلف متاما عن باقي مناطق ومدن املغرب، �س�اء 

امل�ستعمرة من قبل فرن�سا اأو من قبل اإ�سبانيا. كانت مدينة دولية مبعنى الكلمة، تتعاي�س فيها 

تان اإ�سبانيا وفرن�سا، 
َ
خمتلف الأجنا�س. ونظرا لطابعها الدويل، ذاك، قامت الدولتان املُ�ْسَتْعِمر

وبع�س الدول العظمى باإن�ساء مراكز اإدارية خا�سة بها، لأغرا�س �سيا�سية واقت�سادية واإدارة 

�س�ؤون م�اطنيها بالإ�سافة اإىل ماآرب اأخرى.  

مع  يتفاهم�ن  اأ�سبح�ا  وجيزة، حيث  زمنية  فرتة  ال��سع يف  هذا  مع  الطنجاوي�ن  تاأقلم 

ه�ؤلء الأجانب باختالف لغاتهم، بل اأ�سح�ا يتفنن�ن يف اإتقان اللغات الأجنبية، كالفرن�سية 

والإ�سبانية والإجنليزية والإيطالية. 

وم��سيقى  و�سينما  الفن�ن من م�رسح  لعر�س خمتلف  الن�ادي  من  العديد  انت�رست  كما 

وغريها، ومت فتح وكالت بنكية ومراكز ل�رسف العمالت النقدية وفتح خمتلف اأن�اع املتاجر 

واملطاعم واملخابز. 

فعلى �سبيل املثال، جتد يف هذا احلي املخبزة التي حت�رس اخلبز واحلل�يات  على الطريقة 

الفرن�سية، ويف حي اآخر، هناك خمبزة تنتجه على الطريقة الإيطالية واأخرى على الطريقة 

الإ�سبانية وهكذا. كان هذا املزيج يرتك اآثاره يف حياة النا�س وثقافتهم، على م�ست�ى املاأكل 

وامللب�س وال�سل�ك.

الب�سيطة  منها  �س�اء  الأجنبية،  العمالت  للعديد من  الي�مي  التداول  عادة  اإىل  بالإ�سافة 

الإ�سبانية اأوالفرنك الفرن�سي اأواجلنيه الإ�سرتليني اأوالدولر الأمريكي، وغريها من العمالت، 

التي كان يتعامل بها النا�س لقتناء م�سرتياتهم، دون احلاجة اإىل حت�يلها اإىل العملة املغربية 

التي مت اإلغاوؤها ب�سفة نهائية �سنة 1938. 

املختلفة  املحاكم  من  العديد  هناك  كانت  فقد  الق�سائية،  امل�ؤ�س�سات  يخ�س  ما  يف  اأما 

اجلن�سية، خا�سة بالن�سبة ملمثلي البعثات الأجنبية. بحيث ت�جد هناك حماكم دولية للتقا�سي 

اأ�سبحت  اأنه  الق�ل،  ميكن  للنق�س.  وحماكم  ال�ستئناف  حماكم  وهناك  الأوىل،  الدرجة  يف 

بطنجة دويالت قائمة بذاتها. 

يتعلق  ما  يف  اأما  الدولية.  الأج�اء  هذه  و�سط  ب�سال�سة  يتعاي�س  املغربي  امل�اطن  فكان 

بتقا�سي امل�اطنني املغاربة فقد كان خا�سعا مل�س�ؤولية املندوب املمثل الدائم للملك وخلفائه، 
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يتمتع  كان  الذي  البا�سا  هناك حمكمة  كانت  واملقدم. حيث  والقا�سي  البا�سا  اإىل  بالإ�سافة 

ب�سلطة الف�س يف نزاعات املتقا�سني. والأمر الذي كان مثريا حقا، ه� ذلك الت�سامح ال�سائد 

بني اجلميع، بحيث كانت كل هذه الف�سيف�ساء املختلفة واملتعددة اجلن�سيات تتعاي�س يف ج� 

من التعاون والتفاهم فيما بينها.

وكان  املاعز،  رعي  متتهن  اإ�سبانية  جالية  هناك  كانت  اأقطنه،  كنت  الذي  احلي  يف  مثال، 

الذي  الدافئ  باحلليب  ال�سكان  ليزودوا  بعدد من الأحياء،  الباكر  ال�سباح  اأفرادها ميرون يف 

تدره قطعانهم. 

ورافعة  التقليدية  ال�طنية  مالب�سها  مرتدية  اخلا�سة،  باأعيادها  حتتفل  جالية  كل  وكانت 

احتفالتها.  الأخرى يف  اجلن�سيات  باقي  م�ساركة  مع  الإقليمية،  والأعالم  ال�طنية  اأعالمها 

الف�ارق اجلن�سية والثقافية  اأج�اء عاملية وحميمية، امنحت فيها  كانت طنجة تعي�س، حقيقة 

وغريها. وه� التعاي�س الذي كانت تعكره، من حني لآخر، بع�س النزاعات التي تن�سب بني 

بع�س الأطراف. 

مثال، اأثارت احلرب الإ�سبانية يف الثالثينيات �رساعا كبريا بني م�ؤيدي فرانك� ال�طنيني، 

بع�س  ا�ستعمال  درجة  اإىل  بينهم  حتتد  ال�رساعات  كانت  بحيث  اجلمه�ريني.  ومعار�سيه 

باإ�سبانيا،  املعركة  اأر�س  اىل  للت�جه  ال�ساحنات  ب�ا�سطة  بالتنقل  يتباه�ن  وكان�ا  الأ�سلحة، 

لالنخراط يف القتتال الدائر بني الطرفني. لدرجة اأننا ع�سنا نحن يف طنجة اأج�اء هذه احلرب، 

كما عا�سها ال�سعب الإ�سباين، حيث كانت اجلالية الإ�سبانية منق�سمة اإىل تيارين، ال�طنيني 

واجلمه�ريني. كان كل طرف يتحم�س لرفع �سعارات اجلهة التي ي�ساندها.

 يف هذه الج�اء اكت�سفت فيها لأول مرة الن�سيد الأممي للطبقة العمالية يف مدينة طنجة، 

حينما كان منا�رسوا اجلمه�ريني ين�سدونه بحما�س فائق، وهم ينطلق�ن يف �ساحنات مت�جهني 

نح� امليناء، لمتطاء الب�اخر التي تقلهم نح� جبهة القتال يف اإ�سبانيا. وكان بع�س املغاربة 

يتحم�س�ن لاللتحاق باأحد طريف ال�رساع.

انفتاح  يف  ت�ساهم  واللغات،  اجلن�سيات  وتعدد  بالنفتاح  امل��س�مة  الأج�اء  هذه  كانت 

وينفتح�ن  الثقافات  خمتلف  من  يتغذون  كان�ا  الذين  طنجة  مدينة  �سكان  لدى  الذهنية 

على الأفكار احلديثة، الأمر الذي اأثر يف �سل�كياتهم وحياتهم الي�مية. كما كانت اجلاليات 

وم�ا�سمهم  باأعيادهم  الحتفال  يف  املغاربة  امل�اطنني  ت�سارك  اجلن�سيات،  املتعددة  الأجنبية، 

الف�سلية، التي يتفنن�ن ويبدع�ن يف اإحيائها، كاأج�اء رم�سان وعيد الأ�سحى وغريها.
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من البوغاز اإىل مراك�س.. ومعابر املراقبة

كان احل�س�ل على ال�سهادة البتدائية يف نهاية الثالثينيات يعترب اإجنازا هاما، ويفتح اأمام 

احلا�سل عليها اأب�اب ال�ظيفة العم�مية، لأن اأعمار اأغلبية التالميذ، كانت اآنذاك تقرتب من 

الع�رسين �سنة، وكنا اأقلية تقل اأعمارنا عن 14 �سنة.

1936 كانت لدي رغبة لإمتام درا�سة  �سنة  البتدائية،  ال�سهادة  امتحانات  عند جناحي يف 

ال�سلك الثان�ي بثان�ية م�لي ي��سف بالرباط، ومما زاد من هذه الرغبة اإحلاح وت�سجيعات اإخ�تي 

على حتقيقها. ولكي اأمتكن من متابعة درا�ستي، كان من ال�رسوري احل�س�ل على منحة درا�سية 

ت�سمن يل ماأوى اآمنا بداخلية الثان�ية، التي جرت العادة اأن متنح ب�سكل تلقائي لكل حا�سل 

اأنه تقرر يف تلك ال�سنة،  على تلك ال�سهادة، مبجرد اأن يتقدم بطلب عادي يف هذا ال�ساأن. اإل 

اإجراء مباراة لطالبي املنحة الدرا�سية، وبالفعل �ساركت يف اجتيازها، وبالرغم من اأنني كنت من 

�سمن الأوائل، فقد ُرف�س طلبي بحجة اأن وثائق امللف تت�سمن مهنة والدي، على اأ�سا�س اأنه 

من »املالك«. لأنه بالإ�سافة اإىل البيت الذي كنا ن�سكنه، كان اأبي ميلك بيتا اآخرا، ي�ؤجره لإدارة 

امل�ارد العامة التي كانت ت�ستعمله كمدر�سة، وفيها تلقيت درا�ستي بالتعليم الأوىل.

اأثار قرار الرف�س ذاك حفيظة مندوب اإدارة التعليم بطنجة، خا�سة عندما لحظ اأن لئحة 

الذي خلف  الأمر  الغرب،  منطقة  املالكني يف  وكبار  القياد  اأولد  من  العديد  ت�سم  املقب�لني 

لديه م�جة من الغ�سب، حيث كتب ر�سالة احتجاج اإىل مدير التعليم الثان�ي امل�س�ؤول عن 

ت�زيع املنح ال�سيد »ل��سيان باي Lucien PAYE«، مت�سائال كيف ميكن اأن تعترب اإدارته طفال، 

اإمتام  رغبة يف  ولديه  والده،  فقد  تلميذ جمتهد  احلقيقة جمرد  وه� يف  ملي�نريا،  الأب  يتيم 

درا�سته.  قائال »بقراركم اجلائر هذا، اأ�سدرمت عليه حكما بعدم متابعة درا�سته الثان�ية«. 

فا�سطر ال�سيد »ل��سيان باي« اأمام هذا الإحلاح اأن يراجع قراره، لكن دون اأن ي�سجل عليه 

اإمكانية ملتابعة درا�ستي بثان�ية  اأي  تراجع ما. فقد اأخرب مندوب التعليم بطنجة بعدم وج�د 

م�لي ي��سف بالرباط، ولكن اإذا اأردت الت�جه اإىل مدينة مراك�س، فال مانع يف ذلك. ودون اأن 

ي�ست�سري معي ال�سيد املندوب رد عليه قائال، اإنني م�ستعد للذهاب اإىل اأية وجهة يختارونها. 

هكذا، وجدت نف�سي يف �سن طف�لة مبكرة، اأنتقل وحيدا من مدينة طنجة اإىل مراك�س 

ملتابعة درا�ستي يف املرحلة الثان�ية.
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 اجتياز العديد من العراقيل الإدارية، كاحل�س�ل على ج�از 
َّ
قبل بداية الرحلة، كان َعَلي

مغادرة  يت�سنى يل  طنجة، حتى  الإ�سبانية يف  العامة  القن�سلية  من  التاأ�سرية  وطلب  ال�سفر 

طنجة ثم عب�ر املنطقة ال�سمالية اخلا�سعة للنف�ذ الإ�سباين. ثم احل�س�ل على تاأ�سرية ثانية من 

القن�سلية العامة الفرن�سية، لأمتكن من عب�ر املناطق اجلن�بية التي كانت ترزح حتت احلماية 

الفرن�سية. ويف ي�م ال�سفر، كان علي اأن اأقف على الأقل اأمام اأربعة �سبابيك يف نقاط املراقبة، 

لأختم ج�از �سفري من طرف ال�سلطات الأمنية، واأن اأفتح حقائبي اأربع مرات اأخرى للتفتي�س 

من طرف املراقبة اجلمركية. 

ب�سفة  والتفتي�س  للمراقبة  اأخ�سع  واأنا  بالإهانة  �سع�ر  ينتابني  كان  �سني،  �سغر  ورغم 

متكررة، من طرف اأجانب وبطريقة �سلط�ية، مما دفعني لطرح العديد من الأ�سئلة على نف�سي، 

ح�ل امل�سايقات التي كانت ت�اجهني، فقط من اأجل التنقل لغر�س اإمتام درا�ستي الثان�ية يف 

بلدي ووطني املغرب.

كما كنت اأت�ساءل ح�ل تق�سيم الرتاب ال�طني بني ق�تني اأجنبيتني. طبعا، مل ي�سعفني �سني 

التي كانت راودتني، لكنها ظلت  الأ�سئلة تلك  العديد من  ب�سكل دقيق عن  اآنذاك لالإجابة 

�ساكنة بداخلي. 

ومع تنامي ال�عي، بداأت اأتلم�س اأج�بة ملا يحدث، ح�ل ال�ستعمار، وح�ل التفريط يف 

وحدة الرتاب ال�طني، وح�ل عرقلة حرية التنقل، وح�ل احلق يف التمدر�س واأخريا ح�ل 

اإىل  والإ�رساب  والحتجاج  بال�ستنكار  بدءا  التجاوزات،  كل  ومناه�سة  املقاومة  يف  احلق 

املقاومة.
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تنوع اللهجات

بعد رحلتي، بط�ل م�سافتها و�سع�بة م�سالكها، من طنجة اإىل مراك�س، اعرت�ستني اأول 

يف  �س�اء  زمالئي،  ت�ا�سل  �سكل  من  تعجبت  حيث  و�س�يل،  من  الأول  الي�م  منذ  �سع�بة 

اإما من مدينة  الثان�ية. فقد كان�ا جميعا  املبيت يف داخلية  اأتقا�سم معهم  الذين  اأو  الق�سم، 

مراك�س اأو من منطقة �س��س، بينما كنت ال�حيد القادم من طنجة، خمتلفا بلهجتي ال�سمالية، 

ال�ا�سحة لدى زمالئي، والتي كانت تثري لديهم ال�ستغراب وال�سحك يف  الرنة غري  ذات 

غالب الأحيان. 

وكان اإح�سا�سي مماثال عند �سماعي لهجتهم. مل يكن هذا ال�ستغراب وال�سحك يندرج 

يف باب ال�ستخفاف اأو التهكم على الأخر، بل كان من باب الف�س�ل والبحث واملعرفة. فقد 

كان زمالئي يكت�سف�ن لأول مرة اللهجة ال�سمالية، وكانت كلمة »القالينة«، اأي الأرانب، تثري 

لديهم م�جة من ال�سحك. وبالن�سبة يل، كنت اأ�سمع لأول مرة عبارة »ْدُروْك« املراك�سية )اأي 

الآن(، وه� ما اأثار لدي ال�سحك نف�سه.

يف تلك املرحلة، كانت املناطق واجلهات ل تزال منغلقة على نف�سها، ب�سبب عدم انت�سار 

و�سينما  وم�رسح  وتلفزة  اإذاعة  من  الت�ا�سل  و�سائل  وانعدام  النقل  و�سائل  و�سعف  الطرق 

الف�ارق  وحم�  والختالط  التمازج  يف  اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  التي  الأدوات،  من  وغريها 

اللهجاتية... اإلخ.
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تنظيم اأول اإ�شراب

ن�سجت، يف فرتة وجيزة عالقة �سداقة مع العديد من الزمالء التالميذ، كما �ساهمت يف 

تنظيم اأول اإ�رساب يف الثان�ية، ومل يكن �سيا�سيا، بل كان احتجاجا على قرار ظامل �سادر 

َق على ِقْطعة من  عن املراقب العام الذي اأراد اأن يعاقب كافة التالميذ بدع�ى اأن اأحدهم َب�سَ

اخلبز. وقد رف�سنا حمتجني �سد هذه العق�بة، م�ؤكدين اأنه لن يتجراأ اأي مغربي اأن يب�سق على 

قطعة من اخلبز، وهذا اأمر مرت�سخ يف تقاليدنا وثقافتنا، خا�سة يف تلك املرحلة. 

بعد التاأكد من الأمر، ات�سح اأن امل�سكل يتعلق بقطعة �سغرية من امللح مل يتم ذوبانها كلية 

 يفَّ اآنذاك، 
َ
ر داخل العجينة، فطفت على �سطـح اخلبز وَبَدْت كاأنها ب�سقة. لكن ال�سيء الذي اأَثَّ

َدان Deverdan«، الذي كنت ول اأزال، اأكن 
ْ
ه� العتاب الذي تلقيته من املدير ال�سيد » ُدوِفر

له احرتاما كبريا، ، حيث خاطبني م�جها كالمه اإيل، كما ل� اأنني امل�س�ؤول عما حدث،  قائال: 

اأن تعبئ�ا كل املدر�سة مبا فيها تالميذ  اأن حتتج�ا �سد قرار غري من�سف، ولكن  »من حقكم 

الآخرين  اأمام  ال�سبل  تفتح�ن  فاأنتم  املدر�سة،  يف  اإ�رساب  باأول  للقيام،  البتدائية  الأق�سام 

م�ستقبال، الذين كلما اأرادوا الحتجاج �سي�سن�ن اإ�رسابا«.

والعطل  الأ�سب�عية  العطلة  واأثناء  مراك�س  مدينة  يف  للدرا�سة  متابعتي  طيلة  نق�م،  كنا 

ونتج�ل  ي��سف  ابن  كلية  بزيارة  نق�م  كنا  كما  اإىل �س�احيها.  برحالت  الأخرى،  املدر�سية 

ب�س�ارع املدينة، وغالبا ما كنا منر اأمام اإقامة البا�سا الكالوي الذي كان يحكم مدينة مراك�س 

ممار�سته  كيفية  عن  الأ�سداء  من  العديد  ت�سلنا  كانت  حيث  حديد،  من  بقب�سة  ون�احيها 

لل�سلطة كبا�سا، وق�ساوته التي كان يتحدث عنها اجلميع. 

فكنت اأقارن بني هذا ال�سل�ك الذي يطبع �سلطة التهامي الكالوي مع ال�سل�ك الذي كان 

ميار�سه املندوب بن عبد القادرالتازي مبدينة طنجة، �س�اء التازي الأب اأو التازي الإبن الذي 

ورث عن اأبيه هذا املن�سب، فقد كان يعامل النا�س باإن�ساف واحرتام، ويعطي لكل ذي حق 

حقه. حتى يف احلالة التي يعم فيها الت�تر والقمع اأغلبية اأنحاء املغرب، ظلت طنجة يف مناأى 

عن هذه الظ�اهر. 

النتائج  الإعالن عن  بعد  ال�سنة  نهاية  اأنه يف  لدرجة  ال�ساحرة  اآ�رستني جاذبية مراك�س 

اأنك  ال�سنة ومبا  الي��سفي، لقد جنحت هذه  ال�سيد  ال�سيد املدير قائال: »  النهائية، ا�ستدعاين 

من طنجة وللتخفيف عنك من ط�ل امل�سافة �ساأبعث مبلفك اإىل الرباط ملتابعة درا�ستك بثان�ية 

م�لي ي��سف ابتداء من ال�سنة القادمة«.
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�سكرت له ح�سن عنايته واأبديت رغبتي يف م�ا�سلة متابعة درا�ستي مبدينة مراك�س التي 

ا�ستاأن�ست بها وارحتت للم�ست�ى الدرا�سي اجليد فيها. وكم كنت �سعيدا عندما اقنعت ال�سيد 

املدير بالبقاء يف مراك�س، حفاظا على العالقات الإن�سانية وال�سداقات التي ربطتها مع العديد 

�سي�سبح  الذي  بنهيمة  املثال، ل احل�رس، حممـد  �سبيل  منهم على  اأذكر  الذين  الزمالء،  من 

وزيرا للخارجية، وال�سيد حممـد ال�سياظمي وقد اأ�سبح اأ�ستاذا مرم�قا واأمينا عاما للربملان. 

الدرا�سة  طاولة  معا  نقت�سم  كنا  الذي  ب��ستة  احممـد  والأ�ستاذ  )وهم كرث(،  �سكريج  وعائلة 

طيلة ال�سنة الأوىل، قبل اأن نفرتق لأنه انتقل يف ال�سنة الثانية ملتابعة درا�سته بفا�س، غري اأننا 

�سنلتقي لحقا، ح�ل ملفات وطنية وحلظات تاريخية، كان اأبرزها ميالد الكتلة الدميقراطية يف 

بدايات الت�سعينيات من القرن املا�سي.

م�شوؤول طاولة الطعام 

اأثناء متابعة درا�ستي الثان�ية، �س�اء يف مراك�س اأو الرباط كانت منحتي الدرا�سية تخ�ل 

يل ال�ستفادة من الق�سم الداخلي للثان�ية من مبيت وماأكل. وكانت قاعة الطعام تت�فر على 

م�ائد كبرية يلتف ح�لها التالميذ لتناول ال�جبات الغذائية الثالث، وجرت العادة اأن تنتخب 

كل طاولة تلميذا كم�س�ؤول عن الطاولة. ومن �سمن مهامه الأ�سا�سية احلر�س على تق�سيم ما 

يحتاج للق�سمة ِبَعْدل واإن�ساف كاحلل�يات وبع�س الف�اكه وال�ساي، ويف بع�س الأحيان اللحم 

والدجاج، وبا�ستمرار كان زمالئي يكلف�نني بالقيام بهذه املهمة. كما كان احلار�س الذي يق�م 

مبراقبة قاعة الن�م، يطلب مني اأن اأن�ب عنه كلما ا�سطر للغياب.
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بن بركة واال�شتقطاب ال�شيا�شي

�سهادة  لنيل  وحت�سريا  ي��سف،  م�لي  بثان�ية  درا�ستي  لإمتام  الرباط  اإىل  ع�دتي  عند 

وكان  ال�طنية  للحركة  ال�سابة  الأطر  اأحد  الفرتة  تلك  يف  بنربكة  املهدي  كان  الباكال�ريا، 

اأ�ستاذا للريا�سيات بثان�ية غ�رو Lycée Gouraud، كما كان اأ�ستاذا لنف�س املادة باملدر�سة 

امل�ل�ية التي كان فيها الأمري م�لي احل�سن واأ�سدقاوؤه من تالميذه.

ر فينا بنربكة بن�ساطه وحركيته الدائمة، وكان يزورنا بني الفينة والأخرى. ولقد ح�رسنا  اأَثَّ

تر�سحه لرئا�سة جمعية »قدماء ك�ليج م�لي ي��سف«، التي كان مناف�سا له فيها ال�سيد ر�سيد 

يرمز  بنربكة،  املهدي  كان  فيما  الرباطية،  والب�رج�ازية  املخزنية  التقاليد  ميثل  الذي  ملني، 

للجيل اجلديد لل�طنيني املنحدرين من الأو�ساط ال�سعبية، وكممثل للقيادة اجلديدة للحركة 

ال�طنية.

فاز املهدي يف هذه النتخابات، وعمل على اأن تك�ن له �سبكة وا�سعة ومت�سعبة من اجليل 

اجلديد، حيث كان يعمل على �سم العديد من هذه الأطر وي�سجعهم على النخراط يف العمل 

ال�سيا�سي ال�طني، ون�رس اأفكار احلداثة لدى ه�ؤلء. مثلما كان يحثهم على الن�سال من اأجل 

التحرر والنعتاق.

كنت يف �سنة 1943، من �سمن ال�سباب الذين ا�ستدعاهم املهدي بنربكة، اإىل بيت والدته 

ومما  ال�سيا�سية.  اأفكاره وخططه  علينا  ليعر�س  اجلزاء(،  )حي  بالرباط  »الكزا«  بحي  امل�ج�د 

اأثار انتباهي، طريقة عمله يف ذلك البيت، بحيث كانت هناك ثالث غرف يف الطابق الأر�سي 

وثالث غرف يف الطابق الف�قي. 

ولحظنا كيف اأن املهدي حدد م�عدا حل�ايل خم�س جمم�عات دفعة واحدة، حيث كان 

يجتمع مع كل واحدة منها يف اإحدى هذه الغرف، فيق�م بعر�سه للمجم�عة الأوىل، ثم ينتقل 

عرو�سه،  باقي  لإلقاء  املجم�عات  باقي  اإىل  ثم  اآخر،  م��س�ع  يف  ليناق�سهم  الثانية  للغرفة 

تقدمي  ويت�ىل  الأوىل  املجم�عة  على  العر�س  باإلقاء  يق�م  مثال   . ْ َبنيِّ ون�ساط  فائقة  بحي�ية 

ال�ساي للثانية، وهكذا حتى ي�دع كافة املجم�عات كل منها على انفراد.

اأثارنا يف الرجل هذا احل�س التنظيمي والديناميكية وقدرته على احل�ار وطرح الأ�سئلة، مما 

يجعلك تنبهر اأمام هذه الطاقة العالية والفكر املتن�ر. وعندما ي�سعر اأنه ا�ستطاع اأن ي�ؤثر على 

خماطبيه، ي�ستقطبهم يف مرحلة م�الية اإىل الدخ�ل نهائيا اإىل �سف العمل ال�سيا�سي ال�طني. 
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وتت�ج هذه املرحلة باأداء اليمني على امل�سحف الكرمي. هكذا، يف �سهر دجنرب 1943، اأديت 

الق�سم، اأنا وجمم�عة من رفاقي يف ثان�ية م�لي ي��سف، كاإعالن على انخراطنا داخل حزب 

ال�ستقالل. �سهرا بعد ذلك الق�سم، مت الإعالن على تقدمي وثيقة املطالبة بال�ستقالل يف 11 

يناير 1944. كان الق�سم طبعا ين�س على ال�فاء  للدين و لل�طن وللملك، وعلى الحتفاظ 

باأ�رسار احلزب وعدم ك�سف تنظيماته.
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�شريبة الن�شال.. الطرد والت�شرد

بعد ت�قيع وثيقة املطالبة بال�ستقالل يف 11 يناير 1944، قمنا بت�زيع ن�سخ منها داخل 

ثان�ية م�لي ي��سف ل�رسح م�سامينها لزمالئنا التالميذ. وخالل نف�س الفرتة، كنا نت��سل 

ي�ميا مبن�س�رات حزبية تعك�س خمتلف ردود ال�سعب املغربي ح�ل هذه ال�ثيقة، وت�ستعر�س 

اأ�سداء التظاهرات امل�ؤيدة لها يف خمتلف اأنحاء املغرب. 

كنا نتداول ي�ميا هذه الأحداث التي ا�ستمرت لغاية 29 يناير 1944 حيث اأقدمت �سلطات 

احلماية على اعتقال قيادة حزب ال�ستقالل، وكان رد فعل �ساكنة الرباط اخلروج يف مظاهرات 

حا�سدة ب�ساحة امل�س�ر اأمام الق�رس امللكي احتجاجا، على ت�رسفات ال�سلطات ال�ستعمارية.

الن�سمام  وقررنا  بيننا  فيما  ب�رسعة  تداولنا  املظاهرة،  هذه  انطالق  بنباإ  ت��سلنا  مبجرد 

مبنع  القا�سي   ،»Roux »رو  ال�سيد  للثان�ية  العام  املراقب  قرار  بذلك  ين  ُمَتَحدِّ للمتظاهرين، 

التالميذ الداخليني من مغادرة الثان�ية. واأمام اإ�رسارنا، حاول منعنا بال�ق�ف اأمام الباب فاحتا 

ذراعيه للحيل�لة دون خروجنا. لكن عزميتنا كانت اأق�ى، وحدث ما مل يكن يف احل�سبان، اإذ 

نتج عن تلك امل�اجهة ك�رس يف ذراع ال�سيد املدير دون ق�سد اأو تعمد، وه� حادث ي�ؤ�سف له.

اأمامنا،  م��سدة  الثان�ية  اأب�اب  لنجد  بالداخلية،  لاللتحاق  عدنا  املظاهرة  انتهاء    بعد 

معنا  التي غادرت  العنا�رس  لأن من �سمن  عليه.  نح�سد  م�قف جد حرج ل  مما و�سعنا يف 

داخلية املدر�سة، التالميذ الذين يتابع�ن درا�ستهم يف املرحلة البتدائية، وينام�ن بداخليتها 

واأعمارهم ل تتجاوز ع�رس �سن�ات، وعددهم ل ي�ستهان به. 

كانت اأعمارنا، ترتاوح ما بني ع�رس وع�رسين �سنة، والأغلبية ال�ساحقة تنحدر من مدن 

بعيدة، ولي�س لدينا اأقارب بالرباط، ول نت�فر على اإمكانيات مادية لاللتحاق بعائالتنا. فكان 

اأول ما فكرنا فيه ه� اللج�ء اإىل م�سجد ال�سنة القريب من الثان�ية، لأخذ ق�سط من الراحة 

وتهدئة روعة �سغارنا وتناول �رسبة ماء تروي عط�سنا وتهدئ ج�عنا.

لكن من ح�سن حظنا اأن املهدي بن بركة كان يتابع من بعيد هذه الأو�ساع فاأر�سل اإلينا 

العديد من رجالت احلركة ال�طنية، الذين كلفهم مبرافقتنا لدى بع�س العائالت الرباطية التي 

غمرتنا بالدفء الإن�ساين، وت�لتنا بت�فري الأكل وال�رسب واملاأوى لعدة اأيام. 
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اإىل ا�ستئناف  اأمكن من التالميذ والطلبة للع�دة  اإرجاع ما  اأجل  كما �سع�ا للت��سط من 

الدرا�سة، وم�ساعدة الذين رف�ست اإدارة الثان�ية ع�دتهم، والتي اأ�سدرت يف حق من و�سفتهم 

بامل�ساغبني، قرار الطرد النهائي، وقد كنت على راأ�س تلك الالئحة.

لديه  اأقمت  الذي  اإبراهيم،  بن  عبدالرحمان  ال�سيد  ببيت  �سيفا  حللت  اأن  ن�سيبي  كان 

للبقاء  الفرن�سية، وبعد اعتقاله مل يعد هناك جمال  ال�سلطات  اأن تعتقله  اأ�سب�ع قبل  ح�ايل 

لدى اأ�رسته بعد غياب رب العائلة. 

لكن من ح�سن حظي، اأين التقيت  يف نف�س الي�م ،�سدفة بال�سيد عبد احلق القباج، وكان 

على علم باعتقال ال�سيد بن اإبراهيم، كما كان يعلم اأي�سا اأنني اأقيم عنده، فقال يل: �ساأن�سحك 

ن�سيحتني، الأوىل اأن تت�جه يف اأقرب وقت اإىل املحجز »الف�ريان« Fourrière ملعاجلة هذا 

اأما الن�سيحة الثانية، فعليك اأن تت�جه اإيل بيت العالمة  ْب الذي ينت�رس على جلدك، 
َ
الـَجـر

الفقيه حممـد بلعربي العل�ي، لالإقامة لديه، واأنت تعرف ابنه م�سطفى الذي يدر�س معك يف 

نف�س الثان�ية«.

تنفيذ  يف  ف�رسعت  يدي.  على  بادية  اآثاره  وكانت  الداء  بهذا  اأ�سبت  قد  بالفعل  كنت 

الن�سيحتني، حيث ت�جهت مبا�رسة اإىل املحجز، وكانت مفاجاأتي اأنني وجدت نف�سي داخل 

ماأوى مليء بالعديد من احلي�انات الهزيلة واملري�سة.

ت�جهت اىل الإدارة وعر�ست عليهم حالتي، وبدون اأي فح�س اأو �س�ؤال، طلب�ا مني نزع 

مالب�سي، وبداأت عملية ر�س كل ج�سدي مبادة كريهة الرائحة و�سديدة الأمل مبجرد مالم�ستها 

جل�سمي، وفهمت فيما بعد اأنها نف�س املادة التي تر�س بها احلي�انات امل�سابة باجلرب.  

يف امل�ساء، نفذت الن�سيحة الثانية لل�سيد القباج، وت�جهت اإىل منزل الفقيه العالمة بلعربي 

ثان�ية م�لي ي��سف،  الذي كان زميال يل يف  الذي رحب بي، ه� وابنه م�سطفى،  العل�ي 

ال�سلطات  اأقدمت  معدودة،  باأيام  ببيته  اإقامتي  بعد  للعدل.  وزيرا  بعد  فيما  �سي�سبح  والذي 

ال�ستعمارية على نفي الفقيه بلعربي العل�ي اإىل تافياللت، وَرَحَلْت كل الأ�رسة معه، لأع�د 

مرة اأخرى اإىل نقطة ال�سفر.
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الرحلة الق�شرية من الرباط اإىل ا�شفي

زميلي يف  كان  الذي  املقري  عبا�س  ال�سيد  مع  الي�م  نف�س  األتقي يف  اأن  الأقدار  �ساءت 

الدرا�سة )اأ�سبح فيما بعد من نخبة الأطر الناطقة باللغة الإجنليزية، ب�زارة اخلارجية(، وكان 

اإليها، واأمام ال��سع الذي كنت فيه، مل  اآ�سفي، فعر�س علي مرافقته  اآنذاك با�سا ملدينة  عمه 

اأتردد يف تلبية الدع�ة. 

وهناك  العائلة  من  ترحيبا  لقينا  مرة.  لأول  �ساأزورها  التي  اآ�سفي،  اىل  الرحال  ف�سددنا 

ن�سح�ين اأن ال��سيلة ال�حيدة للعالج نهائيا من داء اجلرب ه� القيام بِحْمَية )ريجيم( تعتمد 

على تناول اخل�رس وال�رسبات اخلفيفة واخلالية من اللح�م والقطنيات. 

فقبلت على م�س�س مرة اأخرى المتثال لتلك الن�سيحة والت�قف نهائيا عن تناول باقي 

الأطعمة التي كانت تعر�س على مائدة البا�سا من م�س�يات وخمتلف اأن�اع الأ�سماك وغريها 

من الأطباق املغربية ال�سهية والـُمغرية، التي يلتف ح�لها اجلميع. كنت اأكتفي بتناول ال�س�ربة 

وبع�س اخل�رس، فكانت النتيجة جد اإيجابية، حيث �سعرت بتح�سن كبري على ال�سعيد ال�سحي.

التي  ماآثرها  على  والتعرف  اأ�سفي  مدينة  ل�ستك�ساف  والأخرى  الفينة  بني  اأخرج  كنت 

اأزورها لأول مرة. ويف اإحدى هذه  اجل�لت، التقيت بال�سيد ال�ِسيُم� اأحمد الذي كان  يرتدي 

بذلة ع�سكرية لل�سباط يف غاية الأناقة.

وه� باملنا�سبة �ساب من طنجة ويكربين �سنا، وكان داخليا بثان�ية م�لي ي��سف ومعروف 

بثان�ية  املثال، عندما كان طالبا داخليا  �سبيل  املثرية. منها على  بت�رسفاته  وا�ستهر  بن�ادره 

�س�ء  على  احتجاجا  اإ�رسابا  �سن�ا  الذين  الطلبة  �سمن  من  كان  بالرباط،  ي��سف  م�لي 

ال�جبات التي تقدم للطلبة، و جاء املراقب العام للثان�ية ال�سيد »رو« املعروف بت�سدده وحزمه 

لفك الإ�رساب واإقناع الطلبة بالرتاجع عن م�قفهم، قائال: نحر�س على اأن نقدم لكم يف كل 

وجبة ثالثة اأطباق، اأول مقبالت،  ثانيا طبقا رئي�سيا، ثالثا حتلية اأو ف�اكه. واأ�ساف هل ي�جد 

بينكم من يتناول هذه الأطباق الثالثة يف وجباته الرئي�سية عندما يك�ن يف بيته؟. فانربى له 

ال�سيم� اأحمد قائال: كل ما قلته ال�سيد املراقب �سحيح، نحن يف بي�تنا ل نتناول الأطباق 

الثالثة التي اأ�رست اإليها يف وجباتنا. لكن، نحن هنا بداخلية الثان�ية ول�سنا يف بي�تنا، هذا 

من جهة، ومن جهة اأخرى، فكل منا يت�فر على منحة درا�سية تخ�ل لنا احلق لي�س فقط يف 

تناول الأطباق الثالثة لل�جبات الرئي�سية، بل وينبغي اأن تك�ن هذه الأطباق جيدة الن�ع.
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حني التقيت باأحمد ال�سيم� باآ�سفي، ا�ستغرب وج�دي يف هذه املدينة، فاأخربته مبا حدث 

الي�م، جاء ممثل  اأنه يف م�ساء نف�س  املفاجاأة  البا�سا ثم ان�رسفنا. كانت  بدار  اأقيم  واأنني  يل 

�سلطات احلماية الفرن�سية باملنطقة لق�رس البا�سا ليل�مه كيف ي�سمح ل�سخ�س معروف بعدائه 

لفرن�سا لالإقامة عنده. 

ال�سيء الذي اأثار يف ال�هلة الأوىل ا�ستغراب البا�سا، ثم ا�ستنفر كل امل�رسفني على ت�سيري 

الإقامة، وبعد اأخد ورد اأخربوه اأنه ل ي�جد اأي غريب بها، واأن اآخر من حل بالإقامة ه� ابن 

اأخيه عبا�س، م�سح�با باأحد اأ�سدقائه يدعى عبد الرحمان الي��سفي.
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اخليار ال�شعب.. الزواج بالدكالية اأو البكالوريا

كنت  لالإقامة،  مبغادرتي  تق�سي  التي  ال�سارمة  تعليماته  البا�سا  اأ�سدر  الذي  ال�قت  يف 

البا�سا،  ي�ستيقظ  اأن  قبل  الباكر،  ال�سباح  وحزم حقائبي، ويف  اأغرا�سي،  منهمكًا يف جمع 

بينهم  الأ�سدقاء، من  بع�س  لزيارة  اجلديدة،  اإىل مدينة  م�ليا وجهتي  اآ�سفي  مدينة  غادرت 

حممـد ال�رسغيني، الذي كان طالبا بثان�ية م�لي ي��سف بالرباط وعبد الرحمان الغري�سي 

واأحمد الغري�سي وحممـد ال�سياظمي الذي �سي�سبح فيما بعد كاتبا عاما ملجل�س الن�اب، يف 

عهد رئا�سة الأ�ستاذ حرمة ولد بابانا.

ق�سيت معظم اإقامتي يف اجلديدة مبنزل احلاج م�سدق ال�رسغيني، وه� من اأعيان املدينة 

مع  لن�سجامي  واعتبارا  دكالة،  بعا�سمة  اإقامتي  من  الزمن  من  فرتة  وبعد  فالحيها.  وكبار 

الزمالء الذين ا�ستاأن�س�ا ب�ج�دي بينهم، اجتمع كل الأ�سدقاء وحاول�ا اإقناع هذا ال�افد من 

اأق�سى �سمال املغرب بال�ستقرار الدائم مبنطقتهم. 

 وباإحلاح اأن يزوج�ين من 
ّ
واأخربوين بالقرار الذي اأجمع�ا عليه ومفاده اأنهم يقرتح�ن علي

»دكالية« من املنطقة مع م�ساعدتي يف اإجناز م�رسوع جتاري مهم اأت�ىل الإ�رساف على ت�سيريه 

ليك�ن يل ع�نا على ال�ستقرار وبناء الأ�رسة وتربية الأبناء.

الذي  امل�سار  املقدم يل، وبني  العر�س  اأقارن بني  الليل  للتفكري، وق�سيت  فطالبتهم مبهلة 

ر�سمته لنف�سي منذ �سن�ات، اأي اإمتام درا�ستي الثان�ية للح�س�ل على �سهادة الباكال�ريا، التي 

�ستفتح اأمامي اأب�اب اجلامعة ل�ل�ج الآفاق الأخرى التي كنت اأحلم بها.

ق�سيت الليل اأقارن بني الطريق الط�يل، واملحف�ف بالعديد من امل�ساعب التي تنتظرين 

اأ�سدقائي،   
ّ
علي يعر�سه  الذي  واملغري  ال�سهل  امل�رسوع  وبني  الأ�سلي،  م�رسوعي  لتحقيق 

وما يفتحه يل من اأب�اب ال�ستقرار لأ�سبح دكاليا يف هذه املنطقة التي ارتاحت نف�سي اإليها 

وان�سجمت ب�سه�لة مع اأهاليها. 

اإغراء  �سحية  اأقع  ل  حتى  ال�رسعة،  من  ميكن  ما  باأق�سى  الأمر  اأح�سم يف  اأن  ف�سممت 

 من طرف الأ�سدقاء، وقررت اأن اأغادر مدينة اجلديدة يف اأقرب وقت، 
ّ
امل�رسوع املعرو�س علي

معتذرا للزمالء و�ساكرا لهم ح�سن ال�سيافة واللتفاتة الكرمية، كعرب�ن وفاء واإخال�س لالأخ�ة 

واملحبة ال�سادقة.
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من اأهل اأبي اجلعد اإىل البي�شاء واآفاقها

رجعت اإىل مدينة الدار البي�ساء، ربيع �سنة 1944، وكان اأول ما اأثار انتباهي وج�د باخرة 

التقيت  ق�سرية،  مدة  اإل  املدينة  بهذه  اأ�ستقر  مل  بامليناء.  اأمريكية  للطائرات  حاملة  �سخمة 

 اأن اأرافقهم لزيارة مدينة اأبي اجلعد التي ق�سيت 
ّ
خاللها مع بع�س الأ�سدقاء الذين اأَحُل�ا علي

بها ح�ايل اأ�سب�ع يف �سيافة عائلة احلمري، ول زلت اأحتفظ يف ذاكرتي بكرم هذه الأ�رسة 

وطيب�بة اأهل تلك املدينة الهادئة التي متنح زائريها الراحة والطمئنان.

ال�سغرية  الفنادق  باأحد  اأ�ستقر  اأن  قبل  و  البي�ساء،  الدار  اإىل  اأخرى  مرة  عدت  لكنني، 

اأقمت عند بع�س العائالت حيث كنت اأق�سي عندهم الليل. كنت اأرتب لقاءاتي مبقهى فرن�سا، 

حيث التقيت مع عبد القادر بن بركة يف �سهر ي�ني� 1944، فاأخربين اأن الإخ�ان يف حزب 

ال�ستقالل يبحث�ن عني، وطلب مني اأن اأرافقه عند اأحد التجار بطريق مدي�نة، لربط الت�سال 

مع القيادة احلزبية.

احلركة  قادة  اأحد  اجلامعي  ب��ستة  احلاج  اأمام  بي  فاإذا  التاجر،  هذا  على  للتعرف  رافقته 

ال�طنية وحزب ال�ستقالل. �رسبنا م�عدا لإجراء لقاء مقبل مع بع�س القيادات احلزبية، وه� 

ما مت بالفعل. 

اجلياليل  بن  احممـد  ال�سيد  من  كل  كان  اجلامعي،  ب��ستة  ال�سيد  اإىل  فبالإ�سافة  هكذا، 

بناين، وه� �سهر احلاج اأحمد بال فريج، اأخته زوجة احلاج اأحمد، وال�سيد بنا�رس حركات، 

وال�سيد اأحمد بن دالة، واحلاج حممـد البعمراين، والأ�ستاذ احلمزاوي مدير مدر�سة النجاح 

وال�سيد احميدو ال�طني، الذي طلب مني اأن اأقيم لديه م�ؤقتا.

اأ�سندت يل مهمة الإ�رساف على اأن�سطة اخلاليا احلزبية التي تتك�ن من عمال معمل ال�سكر 

)ك�زميار( وكان اآنذاك ي�سمى ك�زميا يف احلي ال�سناعي. حيث كان العمال يقيم�ن مع عائالتهم 

يف بي�ت �سيدت خ�سي�سا لهم بداخل �س�ر املعمل. ولتغطية الن�ساط احلزبي وتربير وج�دي 

لريخ�س  فرن�سي،  وه�  املعمل،  ملدير  بطلب  حزبيا،  املنظمني  العمال  من  وفد  تقدم  بينهم، 

لهم يف البحث عن اأ�ستاذ لالإ�رساف على ح�س�س ملحاربة الأمية واإعطاء درو�س لأولدهم، 

وبهذه الرخ�سة، اأ�سبح لدي ج�از دائم للدخ�ل للمعمل واحلي، متى اأ�ساء. علما اأنه قد �سبق 

للقيادة اأن عر�ست هذه املهمة على املرح�م علي يعتة، اإل اأنه اعتذر، لك�نه ملتزما مع احلزب 



4849

ال�سي�عي، ولي�س من الأخالق الن�سالية ول من املنطق، اأن ينخرط يف عمل تنظيمي، ت�رسف 

عليه قيادة حزب ال�ستقالل، اأي غري احلزب الذي ينتمي اإليه.

هكذا انطلقت يف تاأطري هذا التنظيم يف  نهاية �سهر ي�لي�ز 1944، وكان العمل الي�مي 

اأقيم مع  اليه�دي، حيث  اأنطلق ي�ميا من درب  اأول. كنت  العمايل  القطاع  يبتداأ يف تنظيم 

العجالت  و�ساقة، لأن  م�سافة ط�يلة  قاطعا  اله�ائية  الدراجة  ممتطيا  ال�طني،  عائلة حميدو 

املطاطية للدراجة اآنذاك، كانت تختلف كليا عما هي عليه حاليا.

فمطاط العجلة مل يكن من الن�ع الذي يتم مل�ؤه ونفخه ب�ا�سطة اله�اء امل�سغ�ط لت�سهيل 

من  �سغرية  قطع  عن  عبارة  العجلة  كانت  بل  �سلبة.  اأر�سية  على  للدراجة  ال�سل�س  ال�سري 

املطاط، دائرية ال�سكل، ذات ثقب يف مركزها، ويخرتق كل منها �سلك معدين يلف حميط 

العجلة بهذه القطع املطاطية، حتى يت�سنى للدراجة التحرك. لكنها حتتاج ملجه�د لي�س بالهني 

لقيادتها، ومما زاد يف تلك ال�سع�بة اأن ال�س�ارع كانت مبلطة بقطع حجرية، عبارة عن مكعبات 

.Goudron »ع��س »الزفت )Les pavées( س�داء�

ح�ل  املطاطية  القطع  يلف  الذي  املعدين  اخليط  ينك�رس  عندما  ذلك،  كل  من  والأدهى 

العجلة، تنفرط تلك القطع املطاطية يف كل مكان كما تنفرط حبات ال�سبحة، عندما يتقطع 

اخليط الناظم لها. عند حدوث هذا العطب، كان علي اأول اأن اأجمع القطع املطاطية املتناثرة، 

واأن اأحمل، ثانيا، الدراجة على كتفي ريثما اأعرث على من يعيد الأم�ر اإىل �سابق عهدها. 

ونظرا لطبيعة الطريق ال�سعبة، فقد كنت اأتناوب مع الدراجة، اإذ يف غالب الأحيان اأحملها 

اأكرث مما حتملني. زد على ذلك، تلك املقاومة الإ�سافية التي كانت تت�سبب فيها اجلالبة التي 

تلعب دور املظلة يف م�اجهة اله�اء والرياح، مما كان يزيد من �سع�بة تقدم الدراجة.
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الطربو�س �شحية لالإنزال االمريكي

منذ مغادرتي مدينة طنجة ملتابعة الدرا�سة يف كل من مراك�س والرباط، بقيت متم�سكا 

اأتخلى  اأن  اإىل  عر�سية  حادثة  دفعتني  وقد  والطرب��س،  اجللباب  اأي  التقليدي،  باللبا�س 

ب�سفة نهائيا عن اجللباب والطرب��س منذ 1944، ومل اأرتديه منذ تلك الفرتة �س�ى لأ�سباب 

بروت�ك�لية �سنة 1998، بعد اأن عينت وزيرا اأول.

كانت احلادثة العر�سية التي اأجربتني على التخلي عن اجلالبة والطرب��س اأنه عندما كنت 

على منت الدراجة اله�ائية يف اإحدى الرحالت الي�مية، التي اأق�م بها يف مدينة الدار البي�ساء 

بني درب ال�سلطان وال�سخ�ر ال�س�داء )رو�س ن�ار(، مرت بقربي �سيارة ع�سكرية )جيب( على 

متنها جن�د من البحرية الأمريكية )املارينز(، ويف غفلة مني، ويف رم�سة عني، انتزع اأحدهم 

الطرب��س من ف�ق راأ�سي وانطلق�ا مقهقهني. 

وعندما حاولت �رساء طرب��س اآخر، وجدت اأن ثمنه يعادل الراتب ال�سهري الذي كنت 

اأتقا�ساه كمعلم. ومبا اأنني مل اأتع�د ومل يكن �سائدا اآنذاك ارتداء اجللباب بدون طرب��س قررت 

التخلي عنهما معا.

ظلت هذه احلادثة عالقة بذهني دون اأن يطالها الن�سيان، لدرجة اأنه عندما ا�ستقبلت كاتب 

الدولة الأمريكي يف الدفاع ال�سيد ويليام ك�هن، ب�سفتي وزيرًا اأَوًل، وبعد انتهاء املحادثات 

الر�سمية، دخلنا يف درد�سة عامة، فتذكرت حادثة الطرب��س ورَوْيُت الق�سة لل�زير الأمريكي 

واأ�سفت مازحا: »ومبا اأنك وزير للدفاع وامل�س�ؤول الأول عن اجلي�س الأمريكي، فاإنك مدين 

1944«. ورد على بدعابة قائال:  اأحد جن�دكم املارينز منذ  يل بالطرب��س الذي انتزعه مني 

»اأعرتف لكم با�سم اجلي�س الأمريكي بهذا الدين و�سنعمل على ت�سديده«. وبالفعل بعد م�سي 

بهاء  تع��س يل  لكنها مل  كانت جميلة،  الأمريكي،  للجي�س  اأمريال  بقبعة  ت��سلت  اأ�سابيع، 

والقيمة املعن�ية لذلك الطرب��س املفق�د.
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اخلاليا االأوىل للحركة النقابية

بداأ زرع البذور الأوىل لتاأطري الربوليتارية املغربية خالل �سنة 1944. كانت البداية مع 

�ِسِغيَلة معمل ال�سكر »ك�زميار«، حتت غطاء حماربة الأمية واإعطاء درو�س اإ�سافية لأبنائهم، 

وامتد هذا الن�ساط لي�سمل العديد من املعامل، منها معمل ال�ساب�ن و�رسكة ال�سكك احلديدية 

يف  �رسعنا  العر�س  عيد  ذكرى   ،1944 ن�فمرب   18 وغريها. وباقرتاب  الإ�سمنت  و�رسكة 

التح�سري املادي لإحياء حفل خا�س بهذه املنا�سبة.

احلل�يات  وتهيئ  احلفل  مكان  تزيني  خالل  من  وعائالتهم  العمال  حما�س  لحظت 

العائالت  حما�س  �سحذ  �ساأنها  من  وطنية  نكهة  عليه  ن�سفي  اأن  وفكرت يف  وامل�رسوبات، 

وت�سجيع اأطفالهم على املثابرة يف التح�سيل والدرا�سة وحب ال�طن. 

ولهذا الغر�س، طلبت من الأ�ستاذ احلمداوي مدير مدر�سة النجاح احلرة، ومن الأ�ستاذ عبد 

القادر ال�سحراوي املدر�س بنف�س املدر�سة والذي �سيتحمل فيما بعد م�س�ؤولية وزير لالأنباء، 

ال�سماح لطفلتني تتقنان اأداء الأنا�سيد ال�طنية، للم�ساهمة يف اإحياء احلفل، الذي يقيمه العمال 

اإحياء هذا احلفل، من �ساأنه  اإن م�ساركة الفتاتني يف  وعائالتهم. وملزيد من الإقناع، اأ�سفت 

ت�سجيع العائالت على ت�سجيل بناتهم يف املدار�س. 

ورافقت  )الك�ت�سي(،  يجرها ح�سانان  التي  العربة  ن�فمرب،   18 احلفل،  ي�م  فا�ستاأجرت 

واألهبت  بهجة  ال�طنية  الأنا�سيد  برتديد  م�ساهمتهما  َفْت  اأَ�سْ وقد  احلفل،  مقر  اإىل  الفتاتني 

حما�سة احل�س�ر والعن�رس الن�س�ي على اخل�س��س، لدرجة مل ننتبه لل�قت بحيث تاأخرنا يف 

الع�دة اإىل املدر�سة.

مق�س�د،  غري  خطاأ  وقع  بحيث  قلقتني،  الفتاتني  عائلتا  وجدنا  احلفل،  من  رج�عنا  عند 

وه� عدم اإخبارهم بغياب الطفلتني عن حفل املدر�سة وم�ساركتهما يف حفل اآخر نظم بنف�س 

املنا�سبة ال�طنية. وبعد العتذار للعائلتني وا�ستماعهما للمربرات واخللفيات ال�طنية تفهمتا 

الدور ال�طني الذي �ساهمت فيه الطفلتان.

مل�ست خالل العمل الي�مي يف التك�ين والتاأطري مع العمال، اأوا�رس الت�سامن فيما بينهم 

يف اأغلبية املنا�سبات العائلية والجتماعية، �س�اء تعلق الأمر بزفاف اأو وفاة اأو عقيقة اأو مر�س 

اأحد اأفراد العائلة، يق�م العمال باكتتاب جماعي يف اإطار التكافل فيما بينهم.  

الف�صل الثاين 

 هياآت الحركة الوطنية
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�سندوق  اإن�ساء  من خالل  وذلك  املحم�دة،  الظاهرة  هذه  تنظيم  عليهم  اقرتحت  ولذلك، 

تعاوين ي�ساهم فيه اجلميع مببلغ �سهري دائم، واأن ت�رسف على هذا ال�سندوق تعاونية، حيث مت 

انتخاب امل�رسفني عليها من طرف جمع عام، يح�رسه كل امل�ساهمني، وو�سع برنامج ي�ستفيد 

منه اجلميع بالت�ساوي من هذا ال�سندوق، عك�س ما كان معم�ل به �سابقا، حيث كان كل عامل 

بالقدر الذي ت�فره طاقته، بينما يف ال��سع اجلديد حددت مبالغ قارة ي�ستفيد منها  ي�ساهم 

اجلميع بالت�ساوي، وذلك ح�سب احلالت، بحيث حدد مبلغ خا�س عند الزواج ومبلغ اآخر عند 

التعاونية  اإن�ساء هذه  العمال مت  ....الخ. وبف�سل حما�سة  ال�فاة  واآخر يف حالة  ازدياد م�ل�د 

وانتخاب الرئي�س واأمني املال وباقي اأع�ساء املكتب، وفتح ح�ساب بنكي با�سم التعاونية وكان 

من �سمن العمال من متر�س على الن�سال النقابي بفرن�سا وينحدر اأغلبيتهم من منطقة �س��س. 

لزلت اأذكر من بينهم ال�سيد اإبراهيم اأوليزيد، الذي انتخب�ه اأمني مال تلك التعاونية.

 وبعد م�سي اثنني و�سبعني 72 �سنة، على تاأ�سي�س هذه التعاونية، ا�ستدعتني اإدارة ك�زميار، 

ي�م 2 فرباير 2016 حيث مت عقد لقاء مع عنا�رس من ن�سطاء هذه التعاونية، التي تعد ب�سهادة 

اجلميع، من اأقدم اجلمعيات التي لتزال متار�س ن�ساطها بهمة واإتقان.  

احلماية  �سلطات  اتخذته  الذي  القرار  م�اجهة  كيفية  وه�  اعرت�سنا  م�سكل  اأول  كان 

الفرن�سية، وه� الت�رسيح باأي ن�ساط جماعي، و�سددت على التطبيق العملي لهذا القرار، بعد 

ت�قيع وثيقة املطالبة بال�ستقالل يف بداية تلك ال�سنة، اأي 11 يناير 1944.  

بحيث اأ�سبح من ال�رسوري، الت�رسيح لدى مدير املعمل بتك�ين تعاونية، وه� جمرب اأن 

ال�رسطة  مبثابة  الذي كان  العامة،  لالإقامة  التابع  البي�ساء  الدار  املدين  لناحية  املراقب  يخرب 

ال�سيا�سية.

املال،  اأمني  انتداب  مت  قب�له،  و�سمان  الت�رسيح  لتقدمي  املثلى  ال�سيغة  عن  البحث  بعد 

وفتح  التعاونية  بتاأ�سي�س  املدير  اأخرب  حيث  عليها،  املتفق  ال�سيغة  لتقدمي  اأوليزيد  اإبراهيم 

اأن  بالإجماع  العمال  قرر  »لقد  له:  قائال،  جيبه  من  ال�سيكات  دفرت  واأخرج  بنكي،  ح�ساب 

اأول �سيك ت�سدره تعاونيتنا  ل�سالح الدولة الفرن�سية، كم�ساهمة يف املجه�د احلربي  يك�ن 

�سد النازية، وه� مبلغ زهيد ولكن قيمته تكمن يف رمزيته«. 

وبالرغم من اأن املبلغ زهيد جدا، بحيث مل يتعد ب�سع فرنكات، لكنها كانت كافية لتحقيق 

تاأ�سي�س  متنا�سيا  احلربي،  املجه�د  لدعم  املبادرة  املدير  ا�ستح�سن  بحيث  املن�س�د  الهدف 

التعاونية التي كانت املنطلق الأ�سا�سي لهذا اللقاء. 
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غري اأن الأم�ر �ستنقلب راأ�سا على عقب، مبجرد و�س�ل امللف لدى املراقب املدين، حيث 

�سيتغلب عنده احل�س الأمني على احل�س العاطفي، ليعترب اأن هذه العملية تخفي وراءها لغزا 

يتجاوز اأهداف التعاونية. بعد فرتة زمنية ق�سرية، اأف�ست التحريات اإىل اأن هناك �سابا ا�سمه 

الي��سفي عبد الرحمان، معاد لفرن�سا ويبث الفتنة والبلبلة و�سط العمال.

اأن  وحيدة،  على خال�سة  اأجمع�ا  العمالية،  التنظيمات  اإىل  املعطيات  هذه  و�س�ل  مبجرد 

للمراقب عينا بينهم تتج�س�س عليهم، فقرروا اإجراء حتريات م�سادة للك�سف عن ال�سخ�س 

املبث�ث بينهم. وقد اأف�ست التحقيقات اإىل ال��س�ل اإىل املبح�ث عنه، الذي مل يكن �س�ى 

اإمام امل�سجد الذي جيء به لي�ؤم ال�سل�ات اخلم�س للعمال. 

ومل�اجهة هذا امل�قف، اجتمعت التنظيمات العمالية فقررت عدم الدخ�ل مع ذلك الإمام 

يف م�اجهة مك�س�فة، مع الإ�رسار على التخل�س منه واإبعاده من من�سبه يف اأقرب وقت، لأن 

بقاءه يعني ك�سف كل املجه�د املبذول مع العمال يف امليدان ال�سيا�سي. فتم ت�سكيل وفد ت�جه 

اإىل املدير ليخربوه اأنه ابتداء من الي�م لن ي�سل�ا خلف ذلك الإمام لأنه غري متزوج، وبالتايل 

فال�سالة خلفه باطلة، واأنهم مل يكن لهم علم من قبل انه اأعزب، بالتايل فكل ال�سل�ات التي 

اأدوها خلفه تعد باطلة. واأخربوا املدير اأنه ل�سمان تاأدية واجباتهم الدينية خم�س مرات يف 

الي�م �سيتم تغيري هذا الإمام يف اأقرب وقت. ول اأعلم هل هذه الفت�ى �سحيحة وم�سن�دة اأم 

ل، لكن املهم اأنها حققت املبتغى.

طبعا لي�س من اخت�سا�س املدير اإعطاء م�افقته �سلبا اأو اإيجابا يف ق�سية من هذا العيار، 

بل عليه الرج�ع يف مثل هذه احلالت اإىل املراقب املدين لتخاذ القرار املنا�سب. وبالفعل 

وافق املراقب املدين على تغيري الإمام �رسيطة اأن يتم تع�ي�سه باإمام يزكيه القا�سي الزم�ري 

بدرب ال�سلطان. فاجتمعت مع قادة احلزب بالدارالبي�ساء لختيار املنا�سل الذي �سيع��سني 

اإمام امل�سجد امل�ج�د باحلي  اأمري باحلي ال�سناعي، و�سيك�ن يف نف�س ال�قت  بعد انك�ساف 

مع تزكية من القا�سي الزم�ري. فتم التفاق على تر�سيح �ساب ا�سمه حممـد ال�س��سي، الذي 

ت�ىل ال�سيد بنا�رس حركات اإقناعه للقيام بهذه املهمة، وبعد اأن اأعطى م�افقته، ات�سح اأنه غري 

متزوج فتم تزويجه ب�رسعة، للح�س�ل على تزكية من القا�سي الزم�ري. وبالطرق ال�سائدة 

اآنذاك، ت�ىل املنا�سل الكبري اإبراهيم الروداين الذي كانت لديه جمزرة، كان من �سمن زبنائها 

لي�ستمر  ال�سناعي  باحلي  مبهامه  والتحق  املطل�بة،  التزكية  الإمام  منح  الذي  القا�سي  ال�سيد 

التن�سيق معه يف تاأطري التنظيمات العمالية التي تزايدت اأن�سطتها.
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البذور االأوىل للمقاومة يف احلي املحمدي

النقابات  لالنخراط يف  ت�سجيعهم  ه�  العاملة  الطبقة  مع  حققناها  التي  الأهداف  كانت 

عليها  ي�رسف  والتي  باملغرب،  امل�ج�دة   CGT �س.ج.ت  نقابة  فروع  وبالأخ�س  الفرن�سية، 

للنقابات  العام  »الإحتاد  ا�سم  تن�سط حتت  الفرن�سي، وكانت  ال�سي�عي  منا�سل�ن من احلزب 

املغربية«، بالرغم اأن هذا النخراط كان حم�س�را على حاملي اجلن�سية الفرن�سية. 

لكن بف�سل م�ساعدة منا�سلي احلزب ال�سي�عي وبف�سل حنكة وكفاءة التجربة الن�سالية 

لبع�س عنا�رس احلركة ال�طنية الذين ا�ستفادوا من جتربتهم يف الهجرة. واأخ�س بالذكر منهم 

ال�سهيد اإبراهيم الروداين، بالرغم من اأنه كان ي�ستغل يف التجارة ولكنه ي�يل عناية خا�سة 

لتنظيم وتاأطري الطبقة العاملة املغربية، وا�سعا كل اإمكانياته لتحقيق هذا الهدف. وكان بيته 

مفت�حا اأمام الأطر النقابية وفيه اأي�سا عقدت الجتماعات التي اأفرزت قيادة الإحتاد املغربي 

لل�سغل، وكان من املفرو�س اأن يك�ن اأول رئي�س لهذه الهئية. مل يقت�رس تنظيم العمال يف 

ت�جد  حيث  اأخرى  مناطق  اإىل  امتد  بل  الكربى،  الدارالبي�ساء  مبنطقة  ال�سناعية  الأحياء 

املناجم الكربى كخريبكة وجرادة.

والعلماء،  واحلرفيني  التجار  على  تقت�رس  ال�ستقالل  حلزب  الب�رسية  املك�نات  كانت 

لت�سمل  تت�سع  البي�ساء  بالدار  احلزب  قاعدة  بداأت  لكن  احل�ا�رس.  �ساكنة  عامة  ب�سفة  اأي 

الربوليتاريا وامتدت جذورها اإىل البادية املغربية املنبع الرئي�سي لهذه الطبقة. 

العديد  طرف  من  الر�سا  بعني  يحظى  يكن  مل  للحزب  القاعدي  البناء  يف  التح�ل  هذا 

الزعيم  بها  قام  التي  الزيارة  اأثناء  بدا هذا وا�سحا  ال�ستقالل، وقد  القياديني يف حزب  من 

والأطر  القيادات  من طرف  ا�ستقبل  1946، حيث  �سنة  البي�ساء  الدار  ملدينة  الفا�سي  عالل 

احلزبية وكانت الأغلبية ال�ساحقة من الطبقة العمالية، وهي ظاهرة غري ماأل�فة عادة يف مثل 

اإقدام ال�سلطات ال�ستعمارية على اعتقال القيادات احلزبية، ملا ف�سح  هذه املنا�سبات، ول�ل 

املجال اأمام العنا�رس ال�سابة املنحدرة من التنظيمات العمالية لل��س�ل اإىل مراكز القيادة. وقد 

ا�ستح�سن الزعيم عالل الفا�سي هذا التغيري عك�س بع�س القيادات الأخرى التي مل تنظر اإليه 

بعني الر�سا.

بعد تقدم ال��سع التنظيمي للقطاع العمايل، مت و�سع خطة جديدة للتنظيم احلزبي ملدينة 

الدار البي�ساء، وخل�سنا اإىل تق�سيم املدينة اإىل اأربعة مناطق، ي�رسف على كل منها م�س�ؤول 

حزبي، كانت كالآتي:
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املنطقة االأوىل، درب ال�سلطان ويت�ىل الإ�رساف عليها ال�سيد ب��ستى اجلامعي.

املنطقة الثانية وت�سمل املدينة القدمية وي�رسف عليها ال�سيد الها�سمي الفياليل.

املنطقة الثالثة، درب غلف وامل�س�ؤول عنها ه� بنا�رس حركات.

اأخريا، املنطقة الرابعة، اأي احلي املحمـدي، وت�ليت اأنا الإ�رساف عليها.

امل�ساريع  من  العديد  اإجناز  على  اأ�سفرت  وطيدة،  عالقة  احلي  هذا  �ساكنة  مع  ن�سجت 

التي  املحمـدي،  باحلي  الإحتاد«  »مدر�سة  بالذكر  واأخ�س  املدار�س  اإن�ساء  منها  الجتماعية، 

تخرج منها العديد من الأطر ال�طنية، منهم على �سبيل املثال الزعيم النقابي حممـد ن�بري 

الأم�ي. كان ال�رساع الأ�سا�سي الذي كنا نخ��سه �سد ال�ستعمار يف جمال التعليم وتربية 

النا�سئة وفق برامج ل تقل يف م�ست�اها عن الربامج املتبعة يف املدار�س الفرن�سية. 

اإذ، بالإ�سافة اإىل تلقني اللغة العربية والفرن�سية والرتبية ال�طنية والدينية، اأدخلنا اأهم امل�اد 

البي�ل�جيا  ت�سمل  التي  العل�م  وخمتلف  كالريا�سيات،  العلمية  وامل�اد  واجلغرافيا  كالتاريخ 

واجلي�ل�جيا وعلم النباتات ....اإلخ. التي يتم تدري�سها باللغة العربية، حيث كنا نق�م برتجمة 

هذه املناهج من الكتب املتخ�س�سة يف هذه املجالت.
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تاأ�شي�س اأول دوري لكاأ�س العر�س لكرة القدم

متعددة  جمالت  يف  ال�سباب  لتاأطري  واملنظمات  اجلمعيات  من  العديد  باإن�ساء  قمنا  كما 

لكرة  البي�ساوي  الإحتاد  فريق  م�ج�دا  الآن  حلد  يزال  ول  والريا�سة،  والك�سفية  كامل�رسح 

القدم باحلي املحمـدي )الطا�س(، ل يزال يزاول ن�ساطه، وكان يل �رسف امل�ساهمة يف تاأ�سي�س 

هذه الفرقة، اإىل جانب بع�س الفعاليات كاملرح�م عبد ال�سالم بناين، حيث اأن�ساأنا معا الع�سبة 

اأول دوري  بتنظيم  وقمنا  الع�سبة،  لهذه  عام  كاتب  كاأول  اْنُتِخْبُت  وقد  القدم،  لكرة  املغربية 

لكاأ�س العر�س يف كرة القدم بتاريخ  18 ن�نرب 1946 وكانت ت�سارك فيه العديد من الفرق 

البي�ساوية.

�شيارات نقل االأموات امل�شلمني

ويف احلي املحمدي، جاءت فكرة نقل م�تى امل�سلمني يف �سيارة بي�ساء ومكت�ب عليها 

عبارة »ل اإله اإل الله حممد ر�س�ل الله« )وه� الأمر الذي ل يزال قائما اإىل الي�م وتعمم يف 

كل املغرب(. بحيث كنت اأ�ساهد نقل امل�تى امل�سيحيني يف �سيارة �س�داء بينما يتم نقل م�تانا 

على الأكتاف، ويف ظروف غالبا ما كان يتعرث معها حاملي النع�س، نظرا ل�س�ء حالة الطرق 

والأزقة، ويف اأح�سن احلالت، على عربة يجرها حمار. فقد تكلف اأحد املنا�سلني، كانت لديه 

ور�سة لإ�سالح ال�سيارات باإخراج اأول �سيارة لنقل امل�تى، باحلي املحمدي.

          

التمهيد لزيارة حممد اخلام�س لطنجة 1947

  غادرت  مدينة طنجة �سنة  1943، هذه ال�سنة التي فقدت فيها اأخ�اي، حممد و م�سطفى 

كما اختفى فيها اأي�سا اخي عبدال�سالم ومل يظهر له يل اثر. منذ  هذه الحداث الليمة مل اأزر 

عائلتي . وعدت اإليها �سنة 1946 واثناء اقامتي خالل هذه الزيارة ، بادرت اىل تاأ�سي�س اأول 

فرع حلزب ال�ستقالل مبدينة طنجة، ويرجع الف�سل لهذا الفرع يف تنظيم الزيارة امللكية التي 

قام بها ال�سلطان مـحمد بن ي��سف يف اأبريل 1947 لهذه املدينة.

وت�سكل هذه الزياة منعطفا اأ�سا�سيا يف تاريخ املغرب، ومنعرجا هاما يف م�سرية الن�سال 

ال�طني ،والعالن امام املحافل الدولية ان املغرب متم�سك ب�حدته ال�طنية.
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ال�شفر اإىل باري�س

 1944 ا�ستمر هذا الن�ساط احلزبي واجلمع�ي يف مدينة الدار البي�ساء، من �سهر ي�لي�ز 

اإىل غاية نهاية ال�سنة الدرا�سية 1949. واإىل جانب هذا العمل التط�عي، كنت اأمار�س مهنة 

اأثابر  ال�قت، كنت  الي�مية، ويف نف�س  املدار�س احلرة ل�سد احلاجات ال�رسورية  التعليم يف 

وت�سجلت  بنجاح،  والثانية  الأوىل  الباكال�ريا  امتحاين  اجتزت  درا�ستي، حيث  متابعة  على 

بكلية احلق�ق ومتكنت من اجتياز امتحانات ال�سنة الأوىل والثانية بها بنجاح اأي�سا. 

طيلة هذه الفرتة كنت ا�ستغل كاأ�ستاذ اأنا�سل بالنهار، ويف امل�ساء كنت اأح�رس الدرو�س 

الليلية، وبف�سلها ا�ستطعت احل�س�ل على �سهادتي الباكال�ريا وبل�غ ال�سنة الثانية يف كلية 

اإدارة ثان�ية م�لي ي��سف بالرباط رف�ست حت�يل ملفي املدر�سي لأية ثان�ية  احلق�ق. لأن 

مبدينة الدارالبي�ساء، وت�سبثت بهذا الرف�س دون اإعطاء اأي مربر. 

وعندما كنت اأ�ستعد �سنة 1949، للت�سجيل يف ال�سنة الثالثة والأخرية بالكلية، األح علي 

اإحلاحا،  اأكرثهم  وكان  اجلامعية  درا�ستي  لإنهاء  فرن�سا،  اإىل  اأت�جه  اأن  احلزب،  يف  الإخ�ان 

ال�سنة  لباري�س ملتابعة  ال�سفر  به فعال، ول يزال تاريخ  الباز. وهذا ما قمت  املرح�م احل��س 

اجلامعية الأخرية يف كلية احلق�ق عالقا بذهني، لأنه ي�سادف الي�م الذي �سقطت فيه الطائرة 

الفرن�سية بجزر »الأ�س�ر« التابعة للربتغال باملحيط الأطل�سي يف رحلتها بني باري�س وني�ي�رك 

وكان من �سمن �سحايا احلادث، بطل املالكمة الفرن�سي ابن الدار البي�ساء »مار�سيل �سريدان« 

.Marcel Cerdan

اللقاء االأول مع عبد الرحيم بوعبيد

هناك التقيت لأول مرة، عبد الرحيم ب�عبيد �سنة 1949-1950، عندما و�سلت اإىل فرن�سا 

بنربكة، من اجليل اجلديد  املهدي  الأخري مع  اأن هذا  لإمتام درا�ستي هناك، وكنت على علم 

واحلديث من قياديي احلزب. 

بعدها  ال�سجن، ثم عاد  1944 حيث ق�سى �سنتني يف  اعتقل �سنة  الرحيم، قد  كان عبد 

اإىل باري�س لإمتام درا�سته، وكان اأي�سا بالإ�سافة اإىل ذلك، امل�س�ؤول الأ�سا�سي كممثل  حلزب 

ال�سيا�سيني  القادة  مع  دائم  ات�سال  على  كان�ا  الذين  املنا�سلني  فريق  ويراأ�س  ال�ستقالل 

الفرن�سيني وال�سحافيني. 
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كان من �سمن هذه املجم�عة التي ي�رسف عليها عبد الرحيم ب�عبيد، كل من عبد اللطيف 

بنجل�ن، ب�مهدي، م�لي اأحمد العل�ي، وغريهم. وكانت من مهامهم الأ�سا�سية، اأول الت�سال 

باجلالية املغربية امل�ج�دة بفرن�سا والقيام مبحاربة الأمية يف و�سط العمال املغاربيني، والعمل 

على تك�ينهم ال�طني وال�سيا�سي، وم�ساعدتهم على حل م�ساكلهم ومت الت�سال بالعديد من 

ال�سحف واملجالت الفرن�سية لتح�سي�سهم بن�سالت ال�سعب املغربي وطم�حاته اإىل ال�ستقالل. 

ومن بني هذه اجلرائد يف تلك املرحلة »Franc-tireur«، حيث كان من �سمن طاقمها �سديقنا 

Jean Rous، وجريدة »Combat« التي ع��ست فيما بعد ب »France Observateur«، التي 

 ،Claude Estier وكان هناك اأي�سا .Bourdet و�سديقنا Albert Camus كان ي�رسف عليها

الذي يعمل بجريدة »laube«، التي كانت جريدة الدميقراطيني امل�سيحيني والتي كان يديرها 

Maurice Schuman. وكانت هناك جريدة »le Populaire« التي ي�رسف  م�ري�س �س�مان 

عليها SFIO )املجم�عة الفرن�سية �سمن الأممية الإ�سرتاكية(.

كان من �سمن مهام عبد الرحيم ب�عبيد، الت�سال بالقادة ال�سيا�سيني والربملانيني وممثلي 

ي�سهدها  التي  الأحداث  تط�رات  اآخر  �س�رة  دائم يف  ب�سكل  ل��سعهم  التقدمية  الأحزاب 

املغرب حتت الحتالل الفرن�سي، وت�سجيعهم على القيام مببادرات جتاه ال�سلطات الفرن�سية، 

ل��سع حد لعهد احلماية وال�ستعمار، والتنديد باملمار�سات القمعية التي متار�سها جتاه منا�سلي 

احلركة ال�طنية يف املغرب.

كانت باري�س يف تلك الفرتة عا�سمة دولية، حيث كانت تنعقد بها اجلمعيات العامة لالأمم 

الإعالن  اعتماد  اأجل  من  ال�سن�ي  جمعها  املتحدة  الأمم  عقدت   ،1948 �سنة  ففي  املتحدة. 

العاملي حلق�ق الإن�سان، وكم كانت هذه املنا�سبة فر�سة للمنا�سلني املغاربة، الذين ح�رسوا 

بالق�سية  للتعريف  امل�ساركة  الدول  ب�ف�د  بالت�سال  للقيام  بنربكة،  املهدي  مقدمتهم  ويف 

ال�طنية ون�سالت ال�سعب املغربي، وف�سح النتهاكات التي تق�م بها ال�سلطات ال�ستعمارية 

،�سد مطالب ال�سعب املغربي يف احل�س�ل على حق�قه امل�رسوعة، وا�ستمرار هذه ال�سلطات يف 

انتهاك حق�ق الإن�سان يف املغرب.

اأخرى، الدورة ال�سن�ية العادية للجمعية العامة بباري�س، �سنة    عقدت الأمم املتحدة ،مرة 

1951 وكنت حا�رسا يف تلك الفرتة بالعا�سمة الفرن�سية. فكانت تلك اجلمعية، بالن�سبة لنا، 

منا�سبة للتعريف مبطالب ال�سعب املغربي و�رسح م�اقفنا، بل ذهبنا اإىل درجة اأننا طالبنا باأن 

تدرج بجدول اأعمال اجلمعية العامة لالأمم املتحدة نقطة خا�سة ب��سعية املغرب. 
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وقد �ساعدنا يف هذا الطرح، الأمني العام جلامعة الدول العربية اآنذاك ال�سيد عبد الرحمان 

العديد من  لنا  بنا، وقدم  املجال، وقد رحب  بالتن�سيق معه يف هذا  املكلف  اأنا  عزام، وكنت 

امل�ساعدات. كنت اأ�سكن يف فندق �سغري يف احلي الالتيني، وقد ارتاأى ال�سيد عبد الرحمان 

عزام اأن ي�ست�سيفني يف الفندق الفخم ج�رج اخلام�س )Georges v(، الذي يقيم فيه حتى 

تك�ن يل الفر�سة با�ستمرار لالت�سال بال�ف�د وطرح الق�سية املغربية. 

ورغم اأننا مل نت�فق يف ت�سجيل ق�سية املغرب �سمن جدول اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 

اإىل  املغربي  ال�سعب  مطالب  اإي�سال  بالفندق،  ال�سخ�سي  ت�اجدي  بف�سل  ا�ستطعنا  اأننا  اإل 

عبد  ال�سيد  اىل  احلقيقة  الف�سل يف  ويرجع  وال�سحفيني.  وال�سخ�سيات  ال�ف�د  من  العديد 

الرحمان عزام با�سا، اول امني عام للجامعة العربية. 

باري�س ق�رش جورج اخلام�س 1951 : حفل ا�شتقبال اأقامه حزب اال�شتقالل على �رشف عبد الرحمان عزام

اأول اأمني عام للجامعة العربية
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قرار الطرد من فرن�شا

كان العمل الذي قمت به داخل ك�الي�س اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حتت حماية اجلامعة 

العربية ورعاية رئي�سها ال�سيد عبد الرحمان عزام با�سا، عمال مل تنظر اإليه ال�سلطات الفرن�سية 

فاإذا  ال�رسب�ن،  جامعة  عن  بعيد  غري  �سارع  اأمت�سى يف  ي�م  ذات  كنت  وعندما  الر�سا.  بعني 

ب�رسطية تقف اأمامي وت�رسخ باأعلى �س�تها: »هذا ه� الي��سفي«، وما هي اإل حلظة حتى كنت 

مط�قا بفرقة من رجال ال�رسطة، وقادوين اإىل اأحد املراكز امل�ج�دة ب�سارع »ال�سان مي�سيل«.

عند ا�ستنطاقي من طرف �سابط ال�رسطة الق�سائية، واجهني، بك�ين �سمن املبح�ث عنهم 

منذ مدة ط�يلة، واأنهم بحث�ا عني منذ �سه�ر للعث�ر علي ولكن دون جدوى. اأخربت ال�سابط 

اأنني ي�ميا اأمار�س حياتي ب�سكل علني، واأتنقل بني املكتبات ويف ال�سارع العام كاأيها النا�س، 

فاأجابني:  »ال�سيد الي��سفي، اإن ما �رسحت به حاليا ه� اأح�سن و�سيلة للتهرب من اأية مراقبة، 

لأن ك�نك ت�جد يف ال�سارع العام، ولي�س لديك عن�ان قار تع�د اليه على الأقل يف الليل، 

فكيف ميكن لنا التعرف عليك«.

اتخذ يف حقي قرار الطرد من فرن�سا، وو�سع�ين يف اإقامة اإجبارية باأحد الفنادق املجاورة 

من  العديد  تدخلت  اأيام  بعد  لكن،  بالطرد.  النهائي  القرار  ي�سدر  ريثما  ال�رسطة  لإدارة 

ال�سخ�سيات الفرن�سية لدى الدوائر ال�سيا�سية، فتم حت�يل قرار الطرد من فرن�سا اإىل قرار 

النفي من مدينة باري�س اإىل مدينة »ب�اتيي« Poitier و�سط فرن�سا.

يف احلقيقة مل يكن يل م�سكن قار يف باري�س، وكنت اأتناوب مع بع�س الإخ�ان العمال 

ي�ستغل�ن بالليل وينام�ن بالنهار، للمبيت والن�م يف غرفهم. ولقد عر�س علي كل من ال�سيد 

»احممد يزيد«  )اأحد منا�سلي جبهة التحرير اجلزائرية، الذي �سي�سبح فيما بعد وزير الأخبار 

والناطق الر�سمي للحك�مة امل�ؤقتة، ت�يف رحمه الله يف ن�نرب 2003(، وال�سيد »ب�سري ب�معزة« 

اأحمد بن  الذي �سيتقلد عدة منا�سب وزارية يف عهد  التحرير اجلزائرية،  )اأحد قادة جبهة 

بلة، ووزير الإعالم يف عهد ب�مدين قبل اأن ي�سبح اأحد معار�سيه، ويف عهد الرئي�س لمني 

1999، وانتقل اإىل عف� الله  اأن قدم ا�ستقالته يف  زروال �سي�سبح رئي�س جمل�س الأمة اإىل 

�سنة 2009(، عر�سا علي، م�سك�رين، اأن ي�فرا يل اإقامة ب�س�احي باري�س حيث ت�جد اأحياء 

خا�سة للمنا�سلني املبح�ث عنهم، ول ميكن اأن تهتدي اإليهم ال�سلطات الأمنية، وقد �سكرتهم 

عن هذه اللتفاتة، وف�سلت النفي اإىل مدينة »ب�اتيي« حيث اأنهيت درا�ستي اجلامعية وح�سلت 

على الإجازة يف القان�ن.
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ومل  عندها،  ت�قف  املغربي  الإ�سالمي  الفتح  باأن  امل�سه�ر  التاريخية  املدينة  هذه  يف 

فرن�سا  اإىل  الذي جاء  امل�رسيني،  الأ�ساتذة  اأحد  على  تعرفت  ال�سمال،  نح�  التقدم  ي�ستطيع 

يف الأربعينيات من القرن املا�سي، وح�سل على �سهادة الدكت�راه من مدينة باري�س، وانتقل 

ليدر�س بجامعة »ب�اتيي«. 

وه� اأحد قادة حركة الإخ�ان امل�سلمني ومن الذين رافق�ا الإمام ح�سن البنا، ه� ت�فيق 

ال�سافعي. وه� رجل امل�ساريع الإ�سالمية ال�سامت، ولقد جمعتني واإياه �سداقة متينة، حيث 

عاد اىل م�رس لي�سبح اأ�ستاذا بجامعة القاهرة. وبعد قيام الث�رة، اأُْبِعَد من اجلامعة مع العديد من 

الأ�ساتذة. وبعد ح�س�ل املغرب على ال�ستقالل �سنة 1956، اأثناء زيارة عبد الرحيم ب�عبيد 

اإىل القاهرة، تدخل لدى الرئي�س جمال عبد النا�رس لي�سمح للدكت�ر ت�فيق ال�سافعي بالت�جه 

اإىل املغرب ما دام�ا قد ا�ستغن�ا عنه للتدري�س. فاأذن له الرئي�س امل�رسي بالذهاب اإىل املغرب، 

حيث اأ�سبح يدر�س بجامعة مـحمد اخلام�س بالرباط. 

مثلما تقلد عدة وظائف اأخرى منها قا�سيا باملحكمة العليا بالرباط، مت م�ست�سارا باملجل�س 

الأعلى مبحكمة النق�س، ثم م�ست�سارا قان�نيا للربملان املغربي. وظل باملغرب اإىل غاية �سنة 

1965 حيث انتقل للتدري�س بجامعة امللك عبد العزيز بجدة، وانتقل اإىل عف� الله بالقاهرة 
يف اأبريل 2009. 

كان با�ستمرار ينبهني على �رسورة اتخاذ احلذر من الأنظمة التي تدعى التقدمية والث�رية 

لأنها يف النهاية �ست�سقط كلها لتتح�ل اإىل عمالء لربيطانيا واأمريكا من وجهة نظره. 

احتجاج حممد اخلام�س على اعتقايل

1951 قام املرح�م حممد اخلام�س بزيارة لفرن�سا، بدع�ة من رئي�س اجلمه�رية  يف �سنة 

ال�سيد »فان�سان اأوري�ل«، الذي قرر اأن مينح العاهل املغربي، الدكت�رة الفخرية بجامعة ب�ردو، 

اعرتافا بدور جاللته يف دعم »فرن�سا احلرة«، يف حترير بالدهم من الحتالل.

اإىل ميناء مدينة »لرو�سيل«. وقد  كانت الرحلة عرب البحر انطلقت من مدينة الب�غاز، 

َجّندنا الطلبة والعمال املغاربة واجلزائريني، ل�ستقباله بال�سعارات ال�طنية التحررية.

تنظيم  على  الإ�رساف  ال�ست�كي  العربي  م�لي  ت�ىل  بينما  الطلبة،  عن  م�س�ؤول  وكنت 

اإىل  الأمر  واأّدى  التظاهرة.  هذه  تنظيم  دون  احليل�لة  الفرن�سية  ال�سلطات  وحاولت  العمال. 

الدخ�ل معهم يف م�اجهات، اأ�سفرت على اعتقالنا.

وحني بلغ اإىل علم امللك حممد اخلام�س خرب اعتقالنا، طلب باإطالق �رساحنا حتت تهديد 

قبل  بنا  اللقاء  على  واأ�رس  »ب�ردو«.  مبدينة  الفخرية  الدكت�راة  منحه  حفل  يح�رس  لن  اأنه 

ح�س�ر هذا احلفل وقد ا�ستقبلني رفقة م�لي العربي.
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ق�شة جواز ال�شفر امل�شري

الدرا�سة وح�س�يل على الجازة يف احلق�ق، قرر حزب ال�ستقالل فتح  اأنهيت  ان  بعد 

مكتب للحزب بني�ي�رك ملتابعة احلملة الإعالمية التي انطلقت يف باري�س �سنة 1951. فتم 

انتدابي لالإ�رساف على فتح هذا املكتب، ومرافقة الزعيم عالل الفا�سي للقيام بج�لة باأمريكا 

الالتينية. 

ولكي اأق�م بهاتني املهمتني، كان الأمر يتطلب احل�س�ل على ج�از �سفر، غري اأن ال�سلطات 

الفرن�سية رف�ست ت�سهيل هذه املهمة، ليت�ىل الزعيم عالل الفا�سي حل م�سكلة ج�از �سفري 

مع ال�سلطات امل�رسية، التي كانت ت�ساعد القادة املغاربيني بت�فري ج�ازات �سفر م�رسية، كلما 

دعت ال�رسورة اإىل ذلك. وكانت العالقة مع حزب ال�فد امل�رسي من جهة ومع دي�ان الق�رس، 

اأي امللك فاروق من جهة ثانية، متثل القناتني اللتني �ستت�ليان تنفيذ هذه املهمة.

قبل اأن اأت��سل بج�از �سفري امل�رسي، قام ال�سباط الأحرار، بقيادة اجلرنال حممد جنيب 

الفريق  مع  ال�سلة  انقطعت  بعدها   ،1952 ي�لي�ز   23 بث�رة  النا�رس  عبد  والبكبا�سي جمال 

الذي كان يت�ىل ت�فري اجل�ازات، فاأ�سحى من ال�رسوري النتظار ريثما يتم ربط الت�سال 

مع عنا�رس النظام اجلديد. 

َكاْي  هكذا، ت�جه الدكت�ر املهدي بن عب�د اإىل ني�ي�رك، فيما كان ال�سيد عبد الرحمان النَّ

ه� الذي رافق الزعيم عالل الفا�سي يف رحلته اإىل اأمريكا الالتينية.
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العودة اإىل طنجة

حني ع�دتي من فرن�سا، بعد اأن اأنهيت درا�ستي اجلامعية، التحقت مبدينة طنجة يف ن�نرب 

1952، وكان الإخ�ة يف حزب ال�ستقالل ينتظرون مني، كما جرت العادة اللتحاق بهم يف 

الدار البي�ساء.

لكن، كان لدي م�قف اآخر، بحيث مل اأكن را�سيا على ال�سيا�سة التي ينهجها احلزب يف 

تلك الفرتة، وقد تك�ن لدي هذا الراأي من خالل جتربتي و�سط العمال يف نهاية الأربعينيات 

مبدينة الدار البي�ساء، حيث لحظت اأن تعامل بع�س القياديني جتاه عنا�رس هذه الطبقة الن�سيطة 

العمال، من  يبذلها ه�ؤلء  التي  الت�سحيات واجله�د  يتنا�سب مع  املغربي، ل  املجتمع  داخل 

اأجل بناء جمتمع منفتح على امل�ستقبل. 

البي�ساء  الدار  يف  الإخ�ان  اإحلاح  رغم  ال�ستقالل،  حزب  من  م�سافة  اأخذ  قررت  لهذا 

لاللتحاق بهم، واأخ�س بالذكر احلاج عمر بن عبد اجلليل واآخرون، فقد اعتذرت بحجة اأنني 

م�سطر للبقاء مع ال�الدة والإخ�ة والأخ�ات، الذين كنت قد فارقتهم ط�يال. 

بعد �سهر من ا�ستقراري بطنجة، اأي يف 5 دجنرب 1952، مت اغتيال النقابي الت�ن�سي فرحات 

فقررت  بت�ن�س،  الفرن�سي  الحتالل  من  فرن�سية حممية  متطرفة  من طرف جمم�عة  ح�ساد 

وتظاهرات  اإ�رساب  تنظيم  ب�عبيد،  الرحيم  عبد  بقيادة  ال�ستقالل،  التنفيذية حلزب  اللجنة 

ت�سامنا مع احلركة ال�طنية الت�ن�سية، وتنديدا بجرمية الغتيال تلك التي ذهب �سحيتها ذلك 

الزعيم النقابي املغاربي الكبري. 

لبى ال�سعب املغربي هذا النداء، فخرجت اجلماهري يف مظاهرات �ساخبة واجهتها ق�ات 

بالدار  املحمدي  باحلي  )خا�سة  امل�اطنني  من  العديد  �سحيته  ذهب  عنيف،  بقمع  الحتالل 

احلركة  قيادة  كل  �سملت  وا�سعة،  اعتقالت  حملة  احلماية  �سلطات  �سنت  كما  البي�ساء(، 

اللجنة  اأع�ساء  كل  اعتقال  مت  بحيث  اخل�س��س،  على  ال�ستقالل  حزب  وقيادات  ال�طنية 

التنفيذية حلزب ال�ستقالل يف كل مدن املغرب.

البي�ساء وبقائي مبدينة طنجة، وراء عدم  بالدار  بعدم اللتحاق  اأَْعَلْنُته  الذي  التمرد  كان 

تعر�سي لالعتقال، كما ه� ال�ساأن مع العديد من القيادات ال�طنية. فمدينة طنجة كانت منطقة 

بع�س  مبعية  طنجة  مبدينة  بادرت  ال��سعية  هذه  واأمام  الفرن�سي،  للنف�ذ  دولية، غري خا�سعة 
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القادة امل�ج�دين مبناطق ال�سمال غري اخلا�سعة هي اأي�سا للنف�ذ الفرن�سي، باإن�ساء خلية تق�م 

للنف�ذ  اخلا�سعة  باملناطق  قادة احلزب  اعتقال  الذي خلفه  الفراغ  لتغطية  املهام  بالعديد من 

احلف�سي  ومـحمد  العراقي  والغايل  بنجل�ن  اللطيف  عبد  الدكت�ر  راأ�سهم  وعلى  الفرن�سي، 

وغريهم.

ت�لت هذه اخللية بالإ�سافة اإىل التن�سيق احلزبي الذي كنا نق�م به، ن�رس الأخبار واملعل�مات 

اأ�سا�سيا  دورا  لعبت  كما  امللك.  اإىل حما�رسة  تهدف  التي  احلماية  �سلطات  مناورات  لف�سح 

يف ن�رس اأخبار العتقالت والقمع الذي كان ي�سنه ال�ستعمار، وذلك باإر�سالها اإىل ني�ي�رك 

1952، ت�سجلت ر�سميا يف نقابة املحامني  اأي دجنرب  ال�سهر،  وباري�س والقاهرة. ويف نف�س 

مبدينة طنجة.
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نفي ال�شلطان واالنخراط يف املقاومة

بعد نفي مـحمد بن ي��سف وعائلته، ي�م 20 غ�ست 1953، قررت اخلاليا الأوىل للمقاومة 

الرد على عملية النفي بالعنف، واأ�سبح من ال�رسوري الت�فر يف خمتلف اأنحاء املغرب على 

اإر�سال  باإمكاننا  واأ�سبح  عملنا،  تط�ر  هكذا  الحتالل.  �سلطات  مل�اجهة  والأ�سلحة  العتاد 

برقيات م�سفرة، عجزت �سلطات الحتالل عن التعرف على حمت�ياتها وفك �سفراتها. 

ولقد كان من ح�سن حظنا اأن ال�سلطات الفرن�سية، مل تت�ساور مع ال�سلطات الإ�سبانية التي 

حتتل �سمال املغرب و�سحراءه اجلن�بية عندما قررت نفي امللك حممد اخلام�س، وه� ما اأ�سعر 

ال�سلطات الإ�سبانية بالإهانة، جراء عدم اإخبارها م�سبقا مبا اأقدمت عليه فرن�سا. فكان اأن فجر 

عدم التن�سيق هذا تناق�سا بني �سلطتي الحتالل، وه� ما ا�ستغلته املقاومة املغربية التي كانت 

تعمل يف كل من طنجة واملناطق ال�سمالية، مما مكنها من اأن جتعل من �سمال املغرب ف�ساء 

ومتنف�سا للحركة ال�طنية واملقاومة.

عتاد  من  املغربية  املقاومة  حتتاجه  ما  كل  لتجميع  اأر�سية  اإىل  املغرب  �سمال  حت�ل  لقد 

واأ�سلحة وذخريتها. كما اأ�سبح �سمال املغرب مكانا اآمنا لجتماع قادة احلركة ال�طنية وقيادة 

ال�طنية  واحلركة  املقاومة  لعنا�رس  مالذا  اأ�سبح  مثلما  التحرير.  قادة جي�س  وبعدها  املقاومة 

متخ�س�سة يف  �سبكات  تك�ين  فتم  الفرن�سي.  الحتالل  �سلطات  املبح�ث عنهم من طرف 

تهريب املقاومني لالإفالت من العتقال، وكذا تزويد خاليا املقاومة بحاجياتها من الأ�سلحة 

والذخرية.

هذا  من  الث�رة  هذه  قادة  ا�ستفاد   ،1954 ن�نرب  فاحت  اجلزائرية يف  الث�رة  اندلعت  عندما 

من  اجلزائرية  الث�رة  ا�ستفادت  كما  املغرب،  ب�سمال  املغربية  املقاومة  دبرته  الذي  الف�ساء 

العالقات التي ربطتها احلركة ال�طنية مع ال�سلطات الإ�سبانية التي كانت تغ�س الطرف عن 

حتركات قيادة املقاومة واحلركة ال�طنية على اأرا�سيها.

اعتقل يف �سنة 1954 الأخ ح�سن العرائ�سي يف باري�س، وعرثت ال�سلطة الفرن�سية بح�زته 

على العديد من ال�ثائق ال�رسية، التي �سهلت على ال�سلطات الفرن�سية التعرف على العديد 

من قادة املقاومة واحلركة ال�طنية ومن بينهم ا�سمي. فكان اأن اأ�سبحت عر�سة لالعتقال، لكن 

ت�ساء الأقدار مرة اأخرى التدخل للحيل�لة دون ذلك.
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مدينة  يف  الطب  ميتهن  الذي  اجلزائريني  الأ�سدقاء  باأحد  �سباح  ذات  بال�سدفة  اإلتقيت 

طنجة، ه� الدكت�ر اإِ�ْسَعاْد، و�سافحته، وظل ما�سكا بيدي قائال، حرارة ج�سمك جد مرتفعة، 

بالرئة  بالأ�سعة ات�سح وج�د ثقبني كبريين  العيادة، وبعد الك�سف  اإىل  اأرافقه  اأن  واألح علي 

الن�سالية  اأو  ال�سخ�سية  �س�اء  الأعمال  بجميع  القيام  عن  الت�قف  يف  علي  واألح  اليمنى. 

العتقال  ال�سق�ط يف  تفاديت  وهكذا  مدريد.  اإىل  ومنها  تط�ان  اإىل  طنجة  مدينة  ومغادرة 

مبح�س ال�سدفة مرة اأخرى.

 MARCOS VILLA الدكت�ر  على  ودلني  بالفريج،  اأحمد  احلاج  التقيت  مدريد  يف 

VERDE )مارك��س فيال فريدي(، وه� طبيب جراح، متزوج من بنت اجلرنال فرانك�. لأن 

احلاج اأحمد كان ه� اأي�سا م�سابا بداء ال�سل. فت�ىل الدكت�ر مارك��س ال�رساف على معاجلته 

باإجراء  اجلراح  هذا  قام  لها،  خ�سعت  التي  الفح��سات  من  العديد  فبعد  هكذا،  ومعاجلتي. 

ا�ستاأ�سل  الثانية  العملية  ويف  اليمنى  رئتي  ن�سف  فيها  ا�ستاأ�سل  الأوىل  اجلراحية  العملية 

الن�سف املتبقي منها. فيما اأ�رسف طبيب اآخر �ساب، على متابعتي خالل فرتة النقاهة، والذي 

التقيت به بعد �سق�ط نظام فرانك�، وقد اأ�سبح اأحد اأهم العنا�رس الأ�سا�سية يف تنظيم احلزب 

ال�سرتاكي ال�سباين، واأ�رس يل اأنه منذ تلك الفرتة كان اإطارا ينا�سل يف �رسية �سمن احلزب 

ال�سرتاكي اأنذاك.

التحرير  جي�س  حتركات  عن  الطرف  الإ�سبان  غ�س  فر�سة  اغتنمت  اأنني  اأي�سا،  اأذكر، 

املغربي، واأثناء زيارة يل اإىل ل�س باملا�س، بادرت اإىل الإت�سال بالكابنت حممد اأمزيان )الذي 

اأ�سبح يف ما بعد مار�سال باجلي�س امللكي املغربي(، الذي كان م�س�ؤول حينها باجلي�س الإ�سباين، 

وطلبت منه تقدمي امل�ساعدة والدعم جلي�س التحرير املغربي، فنظر اإيل مليا با�ستغراب وقال 

يل: »ياولدي، ما زلت �سغريا، اذهب لالإهتمام بدرا�ستك، فالث�رة لي�ست لعب الدراري«. وملا 

ا�ستقل املغرب، التقيته جمددا فكانت نظرته خمتلفة متاما.
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املقاومة يف ال�شمال وما جرى بباخرة »دينا«

كان يت�اجد يف مدينة تط�ان، جمم�عة من قادة املقاومة، اأذكر من بينهم: �سعيد ب�نعيالت، 

عبا�س امل�سعدي، عبد الله ال�سنهاجي، ح�سن �سفي الدين )العرج(، الغايل العراقي والدكت�ر 

عبد الكرمي اخلطيب، وكان�ا ي�رسف�ن على تزويد تنظيمات باقي خاليا املقاومة يف كل اأنحاء 

املغرب، مبا حتتاجه ل�ستمرار �سعلة الكفاح ال�طني، و�سكل�ا قاعدة خلفية لذلك الكفاح �سد 

القمع والت�سفيات ال�رس�سة التي ووجهت بها من طرف ق�ات الحتالل.

كنت اأنا واملهدي بن عب�د، نت�ىل التن�سيق مع باقي القيادات �س�اء يف الداخل اأو على 

على  الإ�رساف  على  نحر�س  كنا  كما  وغريها،  باري�س  مدريد،  بالقاهرة،  اخلارج  م�ست�ى 

احلمالت الإعالمية، وال�سهر على ن�رس اأخبار املقاومة وم�اجهة الإعالم امل�ساد. 

اإنقاد اأحمد زياد

اأ�سا�سيا  الإ�سباين، مركزا  التي كانت خا�سعة لالحتالل  املغرب،  اأ�سبحت منطقة �سمال 

للحركة ال�طنية وللمقاومة، وفيما بعد جلي�س التحرير.

وبالنتيجة، اأ�سحى من ال�رسوري ربط عالقات تن�سيق مع ال�سلطات الإ�سبانية، وا�ستطاع 

الأ�ستاذ عبد الكبري الفا�سي من ن�سج هذه العالقة مع املندوب الإ�سباين مبدينة تط�ان.

اأ�رس هذا املندوب على ان ال�سخ�س الذي �سيت�ىل مهمة التن�سيق معه، يجب ان يت�فر 

على م�ست�ى كاف من التك�ين مما �سي�ساهم يف تط�ر هذه العالقة واإجناحها بالن�سبة للطرفني.

عندما مت اعتقال كل اأع�ساء اللجنة التنفيذية حلزب ال�ستقالل، حيث انتقل الأ�ستاذ عبد 

الكبري الفا�سي اإىل مدينة مدريد، اأ�سندت مهمة التن�سيق مع املندوب الإ�سباين اإىل الأ�ستاذ 

اأحمد زياد، باعتباره ع�س� اللجنة التنفيذية امل�ؤقتة حلزب ال�ستقالل.

ومع ت�ساعد تنفيذ العمليات �سد ق�ات الحتالل يف املنطقة املحتلة من طرف فرن�سا، التي 

واجهت هذا الت�سعيد مبزيد من العتقالت واملحاكمات وتنفيذ العديد من اأحكام الإعدام، 

وه� الأمر الذي دفع بنزوح العديد من عنا�رس املقاومة اإىل مدينة تط�ان، ك�ن اأن �سلطات 

احلماية ك�سفت انخراطهم يف �سف�ف املقاومة.

ومع ازدياد عدد الالجئني، حدث ن�ع من �س�ء التفاهم مع الأ�ستاذ زياد، الذي حاول فر�س 

نظام �سارم على كل الالجئني، كعدم القيام باأي عمل اأو حترك اإل باإذن منه، كما  حاول فر�س 
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رقابة على التحركات ال�سخ�سية لالأفراد، بحيث اأنه اأ�سحى من غري املمكن ال�ستمرار يف 

التعامل معه، لدرجة اأن البع�س قرر ت�سفيته ج�سديا، بحجة اأنه يتدخل حتى يف العمل الذي 

يقت�سي اإجنازه بكل �رسية، وذلك حفاظا على �سالمة واأمن التنظيم، كاقتناء الأ�سلحة وتنظيم 

اإدخالها اإىل الداخل، بحيث ل يتم تعميم اخلرب حتى على م�ست�ى بع�س القيادات. وه� اأمر ل 

يرتبط بك�نه م�ساألة ثقة، بل فقط بهدف احلفاظ على �رسية العمل و�سمان جناحه.

ومن ح�سن احلظ، اأنه مت طرح م�ساألة الت�سفية اجل�سدية اأثناء اإحدى الجتماعات، وكنت 

قد ح�رسته اأنا والأخ اأحمد بن بلة، واعرت�سنا ب�سدة على هذا ال�سل�ك، مقرتحني حال اآخرا. 

اإىل م�رس، بحجة ح�س�ر اجتماع تن�سيقي  بلة الأ�ستاذ زياد  اأحمد بن  اأن يرافق الأخ  وه� 

اإخ�اننا  مب�ساعدة  اجلربية،  الإقامة  و�سعه حتت  يتم  وهناك،  القاهرة.  القيادات يف  بع�س  مع 

امل�رسيني، مع العناية به وت�فري كل حاجياته، ويف نف�س ال�قت، نحر�س على عدم انت�سار 

اأخبار اخلالف الذي من �ساأنه الإ�ساءة اإىل العمل ال�طني، وهذا ما مت فعال.

ومبجرد ع�دة مـحمد اخلام�س اإىل عر�سه، ت�جهت �سخ�سيا اإىل القاهرة، يف طريقي اإىل 

الع�دة اإىل املغرب، حيث جاء معي الأ�ستاذ زياد، مرورا مبدينة جنيف، لكي يتم اإدخاله اإىل 

اإحدى امل�سحات لإجراء الفح��سات ال�رسورية، للك�سف عن حالته ال�سحية ومعاجلته عند 

اإليها، وبعدها   التي كان يف حاجة  املعن�ية  الراحة  اأخد ق�سط من  اإىل  بالإ�سافة  ال�رسورة، 

عدنا اإىل املغرب،و ا�ستاأنف عمله ال�سحايف وال�سيا�سي.

اأي دور للدكتور عبد الكرمي اخلطيب

احل�سا�س  املن�سب  هذا  له يف  البحث عن خلف  وبداأ  فارغا،  زياد  اأحمد  من�سب  اأ�سبح 

والأ�سا�سي للتن�سيق مع ال�سلطات الإ�سبانية وحماية حركة املقاومة وجي�س التحرير.

وهي مهمة اأ�سا�سية وذات بعد ا�سرتاتيجي، ولها اأهمية يف العالقات مع احلاكم الإ�سباين، 

وتعترب مبثابة عالقة ذات مكانة مع اخلارج، كان لزاما اأن يق�م بها �سخ�س تت�فر فيه العديد 

من ال�رسوط لإجناحها.

املن�سب،  هذا  ل�سغل  ال�طنية  احلركة  داخل  من  ال�سابة  القيادات  ببع�س  الت�سال  مت 

ولكنهم اعتذروا. ور�سح اأحد املقاومني الدكت�ر عبد الكرمي اخلطيب، هذا الطبيب اجلزائري 
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اآنذاك، الذي قدم خدمات للمقاومة يف مدينة الدار البي�ساء، حيث قام بعالج بع�س املقاومني 

داخل عيادته عند تعر�سهم لالإ�سابة، وعند اكت�ساف اأمره، غادر املغرب اإىل فرن�سا. وباعتباره 

جزائري، فقد رحب الإخ�ة اجلزائري�ن بدورهم بهذا القرتاح.

كل  يف  حا�رسا  واأ�سبح  اإخال�س،  بكل  اإجنازها  يف  وتفانى  املهمة  هذه  ت�ىل  وبالفعل، 

الجتماعات التن�سيقية التي كانت تعقد، �س�اء يف تط�ان، طنجة، مدريد اأو القاهرة.

وعندما تقرر تاأ�سي�س املراكز الأوىل جلي�س التحرير مبدينة الناظ�ر و�س�احيها، تك�نت 

خلية لالإ�رساف على هذه العمليات، من كل من �سعيد ب�نعيالت وعبا�س امل�سعدي وعبد الله 

جلي�س  الأوىل  اخلاليا  تك�ين  ت�لت  التي  وهي  اخلطيب،  الكرمي  عبد  والدكت�ر  ال�سنهاجي 

التحرير ب�سمال املغرب يف بداية �سنة 1955.

�شورة لعبد الرحمن اليو�شفي �شحبة جمموعة من القادة ي�شتعر�س وحدة جلي�س التحرير املغربي مبدينة تطوان يوم 

عودة حممد اخلام�س واأ�رشته من املنفى 16 نونرب 1955

مكونات جي�س التحرير

كان جي�س التحرير املغربي م�سكال اأ�سا�سا من ما يلي:

 اأع�ساء وعنا�رس املقاومة الذين اكت�سف اأمرهم من طرف ال�سلطات الفرن�سية، والتحق�ا 

بال�سمال حتى ل يتعر�س�ا لالعتقال.
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العنا�رس املغربية التي اأ�رسف على ا�ستقطابها الأمري حممد بنعبد الكرمي اخلطابي يف نهاية 

الأربعينيات وبداية اخلم�سينيات من القرن املا�سي، ومت تك�ينها ع�سكريا من طرف اجلي��س 

اإن�ساء جي�س مغاربي  الزعيم اخلطابي ه�  العربية امل�رسية والعراقية وال�س�رية، وكان هدف 

لتحرير فل�سطني.

املغرب  وبالأخ�س  املغاربية  ال�طنية  احلركة  قادة  طرف  من  اختيارها  مت  التي  العنا�رس 

واجلزائر وت�ن�س، وذلك باتفاق مع اجلي�س امل�رسي ليت�ىل الإ�رساف على تدريبهم ع�سكريا.

العنا�رس التي �ساركت يف احلرب العاملية الثانية اأو يف احلرب الهند ال�سينية مع اجلي�س 

الفرن�سي  اجلي�س  من  الهروب  اختار  من  ومنهم  اأ�سباب،  لعدة  ت�رسيحهم  ومت  الفرن�سي، 

والن�سمام ل�سف�ف اجلي�س الفيتنامي بقيادة الزعيم »ه��سي منه« و اجلرنال »جياب«.

العنا�رس التي انخرطت من تلقاء نف�سها باجلي�س الفرن�سي، وبعد انطالق العمل امل�سلح 

�سد الحتالل قررت الهروب باأ�سلحتها واللتحاق باملقاومة اأو جي�س التحرير. وكانت قيادة 

املقاومة، تق�م من حني لآخر، بت�زيع منا�سري تدع� فيها اجلن�د املغاربة املنخرطني يف اجلي�س 

الفرن�سي اإىل اللتحاق ب�سف�ف جي�س التحرير، وقد ا�ستجاب العديد منهم لهذا النداء.

العنا�رس التي اأ�رسفت على تك�ينها قيادة جي�س التحرير باإ�رساف خرباء ومك�نني كان�ا 

يتم  وكان  ب�زار،  القادر  عبد  املرح�م  بينهم  من  ونذكر  ال�سباين  اأو  الفرن�سي  اجلي�س  يف 

تدريبهم اإما يف جبال الأطل�س اأو الريف.

التن�شيق مع قادة اجلزائر

يف هذه املرحلة عقد اجتماع تن�سيقي مع م�س�ؤويل املقاومة يف اجلزائر، حيث ح�رس عنهم 

اإىل �سمال  باملهيدي الذي جاء مبا�رسة من وهران  العربي  الإخ�ة حمـمد ب��سياف وحمـمد 

املغرب. وطرح خالل هذا اللقاء وباإحلاح، اأنه اأ�سبح من ال�رسوري، البحث عن اأ�سلحة غري 

ي�ستعد  الذي  التحرير،  عنا�رس جي�س  لت�سليح  املدن،  داخل  املقاومة  ت�ستعملها  كانت  التي 

على  املغاربي�ن  القادة  األح  اأن  فكان  الأ�سلحة.  من  متط�رة  اأن�اع  ي�ستعمل  جي�س  مل�اجهة 

الرئي�س جمال عبد النا�رس، لالإ�رساع يف تزويدهم، بجيل جديد من الأ�سلحة، مل�اجهة ما 

يت�فر عليه جي�س امل�ستعمر، من عتاد واأ�سلحة متط�رة.

ت�ىل اأحمد بن بلة، مرف�قا بعدد من اأطر قيادة املخابرات امل�رسية، نقل ال�سحنة الأوىل 

منتهى  يف  العملية  تتم  اأن  اأ�سا�س  على  واجلزائري،  املغربي  التحرير  جي�سي  اإىل  لالأ�سلحة 

ال�رسية ودون اأن يت�رسب عنها ما يفيد ك�سف اأنها تتم حتت اإ�رساف الدولة امل�رسية.



7071

كانت املهمة الأوىل، يف مرحلة اأوىل، البحث عن باخرة خا�سة غري تابعة للدولة امل�رسية 

اأو لأي م�ؤ�س�سة اأخرى، ثم يف مرحلة م�الية، ال�ستيالء عليها وكاأنها �رسقت، وذلك تفاديا 

لالإدلء ب�جهتها. وبعد البحث والتنقيب، وقع الختيار على الباخرة »دينا«، وعند التخطيط 

لال�ستيالء عليها، مت التعرف على قائدها »القبطان ميالن بات�سي�س«  Milan bacic وه� من 

اأ�سل ي�غ�ساليف، واأثناء احلديث معه، عرب عن ا�ستعداده للتط�ع والقيام بهذه املغامرة النبيلة، 

دون احلاجة اإىل ال�ستيالء بالق�ة على الباخرة.

مت �سحن الباخرة خفية بح�ايل واحد وع�رسين طنا من الأ�سلحة، واأبحرت ي�م 28 فرباير 

1955 باجتاه ال�س�اطئ ال�سمالية للمغرب. ونظرا ل�س�ء اأح�ال الطق�س، تاأخرت الباخرة يف 

بالريم  ثم  بليبيا،  بنغازي وطرابل�س  درنة،  منها  م�انئ،  للت�قف يف عدة  وا�سطرت  ال��س�ل 

باإيطاليا،  واأخريا مليلية، قبل اأن ت�سل اإىل وجهتها الرئي�سية والنهائية، وهي �ساطئ را�س 

املاء قرب مدينة الناظ�ر.

اأنها دامت ح�ايل �سهر.  اأيام، اإل  كان من املت�قع، اإذن، اأن ت�ستغرق الرحلة فقط ع�رسة 

وقد اأ�رسف على اإفراغ احلم�لة من الأ�سلحة، �سعيد ب�نعيالت مع حمدون اإ�رساق وح�ايل 60 

�سخ�سا من رجال القبائل الريفية رفقة عدد من املنا�سلني اجلزائريني، كان قد بعثهم العربي 

بن املهيدي من اجلزائر. 

بعد اإفراغ الباخرة، مت نقل حم�لة 21 طنا من ال�سالح اإىل منزل حمدون الذي يبعد عن 

ال�ساطئ بح�ايل 3 كلمرتات.

ملراقبة  ي�ميا،  بج�لة  الإ�سبانية،  للبحرية  التابع  احلر�س  تق�م دورية من  اأن  العادة  جرت 

العنا�رس  تركتها  التي  الأقدام  اآثار  الفرقة  هذه  تكت�سف  ل  وحتى  املت��سطية،  ال�س�اطئ 

اإفراغ حم�لة الباخرة واآثار ال�سناديق التي ت�سم خمتلف الأ�سلحة، قام  التي اأ�رسفت على 

املنا�سل�ن با�ستقدام قطعان من الأغنام وعمل�ا على مرورها على رمال �س�اطئ هذه املنطقة 

ملح� تلك الآثار يف عملية مت�يهية مل تفطن لها ال�سلطات الإ�سبانية اإل بعد مرور عدة اأيام. 

لكن بادر م�س�ؤول� التنظيم اإىل نقل واإخفاء الأ�سلحة، وجل�ؤوا اإىل تغيري املنازل التي و�سعت 

فيها الأ�سلحة يف الي�م الأول �س�ب خمابئ ت�جد يف مناطق اأخرى.

مت تق�سيم احلم�لة من ال�سالح تلك، بن�سبة ثلثني لفائدة جي�س التحرير اجلزائري، مقابل 

ن�سبة ثلث لفائدة جي�س التحرير املغربي، على اأ�سا�س اأن الث�رة اجلزائرية كانت حتتاج اأكرث 
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اإىل العتاد، ك�نها حديثة العهد يف م�اجهة ال�ستعمار، بحيث انطلقت يف فاحت ن�نرب 1954، 

اإذ مل مي�س على هذه النطالقة اإل مدة اأربعة اأ�سهر وكان هذا كله يف اإطار الت�سامن املغاربي 

ودعم الث�رة اجلزائرية.

كان على منت الباخرة ال�سيد ه�اري ب�مدين وا�سمه احلقيقي مـحمد ب�خروبة، وكان يتابع 

الطلبة  والتحق مع جمم�عة من  بلة،  بن  اأحمد  ال�سيد  وا�ستقطبه  ال�رسيف،  بالأزهر  درا�سته 

بدورة تك�ينية ع�سكرية، يف مع�سكر للجي�س امل�رسي، والذي اأ�سبح فيما بعد الرئي�س الثاين 

للجمه�رية اجلزائرية، ولقد ت�ىل املرح�م �سعيد ب�نعيالت حمله على كتفيه من الباخرة اإىل 

ال�ساطئ. 

ولد  اإيطالية،  واأم  اأب جزائري  من  وه�  القادر(،  )عبد  ب�زار«  »ندير  اأي�سا  بها  كان  كما 

�سامية،  منا�سب  احل�س�ل على  له  عليا، خ�لت  �سهادات  بها وح�سل على  ودر�س  بالرباط 

الث�رة  وانطالق  املغرب،  يف  املقاومة  اندلع  بعد  باملغرب.  الفرن�سية  الإدارة  �سلطة  داخل 

اجلزائرية، التحق بالقاهرة وان�سم اإىل �سف�ف املقاومة، ولعب دورا اأ�سا�سيا يف و�سع برامج 

لتك�ين وتدريب وحدات جي�سي التحرير املغربي واجلزائري.
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االأمري موالي احل�شن وتكرمي الربان »ميالن«

كان �سمن الفريق اأي�سا، امل�اطن ال�س�داين اإبراهيم النيلي الذي كانت تربطه عالقات مع 

جمم�عة من املنا�سلني، يف كل من املغرب واجلزائر. وكان هناك طبعا ربان الباخرة ال�سهيد 

»ميالن«، وكان قد ا�ستقر ه� وزوجته وابنته بالإ�سكندرية يف م�رس، ومنها تط�ع لدخ�ل هذه 

املغامرة، جمازفا بحياته من اأجل تزويد ث�ار املغرب الكبري، بال�سالح من اأجل حترير منطقة 

�سمال اإفريقيا من الحتالل الأجنبي. وعندما تعر�ست م�رس اإىل الهج�م الثالثي يف اأكت�بر 

1956، بقيادة كل من بريطانيا وفرن�سا واإ�رسائيل، كرد فعل من هذه الق�ات على تاأمني جمال 

عبد النا�رس لقناة ال�س�ي�س، تط�ع ال�سابط »ميالن« اإىل جانب ال�سعب امل�رسي، و�ساهم يف 

املعارك التي واجهت فيها املقاومة امل�رسية الإنزال الذي قامت به جي��س الدول الثالثة يف 

»ب�ر�سعيد«. ولقد ا�ست�سهد هذا ال�سابط، اأثناء قيامه باإحدى العمليات التي كان ي�ساعد من 

خاللها اإحدى الث�رات التحررية. 

اإىل م�رس  بزيارة  اآنذاك،  العهد  احل�سن، ويل  م�لي  الأمري  قام  عندما  ا�ست�سهاده،  وقبل 

حل�س�ر احتفالت تاأميم قناة ال�س�ي�س، تفقد عائلة ميالن، وقدم لها هدايا رمزية، لكل من 

َلُه من خماطر من  مَّ
ال�سابط وزوجته وابنته ميلكة Milca، وذلك كعرب�ن اعرتاف على ما حَتَ

اأجل دعم ال�سعب املغربي يف معركة التحرير.

والدبل�ما�سي  العزيز  ال�سديق  زوجة  هي  »ميلكة«  الفا�سلة  ابنته  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

اجلزائري واملنا�سل املغاربي، ال�سيد الأخ�رس الإبراهيمي.

اأول  املنطقة  لهذه  حملت  لأنها  املغاربي،  التاريخ  �سجل   DINA الباخرة  دخلت  بذلك، 

�سحنة اأ�سلحة مل�اجهة الإ�ستعمار. وقد كانت هذه الباخرة يف ِمْلِكَيِة ال�سيدة دينا بنت عبد 

احل�سني،  امللك  الأردن،  عاهل  زوجة  بعد  فيما  �ست�سبح  التي  امل�رسية  الأمرية  وهي  احلميد، 

وكانت ذات مي�ل تقدمية. 

وعند علمها بق�سة باخرتها، قالت لبع�س القادة املغاربيني، ل� ات�سلتم بي مبا�رسة، ل��سعت 

رهن اإ�سارتكم اليخت الذي اأهداين اإياه ملك الأردن، وزودتكم باإمكانيات اأخرى. 

ال�س�داين  امل�اطن  القب�س على  اإلقاء  مليلية، مت  مبيناء  الباخرة  تلك  ت�قف  اأنه عند  علما 

فيها  املخباأة  الأ�سلحة  على  العث�ر  وعدم  تفتي�سها  بعد  الباخرة،  داخل  من  النيلي،  اإبراهيم 
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ب�سكل جيد. لأنه عند التحقيق معه، اكت�سف�ا اأن النيلي مبح�ث عنه دوليا، فقرروا اعتقاله. 

فتدخل  النيلي،  باعتقال  تخرب  �رسيعة  برقية  »ميالن«  الي�غ��ساليف  ال�سفينة  ربان  اأر�سل 

الإت�سال  اإىل حل ه�  فاهتدي  النا�رس،  الرئي�س امل�رسي جمال عبد  بالقاهرة لدى  الإخ�ة 

مبالكة الباخرة، الأمرية امل�رسية »دينا«، واأخريا ات�سح اأنها مت�اجدة يف تلك الفرتة با�سبانيا 

يف �سيافة اجلرنال فرانك�. فربطت �سفارة م�رس بالقاهرة الإت�سال بها من طرف بن بلة ومت 

النيلي  اإطالق �رساح  اأ�سدر قرار  و�سعها يف ال�س�رة، فتدخلت لدى اجلرنال فرانك� الذي 

ف�را.
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الدكتورر عبد اللطيف بنجلون ومقرتح ا�شم »ثورة امللك وال�شعب«

عقد  عند  عادة،  يرتاأ�سه  وكان  ال�ستقالل،  غداة  للمقاومة  ال�طني  املجل�س  اإن�ساء  مت 

اجتماعاته، املرح�م عالل الفا�سي اإن كان حا�رسا، واأثناء غيابه كان يرتاأ�سه املرح�م الدكت�ر 

عبد اللطيف بنجل�ن. اإل اأنه طلب مني هذه املرة ت�يل رئا�سته، اأثناء انعقاده مبنزل املحج�ب 

اأحر�سان الذي كان اآنذاك عامال على مدينة الرباط. 

وبالرغم من اأنه مل ي�ساهم ل يف املقاومة ومل يكن �سمن جي�س التحرير، اإل اأنه باعتباره 

قائدا ملنطقة اأوملا�س اتخذ م�قفا برف�س الت�قيع لت�يل بن عرفة احلكم، وقد عمل الدكت�ر عبد 

الكرمي اخلطيب، على اإقحام املحج�ب اأحر�سان �سمن اللقاءات والجتماعات التي تعقدها 

اأحر�سان  مبنزل  تعقد  اأن  على  دوما  ي�رس  وكان  املغربي.  التحرير  جي�س  وعنا�رس  املقاومة 

ب�سفته عامال على مدينة الرباط.

لأن  �سي�ؤهله  مما  املجل�س،  هذا  عنا�رس  اأن�سط  من  الب�رسي  مـحمد  الفقيه  املرح�م  كان 

قرار  للمقاومة،  ال�طني  املجل�س  اتخذها  التي  القرارات  اأهم  �سمن  ومن  له.  رئي�سا  ي�سبح 

مـحمد  امللك  نفي  على  الحتالل  �سلطة  فيها  اأقدمت  التي   1953 غ�ست   20 ذكرى  تخليد 

املقاومة على هذه  ي�م  اإطالق  واقرتاح  اإىل مدغ�سقر،  ثم  اإىل ك�ر�سيكا  وعائلته  ي��سف  بن 

الذكرى، وتقررعقد لقاء مع امللك مـحمد اخلام�س للتداول يف هذا القرتاح. 

بنجل�ن وح�سن الأعرج  اللطيف  الب�رسي والدكت�ر عبد  وهذا تك�ن وفد ي�سم مـحمد 

والدكت�ر عبد الكرمي اخلطيب وعبد ربه، وعند اإخبار جاللة امللك بالقرتاح تردد قليال وطلب 

البحث عن ا�سم اآخر بديل يتنا�سب مع احلدث، وبدبل�ما�سيته املعه�دة، التقط الدكت�ر عبد 

اللطيف بنجل�ن الإ�سارة، واقرتح على جاللة امللك  اأن يطلق على هذه املنا�سبة »ا�سم ث�رة 

مل  احل�سن  م�لي  العهد  ويل  فاإن  ولالإ�سارة،   . القرتاح  هذا  امللك  فبارك  وال�سعب«،  امللك 

يح�رس هذا اللقاء، ل�ج�ده خارج ال�طن.

لهذه  تخليدا  �سيقام  الذي  احلفل  لت�س�ر  كامل  بروت�ك�ل  و�سع  مت  اللقاء،  هذا  خالل 

الذكرى. ومت التفاق على مايلي:

ا�ست�سهد  الذي  املكان  وبال�سبط  امل�س�ر،  ه�  الذكرى  هذه  تخليد  مكان  يك�ن  اأن  اأول: 

فيه ال�سهيد عالل بن عبد الله، ي�م 11 دجنرب 1953 عندما حاول اغتيال ال�سلطان املزع�م 
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مـحمد بن عرفة، الذي ن�سبته احلماية الفرن�سية بدعم من اخل�نة املغاربة ليحل مكان ال�سلطان 

ال�رسعي مـحمد بن ي��سف.

ثانيا: اأن يتم ن�سب من�سة يف هذا املكان، يجل�س فيها امللك مـحمد اخلام�س ل�حده بينما 

يقف اأع�ساء املجل�س ال�طني للمقاومة، ويق�م رئي�س هذا املجل�س باإلقاء كلمة باملنا�سبة.

ثالثا: اأن تقدم هدية رمزية لالأمرية لال اأمينة التي ولدت باملنفى، حيث لحظ العديد من 

العديد  معه  ال�سغرية، وحت�رس  الأمرية  با�ستمرار  ترافقه  اخلام�س،  امللك مـحمد  اأن  املقاومني 

من املنا�سبات الر�سمية. وقد ت�ىل اأحد املقاومني الإ�رساف على حت�سري هدية وهي عبارة عن 

�سل�سلة ذهبية يت��سطها م�سد�س ذهبي �سغري، ويف ي�م الحتفال ت�ليت اأنا و�سع هذا العقد 

يف عنق الأمرية ال�سغرية التي كانت جتل�س يف حجر والدها.

هذا ه�  وكان  للمقاومة،  ال�طني  املجل�س  با�سم  كلمته  الب�رسي  الفقيه حممد  األقى  كما 

الظه�ر العلني الأول لقائد املقاومة حممد الب�رسي.

يف 20 غ�ست 1957 �سيتم الحتفال بالذكرى الثانية لث�رة امللك وال�سعب يف نف�س املكان، 

و�سيلقي حممد الب�رسي كلمة املنا�سبة با�سم املجل�س ال�طني للمقاومة اأعرب فيها عن قلق 

حركة املقاومة وجي�س التحرير اأمام النزلق نح� ال�ستعمار اجلديد، ب�سبب اإحلاح احلك�مة 

الفرن�سية على فر�س اتفاقية ال�ستيطان، التي ت�سمن ا�ستمرار المتيازات الفرن�سية. 



7677

انتفا�شة  25 يناير 1959

�سهدت يف بداية الأربعينيات من القرن املا�سي، القاعدة التنظيمية حلزب ال�ستقالل حت�ل 

ن�عيا، بحيث ان�سم ل�سف�فه العمال وال�سناع والتجار ال�سغار، غري اأن القيادة بقيت، متيل اإىل 

النغالق على نف�سها، وكان التجاوب حمدودا مع الفئات القادرة على مد احلزب بالفعالية.

واأذكر اأن ال�حيد من القيادات احلزبية الذي مل يكن ينظر اإىل هذه التجربة بعني الر�سا ه� 

الزعيم عالل الفا�سي، عندما زارنا،يف نهاية الأربعينيات من القرن املا�سي، باحلي املـحمدي 

الذي كان يعترب من�ذجا لهذا التط�ر التنظيمي.

اعتقال  مت  ي��سف،  بن  مـحمد  للبالد  ال�رسعي  امللك  نفي  احلماية  �سلطات  قررت  عندما 

ال�سعب  ف�سل  ه�  احلماية  �سلطات  هدف  كان  ال�ستقالل،  حلزب  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء 

عن قياداته ال�رسعية، وتع�ي�سها مب�الني لها، فجاءت على راأ�س الدولة مبلك عميل بن عرفة، 

وحاولت فر�س عمالئها لتع�ي�س قيادة احلركة ال�طنية.

َزْتَها التنظيمات اجلديدة حلزب 
َ
َفر اأن القيادات ال�سابة واجلديدة التي  ومن ح�سن احلظ، 

الق�اعد  اأ�سبحت  وهكذا،  املقاومة.  �رسارة  واأطلقت  امل�سعل  حملت  التي  هي  ال�ستقالل، 

اجلديدة للحزب هي التي تق�د حزب ال�ستقالل ولي�س القيادة املحافظة.

ا�ستمر هذا امل�سهد حتى بداية ال�ستقالل، دون اأن تفطن القيادة املحافظة ل�رسورة تط�ير 

امل�ؤ�س�سات وجتديدها، ولكن العنا�رس ال�سابة، كاملهدي بن بركة والفقيه الب�رسي وغريهما، 

اأغلقت  حاول�ا ت�سحيح هذا اخلطاأ، وبدعم معن�ي من الزعيم عالل الفا�سي، ولكن القيادة 

اأمامهم اأب�اب اللجنة التنفيذية.

من هنا، جاءت مبادرة املهدي بتك�ين ما اأطلق عليه اللجنة ال�سيا�سية، التي �سمت اأغلبية 

اأع�ساء  اأن مقاومة التغيري والتط�ير والتجديد ظلت �سائدة، و�سيبادر  العنا�رس ال�سابة، غري 

هذه اللجنة ، بقيادة املهدي بن بركة والفقيه الب�رسي اإىل عقد م�ؤمترات جه�ية يف خمتلف 

اأنحاء املغرب، لإعادة تنظيم حزب ال�ستقالل انطالقا من القاعدة، ومت عقد م�ؤمترات جه�ية 

على م�ست�ى عدة مدن، واأطلق�ا على هذه العملية، ا�سم اجلامعات امل�ستقلة حلزب ال�ستقالل، 

اأو ما �سيعرف بحركة 25 يناير 1959.
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بداأت هذه اجلامعات ب�سحب ثقتها من اللجنة التنفيذية، وكان رد فعل هذه الأخرية هي 

م�اجهة هذه النتفا�سة الداخلية للحزب، باإغالق مقرات احلزب اأمام هذا التيار اجلديد.

ويف 6 مار�س 1959، قرر التيار اجلديد تغيري الإ�سم اإىل اجلامعات املتحدة حلزب ال�ستقالل، 

من  كل  ت�سم  جماعية،  بقيادة  البي�ساء،  الدار  عمالة  مبقر  التنظيم  لهذا  القان�ين  و�سع  ومت 

مـحمد الب�رسي، املهدي بن بركة، عبد الرحمان الي��سفي، مـحمد باملختار واحل�سني اأحجي، 

غري اأن قيادة حزب ال�ستقالل رفعت دع�ى اأمام الق�ساء �سد هذا التنظيم الذي اعتمد على 

ا�سم »حزب ال�ستقالل« يف الت�سمية اجلديدة للجامعات املتحدة، مطالبة بعدم ا�ستعماله.

ومل ينتظر التنظيم اجلديد اأن يبت الق�ساء فيما يخ�س ا�ستعمال ا�سم حزب ال�ستقالل، 

للق�ات  ال�طني  »الحتاد  تاأ�سي�س  عن  فيه  اأعلن  طنجة،  مبدينة  اجتماع  عقد  اإىل  و�سارع 

ال�سعبية«.

الدار  مبدينة  الك�اكب  ب�سينما  للحزب  التاأ�سي�س  امل�ؤمتر  عقد   ،1959 �سبتمرب   6 وي�م 

البي�ساء، واأنهى اأ�سغاله بامل�سادقة على امليثاق امل�ؤ�س�س وق�انني الحتاد ال�طني، و تعيني جلنة 

الرت�سيحات التي �سادقت على اللجنة الإدارية لالحتاد، التي كانت ت�سم ح�ايل 60 ع�س�ا 

من عمال وفالحني وجتار و�سناع ومثقفني و�سباب.

6 �شتنرب 1959: ميالد حزب االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية ـ من الي�شار اإىل اليمني: اأحمد بن �شودة، عبد الله 
ال�شنهاجي، الفقيه حممد الب�رشي، عبد الرحمن اليو�شفي، املهدي بن بركة، عبد الهادي بوطالب، التهامي الوزاين 

واحل�شني اأحجي من االحتاد املغربي لل�شغل.
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وباملنا�سبة، ظل يخاجلني طيلة العق�د املن�رسمة، تفكري عميق، ذلك، اأنه ل� �ساعدت و�سمحت 

الظروف ليتعرف كل من الزعيم عالل الفا�سي واملهدي بن بركة على بع�سهما البع�س، ول� 

متكن كل منهما من اكت�ساف الآخر، من خالل احل�ار والنقا�س ال�سيا�سي والفكري، وب�ا�سطة 

العمل الي�مي والن�ساط التنظيمي، ملا ح�سل ي�ما النف�سال داخل حزب ال�ستقالل.

وميكن ت�س�ر نف�س ال�سيء، اأو كان احللم به على ال�سعيد ال�طني، ل� متكن كل من الأمري 

احل�سن  وعالل الفا�سي واملهدي بن بركة ومـحمد الب�رسي من بناء ج�س�ر الت�ا�سل فيما 

بينهم، والتفكري امل�سرتك يف ت�س�ر بناء مغرب ما بعد ال�ستقالل، لتمكن املغاربة من تفادي 

عديد املنعرجات التي اأخرت م�سريتنا،ولع�سنا مغربا اآخر غري الذي نعي�سه.
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2 اأبريل 1959: االحتفاء ب�شدور العدد االأول من �شحيفة »التحرير« عن مطبعة »اأمربيجيما« التابعة لالحتاد املغربي 
لل�شغل. اليو�شفي رئي�س التحرير على ميني ال�شورة برفقة ح�شور من ال�شحفيني وال�شيوف بينهم: حممد فتحي، اأحمد 

�شكري، حممد باهي، طيب الفاليل، املقاوم حممد من�شور، عبد ال�شالم البو�رشغيني...

2 اأبريل 1959: �شورة جماعية على هام�س االحتفاء ب�شدور العدد االأول من »التحرير«: الفقيه الب�رشي املدير امل�شوؤول 
عن اجلريدة مبعية رئي�س حتريرها عبد الرحمن اليو�شفي ال�شحافيون: حممد فتحي القادم من �شحيفة »اال�شتقالل« 

التي كان يديرها املهدي بن بركة، �شيف الدين لزرق، حممد باهي، عبد ال�شالم البو�رشغيني، حممد عابد اجلابري الذي 

�شي�شبح من اأهم املفكرين العرب وكلهم قدموا من �شحيفة »العلم« يف اأعقاب االنف�شال  عن حزب اال�شتقالل.
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االعتقال االأول بعد اال�شتقالل

حجزت ال�سلطات املغربية ي�م 14 دجنرب 1959، جريدة »التحرير« ومنعتها من الت�زيع، 

بحجة اأن افتتاحية العدد تت�سمن جملة تق�ل: »اإذا كانت احلك�مة م�س�ؤولة اأمام جاللة امللك، 

فاإنها اأي�سا م�س�ؤولة اأمام الراأي العام«.

تع�دنا يف جريدة التحرير على هذا الن�ع من املمار�سات التي كانت �سائدة اآنذاك، حيث 

كانت متار�س رقابة غري قان�نية على ال�سحافة احلزبية ب�سفة عامة، وعلى ال�سحافة الحتادية 

ب�سفة خا�سة.

لكن ال�سلطات الر�سمية، هذه املرة، مل تكتف بقرار حجز اجلريدة ومنعها من ال��س�ل اإىل 

اإىل اعتقال مدير جريدة التحرير الفقيه مـحمد  القراء، بل دفعها انزعاجها من الفتتاحية 

الب�رسي من بيته بالدار البي�ساء، واعتقايل اأنا كرئي�س للتحرير من مكتبي باجلريدة ومت نقلنا 

مبا�رسة اإىل �سجن لعل� بالرباط.

ال�سيد  للحك�مة  العام  والأمني  العدل  وزير  وجهها  ر�سالة  على  بناء  العتقال  هذا  جاء 

امـحمد باحنيني اإىل قا�سي التحقيق ال�سيد احلداوي، حيث وجهت اإلينا التهم التالية: املتعلقة 

بامل�س بالأمن ال�طني للدولة، الإخالل بالأمن العام، والتحري�س على العنف.

اإ�رساب  يف  دخلت  لعل�،  �سجن  اإىل  و�س�يل  ومبجرد  العتقال،  من  الأول  الي�م  منذ 

عمليتني  اليمنى خالل  رئتي  ا�ستئ�سال  نتيجة  اله�س  ال�سحي  و�سعي  م�ستغال  الطعام،  عن 

جراحيتني مبدينة مدريد. ا�ستنفر اإ�رسابي عن الطعام اإدارة �سجن لعل� نتيجة تده�ر و�سعي 

ال�سحي. 

بن  »لي�ن  والدكت�ر  »اجلبلي«  الدكت�ر  وهما  عني،  للك�سف  طبيبني  الإدارة  وا�ستدعت 

على  نقلي  معا  فقررا  احلك�مة.  يف  للربيد  وزيرا  الفرتات،  من  فرتة  يف  كان  الذي  زكني«، 

ا�ستعجال اإىل م�ست�سفى ابن �سيناء بالرباط. ويف اجلناح اخلا�س باملعتقلني داخله، اأ�رسف طاقم 

من الأطباء املغاربة على متابعة و�سعيتي ال�سحية، هم الدكت�ر الت�ن�سي والدكت�ر م�س�اك، 

ع�س� املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سي�عي املغربي، والدكت�ر العراقي اأحمد، الذي �سي�سبح 

فيما بعد وزيرا اأول.
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املواجهة مع قا�شي التحقيق

 خالل ال�ستنطاق الذي اأجراه قا�سي التحقيق ال�سيد احلداوي معي و مع  الفقيه مـحمد 

الب�رسي، كان يلح يف �س�ؤاله: ماذا تق�سدون باأن احلك�مة م�س�ؤولة اأمام الراأي العام ؟

هذا  واأن  بال�ستقالل،  العهد  دولة حديثة  املغرب  اأن  القا�سي،  لل�سيد  اأ�رسح  اأن  حاولت 

ال�ستقالل جاء نتيجة تالحم بني العر�س وال�سعب، حيث انتف�س ال�سعب �سد ال�ستعمار بعد 

اأن جتراأت �سلطات احلماية بنفي امللك. 

بعد ح�س�ل املغرب على ا�ستقالله، كان هدفنا جميعا ه� بناء الدولة احلديثة اعتمادا على 

ال�سلط  القا�سي، فاإن  العدل والقان�ن، واأنه، كما تعلم�ن �سيدي  الدميقراطية و�سيادة  مبادئ 

والق�سائية،  والت�رسيعية  التنفيذية،  ال�سلطة  هي  احلديثة  الدولة  عليها  تعتمد  التي  الثالثة 

نابعة من  الرابعة، هي  ال�سلطة  ت�سمى  اأخرى  �سلطة  اأفرزت  املدنية  املجتمعات  باأن  واأ�سفت 

قلب املجتمع املدين، تعرب عن خمتلف و�سائل الإعالم، واأن هناك من يطلق عليها ا�سم �ساحبة 

فيها  مبا  املختلفة  الآراء  التعبري عن  تنح�رس يف  و�سلطتها  الأمة،  متِثُل �سمري  لأنها  اجلاللة، 

املعار�سة للراأي الر�سمي، وق�تها تكمن يف راأيها ال�ست�ساري دون اأن متلك �سلطة لتنفيذه.
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ت�شفية جي�س التحرير

خلف اعتقال قائدين للمقاومة وجي�س التحرير يف ال�سن�ات الأوىل من ال�ستقالل، ممثلني 

يف �سخ�سي اأنا ويف �سخ�س مـحمد الب�رسي، ا�ستياء عاما لدى الراأي العام ال�طني والدويل. 

ومنا�سلي  التحرير  وجي�س  املقاومة  قادة  من  العديد  لت�سمل  العتقالت  هذه  امتدت  وقد 

اأن الهدف من هذه العملية ه� ت�سفية  الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية. وقد تاأكد فيما بعد 

جي�س التحرير باجلن�ب املغربي الذي ب�سط �سيطرته على خمتلف مناطق ال�سحراء املغربية 

اأطار  مدينة  اآنذاك حتى  ال�حدات  بل و�سلت هذه  الإ�سباين،  التي كانت تخ�سع لالحتالل 

�سمال م�ريتانيا.

مت الحتفاظ مبـحمد الب�رسي يف و�سع اعتقال ملدة تزيد عن �ستة اأ�سهر، دون اأن يقدم اإىل 

اأية حماكمة اإىل اأن مت اإنهاء وج�د جي�س التحرير باجلن�ب، ومل يتم اإطالق �رساحه اإل بعد 

اأن التقى عبد الرحيم ب�عبيد، الذي كان نائب رئي�س احلك�مة ووزير املالية والقت�ساد يف 

حك�مة عبد الله اإبراهيم، مع ويل العهد الأمري م�لي احل�سن، حيث بادره عبد الرحيم:  »�سم� 

الأمري، اإىل متى �سيظل الفقيه الب�رسي قابعا يف ال�سجن لقد جتاوز اعتقاله  اأزيد من �ستة 

اأ�سهر، اإذا ارتكب اأي جرم فليقدم اإىل املحاكمة، اإذ لي�س من العدل اأن يظل رهن العتقال 

بدون اأية متابعة«. فاأجابه ويل العهد:  »�سي عبد الرحيم اإنك على �س�اب، فهذا الفقيه اإما اأن 

يعدم اأو يطلق �رساحه«. ) Il faut le fusiller ou il faut le libérer (. وبعد مرور ب�سعة اأيام 

عن هذا احل�ار، مت اإطالق الفقيه الب�رسي بدون اأية حماكمة.

اأما اأنا، ونظرا ل��سعي ال�سحي، فقد مت اإطالق �رساحي بعد م�سي 15 ي�ما من العتقال، 

وكانت هذه الأيام ط�يلة، بحيث يتم احت�سابها بالث�اين والدقائق وكاأنها دهر كامل. بينما قبل 

العتقال كانت ال�ساعات متر كاأنها ث�ان، وكانت ال�ساعات يف العمل متر ب�رسعة اإىل درجة 

يتمنى املرء ع�دة عقارب ال�ساعة اإىل ال�راء، اأثناء العتقال كان العك�س متاما ه� ال�سحيح.

اأنه بعد اعتقايل  بعد اإطالق �رساحي، زارين رئي�س احلك�مة عبد الله ابراهيم، واأخربين 

عليه  طرح  اخلام�س،  مـحمد  برئا�سة  ال�زاري  املجل�س  انعقاد  واأثناء  الب�رسي،  والفقيه  اأنا 

امللك �س�ؤال: »حك�متك م�لي عبد الله م�س�ؤولة اأمام من؟«.  فاأجابه عبد الله ابراهيم:  »اأمام 

جاللتكم«، فرد عليه امللك وملاذا يكتب اأ�سدقاوؤك غري ذلك... ومل يرد عبد الله ابراهيم.
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جنشجنشجن شة من ال�شة من ال� ة من ال�شة من ال�ش شحماولة تهريب القادة اخلم�شحماولة تهريب القادة اخلم�

� ال�س� ال�س�احل اجلزائرية  س، املقاتالت احلربية الفرن�سية، يف عر�س، املقاتالت احلربية الفرن�سية، يف عر�س 1956بر 1956بر 1956 �أكت�أكت� أكتاأكتا 22م 22م 22 � ي� ي� تستست ساعرت�ساعرت�

مة. سمة. سمة.  أرغمتها على النزول مبطار اجلزائر العا�اأرغمتها على النزول مبطار اجلزائر العا�سأرغمتها على النزول مبطار اجلزائر العا�سأرغمتها على النزول مبطار اجلزائر العا� أطل�س للطريان«، واأطل�س للطريان«، وأطل�س للطريان«، و رسطائرة تابعة لل�رسطائرة تابعة لل�رسكة املغربية »

أحمد بن بلة، احل�سني اأحمد بن بلة، احل�سني أحمد بن بلة، احل�سني  �كان على منت هذه الطائرة خم�سة زعماء من قادة الث�كان على منت هذه الطائرة خم�سة زعماء من قادة الث�رة اجلزائرية هم: 

رسطفى الأ�رسطفى الأ�رسف الناطق الر�سمي با�سم جبهة  طفى الأ�سطفى الأ�س سياف وم�سياف وم� ياف وم�سياف وم�س س�س� �، حممد ب�، حممد ب� أحمد، حممد خي�اأحمد، حممد خي�رسأحمد، حممد خي�رسأحمد، حممد خي�رس أيت اأيت أيت 

�نة ج�نة ج�ية يف تاريخ الإرهاب الدويل. نة جسنة جس أول قر�اأول قر�سأول قر�سأول قر� التحرير اجلزائرية، وكانت هذه العملية هي 

س�ن�س بح�س�ن�س بح�س�ر كل من  ت� املغاربية يف  الندوة  ت�ر  املغاربية يف  الندوة  �ر  س�ن حل�س�ن حل�س� �جه�جه� مت� مت�ن  �ن  اجلزائري� الزعماء  اجلزائري�كان  الزعماء  �كان 

قيادة  �سيمثل�ن  اخلم�سة  �سيمثل�ن  اخلم�سة  �ن  اجلزائري� القادة  وكان  اخلام�س،  مـحمد  امللك  و  اجلزائري�رقيبة  القادة  وكان  اخلام�س،  مـحمد  امللك  و  �رقيبة  ب� ب�احلبيب  �احلبيب 

عب اجلزائري.سعب اجلزائري.سعب اجلزائري. سرة وال�سرة وال� �الث�الث�

من  اخلام�س  حممد  امللك  من أقلت  اخلام�س  حممد  امللك  من اأقلت  اخلام�س  حممد  امللك  أقلت  التي  الطائرة  نف�س  على  ي�سافروا،  الطائرة  اأن  نف�س  على  ي�سافروا،  الطائرة  اأن  نف�س  على  ي�سافروا،  أن  املت�قع  من  املت�كان  من  �كان 

أخرى. وكان على متنها اأخرى. وكان على متنها أخرى. وكان على متنها  آخر حلظة تقرر ال�سفر على اآخر حلظة تقرر ال�سفر على آخر حلظة تقرر ال�سفر على طائرة  أنه اأنه أنه يف  �إىل ت�إىل ت�ن�س، غري  إىل تاإىل تا املغرب 

� »ط� »ط�م برادي«.  أمريكي معروف هاأمريكي معروف ه�أمريكي معروف ه�أمريكي معروف ه� حايف سحايف سحايف  س�س� حافيني الفرن�سيني وسحافيني الفرن�سيني وسحافيني الفرن�سيني و سة من ال�سة من ال� رسا ع�رسا ع�رس ا ع�سا ع�س أي�اأي�سأي�سأي�

تقبالهم من طرف حممد اخلام�سشتقبالهم من طرف حممد اخلام�سشتقبالهم من طرف حممد اخلام�س شفي عند ا�شفي عند ا� في عند ا�شفي عند ا�ش شياف، حفيظ ابراهيم واليو�شياف، حفيظ ابراهيم واليو� ياف، حفيظ ابراهيم واليو�شياف، حفيظ ابراهيم واليو�ش شأ�رشف، بو�شأ�رشف، بو� أ�رشف، بو�الأ�رشف، بو�ال أحمد، بن بلة، ااأحمد، بن بلة، اأحمد، بن بلة، ا آيت اآيت آيت 

أكتوبر اأكتوبر أكتوبر 1956 يف نهاية 
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كان القادة اخلم�سة قد ق�س�ا ي�مي 20 و21 اأكت�بر يف املغرب، وقد رافقتهم �سخ�سيا لعقد 

لقاء مع امللك حممد اخلام�س الذي رحب بهم كالعادة واأكد لهم دعم املغرب للث�رة اجلزائرية 

حتى الن�رس. وقد التحق بنا املنا�سل الت�ن�سي الكبري حافظ ابراهيم. وقد ن�ستحهم ونحن 

على مائدة الع�ساء اأن الرحلة الأ�سلم اإىل ت�ن�س هي عرب مدريد ثم روما، ليبتعدوا كلية عن 

الأج�اء املراقبة من طرف فرن�سا.

مبجرد اأن علم امللك  حممد اخلام�س باختطاف الطائرة، اأر�سل ال�زير الأول ال�سيد اأمبارك 

البكاي اإىل فرن�سا، لإجراء مفاو�سات مع ال�سلطات الفرن�سية لإطالق �رساح القادة اجلزائريني، 

ولكن فرن�سا اأ�رست على الحتفاظ بهم. فا�سطر املغرب اإىل دع�ة ال�سفري املغربي بفرن�سا 

اآنذاك الأخ عبد الرحيم ب�عبيد، وبعدها قرر قطع كل العالقات مع فرن�سا، وقد اتخذت ت�ن�س 

وليبيا نف�س امل�قف جتاه باري�س.

كلفني  كما  املختطفني،  عن  للدفاع  كمحام  اجلزائرية  للث�رة  امل�ؤقتة  احلك�مة  انتدبتني 

الإخ�ة يف احلزب وقادة املقاومة وجي�س التحرير املغربي بنف�س املهمة.

اإليهم  اأنقل  ال�قت كنت  نف�س  اخلم�سة من حني لآخر، ويف  القادة  اأزور  اأ�سبحت  هكذا 

الآراء والقرارات التي ين�ي اإخ�انهم يف قيادة الث�رة اجلزائرية اتخاذها لإبداء اأراءهم واإعطاء 

ت�جيهاتهم يف كل ما يتعلق بق�سايا الث�رة، وم�اقف جبهة التحرير وخطط جي�س التحرير 

اجلزائري.

بتاريخ  �رساحهم  اأطلق  بحيث  �سن�ات،  �ست  ح�ايل  الفرن�سية  ال�سج�ن  يف  ق�س�ا  لقد 

اإطالق  اأيام. وقبل  اأ�سهر وب�سعة  اجلزائر بح�ايل ثالثة  ا�ستقالل  قبل  اأي   1962 مار�س   19

�رساحهم، اأخربين اخلبري ال�س�ي�رسي  ال�سيد »ج�ن�« Genoux اأن �سفري اجلمه�رية امل�رسية 

اأنه ب�سدد تنظيم عملية هروب القادة اخلم�سة اجلزائريني املعتقلني بفرن�سا.  ب�س�ي�رسا اأخربه 

الفر�سة  الأمر، لإعطائهم  الذين يعنيهم  اأ�ست�سري مع  فطلبت منه ت�قيف هذه املحاولة حتى 

لالإعراب عن اأمر يخ�سهم ذاتيا.

بالفعل اأخربتهم بالأمر وطلبت منهم اأخذ اأ�سب�ع للتفكري قبل اتخاذ اأي قرار وبعد اأ�سب�ع 

طلب�ا مني اأن اأبلغ الإخ�ة امل�رسيني بالعدول عن تلك املحاولة.
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اللقاء االأخري مع حممد اخلام�س يف جنيف

بعد خروجي من ال�سجن يف العتقال الأول يف دجنرب 1959، وبعد اإقالة حك�مة عبد الله 

ابراهيم وت�سكيل احلك�مة اخلام�سة برئا�سة امللك حممد اخلام�س وويل العهد الأمري م�لي 

احل�سن نائبا له، ت�جهت اإىل ت�ن�س لأقابل قادة الث�رة ونقل ر�سائلهم اإىل القادة املحتجزين 

يف فرن�سا كما ه� معتاد. ويف طريق الع�دة اإىل املغرب ت�جهت اىل جنيف عرب القطار ومن 

هناك لأع�د اىل املغرب عرب الطائرة، تفاديا من ا�ستعمال املطارات الفرن�سية.

التقيت �سدفة يف جنيف مع اأحمد ع�سمان، و حممد ع�اد وطلبا مني اأن اأرافقهما لزيارة 

امللك حممد اخلام�س امل�ج�د يف تلك املدينة ال�س�ي�رسية، من اأجل اأخذ ق�سط من الراحة، 

اعتذرت لهم قائال جاللته جاء لي�سرتيح علينا على الأقل األ نزعجه، ونرتك له ال�قت للراحة.

روؤيتي.  يف  يلح  امللك  جاللة  اأن  واأخرباين  الفندق،  اإىل  عندي  معا  جاءا  الغد  يف  لكن 

فت�جهت معهما حيث يقيم جاللته، وطلب اأن اأبقى معه على انفراد، فاأخربين اأن هذه الإقامة  

هي لأحد اأ�سدقائه من اأمراء اخلليج، و�ساألني عن الأو�ساع يف ت�ن�س، قلت له اأن ما �سمعته ل 

يب�رس بخري، لأن الرئي�س ب�رقيبة ُم�رسِّ على العرتاف مب�ريتانيا. فاأخربين جاللته اأن �سميت 

�سيدي )اأي الأمري م�لي احل�سن ويل العهد( ات�سل به ه� اأي�سا من ني�ي�رك حيث يح�رس 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ولديه نف�س النطباع اأن امل�قف الذي �سي�سدر عن جمعية الأمم 

املتحدة لن يك�ن يف �سالح املغرب.

ثم اأ�رس على اأن يعرف راأيي بكل �رساحة، فذكرت جاللة امللك اأنه عند ع�دته من املنفى 

اإىل »�سان جرمان اأون يل« ، بعثت املقاومة وجي�س  التحرير املغربي، بالدكت�ر عبد اللطيف 

بنجل�ن، حامال ر�سالة اإىل جاللته، م�ؤكدين ت�سبثنا بع�دته اإىل اأر�س ال�طن، ويف نف�س ال�قت 

واإ�سبانيا  اأو  فرن�سا  �س�اء من طرف  املحتل  املغربي  الرثاب  بتحرير كل  نتم�سك جميعا،  اأن 

الق�ات الدولية )طنجة(، ول� اأدى الأمر اإىل تقا�سم الأدوار بني بناء الدولة امل�ستقلة وا�ستمرار 

اجلزائرية لإ�سعاف  الث�رة  مع  التن�سيق  مع  النهائي  التحرير  التحرير حتى  املقاومة وجي�س 

الق�ى ال�ستعمارية.

ْفُت وهذا ه� اخلالف الذي كان بني ما ينادي به الفقيه الب�رسي با�سم املقاومة وجي�س  واأَ�سَ

التحرير، وبني ما ينادي به الدكت�ر عبد الكرمي اخلطيب، بتح�يل كل عنا�رس جي�س التحرير 

اىل  »جي�س التحرير امللكي«.

اأجابني، رحمه الله، �سحيح لقد اخطاأنا عندما اأعطينا الهتمام الأكرب لبناء الدولة قبل 

ا�ستكمال التحرير. كان هذا اآخر لقاء معه لأنه بعد اأربعة اأ�سهر تقريبا �سينتقل اإىل عف� الله. 
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اال�شتفتاء على د�شتور 1962

انتقل اإىل عف� الله امللك حممد اخلام�س، ي�م الأحد 26 فرباير 1961، اإثر خ�س�عه لعملية 

جراحية. �سكل هذا احلدث الأليم �سدمة فاجاأت اجلميع، خرج على اإثرها ال�سعب املغربي، 

يف تلك الليلة الرم�سانية، يبكي ملكه الراحل. �ساهمت جماهري ال�سعب املغربي يف ت�سييع 

جنازته التي ح�رسها العديد من روؤ�ساء الدول، وكل الطيف ال�سيا�سي املغربي، املهدي بن 

ال�طن  باأر�س  يلتحق  اأن  قبل  تعزية  برقية  اأر�سل  املغرب،  مهام خارج  كان يف  الذي  بركة 

لتقدمي التعازي.

ت�ىل مقاليد العر�س ويل العهد الأمري م�لي احل�سن، الذي اأ�سبح امللك احل�سن الثاين. 

يف بداية �سهر مار�س 1961، مت ت�سكيل احلك�مة ال�ساد�سة يف تاريخ املغرب امل�ستقل برئا�سة 

امللك �سخ�سيا، مع احتفاظه بكل من وزارة الدفاع ووزارة الفالحة حتت نف�ذه ال�سخ�سي، 

كما اأجرى جاللته العديد من اللقاءات مع قيادات اأهم الأحزاب ال�طنية.

الذي كان مبعدا  اأحمد ر�سا كديرة،  ال�سيد  الثاين  اللقاءات، عني امللك احل�سن  بعد هذه 

لفرتة زمنية، مديرا عاما للدي�ان امللكي. ويف اأقل من اأ�سب�عني اأ�سندت اإليه وزارة الداخلية 

ثم وزارة الفالحة مع الحتفاظ باإدارة الدي�ان امللكي، لي�سبح ال�سخ�سية الأ�سا�سية يف كل 

احلك�مات التي تعاقبت على املغرب خالل الن�سف الأول من ال�ستينيات من القرن املا�سي. 

هذه الهيمنة، دفعت يف يناير 1963 ثالثة وزراء من حزب ال�ستقالل اإىل تقدمي ا�ستقالتهم 

من احلك�مة، وهم الأ�ساتذة عالل الفا�سي، احممد ب��ستة واحممد الدويري.

الدار  ملدينة  ر�سمية  زيارة  باأول  الثاين  احل�سن  امللك  قام   ،1963 مار�س  �سهر  نهاية  يف 

اأمام املجل�س البلدي ملدينة  البي�ساء حيث ا�ستقبل بحرارة من طرف ال�ساكنة، واألقى كلمة 

د�ست�ر  ب��سع  ووعد  الت�سغيل،  اأجل  من  تعبئة كربى  على  العمل  فيها  اأكد  البي�ساء،  الدار 

داخل اآجال قريبة، كما اأكد رغبته يف تطبيق دميقراطية اجتماعية حقيقية.

اإن�ساء جمل�س د�ست�ري،  بعد فرتة زمنية، مت ا�ستدعاء الأحزاب ال�سيا�سية للم�ساركة يف 

عدم  ال�سعبية،  للق�ات  ال�طني  الحتاد  فقرر  املغربية.  للدولة  د�ست�ر  م�رسوع  و�سع  يت�ىل 

امل�ساركة يف هذا املجل�س، وظل مت�سبثا بانتخاب جمل�س تاأ�سي�سي حقيقي ي�رسف على و�سع 

الد�ست�ر، واعترب اأن امل�ساركة يف هذا املجل�س ما هي اإل م�سيعة لل�قت. وكذلك كان. 

الف�صل الثالث 

 المعار�شة
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25 ماي 1962 - الدار البي�شاء: �شيخ اال�شالم العالمة حممد بلعربي العلوي يراأ�س اجلل�شة االفتتاحية للموؤمتر الوطني 
الثاين لالحتاد الوطني للقوات ال�شعبية. وعلى ي�شاره: عبد الرحمن اليو�شفي، املهدي بن بركة، املحجوب بن ال�شديق. 

على ميينه عبد الله ابراهيم، عبد الرحيم بوعبيد الفقيه حممد الب�رشي، املعطي بوعبيد وحممد من�شور.

2 دجنرب 1962: حملة مقاطعة ا�شتفتاء د�شتور 1962 - عبد الرحيم يتناول الكلمة يف جتمع جماهري بينما وقف خلفه 
عبد الرحمن اليو�شفي واملعطي بوعبيد يتابعان احلدث اجلماهري
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احلركة  ممثل�  قدم  له،  رئي�سا  الفا�سي  عالل  الأ�ستاذ  وانتخاب  املجل�س  تك�ين  مبجرد  اإذ 

ال�سعبية برئا�سة كل من املحج�بي اأحر�سان والدكت�ر عبد الكرمي اخلطيب ا�ستقالتهم من هذا 

املجل�س، وقام ممثل� حزب الأحرار برئا�سة اأحمد ر�سا كدير، بنف�س ال�سيء، وذلك احتجاجا 

طريق  عن  عليه  الت�س�يت  مت  اأنه  رغم  املجل�س،  لهذا  رئي�سا  الفا�سي  عالل  انتخاب  على 

القرتاع.

هكذا فتح املجال لتكليف خرباء اأجانب ب��سع اأول د�ست�ر مغربي، عر�س على ال�ستفتاء 

وعدم  ال�ستفتاء،  هذا  مقاطعة  ال�سعبية  للق�ات  ال�طني  الحتاد  وقرر   .1962 دجنرب   7 يف 

امل�ساركة فيه لعدم اإ�رساك ممثلي ال�سعب يف امل�ساهمة يف و�سع الد�ست�ر الذي يلبي طلبات 

ال�سعب املغربي.

وذلك  الد�ست�ر  على  ال�ستفتاء  حملة  خل��س  واملنا�سلني  والأطر  القادة  احلزب  جند 

ل:  ترمز  البي�ساء  وال�رقة  »ل«،  ل:  ترمز  الزرقاء  ال�رقة  كانت  حيث  »ل«.  ب:  بالت�س�يت 

»نعم«. ومن هذين  الل�نني  ا�ستلهم الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية  �سعاره : »ل بي�سا و ل 

زرقا د�ست�رهم مت يبقى«. 

بركة  بن  املهدي  تعر�س   ،1962 ن�نرب  �سهر  منت�سف  يف  النتخابية،  احلملة  بداية  قبل 

ملحاولة اغتيال عندما كان ي�س�ق �سيارته مت�جها من الرباط اإىل الدار البي�ساء رفقة املهدي 

العل�ي، عند قنطرة واد ال�رساط ب�س�احي ب�زنيقة، حني حاولت �سيارة جمه�لة، دفع �سيارة 

املهدي اإىل الهاوية. 

اأملانيا من  اإثرها املهدي على م�ست�ى فقرات العنق، وه� ما ا�سطره للت�جه اإىل  اأ�سيب 

اأجل العالج. 

كما مت تفجري قنبلة، قبل ذلك يف �سهر �ستنرب من نف�س ال�سنة، داخل املطبعة التي تطبع 

فيها جرائد الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، ومطب�عات الحتاد املغربي لل�سغل. واأثناء هذه 

احلملة بالت�س�يت ب »ل« �سد الد�ست�ر، مت اعتقال ما يقارب 900 منا�سل من حزب الحتاد 

ال�طني للق�ات ال�سعبية.

كما قرر بدوره احلزب الدميقراطي الد�ست�ري، )�سابقا حزب ال�س�رى وال�ستقالل( بقيادة 

مـحمد بن احل�سن ال�زاين الذي ي�سارك يف احلك�مة التي اأ�رسفت على ال�ستفتاء، مقاطعته، 

واعترب يف الأخري اأن هذا ال�ستفتاء غري م�رسوع. ومبجرد الإعالن عن النتائج، �سدر ظهري 

ُيعفي مـحمد بن احل�سن ال�زاين من مهامه ك�زير دولة.
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من �سمن النتائج التي ا�ستخل�سها حزب الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، من تلك احلملة 

التي خا�سها وامل�اقف التي ت�لدت عنها، ا�ستقالة ثالثة قيادين من حزب ال�ستقالل عالل 

الفا�سي وامـحمد ب��ستة وامـحمد الدويري، يف بداية يناير 1963، رغم احلملة الق�ية التي 

قادة  قرر  اإذ  الد�ست�ر،  ل�سالح  بالت�س�يت  املغربي  ال�سعب  لدع�ة  ال�ستقالل  بها حزب  قام 

احلزب اخلروج من احلك�مة احتجاجا على هيمنة قائد حزب الأحرار اأحمد ر�سا كديرة على 

القرارات احلك�مية.

تاأ�شي�س النقابة الوطنية لل�شحافة

لل�سحافة  ال�طنية  النقابة  تاأ�سي�س  ال�طنية �رسورة  راأت احلركة   ،1963 يناير  نهاية  يف 

املغربية، التي خا�ست ن�سالت للدفاع عن ال�سحافيني وال�سحافة وتر�سيخ املبادئ والقيم 

احلقيقية التي ت�ستند اإليها  ال�سلطة الرابعة يف حماية حرية التعبري والراأي والراأي امل�ساد. 

وهي النقابة التي كنت من م�ؤ�س�سيها وحررت وثيقتها الأ�سا�سية، التي اأطلعني عليها بعد اأكرث 

من 50 �سنة، باحث جامعي مغربي، ناق�س ر�سالته ح�ل تاريخ النقابة تلك لنيل الدكت�راه.

لكن، بالرغم من اأن الإحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية اتخذ قرارا مبقاطعة ال�ستفتاء على 

الد�ست�ر، فقد قررت الأمانة العامة حلزب الحتاد امل�ساركة يف اأول انتخابات ت�رسيعية �سهدها 

مغرب ال�ستقالل، وفقا لنظام الغرفتني، كما ن�س على ذلك الد�ست�ر اجلديد للمملكة، املقرر 

اإجراوؤها يف �سهر ماي 1963.

االنتخابات الت�شريعية

يف نهاية �سهر مار�س 1963، عقد وزير الداخلية اأحمد ر�سا كديرة، ندوة �سحفية اأعلن 

الد�ست�رية«  امل�ؤ�س�سات  عن  الدفاع  »جبهة  ا�سم  حتت  جديد  �سيا�سي  تنظيم  اإن�ساء  فيها 

)FDIC(  مب�ساركة كل من عبد الكرمي اخلطيب ،املحج�بي اأحر�سان ،اأحمد العل�ي وادري�س 

ا�سم  حتت  الفرن�سية  باللغة  بالرباط،  ي�مية  جريدة  اإ�سدار  مت  الي�م،  نف�س  ويف  ال�سالوي. 

»Clarté« برئا�سة ال�سيد الزياين، الذي ي�رسف اأي�سا على اإ�سدار اأ�سب�عية Les Phares، وقد 

خ�س�ست اجلريدة اإ�سدارها الأول لأهمية تك�ين جبهة الدفاع عن امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية.

اأثناء احلملة النتخابية الت�رسيعية، عقد الزعيم عالل الفا�سي ندوة �سحفية اأكد فيها على 

اخل�س��س، اأن تزوير النتخابات من �ساأنه تهييء ظروف م�اتية لندلع ث�رة، واأعلن اأن حزبه 

قام بات�سالت مع قادة الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية. 
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غداة هذا الت�رسيح، اأي منت�سف �سهر ماي 1963، وجه امللك احل�سن الثاين خطابا عرب 

الهدوء،  اإىل  اجلميع  فيه  دعا  النتخابية،  احلملة  مبنا�سبة  املغربية  بالدارجة  والتلفزة،  الإذاعة 

واأعلن عن اإرادته املتمثلة يف ال�سهر على حرية واأمن كل واحد، واأكد على اأهمية النتخابات 

باعتبارها مرحلة حا�سمة يف تاريخ البالد.

عرفت اأج�اء احلملة النتخابية م�سايقة كافة املر�سحني الذين يناف�س�ن مر�سحي »جبهة 

الدفاع عن امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية«، وجاءت النتائج النهائية، لت�ؤكد اأنه بالرغم من عمليات 

التزوير، مل يفلح ثمانية من ال�زراء يف احلك�مة من النجاح، يف حني ا�ستطاعت املعار�سة 

فر�س جناح ممثليها يف اأغلبية املدن الكربى املغربية. 

�سحفية،  ندوة  بركة  بن  واملهدي  ب�عبيد  الرحيم  عبد  من  كل  عقد  النتخابات،  غداة 

ا�ستعر�سا خاللها عمليات التزوير التي قامت بها ال�سلطات، كما عقد الزعيم عالل الفا�سي 

ندوة �سحفية ف�سح فيها اأ�ساليب التزوير وطالب بحل احلك�مة.

الن�اب  ملجل�س  الت�رسيعية  النتخابات  نتائج  عن  كديرة  ر�سا  الداخلية  وزير  اأعلن 

املك�ن من 144 ع�س�ا وقد كانت النتائج كالتايل: 69 ع�س�ا للجنة الدفاع عن امل�ؤ�س�سات 

و6  ال�سعبية  للق�ات  ال�طني  لالحتاد  و28 ع�س�ا  ال�ستقالل،  41 ع�س�ا حلزب  الد�ست�رية، 

اأع�ساء م�ستقلني.

اإ�شقاطي يف  االنتخابات

جنح كل اأع�ساء الأمانة العامة لالإحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، الذين تر�سح�ا لالنتخابات 

الت�رسيعية. وفيما يخ�سني، ر�سحني احلزب مبدينة طنجة، حيث قمنا بحملة نظيفة اأف�ست اإىل 

احل�س�ل على اأغلبية مريحة من الأ�س�ات، لكن �رسعان ما غريت ال�سلطات على ال�سعيد 

املركزي تلك النتائج واأعلنت عك�س ما اأ�سفرت عليه �سناديق القرتاع.

قام وزير الداخلية ال�سيد اأحمد ر�سا كديرة، يف نهاية �سهر ماي، بت�سجيل دعاوى ق�سائية 

�سد ال�سحف ال�طنية: »التحرير«، »العلم« و »la Nation Africaine«. واأعلنت جبهة الدفاع 

عن امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية اأن جريدة »Clarté« التابعة لها، �ستت�قف عن ال�سدور م�ؤقتا. 

ولقد اأخربين م�سدر، ممن كان�ا على اطالع بطرق النتخابات اآنذاك، اأن عملية التزوير 

متت بطريقة �سل�سة، بحيث يتم تغيري الأ�س�ات التي ح�سل عليها املر�سح الفائز اإىل املر�سح 
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للمر�سح  الأخري  هذا  عليها  التي ح�سل  الأ�س�ات  وحت�ل  جناحه،  الإدارة يف  ترغب  الذي 

عدد  يظل  هكذا  �سه�لة.  بكل  الطرفني  بني  الأ�س�ات  تبادل  يف  العملية  تتم  بحيث  الآخر، 

الأ�س�ات املعرب عنها كما ه�. م�سيفا: »رغم اأنك جنحت يف النتخابات مبدينة طنجة، فقد مت 

تغيري النتيجة ل�سالح الطرف الآخر الذي ه� ال�رسيف ال�زاين، عقابا لك على التدخل الذي 

قمت به باجلزائر يف بداية �سهر ماي 1963«.

بالفعل، كنت يف زيارة خا�سة للجزائر حينها، وبعد اأن ا�ستقبلني الرئي�س اجلزائري اأحمد 

بن بلة، اأخربته اأن الرئي�س جمال عبد النا�رس ي�ستعد لزيارة املغرب يف هذه الفرتة، ونحن 

يف غمار خ��س احلملة النتخابية ملجل�س الن�اب، وتن�ي احلك�مة ا�ستغالل زيارة جمال عبد 

النا�رس للمغرب يف حملتها النتخابية، للتغطية على حمالت العتقالت يف �سف�ف اأحزاب 

املعار�سة، وطلبت منه الت�سال بالزعيم امل�رسي وحماولة اإقناعه بتاأخري زيارته للمغرب اإىل 

ما بعد انتهاء النتخابات. 

ات�سل بن بلة بعبد النا�رس، وفاحته يف امل��س�ع، فرد عليه جمال عبد النا�رس اأنه ي�جد 

على منت الباخرة )احلرية(، واأنه غادر املياه امل�رسية مت�جها اإىل اململكة املغربية، فطلب منه 

اأن يح�ل الجتاه اإىل اجلزائر احلديثة العهد بال�ستقالل باعتبار اأنه زار املغرب بعد ا�ستقالله 

�سنة 1961، وهذا ما ح�سل فعال.

هكذا فقد حالف النجاح كل اأع�ساء الكتابة العامة لالحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، الذين 

تر�سح�ا لالنتخابات الت�رسيعية، وكنت ال�ستثناء ال�حيد. من حينها، قررت األ اأتر�سح على 

الإطالق يف اأي ا�ستحقاق انتخابي، كيفما كان، وه� ما التزمت به اإىل الآن.
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االنتخابات املحلية واملوؤامرة

اأعلنت وزارة الداخلية عن اإجراء النتخابات البلدية والقروية بتاريخ 28 ي�لي�ز 1963. 

ومنذ فاحت ي�ني� من نف�س ال�سنة، �سنت ال�سلطات حملة اعتقالت وا�سعة يف �سف�ف منا�سلي 

حزب  قيادات  بع�س  لت�سمل  احلملة  هذه  امتدت  وقد  ال�سعبية،  للق�ات  ال�طني  الحتاد 

ال�ستقالل واحلزب ال�سي�عي املغربي الذي كان ممن�عا متاما.

بلغت هذه احلملة اأَْوَجها اأثناء حملة النتخابات الت�رسيعية، غري اأن نتائجها الفعلية التي 

اأريد منها من قبل الإدارة. واأمام تلك  اأن نتائج تلك احلملة كانت عك�س ما  اأكدت  زورت، 

احلملة ال�رس�سة ُفتح نقا�س داخل قيادة الحتاد ح�ل ال�ستمرار يف امل�ساركة يف النتخابات 

اأو الن�سحاب منها، خا�سة بعد اأن اأكدت فروع الحتاد من خمتلف مناطق املغرب اأنه اأ�سبح 

من ال�سعب عليهم م�ا�سلة التح�سري لالنتخابات، اأمام حمالت القمع واحل�سار الذي متار�سه 

الأجهزة جتاههم، يف ال�قت الذي تق�م ال�سلطات املحلية بحملة علنية ومف�س�حة لعنا�رس 

جبهة الدفاع عن امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية.

اأمام هذا ال��سع ، بداأ التفكري يف عدم امل�ساركة يف النتخابات البلدية والقروية، ودعت 

الأمانة العامة حلزب الحتاد لعقد اجتماع اللجنة املركزية، ي�م 16 ي�لي�ز 1963، مبقر احلزب 

بالدار البي�ساء للبت يف القرار النهائي. 

وفجاأة  ال�ستحقاقات،  تلك  يف  من  عدمه  احلزب  م�ساركة  ح�ل  يدور  النقا�س  كان 

قامت  ق�ات الأمن بتط�يق  مقر الجتماع  ومت اعتقال منا�سلي احلزب باأمر من وزير الداخلية 

ال�سيد اأحمد احلمياين، الذي  ع��س ال�سيد ر�سا كديرة يف ي�ني� 1963، وحتت اإ�رساف مدير 

الأمن الك�ل�نيل حممد اأوفقري، بحجة التاآمر على اأمن الدولة الداخلي واخلارجي.   

كان من ح�سن حظنا وج�د �سحافيني يتابعان اأط�ار النقا�س الدائر داخل اللجنة املركزية 

للحزب بكل �سفافية هما: اأندري اأزولي )امل�ست�سار احلايل ل�ساحب اجلاللة(، و�سحايف اآخر 

اأمريكي،  ا�سمه »ط�م برادي«، ت�يف قبل ب�سع �سن�ات بالي�نان. بل مت اعتقال اأندري اآزولي، 

بعد اأن نبهه عبد الرحيم ب�عبيد قبل الإجتماع اأنه يف حال ح�س�ره يف الإجتماع، قد يطاله 

الإعتقال ه� اأي�سا، وحني نقلنا اإىل مقر املديرية املركزية لالأمن بالدار البي�ساء ب�سارع اإبراهيم 

الروداين و�سع معي يف زنزانة واحدة.
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انتهاكات وا�شعة النطاق 

الحتاد  وقادة  التحرير  وجي�س  املقاومة  قيادة  �سملت  وا�سعة،  اعتقالت  ذلك حملة  تلى 

ال�طني للق�ات ال�سعبية واملنا�سلني النقابيني. ورافق هذه العتقالت خمتلف اأ�سكال التعذيب 

خا�سة مبركز املعاريف ومعتقل درب م�لي ال�رسيف مبدينة الدارالبي�ساء، ودار املقري مبدينة 

الرباط، حيث ذاق ال�سحايا خمتلف اأ�سكال التنكيل والتعذيب اجل�سدي والنف�سي.

لكن، يف بداية تلك احلملة ال�رس�سة، مت اإطالق �رساح عبد الرحيم ب�عبيد الذي اتخذ مبعية 

نف�س  وه�  والقروية،  البلدية  النتخابات  امل�ساركة يف  قرار عدم  احلزب  قيادة  من  تبقى  ما 

امل�قف الذي اتخذه حزب ال�ستقالل واحلزب ال�سي�عي املغربي، الذي كان ممن�عا اآنذاك، كما 

نادت املنظمات النقابية الطالبية لل�ق�ف �سد هذه »الدميقراطية املزورة«.

ومتت مرا�سلة امللك احل�سن الثاين احتجاجا على العتقالت التي طالت قيادة الحتاد، كما 

اأ�سدرت نقابة ال�سحافة بيانا تدين فيه جمم�عة من املمار�سات من قبيل اعتقال ال�سحافيني، 

حجز ال�سحف، مث�ل البع�س اأمام املحاكم و�سجب كل الأ�ساليب التي ت�ستعمل خلنق حرية 

التعبري.

اأحمد  اآنذاك، والرائد  ال�طني  اأوفقري، مدير الأمن  الك�ل�نيل حممد  اأ�رسف كل من  لقد 

حيث  ال�سعبية،  للق�ات  ال�طني  الحتاد  ومنا�سلي  املقاومة  قادة  ا�ستنطاق  على  الدليمي، 

اأنه مت  لدرجة،  ال�سحايا  الهمجية لنتزاع العرتافات من  التعذيب  اأ�ساليب  ا�ستعملت كل 

ن�رس ت�سجيل �س�تي للفقيه حممد الب�رسي على اأم�اج الإذاعة ال�طنية. ومت ال�سغط على 

وت�س�ير  مك�س�فة،  باعرتافات  الإثبات  �سه�د  اأحد  منه  يجعل�ا  اأن  بغر�س  الدي�ري  م�من 

عملية ا�ستخراج الأ�سلحة من اإحدى ال�سيعات، وغريها من ال��سائل التي من �ساأنها اإثبات 

وج�د م�ؤامرة.

مت تقدمي ح�ايل 100 منا�سل اأمام املحكمة اجلنائية بالرباط، بتهمة امل�س بالأمن الداخلي 

التهم  جتهيز  مت  حيث  الدولة،  �سالمة  على  والتاآمر  العهد  ويل  اغتيال  وحماولة  واخلارجي، 

َ عن راأي خمالف. وتلفيقها، بطريقة مبتذلة �سد كل نا�سط �سيا�سي َعربَّ

مت  الت�رسيعية،  النتخابات  بعد  مبا�رسة   ،1963 ي�ني�  بداية  اأنه يف  اأي�سا،  الإ�سارة  جتدر 

عبد  ال�رسقاوي،  اأحمد  النجاعي،  من�س�ر  منهم  اأذكر  ال�ستقالل،  قادة حزب  بع�س  اعتقال 

للدولة،  اخلارجي  بالأمن  امل�س  تهمة  اإليهم  وجهت  وقد  بال�ارث،  ومـحمد  الك�هن  العزيز 

بدون اأي �سبب فقط لأنهم كاتب�ا ال�سفارة الأمريكية بالرباط يحتج�ن على ا�ستعمال امل�اد 
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اأثناء  البع�س  لفائدة  ا�ستغاللها  يتم  بحيث  املغربي،  لل�سعب  كم�ساعدة  تقدم  التي  الغذائية 

احلملة النتخابية. 

لهذا ال�سبب ق�س�ا بال�سجن اأزيد من �سهرين، قبل اأن يتمتع�ا بال�رساح امل�ؤقت بدون اأية 

حماكمة اإىل الي�م. كما تعر�س قادة املنظمة الطالبية الحتاد ال�طني لطلبة املغرب لالعتقالت 

بنف�س التهم، وكان رئي�س الإحتاد حممد احلل�ي �سحيتها عدة مرات.

العتماد  منها  اأذكر  التي  املدينة  هذه  الأخرى،  الإثبات  و�سائل  من  عدد  ا�ستعمال  مت 

على �سهادة العميل ال�س�ري عاطف دنيال، املقيم مبدينة جنيف ال�س�ي�رسية، التي ا�ستعملت 

اأو باك�ستان وغريها  اأو ني�ي�رك  كمنطلق للرحالت الدولية، �س�اء عند الت�جه اإىل القاهرة 

من ال�جهات، ع��س ا�ستعمال املطارات الفرن�سية، وذلك تفاديا ملراقبة الأجهزة الفرن�سية.  

اأحمد  احلاج  اإىل  الدولية  للرحالت  كمنطلق  ا�ستعمالها  يف  الف�سل  يع�د  احلقيقة،  يف 

بالفريج، اإذ منذ �سنة 1937 كان مت�جها اإىل �س�ي�رسا للعالج فاأ�سبح يرتدد عليها كلما دعت 

ال�رسورة اإىل ذلك. 

التقينا  وهناك  ومغاربة،  �س�ريني  العرب،  الطلبة  من  العديد  ت�ستقبل  ل�زان  مدينة  كانت 

ب�سكيب اأر�سالن، وجرت العادة اأن يلتقي ه�ؤلء الطلبة بزعماء احلركة ال�طنية املغربية كعبد 

الكبري الفا�سي، عالل الفا�سي، اأحمد بالفريج وكذا قادة الث�رة اجلزائرية فيما بعد، اأحمد بن 

بال، حممد ب��سياف واحل�سني اآيت اأحمد. 

كان من �سمن ه�ؤلء الطلبة ال�س�ريني عاطف دنيال الذي تربطه �سلة �سداقة بالعديد مع 

الطلبة املغاربة، اأذكر من بينهم مام�ن العل�ي وعبد ال�هاب العراقي، واأغلبهم اأنهى درا�سته 

وعاد اإىل وطنه، اإل ذلك ال�ساب ال�س�ري  الذي ظل مقيما يف جنيف، بدون عمل ر�سمي، وكان 

وا�سحا للجميع اأنه مرتبط باأجهزة ا�ستخباراتية. ورغم معرفتهم بهذه املعل�مة، كان العديد 

من القادة اأثناء مرورهم ب�س�ي�رسا، ي�ساعدونه ماديا. ول ي�ستبعد اأنه زار اأ�سدقاءه الطلبة هنا 

يف املغرب، وح�رس معهم بع�س اللقاءات اأو امل�ؤمترات التي تنظمها الأحزاب ال�سيا�سية. ومن 

املحتمل اأنه كان مير بظروف �سعبة، جعلته يت�سل بالدكت�ر عبد الكرمي اخلطيب، يف حماولة 

منه لبتزاز الدولة املغربية، مقابل معل�مات، وهذا ما ح�سل، باعرتاف الدكت�ر اخلطيب نف�سه.

التح�شري للمحاكمة

يف منت�سف غ�ست 1963، مت تقدمي املتهمني يف ق�سية ما عرف ب »امل�ؤامرة« اإىل النيابة 

اأحمد  العدل  وزير  عقد  بعدها  بالقنيطرة.  املركزي  بال�سجن  اجلميع  اإيداع  مت  حيث  العامة، 
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باحنيني ندوة �سحفية اأكد فيها ت�رط املتهمني يف امل�ؤامرة، عدم وج�د اأي �سابط من اجلي�س 

للحر�س  قائد  من�سب  ي�سغل  كان  الذي  املذب�ح  الرائد  ه�  املق�س�د  )كان  العملية  هذه  يف 

امللكي، والذي �سي�سبح يف بداية �ستنرب 1963 مديرا للدي�ان الع�سكري للملك(. 

يف نف�س املرحلة متت ترقية الك�ل�نيل حممد اأوفقري مدير الأمن ال�طني اإىل رتبة جرنال 

دوبريكاد. ويف نف�س ي�م ترقية هذا الأخري، مت تفجري ثالث قنابل مبطابع »انربيجيما« مبدينة 

ومطب�عات  »التحرير«  ال�سعبية  للق�ات  ال�طني  الحتاد  تطبع جريدة  البي�ساء، حيث  الدار 

الحتاد املغربي لل�سغل، وجرائد احلزب ال�سي�عي املغربي الذي كان ممن�عا. ولقد خلف ذلك 

النفجار خ�سائر فادحة.

مل يتعر�س املهدي بن بركة لالعتقال، لت�اجده خارج اأر�س ال�طن، حيث غادر املغرب 

 .1963 ي�لي�ز   16 ي�م  العتقالت  انطالق حملة  قبل  �ساعات  اأي   ،1963 ي�لي�ز   15 ي�م 

اأجرت معه جريدة »ل�م�ند« الفرن�سية ا�ستج�ابا يف �سهر غ�ست 1963 اأدان فيه القمع الذي 

تعر�س له رفاقه، و�رسح باأن تلك النتهاكات اجل�سيمة �سيتم عر�سها على امل�ؤ�س�سات الدولية 

للبث فيها.

يف نهاية �سهر غ�ست من �سنة 1963، �سمح قا�سي التحقيق للمحامني املغاربة بالت�سال 

مب�كليهم �سحايا امل�ؤامرة، بينما منع ذلك على املحامني الأجانب. وكان من املت�قع عقد حماكمة 

يف اأقرب الآجال، غري اأن حرب الرمال بني املغرب واجلزائر يف اأكت�بر 1963 اأجلت عقدها. 

مع الأ�سف، جاءت هذه احلرب بني اجلزائر واملغرب عك�س ما دعت اإليه ندوة املغرب العربي 

يف اأبريل 1958، التي كانت مبثابة الن�اة الأوىل لبناء اأ�س�س املغرب العربي الكبري، وجاءت 

اأي�سا هذه احلرب عك�س ما ر�سخه القيادي�ن يف احلركات ال�طنية املغاربية من ممار�سات ، 

عبد  بن  البطل حممد  برئا�سة  بالقاهرة،  العربي  املغرب  عليه مكتب  ما عمل  واأي�سا عك�س 

امل�ست�يات، وما  املغربية على جميع  الدولة  اأي�سا عك�س ما قدمته  الكرمي اخلطابي. وجاءت 

قدمه ال�سعب املغربي  من م�ساندة للث�رة اجلزائرية، اأثناء م�اجهة ال�ستعمار الفرن�سي، حيث 

كانت ت�رسف الث�رة اجلزائرية على عملياتها �سد ال�ستعمار انطالقا من املنطقة ال�رسقية من 

الرتاب ال�طني.

بعد اأن و�سعت احلرب اأوزارها يف �سهر ن�نرب 1963، مت ت�سكيل احلك�مة التا�سعة برئا�سة 

وال�سابعة  ال�ساد�سة  احلك�مات  الثاين  احل�سن  امللك  تراأ�س  اأن  بعد  باحنيني،  اأحمد  ال�سيد 

والثامنة، اأي منذ اعتالئه العر�س. يف نف�س ال�سهر، �سدر باجلريدة الر�سمية ظهري عف� ي�سمل 

باخل�س��س التهامي الكالوي، الذي اأدانته جلنة التحقيق التي عينت بتاريخ 27 مار�س 1958.
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وبتاريخ 21 ن�نرب من �سنة 1963، �رسح عبد الرحيم ب�عبيد جلريدة »ل�م�ند« الفرن�سية 

اأن الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، ل ين�ي القيام مبعار�سة دائمة من �ساأنها اأن ت�سع النظام 

الفرن�سية  22 ن�نرب، ن�رست جريدة »ل�فيغارو«  الت�رسيح، ي�م  ماأزق. غداة هذا  املغربي يف 

ا�ستج�ابا للملك احل�سن الثاين، قال فيه: »مل اأعد وزيرا اأول، ودوري يفر�س علي اأن اأك�ن 

حكما، واأولئك الذين تطلق�ن عليهم املعار�سة، اإذا اأثبت�ا يل اأن امل�رسوع الفالين للحك�مة 

ولي�س  كم�ست�سارين  اآنذاك  و�ساأعتربهم  عنيدا،  ل�ست  لأين  اإليهم  �ساأن�ست  فاإين  �سيء، 

كمعار�سة، وعلى كل حال �س�ف اأت�سل بهم، و�سدق�ين اأن دور امللك الد�ست�ري ي�ستجيب 

كثريا لطبيعتي اأكرث من الدور الذي مار�سته حلد الآن«.

بداية املحاكمة

غداة هذا ال�ستج�اب، اأي ي�م 23 ن�نرب 1963، انطلقت بالرباط حماكمة املتهمني بامل�س 

بالأمن الداخلي للدولة يف ق�سية امل�ؤامرة والتي �ست�ستمر اإىل غاية 14 مار�س 1964. 

قبل بداية اجلل�سة، ت�جه عمر بن جل�ن عند م�من الدي�ري، الذي كان �سيك�ن �ساهد 

اإثبات، وذكره بالتاريخ امل�رسق ل�الده حممد الدي�ري، والدور الذي لعبه داخل احلركة ال�طنية 

ال�ستعمار،  العتقال يف عهد  ربه وه� يف  لقي  ال�طني، وكيف  الكفاح  قادة  كبار  واأنه من 

وذكره بالدور الذي قامت به والدته يف �سبيل حترير هذا ال�طن. 

حماكمة 23 - 25 نونرب 1963 بالرباط التي توبع فيها عبد الرحمن اليو�شفي ورفاقه يف ما �شمي ب»املوؤامرة«: اليو�شفي 

يتناول الكلمة اأمام هياأة املحكمة يف حالة اعتقال موؤازراً بعدد من املحامني بينهم املعطي بوعبيد، حممد الترب، عبد الواحد 

العلمي، خليل مبارك، وعبد اللطيف ال�شماليل )على ي�شار ال�شورة(
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كانت مبادرة عمر بنجل�ن تهدف للتاأثري على املخطط املر�س�م للمحاكمة التي كانت ترمي 

اإىل املناداة يف البداية على م�من الدي�ري اأمام املحكمة لالعرتاف ب�ج�د م�ؤامرة �سد النظام، 

والإدلء بالتفا�سيل املتفق عليها. وقد جنحت خطة عمر بن جل�ن، بحيث عندما ن�دي على 

م�من، اأكد اأمام اجلميع اأن كال من اأوفقري والدليمي �سغط�ا عليه لالإدلء بت�رسيحات ت�ؤكد 

ت�رط املتهمني يف امل�ؤامرة، واأنه �سايرهم اأثناء العتقال، والآن اأمام املحكمة �سيق�ل احلقيقة 

كما هي.

�سهدت هذه املحاكمة العديد من النتهاكات القان�نية، بحيث مت رف�س كل الدف�ع التي 

تقدم بها املحام�ن، ومل ت�ستجب املحكمة لأي من الطلبات القان�نية التي تقدم بها املحام�ن، 

لدرجة دفعت عبد الرحيم ب�عبيد لالإدلء بت�رسيح، اأحدث �سجة داخل املحكمة، عندما اأكد 

باأن اأ�ساليب ال�رسطة والنيابة العامة ل تختلف يف �سيء عن الأ�ساليب التي كنا �سحيتها �سنة 

1952، اأثناء عهد احلماية.

املطالبة باإ�شدار اأحكام االإعدام

ا�ستمرت املحاكمة اأربعة اأ�سهر، وكانت عبارة عن معارك قان�نية وم�اقف �سيا�سية، يعرب 

فيها املتهم�ن عن انتماءهم احلزبي داخل الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، واأن اأغلبهم كان�ا 

من قادة املقاومة �سد ال�ستعمار، من اأجل بناء مغرب دميقراطي يت�سع للجميع.

يف ي�م 25 يناير 1964، كتبت جريدة »Les Phares« التابعة لأحمد ر�سى كديرة ما يلي: 

» ل اأحد يتهم حزب الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية بت�رطه مبا�رسة يف امل�ؤامرة، ولكن اخلطاأ 

الذي وقع فيه، اأنه منح اللج�ء داخل احلزب ملجم�عة �سغرية من امل�ساغبني املحرتفني«.

يف نهاية يناير 1964، اأ�سدر حمام� الدفاع يف ق�سية امل�ؤامرة بالغا ي�رسح�ن فيه قرار 

ان�سحابهم نهائيا من هياأة الدفاع عن املتهمني، احتجاجا على تع�سف املحكمة اجتاه حق�قهم. 

للدار  ال�سابق  النقيب   Ravoti »راف�تي«  النقيب  من  اأكد كل   ،1964 فرباير  بداية  ويف 

البي�ساء، والنقيب بن عطار من مدينة الرباط، لرئي�س املحكمة ال�سيد ال�رسيف، قرار املحامني 

القا�سي بعدم ا�ستئناف الدفاع عن املتهمني يف هذه الق�سية.

بعد ان�سحاب هياأة الدفاع، قرر املتهم�ن عدم الرد على اأ�سئلة الق�ساة، ويف بداية مار�س 

1964، طالبت النيابة العامة التي كان ميثلها جميد بنجل�ن، الذي �سيعني بعد ذلك وزيرا لالأنباء 
وحمامي الدفاع عن الرائد اأحمد الدليمي اأمام املحكمة اجلنائية بباري�س يف ق�سية اختطاف 

املهدي بن بركة، طالب باإ�سدار 12 حكما بالإعدام و 5 اأحكام بامل�ؤبد مع الأ�سغال ال�ساقة.
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�سد  امل�ؤامرة  ق�سية  يف  حكمها  الرباط  حمكمة  اأ�سدرت   ،1964 مار�س   14 ي�م  ويف 

منا�سلي الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية وكانت الأحكام كالتايل: 11 حكما بالإعدام، 8 منها 

غيابيا و3 ح�س�ريا يف حق كل من الفقيه حممد الب�رسي وعمر بنجل�ن وم�من الدي�ري، 

و 3 اأحكام بال�سجن امل�ؤبد غيابيا، واأربعة اأحكام ب 20 �سنة، وحكمان ب 15 �سنة و5 اأحكام 

ب 10 �سن�ات، و35بالرباءة واأربعة اأحكام مع اإيقاف من التنفيذ من 5 �سن�ات اإىل 18 �سهر. 

وقد كان ن�سيبي اأنا، ب�سنتني مع اإيقاف التنفيذ. يف ال�قت الذي كانت فيه النيابة العامة ممثلة 

يف �سخ�س جميد بن جل�ن قد طالبت يف حقي ب 15 �سنة �سجنا.

اأثارت هذه الأحكام القا�سية م�جة ا�ستنكار من طرف الراأي العام ال�طني، من اأحزاب 

دون  للحيل�لة  امللك  بتدخل  املغربية  لل�سحافة  ال�طنية  النقابة  وطالبت  ونقابات،  �سيا�سية 

تنفيذ الأحكام ال�سادرة يف ق�سية امل�ؤامرة.



100101

ملتم�س الرقابة 1964 والنقل املبا�شر باأمر من امللك

دور الأحكام يف ق�سية امل�ؤامرة، ا�ستاأنفت ن�ساطي ال�سيا�سي.  َبْعَد اإِطالق �رَساحي، اإثر �سُ

مع  يجتمع  الذي  القيادة  ال�حيد يف  اأ�سبحت  باخلارج،  ب�عبيد  الرحيم  عبد  ت�اجد  وخالل 

عبد  الدكت�ر  انتخب  الذي  الربملان،  يف  ال�سعبية  للق�ات  ال�طني  لالحتاد  النيابي  الفريق 

اللطيف بنجل�ن رئي�سا له.

يت�فر  الذي  النيابي  الفريق  م�ست�ى  التن�سيق على  تلقائية، مهمة  ت�ليت، وب�سفة  هكذا 

عبد  الدكت�ر  الفريق  رئي�س  منهم  اأذكر  متكاملة،  ات  �سَ َتَخ�سُّ ذي  وكف�ؤ،  �ساب  فريق  على 

اأحد م�ؤ�س�سي املقاومة وجي�س  اللطيف بنجل�ن، الذي ورغم تخ�س�سه يف الطب، فقد كان 

التحرير، وميلك ثقافة �سيا�سية عالية، وكان تك�ينه العلمي وهياأته واأناقته يف ال�سل�ك واملعاملة 

واللبا�س، مما يفر�س الهيبة والحرتام على حماوريه.

كان الفريق الحتادي ي�سم 28 ع�س�ا، غري اأن الغرفة الد�ست�رية، اآنذاك، األغت ع�س�ية 

على كل من احلبيب الفرقاين نائب برملاين عن مدينة اأكادير، وحممد املكنا�سي عن مدينة 

اجلديدة، بدع�ى الأحكام بال�سجن التي �سدرت �سدهم يف ق�سية امل�ؤامرة، وهكذا مت تقلي�س 

العدد اإىل 26 نائبا.

 كان القان�ن الداخلي للمجل�س ي�سمح بتقدمي ملتم�س رقابة، �رسيطة اأن يك�ن م�قعا من 

طرف %10 من الن�اب، اأي اأن ت�قيع 14 نائبا كانت كافية لتقدمي هذا امللتم�س. فتقرر حت�سري 

ملتم�س رقابة، �سد ال�سيا�سة القت�سادية والجتماعية التي تنهجها احلك�مة. 

حت�سري  ومت  بالرباط،  احلبابي  حممد  مبنزل  الربملاين  الفريق  اجتماعات  تكاثفت  هكذا، 

اإىل الدكت�ر عبد الكرمي اخلطيب،  الذي انتخب رئي�سا  امللتم�س الذي قدمه رئي�س الفريق 

للربملان. 

وبعد اأيام من درا�سة حمت�ياته، مل ياأت اجل�اب بقب�ل امللتم�س فح�سب،  بل مت اإعطاء الأمر 

بالنقل املبا�رس ل�قائع النقا�س الذي �سيدور داخل قبة املجل�س، عرب الإذاعة والتلفزة املغربية، 

وكانت جل�ساته تنعقد بقاعة كلية العل�م بالرباط. 

الهدف  اأن  الأغلبية،  وفريق  احلك�مة  بني  التداول  ح�ل  اآنذاك  و�سلتنا  التي  الأ�سداء 

للق�ات  ال�طني  الإحتاد  »بهدلة«  اأجل  من  فر�سة  اإىل  حت�يله  ه�  املبا�رس،  النقل  ذلك  من 

ال�سعبية وحماكمة فريق احلزب اأمام ال�سعب املغربي، ما دام ممثل�ه مل يكتف�ا بالأحكام التي 

�سدرت �سد قيادتهم، �س�اء يف ق�سية امل�ؤامرة اأو من خالل املحكمة الع�سكرية التي اأ�سدرت 

حكم الإعدام يف حق كل من املهدي بن بركة وحميد برادة.
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»الوطنية ال�شادقة« اأي معنى؟

انطلق النزال يف منت�سف �سهر ي�نيه 1964، وبداأ اأع�ساء احلك�مة يف الهج�م على فريق 

الحتاد، حيث تدخل رئي�س احلك�مة اأحمد باحنيني ثم اأحمد ر�سا كديرة الذي اأ�سبح وزيرا 

للخارجية ع��س الداخلية والفالحة، ثم وزير الداخلية عبد الرحمان اخلطيب )�سقيق الدكت�ر 

عبد الكرمي اخلطيب، رئي�س الربملان( وم�لي اأحمد العل�ي وزير الإعالم وال�سياحة. 

اأثريت يف امللتم�س، والتي كانت تناق�س ف�سل  وع��س مناق�سة الأفكار والق�سايا التي 

ال�سيا�سة القت�سادية للحك�مة، التي تخلت عن املخطط اخلما�سي القت�سادي 1960-1964، 

الذي و�سعه عبد الرحيم ب�عبيد يف حك�مة عبد الله اإبراهيم، الذي كان يرمي اإىل النه��س 

اأرا�سي  ت�زيع  اإىل  الزراعي كان يهدف  لالإ�سالح  املغربي وتط�يره، وفق ت�س�ر  بالقت�ساد 

املعمرين على الفالحني ال�سغار، وا�ستعمال اجلرار يف اأفق 1960 حلرث ملي�ين هكتار، فيما 

قامت احلك�مة عك�س ذلك، بت�زيع هذه الأرا�سي على كبار املالكني، كما يق�ل املثل املغربي 

» زيد ال�سحمة فظهر املعل�ف«.

اإذن، على عك�س اأهداف املخطط اخلما�سي الذي كان ي�سعى اإىل تط�ير التعليم وتعميمه، 

وتك�ين مراكز الأطر ملد الإدارة املغربية باأطر كفاأة، والرفع من القدرة ال�رسائية للم�اطنني، 

ي�ستهلكه  الذي  ال�سكر  الأ�سا�سية، خا�سة  امل�اد  اأ�سعار  بالزيادة يف  الأغلبية  قامت حك�مة 

املغاربة بكرثة يف حت�سري ال�ساي، ويف اخلبز كم�اد اأ�سا�سية على امل�ائد املغربية.

كان تدخل ال�زراء يتجاوز احلدود الذي ر�سمها امللتم�س املقدم، وذلك بالطعن يف وطنية 

اأجنبية، من اأجل الإطاحة بالنظام وقد  اأع�ساء الفريق واتهامهم باخليانة والتعامل مع ق�ى 

جتراأ وزير الداخلية عبد الرحمان اخلطيب على ت�جيه حتد لرئي�س الفريق الحتادي، طالبا 

منه الت�جه اإىل املن�سة ليعلن اأمام ال�سعب املغربي ترباأه من املهدي بن بركة، ووعده بتقدمي 

ا�ستقالته يف نف�س الليلة من وزارة الداخلية جلاللة امللك، اإذا هم قام�ا بذلك.

يف الغد، اْجتَمْعُت مع الفريق الربملاين ببيت مـحمد احلبابي، وو�سعنا خطة للرد على كل 

هذه التهامات، وكنا على علم باأنهم يحاول�ن ت�س�يه احلقائق، والهروب من النقا�س احلقيقي 

ح�ل ما اآلت اإليه البالد من تده�ر الأو�ساع املعي�سية للم�اطنني، وقرر الفريق، قبل الدخ�ل 

يف ج�هر النقا�س، الرد على ثالثة وزراء من الذين بالغ�ا يف اإل�ساق تهمة اخليانة باأع�ساء 

الفريق وحزبهم.
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اأن  م�ؤكدا  التهامات،  على  للرد  بنجل�ن  اللطيف  عبد  الدكت�ر  تدخل  الغد،  جل�سة  يف 

ت�اجد احلزب يف هذا املجل�س كان بف�سل اإرادة ال�سعب املغربي الذي �س�ت للحزب رغم 

املنا�سلني، وحمالت  على  م�ر�س  الذي  والقمع  �سده،  ا�ستعملت  التي  التزوير  اأ�ساليب  كل 

العتقالت واملحاكمات غري العادلة، وا�ستعمال العنف والتعذيب لنزع العرتافات. 

وا�سرت�سل الدكت�ر بن جل�ن قائال: »اأما اأنتم، رغم اأنكم كنتم حتتل�ن منا�سب ال�زارات، 

فلم ينجح منكم اإل وزير الداخلية الذي ي�رسف على » �سالمة النتخابات«، واأ�سقط ال�سعب 

الباقي، ومل تنفعهم اأ�ساليب التزوير )كان يق�سد كال من عبد الهادي ب�طالب، م�لي اأحمد 

العل�ي، ي��سف بلعبا�س، بنهيمة، املحج�بي اأحر�سان وادري�س ال�سالوي(. 

واأ�ساف قائال: »حتاول�ن اإل�ساق تهم اخليانة والتاآمر على امللكية. هذه تهم يجب اإثباتها، 

با�ستقالله،  املغرب  متتع  اأن  بعد  ال�ستعمار، ولي�س حاليا،  الظرف �سعبا يف عهد  عندما كان 

واأتيح لكم التمتع ب�سخاء ال�ستقالل الذي اأدى ال�سعب املغربي ونخبته من ال�طنيني ورجال 

املقاومة ثمنه غاليا«، مت�سائال عن م�قف ه�ؤلء من هذه املعركة امل�سريية التي عا�ستها البالد 

حينما نفيت الأ�رسة امللكية. 

 Le Petit ووجه خطابه لل�سيد باحنيني رئي�س احلك�مة احلالية: هاهي اجلريدة ال�ستعمارية

فا�س، ل�ستقبال  مبدينة  الأعيان  وفدا من  ترتاأ�س�ن  واأنتم  تن�رس �س�رتكم  Marocain وهي 
امللك بن عرفة، �سنيعة ال�ستعمار لتقدم�ا له فرو�س الطاعة وال�لء.

مت ا�سرت�سل الدكت�ر بن جل�ن م�جها كالمه ل�زير الداخلية قائال: ال�سيد عبد الرحمان 

يف  الحتادي  الفريق  ع�س�  من�س�ر  مـحمد  اإىل  )واأ�سار  املنا�سل  هذا  قام  عندما  اخلطيب، 

ال�سلطات  واعتقلته  واجلزائر،  البي�ساء  الدار  بني  الرباط  القطار  قنبلة  الذي و�سع  الربملان(، 

ما�س  �سحافة  ن�رست  بالإعدام،  حكما  عليه  ِدُر  �َسُت�سْ التي  للمحكمة  لتقدمه  ال�ستعمارية 

والبطل  ال�سحيفة،  نظر  يف  الإرهابي  عن  �سيدافع�ن  الذين  املحامني  لئحة  ال�ستعمارية 

بالن�سبة لل�سعب املغربي، وكان من �سمن اأ�سماء املحامني ا�سم عبد الرحمان اخلطيب. ووا�سل 

ْمَت نف�سك من هذا ال�رسف، ال�سيد وزير الداخلية، لأنك يف 
َ
الدكت�ر بنجل�ن قائال له: لقد َحر

الغد، بعثت ر�سالة ت��سيح  ن�رستها نف�س اجلريدة تترباأ فيها اأن تك�ن �سمن فريق الدفاع 

وتختم كيف اأدافع عنه واأنا ل�ست مغربيا لأنني فرن�سي.

اأكمل الدكت�ر بن جل�ن مداخلته مت�جها ل�زير الأنباء وال�سياحة ال�سيد اأحمد العل�ي 

قائال: هاهي جريدة الفيغارو التي اأدليت فيها مب�قفك ح�ل 20 غ�ست 1953، حيث قلت فيما 

الي�م الذي  القاهرة، يف نف�س  اإذاعة  الفا�سي من  الزعيم عالل  يخ�س اخلطاب الذي وجهه 
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اأقبلت فيه ال�سلطات الفرن�سية على نفي ملك البالد، وطالب فيه ال�سعب اأن ينتف�س ويقاوم 

ال�سلطات ال�ستعمارية، و�رسحت للجريدة الفرن�سية اأنك ل تتفق معه. يف تلك اللحظة، غادر 

وزير الأنباء، مكانه ف�ساح حممد الترب من الفريق الحتادي،  قائال: هاه� وزير الأنباء يت�جه 

نح� الطاقم التقني لإيقاف البث املبا�رس عن املغاربة«، وبالفعل، اأعطى وزير الأنباء تعليماته 

لإيقاف البث املبا�رس، لكن �ساحب اجلاللة ات�سل هاتفيا واأ�سدر اأوامره لال�ستمرار يف النقل 

املبا�رس جلل�سات النقا�س.

جمال  يف  كل  بالتناوب،  الربملان  من�سة  على  النيابي  الفريق  اأع�ساء  تدخالت  ت�الت 

اخت�سا�سه ، حيث تناول الكلمة الأ�ستاذ مـحمد الترب و�رسح اجل�انب القان�نية والت�رسيعية 

وامل�سطرية. 

والأ�ستاذ مـحمد احلبابي تناول الق�سايا القت�سادية، وه� العامل بدقائق امل�ساريع بحكم 

اأنه  كان ع�س�ا اأ�سا�سيا بدي�ان وزير القت�ساد ال�طني عبد الرحيم ب�عبيد، واأكد للراأي العام 

اأن جميع ال�ستثمارات التي ت�رسف احلك�مة على اإجنازها، مت و�سعها خالل حك�مة عبد الله 

اإبراهيم، واأنه منذ تلك الفرتة، مل تقم احلك�مات املتعاقبة على ابتكار برامج جديدة يف جمال 

ال�ستثمارات. 

وحتدث باإ�سهاب فيما يخ�س الإ�سالح الزراعي، والربنامج الطم�ح الذي ت�سمنه التقرير 

ب�عبيد خالل  الرحيم  عبد  عليه  واأ�رسف  اإبراهيم  الله  عبد  و�سعته حك�مة  الذي  اخلما�سي 

ال�احد  عبد  تدخل  كما  الرف�ف.  يف  و�سعه  مت  والذي   1960-1964 بني  ما  املمتدة  الفرتة 

خلفتها  التي  ال�سلبية  الآثار  على  اخل�س��س  على  مركزا  الجتماعي  اجلانب  يف  الرا�سي، 

الزيادة يف ثمن ال�سكر، خا�سة لدى �ساكنة الب�ادي، ودام تدخله اأزيد من �ساعتني، وتناوب 

على املن�سة كل من املعطي ب�عبيد وعبد القادر ال�سحراوي وعبد احلميد القا�سمي وغريهم 

من ن�اب الفريق الحتادي.

هكذا انقلبت املعادلة، وحت�ل نقا�س ملتم�س الرقابة اإىل حماكمة للحك�مة، بحيث كانت 

تقاطع تدخالت الفريق الحتاد بالت�سفيقات حتى من طرف ن�اب الأغلبية، لدرجة اأن بع�س 

التدخالت من فريق الأغلبية كانت ت�سري يف نف�س الت�جه الذي �سار عليه ن�اب الحتاد.

الراأي العام واأول م�شاءلة للحكومة

دام النقا�س اأربعة اأيام، وكان امل�اطن�ن يتابع�نه باهتمام بالغ )خا�سة عن طريق الإذاعة، 

بحكم اأن التلفزة كانت حديثة العهد باملغرب حيث انطلق البث التلفزي لأول مرة مبنا�سبة 

عيد العر�س ي�م 3 مار�س 1963(.
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ل�حظ اإقبال العائالت املغربية مبنا�سبة مناق�سة ملتم�س الرقابة على �رساء اأجهزة التلفزة، 

اأَْدَخْلُت التلفزة بهذه املنا�سبة اإىل بيتي، وكان املرح�م عبا�س القباج ه� الذي  اأنني  واأتذكر 

ت�ىل اقتناءها. وكان �ساحب اجلاللة يتابع باهتمام اأط�ار النقا�س، وقد اأخربين اأحد املقربني، 

اأنه اأعجب بتدخالت اأع�ساء فريق الحتاد، واأعجب باخل�س��س بتدخل عبد ال�احد الرا�سي، 

وقال امللك ملجال�سيه اأمتنى اأن يك�ن لدي ع�رسة من اأمثال هذا ال�ساب.

وقد تاأكدت من �سحة هذه املعل�مة عندما ا�ستقبل �ساحب اجلاللة وفد الحتاد ال�طني 

للق�ات ال�سعبية، بعد اأحداث 23 مار�س 1965، واأخربنا اأنه �َسُيغرّيُ احلك�مة و�سيعلن حالة 

ال�ستثناء، واأ�ساف: »ملاذا ل ت�سمح�ن ل�سباب الحتاد بامل�ساركة يف احلك�مة فنحن يف حاجة 

اإىل عنا�رس من اأمثال عبد ال�احد الرا�سي«.

على  امللتم�س  ح�سل  حيث  الرقابة،  ملتم�س  على  الت�س�يت  مت   1964 ي�ني�   5 ي�م  مت 

بالرغم من  امللتم�س،  ل�سالح  ال�ستقالل  وقد �س�ت حزب  74 �س�تا،  60 �س�ت وعار�سه 
الفا�سي حا�رسا ومتتبعا  اأنهم مل ي�سارك�ا ل يف تقدميه ول يف مناق�سته. كان الزعيم عالل 

للنقا�س واأعرب رئي�س الفريق ال�ستقاليل اآنذاك ال�سيد عبد اخلالق الطري�س عن اأ�سفه لأنه 

الدكتور عبد اللطيف بنجلون، رئي�س الفريق النيابي االحتادي يف برملان 1963
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مل يتم الإعداد ب�سكل م�سرتك مللتم�س الرقابة، بني حزبي ال�ستقالل والحتاد ال�طني. وهذا 

ما �سيتحقق ح�س�له اأثناء تقدمي ملتم�س الرقابة الثاين يف تاريخ املغرب �سنة 1990، والذي 

قدم ب�سفة م�سرتكة بني حزبي ال�ستقالل والحتاد ال�سرتاكي، اأي بعد �ستة وثالثني �سنة من 

تقدمي امللتم�س الأول، حيث كان يل اأي�سا �رسف امل�ساهمة يف حت�سريه.

مرافعة الدكتور عبد اللطيف بنجلون

قدم  الت�س�يت،  وقبل   ،1964 ي�ني�   25 ي�م  اأي  امللتم�س،  ملناق�سة  اخلتامية  اجلل�سة  يف 

الدكت�ر عبد اللطيف بنجل�ن، بيانا ختاميا �ساغه الفريق النيابي الحتادي، حمددا الظروف 

التعذيب  وانت�سار  الختطافات  خالل  من  باملغرب،  الإن�سان  حق�ق  تعرفها  التي  ال�سعبة 

املرافق،  العام يف خمتلف  والتده�ر  والنتهاكات  املاآ�سي  هذه  واأن كل  النتخابات،  وتزوير 

من �ساأنه اأن يفجر غ�سب ال�سعب، وبهذا يك�ن قد تنباأ ب�ق�ع انتفا�سات جماهريية، وه� ما 

حدث بعد اأقل من �سنة، اأي ي�م 23 مار�س 1965 التي �سهدت اأحداثا األيمة يف خمتلف اأنحاء 

البيان  هذا  ونظرا لأهمية  اأ�سا�سيا لندلعها.  البي�ساء م�رسحا  الدار  مدينة  املغرب  وكانت 

الذي ي��سح بدقة طم�حاتنا يف تلك املرحلة، ومادامت لدي ن�سخة منه، �ساأن�رسه ليطلع عليه 

�سباب القرن ال�احد الع�رسين تخليدا لهذه الذكرى

كلمة الدكت�ر عبد اللطيف بنجل�ن

رئي�س الفريق النيابي لالحتادال�طني للق�ات ال�سعبية

بتاريخ 25 ي�ني� 1964

ح�رسة الرئي�س 

ح�رسات الن�اب املحرتمني،

اأعتقد اأن امللتم�س قد انتهى اإىل اأغلبية �سيا�سية تدين احلك�مة، وي�رسف الفريق الذي 

تقدم بامللتم�س اأن يك�ن قد نبه اأنظار اجلميع اإىل خط�رة احلالة التي تردى اإليها ال��سع 

العام الذي و�سلنا اإليه.

ح�رسة الرئي�س، ح�رسات الن�اب،

جتتاز بالدنا ظرفا من اأخطر الظروف التي عانتها يف التاريخ، ونعاين الي�م اأزمة ع�ي�سة 

�س�اء يف امليدان الجتماعي اأو ال�سيا�سي، اأو القت�سادي واملايل. فلم ي�سبق لل�سعب 
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املغربي وللفالح املغربي على اخل�س��س اأن عانى يف عي�سه اأق�سى واأ�س�اأ واأقرب من 

اأهم  من  ملادة  وبالن�سبة  مت�ساعدة،  ب�رسعة  ترتفع  فالأثمان  الآن،  يعي�س  مما  املجاعة، 

الكارثة  الزيادة �سبغة  ال�سكر، اكت�ست  الفقري كمادة  امل�اد ال�رسورية حلياة امل�اطن 

حيث اأن الزيادة يف مادة ال�سكر بلغت ما يقرب مائة يف املائة يف اأقل من �سنة. وعندما 

ترتفع الأثمان يرتتب عن ذلك انخفا�س يف الإنتاج ال�طني بالن�سبة لكل م�اطن، ذلك 

اأن املدخ�ل الفردي بدل من اأن ينم�، اأ�سبح يتقل�س ب�سبب ال�رسائب وبالأخ�س غري 

املبا�رسة منها، تلك ال�رسائب التي متت�س ق�سما متزايدا من املدخ�ل ال�طني.

اأيها ال�سادة، مل ي�سبق لبالدنا اأن تراءت اأمامها اآفاق مظلمة كالتي ترتاءى اأمامها الي�م، 

فالعجز املايل بلغ �سخامة مده�سة، ور�سيدنا من العملة ال�سعبة يذوب يف رم�سة عني، 

مما اأدى بالدولة اإىل اللج�ء اإىل التمادي يف الت�س�ل لدى الدول واملنظمات الأجنبية 

للح�س�ل على م�ساعدة مالية .

 وباجلملة، فاإن حالتنا احلالية قد تده�رت لدرجة اأن الدولة اأ�سبحت تتنازل حتى عن 

امكانياتها يف التنمية، فميزانية الت�سيري تلتهم كل الإمكانيات وح�سيلة الزيادة يف 

ال�رسائب حت�ل اإىل تلك امليزانية. بل الأدهى من ذلك اأن الأرباح الطائلة التي تدرها 

ثروتنا الف��سفاطية وال�رسائب املعدنية التي كانت جتبى لفائدة ال�سلب، كل هذا يفرغ 

يف ميزانية التجهيز يف بئر ميزانية الت�سيري.

 واأمام هذه الهاوية امله�لة التي ي�سكلها العجز املايل، نرى الدولة تتنازل عن م�س�ؤولياتها 

رغم  الأجنبي  اخلا�س  القطاع  وحتمل  التخلف  �سد  الكفاح  اأجل  من  التزامها  وعن 

حتفظه بالق�سط الأوفر يف تلك املعركة ال�طنية.

التي  من  اأق�سى  اجتازت حمنة  اأن  البالد  هذه  العامة يف  للحريات  ي�سبق  واأخريا، مل 

وعمت  احلرمات  وانتهكت  التعذيب  وانت�رس  الختطافات  كرثت  فقد  الآن  تعانيها 

ال�سمائر،  وافت�ست  النتخابات،  تزييف  �ِسيم 
ْ
وَتر ال�سلطات،  تع�سف  و�ساد  الر�س�ة 

واعتقل املر�سح�ن وخرق قان�ن احلريات من طرف ال�سلطة التي هاجمت الجتماعات 

القان�نية، وفر�ست حالة احل�سار على منظمات قان�نية، وباخت�سار، اأ�سبحت البالد 

ت�س�دها ال�رسطة ال�رسية �سيادة مطلقة، ل تعرف حدا ول رقيبا.

 فلم ي�سبق حلياة امل�اطن ول لأمن امل�اطن يف اأي ع�رس من الع�س�ر اأن كانا معر�سني 

للخطر الذي اأ�سبحا معر�سني اإليه الي�م، ومل ي�سبق حلياة امل�اطن ولأمن امل�اطن اأن 
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كانا حتت رحمة التع�سف املطلق، والإجرام غري املعاقب. اإن هذه الأزمة اخلطرية التي 

معادية  م�س�ؤومة  ل�سيا�سة  نتيجة  وتكرارا،  مرارا  اأو�سحناها  كما  الي�م  بالدنا  جتتازها 

لل�سعب، تتنكر للم�سالح الأ�سا�سية للبالد �س�اء يف امليدان القت�سادي والجتماعي 

وال�سيا�سي اأو يف ميدان حق�ق الإن�سان وم�سريه .

 اإن هذا التده�ر العام الذي اأقل ما يقال فيه اأنه نتيجة لأغالط خطرية واأخطاء ج�سيمة 

اأن يثري مثل هذا  باأَْجمِعه، ول غرابة، يف  ال�طن  امل�اطن ويف حق  ارتكبت يف حق 

ال��سع ال�ستنكار والغ�سب ذلك الغ�سب، الذي ل ي�سدي دوما الن�سح ال�سليم.

اإننا نعلم جميعا اأن الإن�سان املغربي رجل اأَِبي، ففي ط�ر �سبابه يف�ر دمه ويغلي اأمام 

ي�ستعيد  العام،  لل�سالح  حياته  تكري�سه  وبعد  كه�لته  ط�ر  ويف  وتع�سف،  ظلم  اأي 

نظرات �سبابه كلما تعر�س لنف�س المتحان. هذا ه� الذي يف�رس لنا �سل�ك م�اطنني 

اأمثال مـحمد الزرقط�ين ومـحمد الب�رسي ومـحمد من�س�ر، اأن ه�ؤلء ال�سباب الذين 

�ساح�ا يف وجه �سلطات ال�ستعمار قائلني كفى، وكيف اأن ه�ؤلء ال�سباب متكن�ا من 

قهر ال�ستعمار واإرغامه على اإرجاع مـحمد اخلام�س طيب الله ثراه اإىل املغرب، اإىل 

ال�ساأن  كان  وكذلك  الأبد.  اإىل  ال�ستعمارية  ال�سيا�سية  ال�سيطرة  من  تخل�س  مغرب 

بالن�سبة اإىل ال�سيخ اجلليل الفقيه مـحمد بلعربي العل�ي رحمه الله الذي وقف وقفة 

اجلندي وعمره يناهز الثمانني، ق�ساها كلها يف الكفاح من اأجل هذا ال�طن ليق�ل ه� 

الآخر: ل. ل. للغ�سب ول لالإجرام.

والي�م، اإذا كنا نريد اأن نخرج من احلالة املتده�رة التي و�سلت اإليها البالد، فاإننا نعتقد 

اأنه من ال�رسوري ومن احلتمي، اأن ن�ستعيد حما�س اجلماهري ال�سعبية وجترد ال�طنيني 

التده�ر.  لهذا  كفى  بدورهم  ليق�ل�ا  اأنف�سهم،  لتعبئة  امل�ستعدين  امل�اطنني  واحتاد 

ولي�سمروا جميعا عن �س�اعدهم ولي�سع�ا البالد من جديد يف طريق التقدم والأمل.  

اأيها ال�سادة، 

ذهبية  فر�س  من  العربي  املغرب  ما حتمله وحدة  بف�سل  اأمامنا  تنفتح  زاهرة  اآفاقا  اإن 

لأبنائها، و�ستك�ن تلك ال�حدة خري اإطار حلل جميع امل�ساكل التي ت�سببت يف زرع 

رفع  من  �ستمكننا  امل�رسقة  الآفاق  تلك  اأن  حظنا  ومن  الثقة.  وانعدام  التفرقة  بذور 

تنم� يف  اإقامة حياة دمي�قراطية حقة،  امل�اطنني ومن  والثقافة جلميع  العي�س  م�ست�ى 
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ظلها �سخ�سية امل�اطن املغربي. تلك الآفاق التي �ست�رسق ومتجد وتخلد كل من تبناها 

ب�سدق وحققها باإميان ومثابرة.

 لذلك، فاإننا يف هذا الي�م التاريخي، نت�جه من �سميم ف�ؤادنا بنداء اإىل ال�سعب املغربي 

واإىل جاللة امللك احل�سن الثاين ونق�ل، لنبداأ من ا�سرتجاع حما�س اجلماهري بت�فري 

الظروف التي �ستمكن منه، ومن ان�سمام ال�سعب باأجمعه اإىل العمل من اأجل حتقيق 

تقدير  �سيمنحنا  حققناه  ما  اإذا  الذي  الهدف  اإىل  يرمي  الذي  اجلليل،  الهدف  ذلك 

واإعجاب العامل باأ�رسه. و�سيمنحنا كذلك احرتام وامتنان اأبنائنا واأحفادنا.

 فلنعلن العف� العام ال�سامل على جميع املحك�مني من اأجل الق�سايا ال�سيا�سية، منذ 

اإعالن ال�ستقالل، حتى ميكننا اأن نق�ل غدا لأبنائنا بكل اعتزاز ونحن ملتف�ن ح�ل 

ملك النبعاث: هذا ه� املغرب الذي ن�سلمكم اإياه.

وال�سالم«.

كان من �سمن الآثار التي خلفها ملتم�س الرقابة تعديل حك�مي يف 20 غ�ست 1964، 

بنهيمة،  اأحمد  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزارة  يف  حمله  وحل  احلك�مة  كديرة  ر�سى  غادر  حيث 

الك�ل�نيل  تعيني  الرحمان اخلطيب، ومت  بدل عبد  للداخلية  مرة ك�زير  اأوفقري لأول  ودخل 

الدليمي مديرا عاما لالأمن ال�طني، واجلرنال اأمزيان وزيرا للدفاع.

اأ�سري هنا، اأن الفريق النيابي لالحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية طالب بعقد دورة ا�ستثنائية، 

خا�سة بالإ�سالح الزراعي، وبالفعل مت عقد هذه الدورة بتاريخ 14 �ستنرب 1964.
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املحاولة االوىل للتناوب

ل احلكم ال�سادر  مبنا�سبة ذكرى 20غ�ست 1964، اأ�سدر امللك احل�سن الثاين عف�ا حيث ُح�ِّ

�سد كل الفقيه من حممد الب�رسي، عمر بن جل�ن وم�ؤمن الدي�ري، من الإعدام اإىل ال�سجن 

امل�ؤبد. ترك هذا العف� اأثرا اإيجابيا لدى امل�اطنني، حيث كانت طريقة الإعالن عنه مميزة، وكان 

20 غ�ست،  ال�سيد بن �س�دة يلقي كلمة مبا�رسة مبنا�سبة ذكرى ث�رة امللك وال�سعب بتاريخ 

فدخل فجاأة اإىل نف�س الأ�ست�دي�، ال�سيد عبد ال�هاب بنمن�س�ر، م�ؤرخ اململكة، واأخد مكان 

ال�سيد بن�س�دة وتال ن�س العف� الذي اأ�سدره �ساحب اجلاللة. 

ان�رسف مبا�رسة بعد ذلك ليرتك املكان لبن�س�دة الذي ع��س اأن ي�ستمر يف اإلقاء كلمته، 

اأخذ يعلق على هذا العف�، حيث و�سف املعفى عنهم باملجرمني، واأنه على الرغم من ذلك، فقد 

كان �ساحب اجلاللة روؤوفا بهم.

ال�سنة،  نف�س  من  اأبريل  منت�سف  ويف   ،1965 مار�س   23 بتاريخ  الدامية  الأحداث  بعد 

الذين �سدرت يف حقهم  فيهم  مبن  ال�سيا�سيني،  املعتقلني  ل�سالح  كليا  عف�ا  امللك  �سي�سدر 

اأحكام بالإعدام، يف ق�سية ما عرف ب«امل�ؤامرة«. 

بحيث �سيتم اإطالق �رساح 65 معتقال مبن فيهم الفقيه حممد الب�رسي، عمر بنجل�ن، م�من 

الدي�ري، وكذا ال�رساح امل�ؤقت لرئي�س الحتاد ال�طني لطلبة املغرب مـحمد احلل�ي. 

قبل �سدور هذا العف� كان امللك قد ا�ستقبل يف مدينة اإيفران، عبد الرحيم ب�عبيد ي�م 10 

اأبريل 1965، واأبلغه اأنه يفكر يف تك�ين حك�مة وحدة وطنية، واأنه �سيحل الربملان احلايل 

و�سيعلن حالة ال�ستثناء، و�سيفتح م�ساورات مع الأحزاب ال�سيا�سية لإخراج البالد من هذا 

الطريق امل�سدود.

مبعوث امللك للمهدي بن بركة

بالفعل، فقد ا�ستقبل جاللة امللك ي�م 26 اأبريل 1965، قادة الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات 

و�سلمهم مذكرة عبارة عن خطة عمل وبرنامج من اأجل ت�سكيل حك�مة وحدة وطنية. 

كنت �سمن ال�فد الحتادي برئا�سة عبد الرحيم ب�عبيد، مبرافقة الع�س�ين ح�سن �سفي 

الدين )العرج( وعبد احلميد الزم�ري، اأخربنا جاللة امللك عن ال��سع القت�سادي ال�سعب 

واأنه مقبل على ت�سكيل حك�مة وحدة وطنية وحل الربملان احلايل، لأنه لي�س يف امل�ست�ى. 

هنا اأثار نقطة: »ملاذا ل تقرتح�ن �سبابا مثل عبد ال�احد الرا�سي للم�ساركة يف احلك�مة«. 

اأر�سل ابن عمه م�لي علي لإقناع املهدي بن بركة بالع�دة اإىل املغرب،  اأنه  اأ�سار اإىل  كما 
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وه� ي�ستغرب ملاذا مل يعد حلد الآن. هنا تدخلت، واأخربت �ساحب اجلاللة باأن لديه بع�س 

اللتزامات امللحة تتعلق بالتح�سري مل�ؤمتر �سع�ب القارات الثالثة. واأ�سفت: »لكن، اإذا راأى 

جاللتكم ال�ستعجال بدخ�له اإىل املغرب، فاإين على ا�ستعداد اأن اأ�سافر لأع�د به يف اأقرب 

الآجال«. فرد جاللة امللك: »لقد فات الأوان«.

كان رد الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية عن هذه املذكرة، والذي ن�رسته جريدة »ليربا�سي�ن« 

الناطقة با�سم احلزب باللغة للفرن�سية، اأن احلزب على ا�ستعداد لتحمل كل امل�س�ؤوليات بالرغم 

من ال��سعية الراهنة التي ل�سنا، نحن يف حزبنا، م�س�ؤولني عن النتائج الهزيلة التي ُقدمت 

لنا حلد الآن.

كان عبد الرحيم ب�عبيد قد اأخرب قيادة الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، مب�سم�ن اللقاء 

الذي جمعه بامللك باإيفران وتفا�سيل العر�س امللكي. ومبا اأن املهدي بن بركة كان قد غادر 

املغرب ي�م 15 ي�لي�ز 1963، اأي اأقل من 24 �ساعة قبل بداية حملة العتقالت التي �سملت 

الرحيم  عبد  كلف  فقد  ال�سنة،  نف�س  من  16ي�لي�ز  ي�م  ومنا�سليه  واأطره  الحتاد  قيادة  كل 

ب�عبيد حممد احلبابي لل�سفر اإىل اخلارج ل��سع بن بركة يف ال�س�رة.

والعر�س  امل�ستجدات  وتناق�سا  واحلبابي،  املهدي  بني  باري�س  مبدينة  اللقاء  مت  وبالفعل، 

امللكي، واأبدى بن بركة م�افقته على حتمل احلزب م�س�ؤولياته يف �سبيل اإنقاذ البلد، وا�ستعداده 

للع�دة اإىل املغرب مبجرد النتهاء من الأعمال التح�سريية مل�ؤمتر القارات الثالث الذي انتخبه 

بالإجماع، كرئي�س للجنة التح�سريية، والذي �سينعقد يف ك�با يف بداية يناير 1966.

يف نف�س الفرتة اأي �سهر اأبريل 1965، ات�سل م�لي علي، ابن عم امللك احل�سن الثاين 

القادر بن  بباري�س، ب�سقيق املهدي بن بركة، عبد  والذي كان ي�سغل من�سب �سفري املغرب 

اأن يك�ن ه� ال��سيط لينقل اإىل املهدي رغبته يف  اأن جاللة امللك طلب منه  بركة، واأخربه 

الت�سال به، لأن امللك َملَّ من ال��سطاء الذين ل ينقل�ن الر�سالة باأمانة. وطلب منه، اأن يبلغ 

املهدي باأن جاللته يريد منه اإيجاد حل ملعادلة »Résoudre une équation«، واملق�س�د من 

هذه الإ�سارة امل�جهة اإىل املهدي تذكري باملرحلة التي كان املهدي فيها اأ�ستاذا للريا�سيات 

للملك، عندما كان طالبا باملعهد امللكي. واأ�ساف م�لي علي: »اإن اختيارك لنقل هذه الر�سالة 

وحتديد م�عد مع املهدي كان لتفادي اأي �س�ء تفاهم«.

فعال مت اللقاء بني املهدي وم�لي علي، مبع�ث امللك مبدينة »فرانكف�رت« باأملانيا الغربية 

يثق يف  ولكنه ل  امللك،  من  تخ�ف  لديه  يكن  املهدي مل  اأن  اللقاء  وكانت خال�سة  اآنذاك. 
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كان  الذي  اأوفقري  اجلرنال  اإىل  اإ�سارة  البالد، يف  اأمن  على  يهيمن�ن  الذين  ال�سباط  بع�س 

وزيرا للداخلية، كما اأبدى ا�ستعداده للع�دة اإىل املغرب، مبجرد النتهاء من برنامج الأ�سغال 

التح�سريية لعقد م�ؤمتر القارات الثالث.

اجلرنال اأوفقري وع�شابة االإجرام

يف اأواخر �سهر اأبريل، ا�ستقبل امللك احل�سن الثاين ممثلي الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات 

واإبداء  وطنية،  وحدة  حك�مة  ت�سكيل  اأفق  يف  ال�سيا�سية،  اخلطة  �ساأن  يف  مذكرة  و�سلمهم 

اأنه يف نف�س ال�قت الذي، فتح فيه جاللة  اأ�سب�ع. وقد ات�سح فيما بعد،  مقرتحاتهم خالل 

امللك نافذة احل�ار مع ممثلي احلركة ال�طنية، واأر�سل ابن عمه م�لي علي لإقناع املهدي بن 

بركة للع�دة اإىل املغرب، للم�ساهمة يف هذا ال�ر�س ال�طني. 

اأق�ل يف نف�س �سهر اأبريل 1965، كان اجلرنال اأوفقري يعقد لقاءات �رسية مع عنا�رس ع�سابة 

 ،George Boucheseiche »من القتلة وبع�س املطل�بني لدى العدالة مع متزعمهم »ب��سي�س

ال�ستخبارات  جلهاز  �سبق  وقد  بركة.  بن  املهدي  واغتيال  لختطاف  التخطيط  اأجل  من 

الفرن�سية اأن ا�ستعمل هذه الع�سابة، حتت حماية الربملاين الفرن�سي الذي ينتمي اإىل اليمني، 

الك�ل�نيل  اختطاف  اأجل  من  وذلك   Lemarchand ل�مار�سان«   « املعروف  املحامي  وه� 

ال�رسية  للمنظمة  املنتمني  الفرن�سي  اجلي�س  �سباط  �سمن  كان  الذي   ،ARGOUD »اأرك�« 

دوغ�ل،  اجلرنال  يق�دها  التي  املركزية  ال�سلطة  �سد  متردها  اأعلنت  والتي  باجلزائر،   »O.S«

رئي�س اجلمه�رية، احتجاجا على ن�ايا هذا الأخري لفتح ح�ار مع قادة الث�رة اجلزائرية. فيما 

يخ�س تقرير م�سري ا�ستقالل اجلزائر، وقد فر الك�ل�نيل »اأرك�ن« اإىل اأملانيا. ومت ا�ستعمال 

هذه الع�سابة لختطافه من مدينة مي�نيخ، حيث و�سع�ه يف كي�س اأمام اإحدى مراكز ال�رسطة 

مبدينة باري�س.

ال�سع�ب  لت�سامن  الرابع  امل�ؤمتر  انتخب  غانا(  )عا�سمة  اأكرا  مبدينة   1965 ماي  �سهر  يف 

الإفريقية والأ�سي�ية، الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية يف �سخ�س املهدي بن بركة لرئا�سة 

اللجنة التح�سريية مل�ؤمتر �سع�ب اإفريقيا واأ�سيا واأمريكا الالتينية الذي �سينعقد مبدينة هافانا 

بك�با يف يناير 1966.

يف 8 ي�ني� 1965،اأعلن امللك حالة ال�ستثناء، ل�ستحالة تك�ين حك�مة ائتالفية، و�سكل 

حك�مة جديدة تراأ�سها �سخ�سيا. كانت تلك هي احلك�مة العا�رسة يف تاريخ املغرب امل�ستقل، 

ومبنا�سبة اإحياء ذكرى 20غ�ست 1965 قال امللك يف خطابه اإن الإعالن عن حالة ال�ستثناء 

يهدف اإىل ميالد نه�سة اقت�سادية، ودعا مرة اأخرى اإىل ال�حدة ال�طنية.
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جرمية بدون جثة

يف 29 اأكت�بر 1965، مت اختطاف املهدي بن بركة بباري�س. ولقد اأثار هذا الختفاء ردود 

فعل عدة، وظل ي�سغل الراأي العام ال�طني والدويل، حيث ل يزال م�سري هذا القائد املغربي 

جمه�ل اإىل الآن. 

الفرن�سية  »الفيغارو«  جلريدة  ب�عبيد  الرحيم  عبد  اأدىل  الختطاف،  من  اأيام  ع�رسة  بعد 

با�ستج�اب، ا�ستعر�س فيه الت�سالت الأخرية التي متت بني الق�رس والحتاد ودع�ة الأحزاب 

هذا  وراء  كان�ا  من  واأن  وطنية،  تك�ين حك�مة وحدة  للتفكري يف  مذكرة  ب�ا�سطة  ال�طنية 

الختفاء اأرادوا منع حل دميقراطي ي�رسف عليه امللك احل�سن الثاين.

بعد ي�مني من هذا الت�رسيح، اأ�سدر الدي�ان امللكي بيانا ح�ل الت�رسيحات التي اأدىل بها 

عبد الرحيم ب�عبيد جلريدة »الفيغارو«، تق�ل اإن مدير الدي�ان امللكي ُيكذب كل التاأكيدات 

التي وردت يف هذا الت�رسيح، واأن الت�سالت التي قام بها �ساحب اجلاللة مع ال�سيد عبد 

الرحيم ب�عبيد منذ الإعالن عن حالة ال�ستثناء، مل تتناول ت�سكيل حك�مة الحتاد ول دخ�ل 

هذا احلزب اإىل احلك�مة.

فيه  يعلن  بيانا  اأ�سدر  احلزب  اأن  لدرجة  كثرية،  م�سايقات  اإىل  الحتاد  �سحف  تعر�ست 

ت�قف �سدور جريدتي »املحرر« و«ليربا�سي�ن«، نتيجة ال�سغ�ط املمار�سة من طرف ال�سلطة 

ومنع ن�رس اأي خرب ح�ل اختطاف املهدي بن بركة. بعدها �سيق�ل عبد الرحيم كلمته امل�سه�رة: 

»بيننا وبني النظام جثة املهدي بن بركة«.

يف 21 فرباير 1965، عقد اجلرنال دوغ�ل، رئي�س اجلمه�رية الفرن�سية، ندوة �سحفية اتهم 

فيها مبا�رسة وزير الداخلية املغربي اجلرنال حممد اأوفقري بال�سل�ع يف ق�سية اختطاف بن 

بركة، واأ�ساف اأن املغرب مل يقم باأي �سيء من �ساأنه م�ساعدة الق�ساء الفرن�سي. 

تقدم الطرف املدين املَُمثَّْل يف عائلة املهدي بن بركة بت�سجيل دع�ى �سد جمه�ل، اأمام 

الت�جه  ب�عبيد  الرحيم  مني عبد  املحاكمة، طلب  اقرتاب م�عد  باري�س. وعند  املحكمة يف 

مع املهدي العل�ي لالإ�رساف على �سري هذه املحاكمة. وقد ت�سنى يل من خالل تتبعي للملف 

وتن�سيقي لهياأة الدفاع يف تك�ين قناعتي التي اأوجزها باخت�سار �سديد يف الفقرات الآتية:
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اأحبال موؤامرة االإختطاف

يف نهاية �سهر اأبريل 1965،اأر�سل اأوفقري اأحد عنا�رس »الكاب 1«  )جهاز ال�ستخبارات 

املغربية(، ميل�د الت�نزي الذي كان يحمل ج�از �سفر حتت ا�سم م�ستعار، ه� العربي ال�ست�كي، 

ال�قت، ربط  نف�س  »ب��سي�س«، ويف  اأجراها مع  التي  الت�سالت  ملتابعة  باري�س  اإىل  اأر�سله 

اإن�سائه  قبل  ال�سجن،  يف  �سن�ات  عدة  ق�سى  الذي  فيغ�ن«،  »ج�رج  املدع�  مع  الت�سال 

دارا للن�رس ولالإنتاج ال�سينمائي، الذي �سيلعب دورا اأ�سا�سيا، كمنتج لفيلم »BASTA«، يف 

ا�ستدراج بن بركة يف عملية الختطاف والتي �سي�ساهم فيها »فيغ�ن« قبل اأن ينتهي مقت�ل، 

ي�م 17 يناير 1966 ببيته، وليف�سي التحقيق اإىل تاأكيد انتحاره.

كان  الذي   ،Philippe Bernier ْنِيي« 
ْ
ِبر »فيليب  ب  الفرتة  نف�س  يف  ال�ست�كي  ات�سل 

�سحافيا يف اخلم�سينيات من القرن املا�سي يف املغرب، وبعد ح�س�ل املغرب على ا�ستقالله، 

ا�ستمر يف العمل بالإذاعة ال�طنية، قبل اأن ينتقل للعمل يف اجلزائر، حيث كان يعرف جل 

قادة احلركة ال�طنية املغربية بحكم مهنته وغالبًا ارتباطاته كانت بالأجهزة الفرن�سية. وقبل 

اختطاف املهدي بن بركة، اأخرب »برنيي« املهدي العل�ي يف باري�س، باأن اجلرنال اأوفقري ات�سل 

به ب�ا�سطة ال�ست�كي، وعر�س عليه مبلغا ماليا مغريا لي�ساعد يف ن�سب كمني ل�ستدراج بن 

بركة.

بالرباط ع�سابة الأربعة القتلة املطل�بني للعدالة  اأوفقري  1965، ا�ستقبل  يف �سهر غ�ست 

وهم: »ج�رج ب��سي�س George Boucheseich« و »ج�ن بالي�س Jean Palice« و »ج�ليان 

باأن ي�سهل لهم فتح مالهي  Pierre Dbail«، ووعدهم  Julien Leny« و »بيري دوباي  ل�ين 

فاخرة للدعارة باملغرب، وذلك طبعا مقابل م�ساهمتهم يف اختطاف املهدي بن بركة.

يف ال�قت الذي كانت ُتْن�َسُج حبال امل�ؤامرة ل�سطياد بن بركة، كان املهدي من�سغال يف 

ت�حيد �سع�ب القارات الثالث، اإفريقيا واأ�سيا واأمريكا الالتينية، يف ن�سالها من اأجل التحرر 

والتخل�س من ال�ستعمار وبناء م�ستقبلها، واأ�سبح يلعب دورا اأ�سا�سيا على امل�ست�ى الدويل، 

بحيث تدخل يف ال�رساع التناف�سي الذي كان قائما داخل املع�سكر التقدمي، وبالأخ�س بني 

اإقناع كل من »ماوت�سي ت�نغ« زعيم الث�رة ال�سينية  ال�سني والحتاد ال�س�فياتي، وا�ستطاع 

وقادة الحتاد ال�س�فياتي باأن م�ؤمتر القارات الثالث يهم �سع�ب املنطقة باأ�رسها، وطلب منهم 

ا�ستجاب  وقد  ال�سرتاتيجي،  العمل  هذا  على  للت�س�ي�س  الثنائية  �رساعاتهم  اإقحام  عدم 

الطرفان لهذه الرغبة.
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ولعب املهدي دورا اأ�سا�سيا يف تهدئة ال�رساع الذي ن�سب بني التيار الق�مي بقيادة جمال 

الخرتاق  عن  الت�قف  ب�رسورة  اجلميع  واقتنع  �س�ريا،  بقيادة  البعثي  والتيار  النا�رس،  عبد 

الداخلي، ور�س ال�سف�ف �سد العدو احلقيقي الذي يهدد كل �سع�ب املنطقة. 

ويف هذا الإطار األقى حما�رسته ال�سهرية يف القاهرة، بطلب من احتاد الطلبة الفل�سطينيني 

حتت عن�ان: »تغلغل اإ�رسائيل يف اإفريقيا«، حيث ك�سف باحلجج والأرقام اأنه يف ال�قت الذي 

كانت فيه الأنظمة العربية عالقة يف خالفاتها الذاتية، كان املهند�س�ن والتقني�ن الإ�رسائيلي�ن 

ي�سمرون عن �س�اعدهم للتغلغل يف اأعماق اإفريقيا، حتت �ستار »التعاون امل�سرتك«، ولزالت 

هذه الدرا�سة �ساحلة حتى الآن.

قادتها  معظم  مع  متينة  �سداقات  له  وكانت  الإفريقية  الع�ا�سم  من  العديد  زار  قد  كما 

امل�ؤ�س�سني ملنظمة ال�حدة الإفريقية، وزار اأي�سا الفيتنام، حيث ا�ست�سافه قائد الث�رة الفيتنامية 

اآنذاك »ه��سي منه«. وميكن الق�ل اإنه رغم مغادرته للمغرب، فقد ظل حمافظا على كل طاقاته 

احلي�ية واإبداعاته يف كل امليادين التي ي�رسف عليها، حيث كان يطلق عليه لقب »الدينام�« 

اأي »م�لد الطاقة« وذلك لكرثة ن�ساطه وفعاليته.

اأو  ال�ستقالل  حزب  داخل  �س�اء  بها،  يق�م  كان  التي  والأعمال  امل�س�ؤوليات  جميع  يف 

يف الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية، ويف امل�س�ؤوليات التي ت�لها بعد ال�ستقالل، حيث مت 

انتخاب املهدي بالإجماع رئي�سا للمجل�س ال�طني ال�ست�ساري، الذي عينه املغف�ر له امللك 

املهدي  ا�ستطاع  ا�ست�ساريا  كان جمل�سا  اأنه  ورغم   ،1956 ن�نرب   18 بتاريخ  اخلام�س  حممد 

حت�يله اإىل برملان حقيقي، ي�رسع الق�انني ويراقب ال�زراء وي�سائلهم.

املهدي واإبداع طريق الوحدة

العديد  اإىل  بها  التي كان يق�م  الزيارات  نتيجة  ال�حدة«،  اإبداعه لفكرة »طريق  ثم جاء 

من الدول املتقدمة كال�سني وي�غ��سالفيا وغريها، وا�ستخل�س منها فكرة اأن الدولة احلديثة 

العهد بال�ستقالل، ل ميكن العتماد يف عملية بنائها على اأجهزة الدولة وم�ؤ�س�ساتها الر�سمية، 

بل يجب تعبئة كل طاقات ال�سعب، وبالأخ�س ال�سباب وال�سابات، والدفع بالعن�رس الن�س�ي 

طريق  م�رسوع  طرح  لهذا  املجتمع،  ن�سف  ي�سكل  باعتباره  الت�سييد  عملية  يف  للم�ساهمة 

ال�حدة يف �سيف 1957، وكانت منطلقاته كلها رم�ز ذات دللة:
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اأوال: الرتكيز على ال�سباب يف البادية واملدن. حيث دعا للتط�ع خالل العطلة ال�سيفية 

1957، فبلغ عدد املتط�عني ما يزيد عن خم�سة وخم�س�ن األف األف متط�ع من جميع اأنحاء 
املغرب، مت جتنيد اأحد ع�رسة األف للم�ساركة يف امل�رسوع.

ثانيا: ط�ل الطريق ه� 60 كلمرتا، تربط بني تاونات وكتامة، وهي ترمز اإىل وحدة املغرب. 

اأي الربط بني اجلزء الذي كان م�ستعمرا من طرف فرن�سا واجلزء الذي كان م�ستعمرا من طرف 

اإ�سبانيا. 

والطريق  الطريق  نبني  »نحن  بركة:  بن  ذلك  عن  عرب  كما  مزدوجة  البناء  عملية  ثالثا: 

تبنينا«. ومت و�سع برنامج حمكم الأ�سغال، يتم تق�سيمه اإىل �سقني، ي�سمل اإجناز الأ�سغال يف 

النهار والتك�ين ال�سيا�سي يف النهار والأن�سطة الثقافية والفنية يف امل�ساء، مع ق�سم خا�س 

بتك�ين الأطر التي �ستتكلف بتاأطري اجلماهري وت�جيهها عند ع�دتها اإىل مناطقها.

اإىل جانب  العهد  اخلام�س، وم�ساهمة ويل  امللك حممد  الطريق من طرف  تد�سني  رابعا: 

ال�سباب املتط�ع جنبا اإىل جنب يف اإجناز امل�رسوع، بالإ�سافة اإىل م�ساهمة باقي امل�ؤ�س�سات 

العم�مية التي يحتاج اإجناز امل�رسوع اإىل اإمكانياتها وم�ساهمتها املادية وتزويد امل�رسوع مبا 

يحتاج من عتاد وم�ؤونة.

م�ساريع  اإجناز  الطريق يف  تعربها  التي  القرى  م�ساعدة  املتط�عني يف  م�ساهمة  خام�شا: 

تع�د بالنفع العام على �سكان املنطقة، كبناء املدار�س وامل�ست��سفات وحفر الآبار ال�رسورية 

ل�سكان املنطقة.

لإلقاء  تدخله،  خالل  من  املهدي  بها  يق�م  كان  التي  الأخرى،  الأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة 

العمال والفالحني، ه�الذي كان م�لعا يف تنظيم  اللقاءات املبا�رسة مع  املحا�رسات وتنظيم 

امل�ؤمترات  بح�س�ر  الفر�سة  له  �سمحت  كلما  يحر�س،  وكان  املغربي.  ال�سباب  مع  اللقاءات 

ال�سن�ية لالحتاد ال�طني لطلبة املغرب.

تفا�شيل اأخرى حول اجلرمية

كان للمهدي بن بركة ي�م 29 اأكت�بر 1965 م�عدا لتناول الغذاء مبقهى »ليب«، املت�اجد 

ب�سارع �سان جرمان باحلي الالتيني بباري�س، مع كل من املخرج الفرن�سي امل�سه�ر »فراجن�« 

Bernier. وكان امل�عد على  Figon منتج الفيلم، وال�سحايف »برنيي«  Franjou و»فيغ�ن« 
ال�ساعة الثانية ع�رسة والن�سف زوال، وكان املهدي معروفا باحرتامه مل�اعيده لدرجة الدقة.
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كان قد و�سل �سباح نف�س الي�م اإىل مطار اأوريل بباري�س على ال�ساعة التا�سعة �سباحا 

قادما من جنيف، وا�ستقبله يف املطار كالعادة، العميل ل�بيز، الذي كان ين�سق مع اأوفقري ب�ساأن 

 Jean مرم�ز«  »جان  ب�سارع  اأ�سدقائه  اأحد  عند  حقيبته  و�سع  اأن  وبعد  الختطاف.  عملية 

له م�عد مع  Champ Elysées، حيث كان  اإيليزي  اإىل �سارع »�سانزي  Mermouz، ت�جه 

الطالب املغربي التهامي الأزم�ري املتخ�س�س يف التاريخ احلديث والذي كان ي�ساعده يف 

.BASTA التح�سري لفيلم

و�سال اإىل �سارع �سان جريمان، حيث ي�جد مقهى » ليب«، ح�ايل ال�ساعة الثانية ع�رس 

والربع زوال، قبل ربع �ساعة من امل�عد، فقررا اإلقاء نظرة على واجهات املكتبات امل�ج�دة 

تقدم  بقليل،  زوال  والن�سف  ع�رسة  الثانية  ال�ساعة  قبل  لكن  امل�عد.  يحني  ريثما  باملنطقة، 

منه �سخ�س يرتدي زيا مدنيا واأخرج بطاقة ال�رسطة الفرن�سية، وطلب منه مرافقته على منت 

ال�سيارة ال�اقفة اأمامهما. 

بعد اأن تاأكد املهدي من البطاقة، امتطى ال�سيارة، بينما مت اإبعاد الطالب الأزم�ري، الذي 

اأكد للحبيب �سينا�رس، الذي كان م�س�ؤول عن حزب الحتاد يف فرن�سا، اأن عنا�رس ذات مالمح 

مغربية كانت م�ج�دة بقرب املكان، واأن اأحدهم ت�جه اإليه بعبارات قا�سية باللهجة املغربية.

ال�رسطة  عميد  ه�  الفرن�سية  ال�رسطة  ببطاقة  اأدىل  الذي  ال�سخ�س  اأن  بعد  فيما  ات�سح 

Roger Voilot، و  Jean Sauchon، وكان برفقة م�ساعده »روجي ف�ال�«  »ج�ن �س��س�ن« 

يعرفه  والذي  املطار  يف  امل�س�ؤول   ،Lopez العميل  اأي�سا  ال�سيارة  يف  وكان   ،Leny »ل�ين« 

عليه  يتعرف  ل  حتى  وقبعة  ونظارات  م�ستعارا  و�سعرا  �ساربا  و�سع  ولكنه  جيدا،  املهدي 

على  ال�سيارة  ي�س�ق  كان  الذي  ال�سابط  م�ساعد  يدل  كان  الذي  ه�  الأخري  وهذا  املهدي. 

الطريق لي�سل يف النهاية اإىل فيال ب��سي�س »Boucheseich« امل�ج�دة بال�ساحية الباريزية 

»ف�نتني ل� فيك�تن« Fonten –le-Vicomte . وعندما و�سلت ال�سيارة اإىل املنزل، ا�ستقبل 

ب��سي�س Boucheseich �سخ�سيا املهدي وقاده اإىل الداخل.

اإىل  اأوريل وت�جها  ال�ساعة اخلام�سة م�ساء، كان كل من »ل�بيز« و« �س��س�ن« مبطار  يف 

اأن  اأي   ،PCV بطريقة   ،201-03 بالرباط  هاتفيا  رقما  وطلبا  باملطار،  امل�ج�د  الربيد  ق�سم 

�ساحب الرقم املطل�ب ه� الذي ي�سدد ثمن املكاملة، وحاول الت�سال باجلرنال اأوفقري، ومبا اأن 

هذا الأخري كان خارج الرباط، طلب اإبالغه هذه الر�سالة: » الطرد ي�جد عندنا«.
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امللك  م�ست�سار  ال�سالوي  ادري�س  وقداأخربه  احلبابي،  حممد  �سي  يق�ل  الليلة،  هذه  عن 

احل�سن الثاين، اأنهم كان�ا جمتمعني مع امللك احل�سن الثاين مبدينة فا�س ي�م 29 اأكت�بر 1965، 

يف اإطار التح�سري لأحد م�ؤمترات القمة التي كانت �ستنعقد باملغرب، وفجاأة دخل علينا اأوفقري 

ووجه م�سفر، وو�س��س للملك يف اأذنه، مت ت�جها معا اإىل غرفة جماورة لفرتة من ال�قت، قبل 

اأن ين�رسف اأوفقري، ويع�د امللك لإمتام باقي جدول الأعمال.

يف ال�ساعة العا�رسة والن�سف من م�ساء نف�س الي�م، ات�سل اأوفقري ب »ل�بيز« واأخربه اأنه 

�سي�سل غدا اإىل باري�س.

و�شول  اأوفقري والدليمي غذاة االختطاف اإىل باري�س

و�سل اأحمد الدليمي املدير العام لالأمن ال�طني ي�م ال�سبت 30 اأكت�بر 1965 على ال�ساعة 

ال�ساعة اخلام�سة  اإليه من اجلزائر. وعلى  بباري�س قادما  اأوريل  اإىل مطار  الزوال،  الثانية بعد 

م�ساء، و�سل اجلرنال اأوفقري اإىل نف�س املطار قادما من املغرب، ومعه كل من ميل�د الت�نزي 

)ال�ست�كي( والغايل املاحي )املخرب يف القطاع الطالبي(، وكان يف ا�ستقبالهم »ل�بيز«، الذي 

رافق اأوفقري اإىل منزل »ب��سي�س« حيث يحتجز بن بركة.

 Ormoy »اأورم�ي«  مبنطقة  امل�ج�د  بيته  وو�سع  �سمال،  اإىل  عائلته  لنقل  »ل�بيز«  ت�جه 

 Fontenay –Le- Vicomte رهن اإ�سارة ذلك الثالثي املغربي، وه� فيال غري بعيدة من منطقة

حيث ي�جد املهدي بن بركة.

واملمر�س  والدليمي  اأوفقري  من  بيته كل  فرن�سا وجد يف  �سمال  من  »ل�بيز«  عاد  عندما 

احل�س�ين التابع جلهاز ال�ستخبارات املغربية، وكان اأي�سا القتلة الأربعة » ب��سي�س« و»ل�ين« 

و»دوباي« و»بالي�س«، بالإ�سافة اإىل بع�س املغاربة الذين مل يتعرف عليهم »ل�بيز«، وقد جاءوا 

على منت �سيارة حتمل رقما دبل�ما�سيا تابعا لل�سفارة املغربية.

غادر اأوفقري مطار اأوريل ي�م 31 اأكت�بر 1965 على ال�ساعة الثامنة �سباحا مت�جها اإىل 

جنيف، ويف نف�س الي�م غادر اأحمد الدليمي وال�ست�كي واحل�س�ين مطار اأوريل نح� املغرب.

يف ي�م الإثنني فاحت ن�نرب 1965 غادر »ب��سي�س« بدوره مطار اأوريل مت�جها اإىل املغرب، 

و�سيلتحق به الثالثة الآخرون.

الأمن  برفقة مدير  الداخلية  اأوفقري وزير  1965 �سيع�د اجلرنال  ن�نرب   2 ويف م�ساء ي�م 
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اأحمد الدليمي اإىل باري�س، وذلك حل�س�ر حفل تخرج دفعة من عمال الأقاليم الذين �سارك�ا 

يف اإحدى الدورات التك�ينية ي�م 3 ن�نرب وتراأ�س هذا احلفل وزير الداخلية الفرن�سي »روجي 

.Roger Frey »فري

وبنف�س  فرن�سا،  ا�ستعجالية  ب�س�رة  والدليمي  اأوفقري  غادر   ،1965 ن�نرب   4 ي�م  ويف 

ال�ستعجال، غادر الع�سعا�سي فرن�سا مت�جها اإىل جنيف تاركا حقيبته بفندق »اإليزي �ستار«، 

حتى دون اأن ي�سدد ثمن الإقامة. وقد ات�سح فيما بعد، اأن دواعي هذا ال�ستعجال يف مغادرة 

تلقى  الذي   Bouvier »ب�فيي«  الفرن�سي  ال�رسطة  عميد  ك�ن  اإىل  تع�د  الفرن�سي،  الرتاب 

تعليمات من رئا�سة احلك�مة للتحقيق يف ق�سية املهدي، ت��سل ي�م 3 ن�نرب 1965 اإىل ت�رط 

عنا�رس من ال�رسطة ومن اأجهزة ال�ستخبارات الفرن�سية يف عملية اختفاء املعار�س املغربي 

املهدي بن بركة، كما ثبت اأي�سا ت�رط العنا�رس الأربعة من ذوي ال�س�ابق الق�سائية مع كل 

من »فيغ�ن«و العميل »ل�بيز«، الذي اعرتف اأمام عميد ال�رسطة » ب�يف« باأن وزير الداخلية 

املغربي اجلرنال اأوفقري كان وراء العملية.

املحاكمة

وحلركة  املغربية،  ال�طنية  للحركة  بالن�سبة  كربى  خ�سارة  بركة  بن  املهدي  اختفاء  كان 

التحرر العاملي ب�سفة عامة، وحلزب الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية ب�سفة خا�سة، نظرا ملكانة 

املهدي ودوره امل�ؤثر على م�ست�ى الت�جيه والتنظيم والعالقات اخلارجية.

ي النف�س داخل قيادة الحتاد، باأمل ع�دة املهدي وظه�ره، رغم م�سي اأ�سابيع عن  كنا مُنَنِّ

اختطافه، ولكن هذا الأمل بداأ يتناق�س مع مرور الأيام والأ�سابيع ثم ال�سه�ر. فاأ�سبح همنا 

ه� معرفة حقيقة ما جرى والهتمام بعائلة املهدي ال�سغرية: اأمه التي كانت ل تزال على قيد 

احلياة، والتي اأر�سلت ر�سالة اإىل رئي�س اجلمه�رية الفرن�سية، اجلرنال دوغ�ل، مطالبة بالك�سف 

عن م�سري ابنها. ثم زوجته واأبناوؤه ال�سغار امل�ج�دين يف القاهرة يف �سيافة الزعيم امل�رسي 

جمال عبد النا�رس، الذي مل يق�رس يف الهتمام باأ�رسة املهدي الذي كانت تربطها معه اأوا�رس 

ال�سداقة والن�سال.

فيما قامت عائلته واأخ�ه عبد القادر بن بركة، بتقدمي �سكاية �سد جمه�ل لدى املحكمة 

بباري�س، وت�ىل قا�سي التحقيق املكلف بامللف، الإ�ستماع اإىل املتهمني امل�ج�دين على الرتاب 

الفرن�سي، والعديد من ال�سه�د، كما اأدلت �سخ�سيات �سيا�سية ونقابية ومفكرين و�سحافيني 

ب�سهاداتهم يف حق املهدي بن بركة.



118119

اجلرنال دوكول يتهم اأوفقري

رئي�س  دوغ�ل  اجلرنال  عقد  الأوىل،  جل�ستها  بباري�س  اجلنايات  حمكمة  تعقد  اأن  قبل 

وزير  ت�رط  على  فيها  اأكد   ،1966 فرباير  �سهر  نهاية  �سحافية  ندوة  الفرن�سية  اجلمه�رية 

تعاون  وعدم  بركة،  بن  املهدي  اختطاف  عملية  يف  اأوفقري  حممد  اجلرنال  املغربي  الداخلية 

ال�سلطات املغربية مل�ساعدة الق�ساء الفرن�سي.

ي�م 5 �ستنرب 1966، بداأت اجلل�سة الأوىل للمحكمة اجلنائية بباري�س يف النظر يف ال�سكاية 

بداأت  للمحاكمة،  الأول  الي�م  ومنذ  بركة،  بن  عائلة  املتمثل يف  املدين،  الطرف  قدمها  التي 

اأجرتها  التي  العديد من احلقائق تظهر من خالل ال�ستماع لل�سه�د، وحما�رس ال�ستنطاق 

ال�رسطة الق�سائية.

اأكدت ال�سيدة الأملانية » مارطا �سين�« Marta Cheno، التي كانت تعمل كخادمة عند 

»ب��سي�س« الذي اأخفى بن بركة يف منزله الكائن ب » ف�نتني ل� فيك�نت«، اأن م�سغلها طلب 

الزوال، ع��س  بعد  الثانية ع�رس  ال�ساعة  على   ،1965 اأكت�بر   29 ي�م  املنزل  تغادر  اأن  منها 

امل�ساء كما جرت العادة.

كما اأثبت حم�رس الدرك الذي ا�ستمع اإىل امل�س�ؤول عن الطرق يف نف�س املنطقة، اأن �سيارة 

تابعة لل�رسطة الفرن�سية جاءت ي�م 29 اأكت�بر 1965 اإىل املنزل الذي يقطنه » ب��سي�س« على 

ال�ساعة ال�احدة بعد الزوال، وغالبا ما كانت تلك هي ال�سيارة التي نقلت بن بركة من اأمام 

مقهى »ليب« يف باري�س يف ال�ساعة الثانية ع�رسة والربع من نف�س الي�م. كما اأكد ال�سحايف 

»بريين« اأمام املحكمة، الت�رسيحات التي اأدىل بها اأمام ال�سابطة الق�سائية، حيث �سلم نف�سه 

اأن املدع� ال�ست�كي  اأمام املحكمة  اأن �ساع ت�رطه يف عملية الختطاف، واأكد  لل�رسطة بعد 

ات�سل به يف �سهر اأبريل 1965، مبع�ثا من طرف اجلرنال اأوفقري، وعر�س عليه مبلغا ماليا 

مغريا من اأجل ت�سهيل التقرب من املهدي بن بركة، كما اأنه ا�ستدعي للقاء اجلرنال اأوفقري 

الذي عقد اجتماعا مع بع�س الفرن�سيني يف فندق »كري�ن« »CRILLON« لنف�س الغر�س.

كما اأكد العميل »ل�بيز« LOPEZ، اأمام املحكمة اأنه زار املغرب يف �سهر ماي 1965، وبعد 

ع�دته اأخرب امل�س�ؤول عنه يف جهاز املخابرات الفرن�سية » ل�روا فانتفيل«، اأنه التقى اجلرنال 

اأن ي�سع حدا ملعار�سة  اأنه عازم على  اأوفقري  اأثناء زيارته الأخرية للمغرب، واأخربه  اأوفقري 

املهدي بن بركة، بكل الطرق املمكنة. كما اأكد اأي�سا اأنه اأخرب م�س�ؤوليه يف �سهر �ستنرب 1965، 

اأن اأوفقري كلف فريقا يتك�ن من ال�ست�كي و«برنيي« و«فيغ�ن« باإغراء بن بركة باإجناز فيلم 
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�سينمائي، ح�ل حركات التحرر العاملية، واأنه �سي�فر لهم مقاطع حية من اأحداث 23 مار�س 

1965، وانتقل فعال هذا الفريق يف �سهر �ستنرب اإىل القاهرة ملقابلة بن بركة، كما انتقل اأي�سا 

لنف�س الغر�س يف رحلة ثانية اإىل جنيف.

اأكد »ل�بيز« اأي�سا اأن ال�ست�كي طلب منه ي�م 29 اأكت�بر 1965 مبا�رسة بعد اختطاف بن 

اأحمد  دي�ان  رئي�س  بالع�سعا�سي،  واخلام�سة  الرابعة  ال�ساعة  بني  ما  هاتفيا،  يت�سل  اأن  بركة، 

الدليمي مدير الأمن ال�طني، ويرتك له الر�سالة التالية: » لقد و�سل �سيفكم وينتظر زيارتكم«.

كان من �سمن ال�سه�د الكرث الذين ا�ستمعت املحكمة اإليهم، ر�سيد �سكريج الذي كان 

من الأطر الأوائل الذين تدرب�ا يف بريطانيا، ومن قادة ال�ستخبارات املغربية، حيث اأكد اأن 

التعليمات التي كان�ا يتلق�نها من طرف اإدارة الأمن ال�طني ت�سب يف متابعة كل حتركات 

املهدي بن بركة �س�اء على امل�ست�ى الداخلي اأو اخلارجي. 

وقد اأكدت واقعتان هذه التعليمات، حني كان املهدي بن بركة يف ال�سقة التي كان ي�سكنها 

مبدينة جنيف، طرقت فرقة من ال�رسطة ال�س�ي�رسية بابه وطلبت منه اأن يغلق باب نافذته، لأنها 

�سبطت �سخ�سا مغربيا، التجاأ اإىل العمارة املقابلة لنافذته وه� يحمل بندقية ذات منظار.

فيما اأكد ال�سيد حماد ج�اهري، الذي كان اأحد م�س�ؤويل احلزب بفرن�سا يف �سهادته، اأنه 

عندما كان يف منزل املهدي بن بركة بالقاهرة ذات م�ساء، �سمعا �سجيجا بباب البيت، وعند 

على  القب�س  األق�ا  اأنهم  امل�رسية  ال�رسطة  اأخربتهم  ال�سجيج،  هذا  �سبب  عن  ال�ستف�سار 

مغربي حاول اقتحام منزل بن بركة.

من �سمن ال�سه�د اأي�سا الرئي�س احلايل جلمه�رية ك�با »راوؤول كا�سرتو«، الذي كان قد اأر�سله 

�سقيقه الزعيم الك�بي »فيديل كا�سرتو«، ليديل ب�سهادته نيابة عنه ح�ل الدور الذي كان يق�م 

به املهدي بن بركة يف ت�حيد م�سري �سع�ب القارات الثالث، اإفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية.

ا�ستغرقت تلك املحاكمة ح�ايل �سهرا ون�سف ال�سهر، قبل اأن تت�قف فجاأة ي�م 19 اأكت�بر 

لل�سلطات  نف�سه  ال�طني  لالأمن  العام  املدير  الدليمي  اأحمد  الك�مندار  �سلم  عندما   ،1966
الفرن�سية. ويبدو اأن هذا الت�سليم يع�د اإىل حماولة تفادي �سدور اأحكام قا�سية �سد م�س�ؤولني 

مغاربة، لأنه ات�سح من خالل مدة ال�سهر ون�سف ال�سهر، التي ا�ستغرقها ال�سطر الأول من 

من  كل  ت�رط  ت�ؤكد  الفرن�سية  للدولة  التابعة  لالأجهزة  الر�سمية  ال�ثائق  كل  اأن  املحاكمة، 

اجلرنال اأوفقري وزير الداخلية وم�ساعده العربي ال�ست�كي، اأي ميل�د الت�نزي.
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بن جل�ن  اأحمد جميد  والتحق   ،1967 17اأبريل  ي�م  عقد جل�ساتها  املحاكمة  ا�ستاأنفت 

وطالب  ال�سعبية  للق�ات  ال�طني  الحتاد  قادة  اتهم  الذي  وه�  الدليمي،  اأحمد  كمحام  عن 

كممثل للنيابة العامة التي كان يزاولها �سنة 1964، باإ�سدار حكم بالإعدام يف حق 12 متابعا 

الب�رسي وعمر بن  الفقيه  بالإعدام، �سد  11 حكما  اأ�سدرت حمكمة اجلنايات  ويف الأخري 

جل�ن وم�من والدي�ري واآخرين، والذين متتع�ا بعف� ملكي يف �سيف 1965، كما مت تعيني 

اأحمد جميد بن جل�ن وزيرا لالأنباء ي�م 8 ي�ني� 1965.

ا�ستمرت املحكمة اجلنائية يف باري�س للنظر يف ق�سية اختطاف املهدي بن بركة، اإىل غاية 

5 ي�نيه 1967، حيث اأ�سدرت اأحكامها النهائية وهي كالتايل: 

�سن�ات �سجنا نافذا. 8 LOPEZ ل�بيز

، �سن�ات �سجنا نافذا. 6 Souchon »س��س�ن�« 

 تربئة كل من اأحمد الدليمي والغايل املاحي.

اأوفقري   فيما حكمت غيابيا بال�سجن امل�ؤبد مع الأ�سغال ال�ساقة يف حق كل من: حممد 

والعربي ال�ست�كي )ميل�د الت�زي( و«ب��سي�س« Boucheisch و«بالي�س« PALICE و»ل�ين« 

.DUBAIL »و»دوباي LE NY

اإن �سخ�سية العربي ال�ست�كي، حم�رية، لأنها كانت وراء كل الت�سالت التي متت �س�اء 

مع القتلة الأربعة الذين كان�ا وراء تنفيذ عملية الختطاف، والذين مت اإدخالهم لال�ستقرار يف 

املغرب، بعد اأن منحهم اأوفقري اإمكانيات فتح مالهي فاخرة به. وه� من كان وراء ا�ستقطاب 

مع  اأي�سا  ن�سق  كان  الذي  وه�   ،Figon »فيغ�ن«  و   Bernier »برينيي«  ال�سحفيني  من  كل 

العميل »ل�بيز« Lopez امل�س�ؤول مبطار اأوريل. 

والكل يعرف اأن هذا العربي ال�ست�كي ه� نف�سه ميل�د الت�نزي التابع جلهاز ال�ستخبارات 

املغربي »كاب CAP1 »1. غري اأنه ظل ُيْنِكر ذلك، رغم اأن ال�سلطات الفرن�سية تعرفت عليه 

حامال  يك�ن  عندما  اخلروج  اأو  الدخ�ل  بطاقة  به  تكتب  الذي  اخلط  بني  املقارنة  من خالل 

ا�سمه  ي�ستعمل  عندما  واخلروج  الدخ�ل  بطاقة  وبني  الت�نزي،  ميل�د  احلقيقي  با�سمه  جل�از 

اأن  الفرن�سية ت�ؤكد  ال�سلطات  اأجرتها  التي  ال�ست�كي، وكانت نتيجة اخلربة  العربي  امل�ستعار 

كلتا البطاقتني تع�دان لنف�س ال�سخ�س. 

لكن، رغم ذلك، ظل ينكر هذه احلقيقة رغم تاأكيدها من طرف العنا�رس الذين ا�ستغل�ا معه 

يف نف�س اجلهاز. واأثناء املقابلة التي اأجرتها معه هياأة الإن�ساف وامل�ساحلة، اأنكر كل الأعمال 
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املن�س�بة اإليه، والتي ت�ؤكد كل الدلئل اأنه قام بها، ولكنه يف الأخري اعرتف بحقيقة واحدة، 

وكانت كافية، وهي اأنه كان ي�سافر بج�از �سفر يحمل ا�سم العربي ال�ست�كي. وكما قيل قدميا، 

حبل الكذب ق�سري، اأو كما و�سف الأخ�ان مبارك ب�درقة واأحمد �س�قي بني�ب يف كتابهما 

ال�اقعة حتت  لهذه  عن�ان  وامل�ساحلة(، يف  الإن�ساف  هياأة  من جتربة  )مذكرات  كان«  »كذلك 

عن�ان »غلطة ال�ساطر«.

اختطاف وم�شاركة اأطراف دولية

لقد تاأكد اأي�سا م�ساركة اأطراف دولية اأخرى يف ارتكاب هذه اجلرمية، وتاأكد عدة مرات 

اأو باآخر  اأن عنا�رس امل��ساد )اجلهاز الأمني الإ�رسائيلي( �ساهمت ب�سكل  من قلب اإ�رسائيل 

اإحدى  1966، ن�رست  بعد مرور �سنة، وبال�سبط يف دجنرب  اإذ،  بركة.  يف ق�سية املهدي بن 

ال�سحف الإ�رسائيلية حتقيقا اأجنزه ال�سحافيان »�سيمال م�ر« Shimal Mhr و»مك�سيم غيالن« 

Maxim Ghilan، اأكدا فيه ت�رط جهاز ال�ستخبارات الإ�رسائيلية »امل��ساد« Mossad، يف 
اختطاف املهدي بن بركة، اإىل جانب اأطراف اأخرى. وقد مت تقدمي ال�سحافيان ال�رسائيليان 

اإىل املحكمة بتهمة امل�س باأمن الدولة، و�سدر يف حقهما حكم ب�سهرين �سجنا نافذا، مع منع 

ال�سحيفة من ال�سدور ابتداء من 19 فرباير 1967 اإىل غاية 25 اأبريل 1967.

ال�ستخبارات  م�ؤ�س�سة  ت�رط  تناولت  قد  الدولية  ال�سحف  من  العديد  اأن  اإغفال  دون 

الأمريكية CIA يف ق�سية املهدي بن بركة.

عن  ال�رسية  رفع  لعدم  كحجة  ال�طني،  الدفاع  ب�رس  متم�سكة  الفرن�سية  الدولة  تزال  ل 

ال�ثائق التي تهم هذا امللف، بالرغم من اأنها قامت مرتني بالك�سف عن بع�سها. وات�سح، يف 

ال�اقع، اأنها ك�سفت فقط عن وثائق غري ذات اأهمية، وليزال املنع يطال ال�ثائق الأ�سا�سية 

التي من �ساأنها الك�سف عن امل�ست�ر.

اأما يف املغرب، فبا�ستثناء الت�رسيح الذي اأدىل به جاللة امللك حممد ال�ساد�س جلريدة » 

اأن يطالب الب�سري بن بركة  اأنه ل يرى مانعا،  2001، حيث �رسح  الفيغارو« الفرن�سية �سنة 

بالك�سف عن حقيقة اأبيه. بينما قدم يف نف�س ال�سنة 2001، الحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية، 

ونحن يف حك�مة التناوب، �سكاية لدى قا�سي التحقيق بالرباط، فيما يخ�س ق�سية املهدي 

العامة لدى حمكمة  النيابة  اإىل  ال�سكاية  امل�سادر فقد ح�لت هذه  بركة. وح�سب بع�س  بن 

ال�ستئناف بالرباط، التي قررت عدم قب�ل ال�سكاية ل�سببني: الأول، اأن مقدم ال�سكاية، الحتاد 

ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية، مل يلحقه اأي �رسر مبا�رس يف هذه الق�سية، وبالتايل لي�س لديه 

اأية �سفة للج�ء اإىل الق�ساء. والثاين، اإن الدع�ى قد حلقها التقادم، وبالتايل تقادمت.
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وعندما طرح اأحد ن�اب الفريق ال�سرتاكي بالربملان �س�ؤال �سفهيا على وزير العدل بعد 

ذلك، ح�ل ق�سية املهدي بن بركة، كان ج�اب وزير العدل، على عهد حك�مة ال�سيد اإدري�س 

جط�، اأن ملف هذه الق�سية قد اختفى. ويبدو اأن الختفاء الذي تعر�س له املهدي بن بركة، 

قد طال ملفه اأي�سا.

بعد انتهاء حماكمة ق�سية اختطاف املهدي بن بركة يف باري�س يف ي�نيه 1967، ن�سحتني 

قيادة الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية األَّ اأُع�د اإىل املغرب، نظرا للدور الذي لعبته يف التن�سيق 

الدولية  ال�ساهد الأ�سا�سي، ومن�سقا مع و�سائل الإعالم  الدفاع املدين كما كنت  اأطراف  بني 

التي غطت كل مراحل املحاكمة.

و اختطاف احل�شني املانوزي

مل تت�قف عملية اختطاف منا�سلني يف اخلارج بعد ف�سيحة املهدي بن بركة، بل امتدت 

اأيادي الأجهزة اإىل اختطاف، اأحد املنا�سلني والنقابيني، �سليل عائلة املان�زي، وه� احل�سني 

الذي كان يعمل  ب�رسكة الطريان مبدينة طرابل�س بليبيا.

اأكت�بر 1973 ت�جه احل�سني لق�ساء عطلته يف مدينة ت�ن�س، لأنه كان حمك�م  يف نهاية 

غيابيا يف حماكمة مراك�س، ويتعذر عليه ق�ساء عطلته مع اأفراد عائلته يف املغرب.

ومت اختطاف احل�سني من ت�ن�س وُنِقَل على منت �سيارة ديبل�ما�سية من ت�ن�س عرب اجلزائر 

اإىل املغرب. وظلت ال�سلطات الر�سمية تنكر با�ستمرار ان  لي�ست لها اأية عالقة يف اختفاء 

احل�سن املان�زي.  

وبل ذهب بع�س اأفراد اجلهاز يف املغرب اإىل اإخبار اأحد اأفراد عائلة املان�زي ، اأن احل�سني  

متت ت�سفيته من طرف رفاقه يف ليبيا. غري اأنه يف �سهر ي�لي�ز 1975، �سيكذب احل�سني هذا 

الإخ�ة  رفقة  الرباط،  مبدينة  ال�رسية  املعتقالت  اإحدى  من  فرار   عملية  نظم  الدعاء،عندما 

ب�ريكات وبع�س ال�سباط املت�رطني يف عمليتي النقالب 1971 و1972،.

ومت اإلقاء القب�س على اجلميع، واإطالق �رساح الإخ�ة ب�ريكات، بينما ظل م�سري الباقي 

غام�سا.

وقد بدل كل من احلاج علي املان�زي وزوجته احلاجة خديجة اأ�ساو، وباقي اأفراد عائلة 

املان�زي معرفة احلقيقة عن اختفاء احل�سن ولكن بدون جدوى.



124125

المنفى 

اأول ما قمت به ه� الع�دة اإىل متابعة الدرا�سة، ويف نف�س ال�قت الهتمام بحق�ق الإن�سان، 

ت�ليت من�سب الأمني العام امل�ساعد لالحتاد، واأ�سبحت هذه امل�ؤ�س�سة حتتل مرتبة بارزة �سمن 

املنظمات الغري حك�مية، ومعرتف بها لدى م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة.

داخل  والدميقراطية  الإن�سان  حق�ق  اإدخال  يف  العرب  املحامني  لحتاد  الف�سل  ويرجع 

املجتمعات العربية. 

كما �ساهمُت يف تاأ�سي�س املنظمة العربية حلق�ق الإن�سان، يف بداية الثمانينيات من القرن 

املا�سي، مع نخبة من املفكرين والن�سطاء العرب. وكانت اللقاءات التح�سريية الأوىل ُتْعَقُد 

الإن�سان  حق�ق  م��س�ع  التداول يف  ل�ستحالة  قرب�س،  جزيرة  »ليما�س�ل« يف  مدينة  يف 

داخل ال�طن العربي.

وعقد امل�ؤمتر التاأ�سي�سي الأول مبدينة اخلرط�م بال�س�دان، بعد اأن �سلم الرئي�س ال�س�داين 

افرزتها ت�افقات �سعبية  التي  ال�سادق املهدي،  ال�سلطة حلك�مة   ،1986 الذهب، �سنة  �س�ار 

و�سيا�سية حقيقية.

كما كنت اأت�ىل الدفاع عن املنا�سلني الفل�سطينيني، اأمام املحاكم الأوروبية، وذلك بتكليف 

من منظمة التحرير اأو بع�س التنظيمات الفل�سطينية الأخرى، فبالإ�سافة اإىل م�ؤازرتهم نق�م 

بتعبئة الراأي العام املحلي مل�ساندة الق�سية الفل�سطينية.

َتَكُب يف الفتنام خالل ال�ستينات 
ْ
وكنت ع�س�ًا يف املحكمة الدولية �سد اجلرائم التي ُتر

من القرن املا�سي، وقد دعا اإىل تاأ�سي�سها الفيل�س�ف الربيطاين »برتراند را�سل« وبدعم من 

الفيل�س�ف الفرن�سي »جان ب�ل �سارتر«، وتعرف »مبحكمة را�سل«.

وانعقدت هذه املحكمة �سنة 1967 مبدينة »ا�ستكه�مل«، وقد تتبعها الراأي العام الدويل، لك�نها 

تدع� حلماية احلريات الأ�سا�سية وق�سايا ال�سلم الدويل، وقد اأدانت هذه املحكمة اجلرائم التي 

تعر�س لها ال�سعب الفتنامي.
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االإ�شارات التي �شجعت على و�شع حد للمنفى

يف نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�سي، ويف اإطار منظمة الأفرو اأ�سياوية التي كان مقرها 

بالقاهرة، كنت مدع�ا حل�س�ر اجتماع �سينعقد مبدينة »م��سك�« عا�سمة الحتاد ال�س�فياتي 

اآنذاك.

والطائرة الرو�سية التي انطلقت من باري�س جتاه م��سك� مع ت�قف مبدينة الدار البي�ساء. 

واأثناء هذا الت�قف ُطِلَب من جميع الركاب النزول من الطائرة اإىل اأن يحني م�عد الإقالع. 

وبالفعل نزل جميع الركاب، غري اأن ربان الطائرة اأ�رس على عدم نزويل والبقاء يف الطائرة 

ريثما يع�د اجلميع ل�ستئناف الرحلة.

من  جمم�عة  على  عف�  �سدور  عن  خربا  »ل�متان«  جريدة  ن�رست   1980 �سيف  ويف 

املعار�سني املنفيني يف اخلارج واأ�سدرت اجلريدة لئحة ه�ؤلء منهم بن�سعيد اأيت ايدر وعبد 

وب�درقة،  اخل�سا�سي  وحممد  قدور  واآيت  الباهي  وحممد  يحيى  بن  وحممد  �سباطة  الفتاح 

وكان اإ�سمي �سمن ه�ؤلء.

هذا بالإ�سافة اإىل الدور الذي لعبه عبد الرحيم ب�عبيد، يف اإِْلَحاِحِه وت�سجيعه على انهاء 

فترة الغتراب ال�سطراري.

الزواج

تعرفت على زوجتي »هيلني« HELENE بال�سدفة مبدينة الدار البي�ساء �سنة 1947، وكانت 

املنا�سبة انتهاء ال�سنة الدرا�سية بنجاح فقررنا اأن نقدم يف احلفل املنظم عر�سا م�رسحيا، كان 

. Barman ن�سيبي فيه دور النادل

وقرر املخرج اأن اأرتدي بذلة بي�ساء للقيام بهذا الدور، ومبا اأنني ل اأت�فر عليها، كان علي 

الت�جه عند اخلياط لتح�سريها، وقد اأر�سدين اأحدهم اإىل خياط كان قد حل حديثا باملدينة 

قادما اإليها من فرن�سا، و فتح حمله بال�سارع الذي يحمل حاليا ا�سم الأمري م�لي عبد الله، 

ومل يكن هذا اخلياط املق�س�د غري والد »هيلني« والذي تعرفت عليه ه� اأول وا�سمه ال�سيد 

 .PANDALIS KESSISSOGLOU »�باندلي�س كي�سي�س�كل«

بعد فرتة، جمعتنا �سدفة ثانية، حني دعاين احلاج اأحمد بناين تاجر الأث�اب باجلملة بالدار 

البي�ساء، لتناول الع�ساء معه، وف�جئت عندما وجدت هناك »هيلني« وعائلتها، وكانت منا�سبة 

للتعرف عليهم، حيث علمت اأنها عائلة من اأ�سل ي�ناين معروفة، حتمل ا�سم »كي�سي�س�كل�«، 
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�شورة توؤرخ لزفاف اليو�شفي وهيلني: نهاية ال�شتينات
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كان جدها يتاجر بالب�اخر بني تركيا ورو�سيا لعق�د، وكان�ا يقيم�ن مبدينة »اإن�بل��س« على 

البحر الأ�س�د. وبعد احلرب العاملية الأوىل، احتل الأتراك تلك املنطقة ، فخريوا جميع الي�نانيني 

الأورث�دوك�س بني التخلي عن ديانتهم للحفاظ على ثرواتهم اأو الرحيل خارج املنطقة.

كان  الفرن�سية.  »لي�ن«  مدينة  اإىل  مبا�رسة  اأفرادها  ليت�جه  الرحيل،  عائلتها  اختارت 

 CHRISTINE كراملمب��س«  »كري�ستني  اأمها  على  وتعرف  اأعزبا،  يزال  ل  هيلني  والد 

الن�ر زوجتي »هيلني«، واأختها  الزواج مبدينة لي�ن حيث راأت  ليتم   ،CARAMLAMBOS
.JEAN »و »ج�ن ALAIN »اأنييت« واأخ�يها » األن«

طبيبا  يعمل  كان  والذي  هيلني،  عائلة  الأ�سدقاء  اأحد  �سجع  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 

اإىل املغرب،  DR. DAURE، على املجيء  البي�ساء، ه� الدكت�ر »دور«  للعي�ن مبدينة الدار 

وهذا ما ح�سل �سنة 1947، حيث فتح والدها حمال للخياطة بال�سارع الذي يحمل ا�سم الأمري 

م�لي عبد الله حاليا، بينما فتحت اأمها دكانا لبيع مالب�س الأطفال بال�سارع الذي يحمل ا�سم 

ال�سهيد م�سطفى املعاين حاليا.

لقد دامت اخلطبة زمنا ط�يال، �ساهم يف اإطالتها العتقال الأول �سنة 1959، ثم العتقال 

الثاين �سنة 1963، ثم ق�سية املهدي بن بركة، حيث �سافرت ملتابعة اإدارة الق�سية كطرف مدين 

بباري�س، ومل ي�سدر احلكم اإل �سنة 1967.

مدينة  وا�ستقرت يف  نهائية  ب�سفة  املغرب  مغادرة  »هيلن«  عائلة  قررت   1965 �سنة  يف 

�سنة من  اإحدى وع�رسين  بعد  اأي   ،1968 �سنة  الفرن�سي. ويف  باجلن�ب   »CANNES« كان 

وقد  باري�س  ملدينة  ال�ساد�سة  الدائرة  ببلدية  زواجنا  عقد  وعائلتها،  مت  هيلني  على  التعرف 

اأ�رسفت على عقد هذا القران، حمامية ال�سديق اأحمد بن بلة، الأ�ستاذة » مدلني- لف�- فريون« 

.MADLEINE -LAFUE-VERON

لقد حتملت زوجتي هيلني، و�سحت بالكثري من اأجل ال�ق�ف اإىل جانبي، و�ساعدتني يف 

رحلة الغربة ال�ساقة واملتعبة واأنا مدين لها بالكثري. لأنني كنت دائم التنقل من اجتماع اإىل 

اجتماع، ومن م�عد اإىل اآخر، كما كنت اأتلقى زيارات كثرية، يف اأي وقت، ليل نهار. وال�سكر 

رغم  والدتي  وبني  بينها  تربط  كانت  التي  واملتينة،  اخلا�سة  العالقة  اأي�سا على  لها  م��س�ل 

ب�سكل غريب، وكان  بينهما  الت�ا�سل كانت ت�رسي  اللغ�ي، ولكن كيمياء  الت�ا�سل  غياب 

تبادل املحبة وال�د بينهما متاأ�سال وعظيما، لدرجة اأثارت انتباه اجلميع.

م�سامعي  على  ويكرر  يداعبني  املا�سي،  القرن  من  ال�ستينيات  منذ  هيلني،  والد  كان 

با�ستمرار، متى يق�م ملككم احل�سن الثاين بتعيينك وزيرا اأول لكي يرتاح، غري اأنه مات �ستة 

اأ�سهر قبل اأن يلبي امللك الراحل رغبته.
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عمر بن جلون : كاتب اأول لالحتاد اال�شرتاكي

للق�ات  ال�طني  لالحتاد  الإدارية  اللجنة  اأطر  من  جمم�عة  بادر   ،1972 �سنة  بداية  يف 

حالة  من  للخروج  احلزبية،  التنظيمات  اإحياء  بغاية  اجتماعات حت�سريية  عقد  اإىل  ال�سعبية 

اأجل جتديد  من  واأي�سا  املا�سية.  ال�سن�ات  طيلة  الداخلية،  احلياة  على  هيمنت  التي  اجلم�د 

الداعي لذلك  التيار  للتنظيم. وقد ا�سطلح على ت�سمية هذا  ال�سيا�سي والإيدي�ل�جي  اخلط 

ب »اللجنة الإدارية  اأو »جناح الرباط«، على الرغم من اأن اأغلبية اأطره ال�ساحقة ومنا�سليه 

ينتم�ن اإىل كل جهات املغرب.

 تلقى هذا التيار بالإ�سافة اإىل دعم احتاديي الداخل الدعم من قادة الحتاد امل�ج�دين يف 

اخلارج، حيث بعثت اأنا والفقيه الب�رسي واملهدي العل�ي، مب�قف ندعم فيه هذا الت�جه الذي 

اأ�سحى �رسوريا لبناء اأداة حزبية وا�سحة يف م�اقفها ال�سيا�سية واختياراتها الإيدي�ل�جية 

وت�جهاتها الجتماعية، وات�سلنا مبختلف  باقي التنظيمات احلزبية امل�ج�دة باخلارج، مبختلف 

اأقطار املنايف، لتقدمي نف�س الدعم، حيث حتم�س اجلميع بتفاوؤل لهذه املبادرة.

جاءت الأحداث التي ا�سطلح على ت�سميتها باأحداث 3 مار�س 1973، اأي اأحداث »م�لي 

ب�عزة« لتع�سف بهذا احللم الحتادي. وكان رد فعل اجلهاز القمعي عنيفا، بحيث ذهب �سحيته 

الع�رسات اإن مل نقل املئات من املنا�سلني ومل تقت�رس هذه احلملة القمعية على املدن.

 بل امتدت اإىل خمتلف مناطق املغرب العميق بالب�ادي. بل اإنه بعد �سدور الأحكام عن 

املحكمة الع�سكرية مبدينة القنيطرة، مت تنفيذ حكم الإعدام يف حق العديد من املنا�سلني يف 

ن�نرب 1973 ورغم اأن املحكمة كانت قد اأ�سدرت اأحكاما بالرباءة ل�سالح قادة واأطر منا�سلي 

احلزب فاإنه مل يطلق �رساحهم، بل مت اختطافهم من قلب ال�سجن ونقلهم اإىل مراكز احتجاز 

غري ر�سمية. 

بعد هذه العتقالت ال�ا�سعة، التي تعر�س لها الحتادي�ن ربيع 1973، عقد اجتماع يف 

اجلزائر العا�سمة يف �سهر ي�لي�ز 1973، كنت قد ح�رسته مبعية الفقيه الب�رسي والعديد من 

الأطر احلزبية امل�ج�دة باخلارج، وقد َوَعى اجلميع اأن هذه املرحلة تفر�س علينا جميعا العمل 

على اإنقاذ اإخ�اننا يف الداخل، وال�سهر على اأن تك�ن املحاكمة عادلة عند تقدميهم لها.

اأقاليمنا اجلن�بية، ويف �سياقها،  بعد ذلك، طرحت الق�سية ال�طنية بخ�س��س ا�سرتجاع 

مت اإطالق اإخ�اننا املختطفني، وتعباأ اجلميع، حيث �ساهم العديد من الحتاديني، يف اإطار دعم 



128129

روح ال�حدة ال�طنية، اإىل جانب باقي املغاربة، يف امل�سرية اخل�رساء التي دعا اإليها املرح�م 

امللك احل�سن الثاين.

و�سلت ق�سية ال�سحراء اإىل حمكمة العدل الدولية »بالهاي«، وكان من �سمن املتط�عني 

للدفاع عن الق�سية ال�طنية اأمام هذه املحكمة، املنا�سل ال�سلب وال�طني الغي�ر والحتادي 

الذي نال الن�سيب الأوفر من التعذيب والقمع، املرح�م عمر بنجل�ن.

واأود هنا الت�قف، عند الدرجة اخلطرية التي و�سل اإليها ذلك القمع، حيث اأنه اأثناء اعتقاله 

الأخري يف مار�س 1973، وبعد اأن متت ممار�سة كل اأن�اع التعذيب يف حقه، ليعرتف اأنه على 

رفع  البحر ومت  مركب حتى عر�س  املطاف يف  اآخر  اأخذوه يف  الب�رسي،  الفقيه  مع  ارتباط 

ال�سمادة عن عينيه، ثم قال�ا له، اأنت الآن بني خيارين اثنني، اإما العرتاف اأو نلقي بك يف 

املحيط.

من  العديد  َعَقْدُت  وقد  الحتادي،  ال�ستثنائي  للم�ؤمتر  التح�سري  بداأ  الأج�اء،  هذه  يف 

اللقاءات مع تنظيماتنا احلزبية باخلارج يف اجلزائر وباقي الدول الأوربية، وكان اجلميع يدعم 

وي�ساند بناء حزب تقدمي ا�سرتاكي دميقراطي، قادر على امل�ساهمة يف بناء مغرب الغد.

التي  اجلديدة  القيادة  ت�سبح  اأن  على  واتفقنا  الب�رسي،  الفقيه  مع  لقاءات  َعَقدُت  كما 

�سيفرزها امل�ؤمتر ال�ستثنائي كلها من داخل البالد للقطع مع الزدواجية ال�سابقة، التي كانت 

ت�ستغل من طرف اأجهزة القمع، كذريعة لإجها�س اأية حماولة لبناء حزب حداثي حقيقي يف 

بالدنا، كما مت التفاق على التخلي عما عرف القيادة اجلماعية وتعيني كاتب اأول للحزب.

بعد النتهاء من حت�سري م�ساريع التقارير التي �ستعر�س على امل�ؤمترات الإقليمية، ملناق�ستها 

واإغنائها، وقبل عر�سها على امل�ؤمتر ال�طني، جاء ال�سي عبد الرحيم ب�عبيد اإىل باري�س يف 

نهاية �سنة 1974 ،وعقدنا اجتماعا ح�رسته مبعية الفقيه الب�رسي.

للم�ؤمتر  التح�سريية  الأعمال  تط�ر  ح�ل  مف�سال  عر�سا  الرحيم،  عبد  ال�سي  لنا  قدم 

جهتنا  من  واأخربناه  اللجان،  خمتلف  اأجنزتها  التي  التقارير  مل�ساريع  وملخ�سا  ال�ستثنائي، 

بنتائج اللقاءات التي عقدت مع خمتلف التنظيمات امل�ج�دة باخلارج، وعن قرارنا بعدم حتمل 

اأية م�س�ؤولية م�ستقبلية يف قيادة احلزب للقطع مع الزدواجية ال�سابقة.

هنا كانت املفاجاأة، حيث اأخربنا اأنه ه� اأي�سا اتخذ نف�س القرار، واأنه لن يرت�سح ملن�سب 

الكاتب الأول، واأنه يرى اأن ال�سخ�س املنا�سب لهذا املن�سب ه� عمر بنجل�ن. حاول اإقناعنا 

بالكثري  �سحى  الذي  اجلديد  للجيل  امل�سعل  جميعا  لن�سلم  الأوان  اآن  وباأنه  الختيار،  بهذا 
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لي�ستمر هذا الحتاد �سامدا، م�سيفا اأن جيلنا اأعطى كل ما عنده، ويبقى اأمامنا اأن ندعمهم 

بتجربتنا وت�جيهاتنا، ونرتكهم اأمام م�س�ؤولياتهم اجتاه الطاقات ال�سابة التي يعج بها املغرب.

هذه  لتحمل  ت�ؤهله  بنجل�ن  عمر  وقدرات  وما�سي  ر�سيد  باأن  الب�رسي،  والفقيه  اتفقت 

امل�س�ؤولية، ولكن الظرف الذي يجتازه احلزب وبعد املعاناة واجلراح املثخنة التي تعر�س لها، 

الرحيم  عبد  ال�سي  يبقى  ال�سيا�سية  الناحية  ومن  النقاهة،  من  اإىل فرتة  اأكرث  ه� يف حاجة 

الرجل القادر على امل�س�ؤولية كمرحلة انتقالية، قبل ت�سليم امل�سعل للجيل اجلديد.

اإىل  اأ�سيف  ا�ستثنائيا، حيث  اأي�سا، يعترب و�سعا  املغرب  الذي يجتازه  ال��سع  اأن  اأ�سفنا 

جدول اأعماله، الق�سية ال�طنية التي انخرطنا جميعا للدفاع عنها وحتملنا فيها م�س�ؤوليتنا، 

وف�سال عن كل ذلك ويف ظل كل هذه الظروف، يجب اأن يك�ن اأمام ملك البالد، قائد له معرفة 

م�سبقة به. �سبق اأن تعامل معه قبل ال�ستقالل ويف ظل احلك�مات املتعاقبة، وكان اأول من 

ي�ست�سريه يف الأزمات التي متر بها البالد، الذي ه� ال�سي عبد الرحيم ب�عبيد، وقلنا له »اأنت 

تعرف هذا اأكرث منا جميعا«.

رغم كل هذا، ظل متم�سكا مب�قفه، اأعدنا الكرة مرات اأخرى واأكدنا له مرة اأخرى على 

اأن اختياره �سائب، اإل اأن الظرف غري منا�سبة، ل حزبيا ول وطنيا، ونحن على يقني اأن عمر 

�سيك�ن اأول الراف�سني، واجلميع ينتظر منك هذه الت�سحية ال�رسورية.

اأخريا اتفقنا على حتمله امل�س�ؤولية لقيادة احلزب، واأن اأبعث بر�سالة �س�تية، اإىل امل�ؤمترين 

اخلارج،  احلزبيني يف  املنا�سلني  والأطر  القياديني  كل  راأي  تعرب عن  الفتتاحية،  اجلل�سة  يف 

وكذلك كان.

ي�م 18 دجنرب 1975 اأي اأقل من �سنة على عقد امل�ؤمتر ال�ستثنائي حلزب الحتاد ال�سرتاكي 

اأكت�بر   29 ي�م  بركة  بن  املهدي  ت�سفية  على  �سن�ات  ع�رسة  مرور  وبعد  ال�سعبية،  للق�ات 

الرحيم  عبد  ال�سي  ر�سحه  الذي  بن جل�ن،  ال�سهيد عمر  الغدر لغتيال  يد  امتدت   ،1965

ب�عبيد لقيادة الحتاد ال�سرتاكي، بال�سكل الذي يذكرنا بت�سفية بن بركة عندما دعاه امللك 

احل�سن الثاين حلل املعادلة ال�سيا�سية ال�سهرية يف بحر �سنة 1965. 

واإذا كان اجلرنال حممد اأوفقري ه� الذي كان وراء ا�ستقطاب القتلة لت�سفية بن بركة، فمن 

كان وراء ت�سفية عمر بن جل�ن، الذين تخف�ا وراء ال�سبيبة الإ�سالمية، التي ا�ستعملت كاأداة 

يف هذه الت�سفية؟.
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للتذكري فقط، فاإنه مل يعذب عمر بن جل�ن من طرف الأجهزة الر�سمية، بل اإنني اأ�ستح�رس 

اأي�سا ما قامت به مركزية نقابية كان اأحد اأركانها وقيادييها ويف ن�س الر�سالة امل�الية الكثري 

من الأم�ر، التي بعثها اإىل املحج�ب بن ال�سديق �سنة 1961. 

ر�شالة عمر بنجلون للمحجوب بن ال�شديق

اإىل الرفيق املحج�ب بن ال�سدق

الكاتب العام لالحتاد املغربي لل�سغل

اأحد  داخل  للتعذيب  وال�ستهداف  لالختطاف  فيها  اأتعر�س  التي  الثانية  املرة  »اإنها 

الأقبية.

�سباحا.  والن�سف  ال�احدة  ال�ساعة  على   ،1961 دجنرب   20 ي�م  الأوىل  املرة  كانت 

وكان ذلك مبنا�سبة الإ�رساب العام الذي قررته جامعتنا ال�طنية للربيد والت�سالت 

ال�سلكية والال�سلكية، وه� اإ�رساب مثل انت�سارا لالحتاد املغربي لل�سغل، كما جاء يف 

اأحد عناوين جريدة »الطليعة«.

لقد اختطفتني فرقة خا�سة تابعة للنظام الإقطاعي الذي اأقدم على هذه العملية، بعد 

اأن تاأكد لديه اأن الإ�رساب كان فعليا. فقد كان يبحث عن م�س�ؤول، عن راأ�س ثعبان 

ميار�س عليه انتقاما نزقا. 

اعتقادي  ال�رسف، لأن  واأق�ل جيدا كان يل   الختيار. 
َّ
اأن وقع علي ال�رسف  وكان يل 

ن الطليعة الطبيعية للكفاح الفعال وامللم��س الذي  الرا�سخ ه� اأن الطبقة العاملة ُتك�ِّ

يجب خ��سه �سد الإقطاعية والب�رج�ازية والمربيالية.

الطبقة  فبا�سم  ال�رسف.  عن  متاما  اأتكلم  اأن  الأ�سف،  مع  اأ�ستطيع،  ل  املرة،  هذه  اأن  اإل 

العاملة، ويف وا�سحة النهار واأمام »اللجان التنظيمية« لالحتاد املغربي لل�سغل )واحلياد 

املت�اطئ لل�رسطة(، ا�ستفزين م�س�ؤول�ن عن الحتاد املغربي لل�سغل، وتعر�ست لل�رسب 

واعتقلت يف قب� حتت الأر�س.

ما  ال�ح�سية  »جل�سات« �رسب، جتاوزت يف  لثالث  �سحية  �ساعة،   12 وكنت خالل 

تلقيته يف ال�سنة املا�سية )بحكم اأن الأمر يف املرة الأوىل مل يكن يتعلق اإل بن�ع من 

التخ�يف(.
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اأخاطبك  واأنا  بتفا�سيله،  اإخبارك  على  واأحر�س  اأرعن  واأ�سل�ب  طائ�س  عمل  وهذا 

ب�سفتك كاتبا عاما لالحتاد املغربي لل�سغل، الذي اعترب نف�سي اأحد منا�سليه، كما اأنني 

منا�سل يف الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية الذي تعد اأنت اأحد م�سرييه الذين ر�سم�ا 

له »ت�جيهه ومذهبه«.

املغربي  الحتاد  با�سم  ارتكب  جديدا،  خطاأ  يعد  حدث  ما  باأن  اأعترب  اأن  يل  ولت�سمح 

لل�سغل وبا�سم الطبقة العاملة، واأن اأذكرك بالأ�سباب العميقة التي يف راأيي هي اأ�سل 

الذي وحده  امل�ستقبل، وه�  »اأماين« ح�ل  اأعرب عن  جميع الأخطاء. وكل هذا، لكي 

يهمني.

ولت�سمح يل اأن اأظل اأعتقد باأنك مل ت�سك اأبدا يف اإرادتي خلدمة الطبقة العاملة، طليعة 

اجلماهري ال�سعبية، يف ن�سالها �سد ال�ستغالل الإقطاعي- ال�ستعماري.

ولت�سمح يل اأي�سا، واأملي اأن ترى يف هذه الر�سالة التعبري عن الأ�سى الذي يـخالـجني 

واأنا اأو�سف كعدو للطبقة العاملة.

ولت�سمح يل اأخريا، اأن اأعترب اأن ال�سمت يف ظروف كهذه ي�سكل خدمة م��س�عية، تقدم 

للنظام الإقطاعي الذي ا�ستفاد من ال�سك�ت الذي لزم منذ مدة الأخطاء املرتاكمة.«

نهاية دي�شمرب 1961
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ُلوَن َهاِدَك مَلَُوا�شِ ا جِلِ تاأبني عبد الرحيم بوعبيد           ق�شَمًا اإِنَّ

ن�ستعد  ونحن   ،1992 يناير   8 ي�م  ب�عبيد  الرحيم  عبد  اأخي  الإحتادي  القائد  وفاة  بعد 

جلنازته مبا يليق مبكانته ال�سيا�سية وال�طنية والن�سالية والدولية، اتفق الإخ�ة يف قيادة احلزب 

على  �سيا�سية  ر�سالة  ذلك  كان  بالرباط.  ال�سهداء  مبقربة  جثمانه  اأمام  تاأبينية  كلمة  األقي  اأن 

منحي م�سعل قيادة احلزب بعده. ولقد كانت جنازة مهيبة وعظيمة، قدم من خاللها املغرب، 

�سعبيا ور�سميا، �سهادة الإعرتاف للراحل اأنه قائد تاريخي كبري، واأي�سا �سهادة وفاء ملا ظل 

ميثله من قيم وطنية ومن حنكة ل تك�ن �س�ى لرجال الدولة. ولقد فكرت ط�يال يف م�سم�ن 

تلك الكلمة التي حررتها واألقيتها عند �ساهدة قربه رحمه الله، هنا ن�سها:

اللـه اأكرب - اللـه اأكرب - اللـه اأكرب

اأخي وعزيزي عبد الرحيم 

برتديدك هذه احلقيقة ال�ساطعة، وهذه ال�سهادة امل�ؤمنة املخل�سة، كنت ت�ستهل دائما تاأبني 

اإخ�اننا الأعزاء الذين �سبق�ك اإىل ج�ار ربهم، تاأكيدا له�يتنا الإ�سالمية وتقبال لقدره تعاىل. 

فكما كنت تتجلد اأمام كل م�ساب وحتب�س دمعك اأمام اختفاء خرية اإخ�اننا جاعال من اأملك 

وحزنك م�سدر ق�ة وت�سميم جديدين، فاإنك تنتظر منا الي�م اأن ن�اجه هذه الفاجعة الكربى 

ب�سرب ف�ق طاقتنا واأن ن�ستلهم هذه املحنة الكربى اإرادة م�ساعفة لإجناز ما �سطرته لنا من 

اأهداف  �سامية ومطالب م�رسوعة.

اأن رحيلك عنا لي�س  اأن تعلم  لكن يا اأخي عبد الرحيم، رغم ت�ا�سعك و�سهامتك ل بد 

بالن�سبة حلزبنا، ولكن املعار�سة ال�طنية بكل ف�سائلها، وخماطبينا  فقط خ�سارة ل تع��س 

يف م�ؤ�س�سات الدولة وجماهري امل�اطنني ال�رسفاء، كلهم ي�ساطروننا هذا الإح�سا�س الأليم. 

فقد كنت بحق،  لن�سالتك ومنجزاتك وت�سحياتك،  املحدودة  القائمة، غري  اأ�رسد  اأن  فدون 

ركنا رئي�سيا يف جمتمعنا، ومنبعا للراأي والت�جيه يف حياتنا ال�سيا�سية ومنارا لإ�سعاع بالدنا 

ق�ميا ودوليا.

الف�صل الرابع

قيادة االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية
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الت�سيري  ميدان  متميزتني يف  فرتتني  �سجل  اأن  له  �سبق  املعا�رس  املغرب  تاريخ  اأن  فكما 

الأجيال  اأن  فال�سك   1960 بعد  ما  ومغرب   1960 قبل  ما  مغرب  والجتماعي،  القت�سادي 

القادمة �ستلم�س الفرق بني ما قبل 8 يناير 1992 وما بعده. اإذا كانت بالدنا ما قبل الثالثني 

�سنة املن�رسمة رغم ما عرفته من م�ساكل مزمنة واأزمات حادة، مل تع�سف بها ك�ارث قاتلة، 

فالف�سل يرجع اإىل حد كبري اإىل ر�سانة عبد الرحيم ب�عبيد وتب�رسه واتزانه ور�سيده املعن�ي 

لدى اإخ�انه ولدى امل�اطنني كافة...

اأنك كنت ل حتب الإطالة  التي كنا نهابها ونقدرها يف اجتماعاتنا معك،  من �سل�كاتك 

ول ترديد امل�سلمات. لذلك لن اأحاول التذكري مبراحل التزامك يف معركة التحرير وال�حدة 

اقت�سادية  �سيا�سة  اعتماد  يف  دورك  ول  امل�ستقلة  دولتنا  م�ؤ�س�سات  بناء  يف  مب�ساهمتك  ول 

واجتماعية ل�سالح اأو�سع اجلماهري، �ساأكتفي بالت�سديد فقط على اأن عطاءك كان يتميز - يف 

اخلطابة  بعيدا عن  الإيجابية  واملردودية  والعقالنية  والفعالية  بال�اقعية  امليادين-  هذه  جميع 

واملجاملة والالم�س�وؤلية.

اأنك رغم كل  اإجنازك الكبري والفريد من ن�عه يف العامل العربي والعامل الثالث فه�  اأما 

ال�سعاب امل��س�عية واملحن الكثرية وانعدام ال��سائل املنا�سبة، متكنت، بالتعاون مع اإخ�انك 

الأوفياء من تك�ين حزب تقدمي م�ؤمن بالدميقراطية وحق�ق الإن�سان والعدالة الجتماعية 

م�ستند اإىل مركزية نقابية عتيدة، معربة بحق عن احلاجيات امل�رسوعة للطبقة العاملة، حزب 

اأغلبيته من ال�سباب الطم�ح اإىل التغيري.

اإن �رس جناحك يف تر�سيخ حزب ال�سامدين يف هذه البالد ه� اأخالقك الع�سامية، جتردك 

املثايل، اإميانك العميق بالقيم الدميقراطية والإن�سانية، قدرتك على املقاومة وال�سم�د، ر�سيدك 

وم�سداقيتك يف ال�طن وخارج ال�طن.

اأبنائك الربرة  اأن جتني ثمار جهادك الأكرب، وت�ساهد مع  الي�م �ستفارقنا دون  واإذا كنَت 

حتقيق الدميقراطية احلق على اأر�س وطن وهبته كل �سيء، فاإنك فارقتنا واأنت واثق من اأن 

اآتية ل ريب فيها لأنك ح�رست لها �رسوط التحقيق طيلة الثالثني  �ساعة قيام الدميقراطية 

�سنة املن�رسمة، وذلك بتنمية ال�عي الدميقراطي داخل احلزب ولدى عامة امل�اطنني، كما اأنك 

الهام�س  �سنة من   17 به  ما �سمحت  املنا�سل�ن وامل�اطن�ن  ي�ستثمر  اأن  دائما على  حر�ست 

الدميقراطي على عالته لتعميق وعيهم الدميقراطي ولتدريبهم على ممار�سة ال�ظيفة الدميقراطية 
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الدميقراطية  اأن طريق  الأوقات  اأي وقت من  فلم تخف يف  م�ؤ�س�سات مغ�س��سة،  ول� داخل 

ط�يل وع�سري، ويتطلب تنمية روح امل�اطنة.

يجد  العربي،  املغرب  اأقطار  �س�اطئ  اإىل  العارمة  الدميقراطية  م�جة  و�سلت  قد  والي�م 

ال�سعب املغربي نف�سه قادرا على ا�ستيعابها وجاهزا ملمار�ستها ممار�سة �سحيحة ومن�ذجية قد 

يك�ن لها اأبلغ الأثر على جرياننا واأ�سقائنا.

تلك هي النتيجة الكربى والتاريخية التي اأفرزتها مدر�سة عبد الرحيم ب�عبيد، مدر�سة 

خدمة  يف  املتفاين  ال�سالح  امل�اطن  تك�ين  مدر�سة  القيم،  عن  للدفاع  ال�سجاع  ال�سم�د 

ال�سالح العام من خالل م�ؤ�س�سات د�ست�رية حقيقية و�سليمة...

ق�سما يا اأخي عبد الرحيم، اإننا جلهادك مل�ا�سل�ن ومبا �سحيت من اأجله ملت�سبث�ن ولرتاثك 

الن�سايل حلافظ�ن.

رحمك اللـه واأ�سكنك ف�سيح جناته ومع ال�سهداء وال�سديقني، واإنا للـه واإنا اإليه راجع�ن.       
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اللجنة الوطنية لل�شهر على االنتخابات

قرارات  الأخرية  اعتمدت هذه  النتخابات«،  لل�سهر على  ال�طنية  »اللجنة  تن�سيب  بعد 

حا�سمة بالن�سبة ل�ستمرار م�ساركتنا يف اأعمالها من جهة، ول�ستمرار م�ا�سلتنا لال�ستعداد 

والتح�سري ملراحل معركة الإ�سالح ال�سيا�سي املرتقبة، من جهة اأخرى. ولقد قدمت تقييمنا 

ل��سعية اللجنة تلك ي�م 27 ي�ني� 1992، من خالل النقط الآتية:

اأول: اإن القان�ن رقم 12/92 ت�سمن يف م�رسوعه عددا من مطالبنا التي كانت تقدمت بها 

املعار�سة �سمن مقرتحات ق�انينها.

من  عددا  الآخر  ه�  ت�سمن  القان�ن،  لهذا  احلك�مة  به  تقدمت  الذي  التعديل  اإن  ثانيا: 

القرتاحات التي دافعت عنها املعار�سة اأثناء اجتماعات جلنة التحكيم.

ثالثا: اإننا مل ن�سارك ل يف مناق�سة هذا القان�ن ول يف الت�س�يت عليه يف جميع اأط�اره 

مبجل�س الن�اب لالأ�سباب التالية: 

لك�نه مل يت�سمن كل مطالبنا.

لأن احلك�مة مل حترتم م�سطرة الرتا�سي التي اأقرها اخلطاب امللكي املذاع ي�م 29 اأبريل 

.1992

نزاهة  على  لل�سهر  وطنية  »هياأة  اإقامة  اإىل  الرامي  طلبنا  تلبية  ننتظر  زلنا  وما  كنا  لأننا 

افتتحنا  ي�ني�1992،   29 ي�م  لها  اجتماع  اأول  ال�طنية  اللجنة  عقدت  عندما  النتخابات«، 

مداولتها بالتذكري بتجربة اللجنة الأوىل )جلنة التحكيم(، ومبا اعرتاها من �س�ء تفاهم ح�ل 

اأن يك�ن لنا  اأعلنا عن رغبتنا يف  منهج عملها وتاأويل نتائجها وحقيقة اخت�سا�ساتها، ثم 

جميعا ت�س�ر وا�سح لخت�سا�سات هذه اللجنة وطريقة عملها وحتديد عالقاتها مع اللجان 

الإقليمية، خ�س��سا واأننا مل نح�سل على ال�سند القان�ين الذي �سي�ساعد على تدقيق كل هذه 

اجل�انب، لأننا مل نكن نت�فر اإل على الت�رسيحات امللكية وعلى مادار من ح�ارات مع جاللة 

امللك وم�ست�ساره وعلى م�سم�ن املذكرات التي كنا رفعناها اإىل الدي�ان امللكي.

ومن جهة اأخرى، طلبنا باأن يدون حم�رس لكل اجتماع ُيْعَتَمُد يف بداية الجتماع التايل 

كما طلبنا اأن يعلن عن اأعمال اللجنة من خالل بيان �سحفي يتفق على م�سم�نه قبل نهاية 

الجتماع.
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وافقت الأطراف الأخرى على كل هذه القرتاحات، اإل اأنها حاولت يف مرحلة اأوىل اأن 

اللجنة  اإىل تكليف مقرر  فالتجاأت  للمناق�سة وتعتمد،  ب�ثيقة تطرح  اللتزامات  تتن�سل من 

بتقدمي عر�س �سف�ي وخمت�رس عن ت�س�ر اخت�سا�سات اللجنة وطريقة عملها، لكننا رف�سنا 

بحزم هذه املناورة واأحلحنا على �رسورة اإعداد وثيقة من طرف رئا�سة اللجنة، تك�ن اأ�سا�س 

املناق�سة وتعتمد بالرتا�سي، وفعال عر�س علينا يف الجتماع الثالث »م�رسوع ورقة« قدمنا 

يف الجتماع الرابع �سيغة بديلة عنها. 

طلبت الأطراف الأخرى مهلة لدرا�ستها فجاءتنا يف الجتماع اخلام�س ب�سيغة مل تر�سينا 

ورقة  �سياغة  اإىل  انتهت  الأطراف،  فيها جميع  َلْت  ُمثِّ فرعية«  �سياغة  »جلنة  ت�سكيل  فتقرر 

على  لعر�سها  ترا�س  �ساأنها  يتم يف  مل  التي  الأ�سا�سية  النقط  ببع�س  واحتفظت  م�سرتكة، 

اللجنة ال�طنية.

عمل  »ورقة  اعتمدت   ،1992 غ�ست   4 الثالثاء  ي�م  ال�ساد�س-الأخري-،  اجتماعها  ويف 

النتخابات  على  بال�سهر  املكلفة  الإقليمية  واللجن  ال�طنية  اللجنة  باخت�سا�سات  تتعلق 

وطريقة عملها.

متت ال�سياغة النهائية لل�رقة، واعتمدت من طرف اللجنة ال�طنية وعر�ست على اأنظار 

واإذاعتها عن طريق جميع  وبعد ذلك ن�رسها  للت�سديق عليها،  اللجنة  امللك، رئي�س  جاللة 

و�سائل الإعالم وتبليغها يف احلني اإىل اللجان الإقليمية لتعمل مبقت�ساها.

للح�س�ل  الطريق  وتعبيد  التزوير  مناه�سة  اإيجابيا يف م�سرية  القرار مك�سبا  اْعُترِب هذا 

على اأكرب قدر ممكن من ال�سمانات القان�نية والعملية ل�قاية وحماية الختيار احلر للم�اطن 

تقنية  ازدادت  التي  املناورات  تلك  به،  التي ترتب�س  والتزوير  الغ�س  مناورات  الناخب، من 

الأو�ساط  بها  تتمتع  التي  الطائلة  املالية  وال��سائل  النف�ذ  مراكز  ب�سبب  وفعالية،  ومهارة 

املحافظة املعادية لالإ�سالح ال�سيا�سي املن�س�د.

مراقبة  فرتة  من  تبقى  فيما  بدورها، خ�س��سا  ت�سطلع  اأن  الإقليمية  اللجان  على  وكان 

�سالمة الل�ائح النتخابية اإىل غاية 17 غ�ست1992. كان لهذا العمل بع�س الأثر، من قبيل 

املك�سب الت�رسيعي الذي ح�سلت عليه املعار�سة من خالل اللجنة ال�طنية. 

�سبق للمعار�سة اأن طرحت، اأثناء الجتماعني ال�سابقني للجنة ال�طنية، ف�سيحة الت�سجيل 

اجلماعي يف الرباط والدار البي�ساء على اخل�س��س، وطالبت بفتح حتقيق يف امل��س�ع.
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الت�سجيل يف  القان�ن املنظم لعمليات  ويف الجتماع الأخري، تقدمت املعار�سة باقرتاح 

الل�ائح النتخابية ملنع هذا التزوير امل�سبق، وقبلت احلك�مة اقرتاحنا ومت اعتماده من طرف 

جمل�س الن�اب يف جل�سته الأخرية، كما تقرر اأن تق�م اللجان الإقليمية املعنية بفتح حتقيقات 

ر�سمية يف هذا ال�ساأن. ولقد اأكدت لالأجهزة احلزبية يف اأكرث من منا�سبة ج�ابا على �س�ؤال، ما 

ه� امل�سكل ال�سيا�سي اجل�هري املطروح اأمام حزبنا؟

�سيا�سي  اإ�سالح  اإىل  ال��س�ل  ه�  تاأ�سي�سه،  منذ  الحتاد  لن�سال  الرئي�سي  الهدف  اإن 

تتفق وطم�حاتها يف حتقيق  اختيارات  اإرادتها يف  التعبري عن  من  ال�سعبية  اجلماهري  ميكن 

القت�سادية  وال�سيا�سية وحق�قه  املدنية  ممار�سة حق�قه  من  م�اطن  متكن كل  �ساملة،  تنمية 

والجتماعية والثقافية. 

ولقد �سلك الحتاد لهذه الغاية خطة ثابتة وم�سممة ترجمت يف اأر�س ال�اقع اإىل معارك 

�سيا�سية واجتماعية، كلفته ت�سحيات ج�سيمة، معارك اأخذت اأ�سكال متن�عة ح�سب ما كانت 

متليه الظرفية. قام مبظاهرات واإ�رسابات، قام بحمالت انتخابية، و�سارك يف ا�ستفتاءات وقاطع 

اأخرى، كما �سارك يف انتخابات وقاطع اأخرى، قام بحمالت �سحفية ومبعارك برملانية وبتحقيق 

منجزات على ال�سعيد اجلماعي حيثما متكن من ذلك، فكانت النتيجة اأن حزبنا اأ�سبح يت�فر 

الي�م على تراكمات ن�سالية وجتارب �سيا�سية، يف حقل املعركة من اأجل الدميقراطية، جعلت 

منه ق�ة �ساربة �سيا�سية �ساهمت يف ن�سالية املجتمع املغربي اإىل حد ما، حد يتميز به عن 

املجتمعات املجاورة ويجعله قادرا على خ��س اأ�سعب املعارك ال�سيا�سية.

اللجنة الوطنية لتعديل الد�شتور

ويف  الد�ست�ر،  بتعديل  املطالبة  �سعار  الرابع  م�ؤمتره  يف  حزبنا  رفع  ذلك،  مع  وان�سجاما 

ى مطلبه  م�ؤمتره اخلام�س �سنة 1989 اأي قبل اأن تنفجر الث�رة الدميقراطية العاملية باأ�سهر، َرقَّ

بتعديل الد�ست�ر وجعله يف مقدمة اأهدافه الن�سالية وانتقل بعد ذلك اإىل ت�فري و�سائل حتقيقه 

وعلى راأ�سها ا�سرتاتيجية العمل ال�حدوي، وتعبئة اجلماهري املغربية من خالل الإعالن عن 

الإ�رساب العام، وملتم�س الرقابة الذي تقدمت به اأحزاب املعار�سة، والذي كان ا�ستخال�سه 

ك�رسورة لالإ�سالح ال�سيا�سي والتي غريت م�سم�ن و�سكل امل�رسح ال�سيا�سي املغربي، وكان 

اآخرها ن�رس املذكرة التي رفعتها الكتلة الدميقراطية اإىل جاللة امللك.

تت�فر على و�سائل  واأ�سبحت  »ن�سالية«  اكت�سبت جتربة  واأحزابه  الإداري  اإن اجلهاز  ثم 

اإذا ما  اأنها واعية كل ال�عي بخط�رة الرهان وبج�سامة اخل�سارة  �سخمة، هذا بالإ�سافة اإىل 

فازت املعار�سة.
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ق�شية الت�شجيل اجلماعي

�سبق لنا اأن قلنا اأن هدفنا اجل�هري ه� الإ�سالح ال�سيا�سي، و�سي�سكل الد�ست�ر اجلديد 

ال�سق الأول منه، لكن لي�س الد�ست�ر اإل ت�سميما ير�سم هند�سة امل�ؤ�س�سات املن�س�دة.

اإن بناء تلك امل�ؤ�س�سات يتم من خالل انتخابات، وبقدر ما تك�ن النتخابات غري مغ�س��سة 

يكتمل  فال  بها،  املن�طة  باملهام  ال�سطالع  على  قادرة  �سلبة  �سليمة  م�ؤ�س�سات  عنها  تنتج 

الإ�سالح ال�سيا�سي اإل بانتخاب امل�ؤ�س�سات ول تك�ن تلك امل�ؤ�س�سات �سليمة وفعالة اإل اإذا 

انتخبت بدون تزوير. من هنا كان علينا، اأول، اأن ن�ستعد خل��س تلك النتخابات، وثانيا، اأن 

نقاوم ونناه�س ع�امل التزوير مبختلف ال��سائل.

مبارزة �شر�شة 

لي�س امل�سكل اجل�هري ه� هل ن�سارك يف النتخابات اأم ل ن�سارك. فانطالقا من جتربتي 

83 و84 اللتني متيزتا بظاهرة التزوير املمنهج. بل امل�سكل اجل�هري ه� هل نعمل على حتقيق 
الإ�سالح ال�سيا�سي باإقامة م�ؤ�س�سات �سليمة ومناه�سة حماولة تزويرها بجميع ال��سائل؟

املقاربة الأوىل، ل نن�سهر يف املعركة من اأجل اإ�سالح �سيا�سي ونكتفي بت�سجيل م�قف 

�سلبي، اعتمادا وترديدا، تنديدا بتزوير دام 9 �سن�ات.

اأما املقاربة الثانية، �سندخل املعركة من اأجل الإ�سالح ال�سيا�سي وهذا يقت�سي حت�سريا 

اإراديا مل�ستلزمات املعركة النتخابية وت�سميما ممنهجا ملناه�سة ظاهرة التزوير بجميع ال��سائل 

املتاحة.

جمل�س  انتخاب  اإىل  الد�ست�ر  على  بال�ستفتاء  بدءا  املرتقبة  النتخابية  املعارك  اإن  ثم 

الن�اب، تختلف �سيا�سيا عن النتخابات التي اأجريت �سابقا، اإننا ل�سنا ب�سدد جتديد املجال�س 

عندما  والثمانينيات،  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف  ح�سل  كما  الن�اب  جمل�س  اأو  اجلماعية 

كانت املعركة تنح�رس يف مبارزة �رس�سة بني اجلهاز الإداري واملعار�سة يف اإطار ا�سرتاتيجية 

قمعية ق�سرية النظر.

التاريخية  والظروف  بها  املحيطة  امل��س�عية  الع�امل  عليها  اأ�سفت  القادمة  املعركة  اأما 

امل��س�عية، طابعا خا�سا خارجا عن اإرادة احلاكمني.

اإليه احلك�مة ب�سبب اختياراتها  اإن املاأزق الجتماعي والقت�سادي واملايل الذي انتهت 

ال�سابقة، وتفاح�س م�سكل البطالة وبالأخ�س يف اأو�ساط ال�سباب وتده�ر م�ست�ى املعي�سة 
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لأو�سع اجلماهري، وا�ستفحال ظاهرة الف�ساد والر�س�ة والنتائج الجتماعية اخلطرية الناجمة 

الهيكلي وعزوف امل�ستثمرين وحتفظ املخاطبني الأوروبيني وغريها  التق�مي  عن �سن�ات من 

من ال�سيا�سة املتبعة، والأثر ال�سلبي الذي تركته وترتكه النتهاكات املمنهجة حلق�ق الإن�سان 

والأو�ساع الإقليمية غري امل�ستقرة، و�سم�د املعار�سة طيلة 30 �سنة مت�سبثة مبطالبها العادلة، 

�سنة  الدميقراطية  الث�رة  اندلع  بعد  الدويل  املحيط  عرفها  التي  التغيريات  اإىل  بالإ�سافة 

1989 يف �رسق اأوربا وانتهاء احلرب الباردة، كل هذه الع�امل جعلت من النتخابات اختبارا 
ُدُه املراقب�ن يف الداخل واخلارج. هذا ما يف�رس اإىل حد ما ال�ع�د بنزاهة  �سُ ْ

للدولة املغربية، َير

و�سفافية النتخابات وال�ستعداد لن�ع من احل�ار مع املعار�سة لت�فري حد اأدنى من ال�سمانات 

النتخابية.

لكل هذه الأ�سباب، كان علينا اأن ننظر اإىل النتخابات مبنظار جديد حاولنا اأن ن�ستثمرها 

لت�سبح فعال الب�ابة الأوىل لإ�سالح �سيا�سي، حتى ي�ساعدنا على اإنقاذ بالدنا مما يهددها من 

اأخطار ج�سيمة. فكان علينا اإذن اأن ن�ستعد لها ونتخذ وننفذ جميع القرارات التنظيمية التي 

متكننا من اأن نت�فر على جميع التح�سريات املطل�بة.

ومن جهة اأخرى، كان علينا اأن ن�ستعد ملعركة مناه�سة التزوير انطالقا من عمل اللجنة 

على  املتاحة  ال��سائل  با�ستعمال جميع  النتخابات  على  لل�سهر  الإقليمية  واللجن  ال�طنية 

جميع امل�ست�يات من م�ست�ى وزارة الداخلية والإعالم اإىل م�ست�ى اأي مكتب ت�س�يت يف 

طابع  ذات  اأعمال  هي  التزوير  ملقاومة  واملبادرات  التح�سريية  الأعمال  اإن  الأقاليم.  اأق�سى 

تنظيمي ل عالقة لها بالقرار ال�سيا�سي الذي كان �سببا يف م��س�ع امل�ساركة اأو عدمها.

ثم هناك الإ�سكالية الناجمة عن العمل ال�حدوي الذي بداأناه اأ�سا�سا مع حزب ال�ستقالل، 

والذي امتد اإىل ثالثة اأحزاب اأخرى. ومن �ساأنه اأن يطرح علينا �سيغة »املر�سح امل�سرتك«. 

التي �سنطرح فيها  التي ت�ست�جب التفاق مع حلفائنا حتديد املرحلة  الهامة  الق�سايا  ومن 

ت�سفية اجل� ال�سيا�سي والجتماعي، وذلك باإطالق �رساح كل املعتقلني من اأجل اأفكارهم اأو 

ن�سالهم ال�سيا�سي والجتماعي، وال�سماح بع�دة املغرتبني اإىل اأر�س ال�طن واإعادة املطرودين 

اإىل عملهم وهي م�ستلزمات �رسورية للدخ�ل يف العهد اجلديد.

1992 واتخاد قرارين �شعبني وجريئني 

يف �سبيحة ي�م 29غ�ست 1992، اتخذنا قرارين �سعبني وجريئني، وهما عدم امل�ساركة يف 

ال�ستفتاء، وامل�ساركة يف النتخابات اجلماعية.
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اأن  لنا  ي�سبق  ولكن مل  القرارين،  هذين  مثل  الن�سايل  تاريخنا  اتخذنا يف  اأن  لنا  �سبق 

اتخذناهما يف نف�س الي�م وكنا مطالبني بتنفيذهما داخل فرتة زمنية ق�سرية، ل تتجاوز 42 

ي�ما، مما �سبب لنا بع�س امل�ساعب ال�سيا�سية والنف�سية والتنظيمية مع منا�سلينا وخماطبينا 

على ال�س�اء. 

�سبق ملنظمتنا اأن اتخذت قرارات باملقاطعة اأو عدم امل�ساركة يف ال�ستفتاء على التعديالت 

الد�ست�رية، كان لها وقع خا�س على احلاكمني، اأثار بع�س الت�ساوؤلت لدى ق�سم من الراأي 

العام وحظي بتفهم الق�سم الأكرب منه، ومهما يكن فاإن قرارنا هذا، -بالإ�سافة اإىل ما ج�سمه 

من �س�رة م�رسفة للممار�سة الدميقراطية يف حزبنا- فقد �سكل رد الفعل الطبيعي واملنا�سب 

لعمليات  معاجلتها  املن�س�د ويف  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  مقاربتها  ال�سلطات يف  ت�رسفات  اأمام 

الت�سجيل يف الل�ائح النتخابية، طيلة �سهري ي�لي� وغ�ست، �سدا ملا كانت قد التزمت به من 

جتديد تلك الل�ائح على اأ�س�س �سليمة.

لتزييف  جديد  اأ�سل�ب  اإىل  �سيلج�ؤون  الدميقراطية  خ�س�م  اأن  وقتئذ  للعيان  ات�سح  لقد 

انتخابية لفائدة مر�سحني  التقطيع اجلديد »لفربكة« دوائر  با�ستغالل  ال�سعبية، وذلك  الإرادة 

الناخبني  من  اإنزالت  تنظيم  خالل  من  م�رسوعة،  غري  م�سالح  واأ�سحاب  ولعمالء  معنيني 

واعتمادا على مقت�سيات قان�نية مبيتة، حيث �رُسب تعديل مل�رسوع قان�ن 12/92 يف ال�قت 

الذي كانت فيه املعار�سة الدميقراطية تقاطع مناق�سة هذا امل�رسوع يف جمل�س الن�اب، وهذا 

من�ذج من عدم اليقظة الذي اإذا ما مت ارتكابه اأثناء معركة حا�سمة، يك�ن ثمنه مرتفعا بالن�سبة 

للمع�سكر الذي ارتكبه.

التالميذ ال�شحرة

الأحزاب  اأغلبية  اتخذته  الذي  امل�قف  العربة من  ي�ستخل�س�ا  اأن  من  بدل  احلاكمني،  اإن 

ا�ستفتاء  بتنظيم  املرتقب،  ال�سيا�سية  الإ�سالحات  عهد  ويد�سن�ا  الدميقراطية  للكتلة  املك�نة 

نزيه ويربهن�ا بذلك للراأي العام يف الداخل واملراقبني يف اخلارج، على اأن املغرب قد ط�ى 

يف  وامل�س�ؤولة  والنزاهة  ال�سفافية  عهد  دخل  واإنه   ،%99,99 �سنف  من  النتائج  �سفحة 

العمليات النتخابية، واإنه رغم عدم م�ساركة املعار�سة يف ال�ستفتاء، فاإن املغرب يت�فر على 

امل�سيطرون  ال�سحرة  التالمذة  قام  ذلك،  كل  من  بدل  املعدل  الد�ست�ر  على  �سادقت  اأغلبية 

على الأجهزة الإدارية بتن�سيب مكاتب ت�س�يت م�سخرة، يف غياب اأية مراقبة، ُعهد اإليها 
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بالأ�سا�س ب�سياغة حما�رس يق�ل جمم�عها اأن ما يقرب من 100%من الناخبني �س�ت�ا بنعم!!.

داخل  ال�ستفتاء  نتائج  الإداريني �سكك يف  امل�س�ؤولني  الالم�س�ؤول من  الت�رسف  اإن هذا 

البالد وخارجها، ودعم قناعات كل من اأ�سبح متحفظا من اأية انتخابات يف بالدنا وخلق ج�ا 

�سلبيا بالن�سبة لتنفيذ قرارنا بامل�ساركة يف النتخابات اجلماعية.

ب بهذا الإحباط، بل �ساعفنا من جه�دنا لتنفيذ قرار امل�ساركة وحاولنا اأن  ولكننا مل ُن�سَ

ن�ستثمر ال�سلبيات الناجمة عن هذا ال�ستفتاء، يف �سغ�طها على الإدارة من خالل اللجنة 

من  الثالثة  املادة  تعديل  اإىل  ا�ستنادا  الل�ائح  ت�سحيح  اأجل  من  الإقليمية  واللجن  ال�طنية 

يطبق  مل  والذي  بالإجماع،  الن�اب  جمل�س  اعتمده  كان  الذي  اجلماعية  النتخابات  قان�ن 

يف ال�اقع، وكان مطلبنا اجل�هري وامل�رسوع يرمي اإىل فتح اآجال جديدة لت�سحيح الل�ائح 

النتخابية. 

ومل جتد احلك�مة اأية حجة مقنعة لالعرتا�س عليه. وكان خط مقاومتها الأخري يتلخ�س 

املطل�بة �سي�سكك يف  بالطريقة  الل�ائح النتخابية  النظر يف  اإعادة  »اإن  التايل:  يف العتبار 

�سحة ال�ستفتاء لدى الراأي العام الداخلي واخلارجي، لذا يرجى من اأحزاب املعار�سة، با�سم 

وطنيتها اأن ل تت�سبث مبطلبها!!

وللخروج من املاأزق، اقرتحت احلك�مة ت�سكيل جلنة بع�س�ية وزارتي العدل والداخلية 

للنظر يف عدد من امللفات املقدمة اأ�سا�سا من الحتاد ال�سرتاكي وحزب ال�ستقالل. 

مل مينع هذا احلل اجلزئي اأحزاب املعار�سة من عر�س اإ�سكالية الل�ائح النتخابية املغ�س��سة، 

يف كل اجتماعات اللجنة ال�طنية وتقدمي اأدلة على وج�د كميات من البطائق النتخابية يف 

ال�س�ق ال�سيا�سية واملطالبة باتخاذ تدابري لتطهري تلك الل�ائح.

اإذا كنا قد ح�سلنا من خالل اللجنة ال�طنية على بع�س املكا�سب، كتن�سيب »جلنة املراقبة« 

مف�سلة عن  من�س�رات  وا�ست�سدار  وال�سمعية  املرئية  الإعالم  اأجهزة  النتخابية يف  للحملة 

�سري عمليات مكاتب الت�س�يت والإعالن عن النتائج، فاإننا مل نتمكن ب�سبب م�اقف الأحزاب 

الإدارية املتحجرة اإىل �سيغ مر�سية فيما يخ�س ت�سكيل مكاتب الت�س�يت.

�شعار احلقيقة اأوال

لقد رفعنا منذ الي�م الأول حلملتنا النتخابية الأخرية، �سعار »احلقيقة اأول!« وكان لبد اأن 

نك�سف مكمن �سعفنا لتك�ن احلقيقة مبثابة مراآة �سافية تعك�س لنا حقيقة �س�رتنا واأو�ساعنا، 
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حتى نتبني �سعفنا ومكامن خللنا ون�ستخل�س العرب بالن�سبة مل�ستقبل حزبنا وملا ينتظره من 

معارك وحتديات.

ل ينكر اأحد منا، اأننا دخلنا املعركة متاأخرين، مرتددين ومت�سارعني يف عدد من الأقاليم 

اإ�ساعات مل نتمكن من دح�سها، واإذا  يف ال�قت الذي كانت حت�م ح�ل ت�سيرينا جلماعاتنا 

كانت الإح�سائيات الر�سمية قد �سجلت اأن الحتاد ال�سرتاكي ه� احلزب الذي ر�سح اأعلى 

املطل�ب  امل�ست�ى  كان�ا يف  مر�سحينا  اأن عم�م  ذلك  معنى  فلي�س  الرفيعة،  الأطر  ن�سبة من 

بذلنا جمه�دا  اأننا  املقررة، �سحيح  املعايري  املعركة يف جميع مراحلها وتت�فر فيهم  لك�سب 

كبريا لتغطية الدوائر القروية، باملقارنة مع انتخابات 1983، لكن ل ميكن حلزب عتيد كحزبنا، 

اأن يحتل املرتبة ما قبل الأخرية بالن�سبة لعدد مر�سحيه واأ�س�اته ومقاعده، وه� الأمر الذي 

�سكل مفاجاأة، بل خيبة بالن�سبة للراأي العام املتعاطف معنا والذي مل يكن يت�قع بتاتا هذا 

الرتتيب. 

التي  الأرقام  باأن  مقتنع�ن  اأننا  كما  الب�ادي  العمل يف  �سع�بة  على  متفق�ن جميعا  اإننا 

اأي ف�سل فيها، لكن ل ميكن فهم �سعف من�  اأرقام لي�س لها  تتباهى بها الأحزاب الأخرى 

حزبنا، طيلة العقد املن�رسم يف حني اأنه متكن من النبعاث والنت�سار يف ن�احي �سعبة بف�سل 

ن�ساط والتزام منا�سلينا يف تلك الن�احي. 

اإذا ما ا�ستعر�سنا الظروف التي مرت فيها حملتنا النتخابية، لبد اأن ن�سجل اأنها كانت 

اأن�سط يف املدن ال�سغرى. كما لبد لنا من اأن ن�سجل اأننا، با�ستثناء بع�س احلالت املحدودة، 

مل نتمكن من تنظيم جتمعات �سخمة على غرار تلك التي كان يعرفها احتادنا يف مثل هذه 

املنا�سبة، والتجمعات التي متكنا من تنظيمها، افتقرت اإىل ح�سن التنظيم وح�سن الإخراج.

اإن اأ�سباب كل هذه ال�سلبيات عديدة ومتن�عة، ومن املفيد ا�ستح�سارها وحتليلها، ويبقى 

ال�سبب الرئي�سي ه� �سعف تنظيمنا وعمق ال�رساعات يف �سف�فنا حتى اأدى الأمر اإىل حرمان 

احتاديني من اأ�س�ات احتادية. 

هناك اأ�سباب اأقل خط�رة، ولكنها اأثرت على فعالية حملتنا وعلى النتائج التي ح�سلنا 

العمل  اأ�ساليبنا يف  تط�ير  وعدم  املحلية  اخل�س��سيات  على  تركيزنا  عدم  بينها  من  عليها. 

اأن  من  بدل  ور�سيده  حزبهم  �سمعة  على  املر�سحني  الإخ�ان  من  العديد  َكَل  ِاتَّ والت�سال. 

يق�م�ا بجهد �سخ�سي للتعريف ب�سخ�سيتهم وبفعالية الطاقم املك�ن من �رسكائهم. يقال اأن 

مر�سحني من الأحزاب الإدارية اأو من الالمنتمني كان�ا اأكرث فعالية يف اعتمادهم على جلن 

امل�ساندة و�سباب احلي.
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 اأما �سبابنا، فقد تعباأ اأثناء احلملة النتخابية وكان دوره اأق�ى يف التجمعات ورفع ال�سعارات 

وتنظيم امل�سريات. هناك نقطة �سعف اأ�سا�سية يف تنظيمنا، مل نتغلب عليها بعد، وهي انعدام 

�سبكة الت�سال الن�سائية، حيث اأن كلنا يعلم الدور احلا�سم الذي تلعبه املراأة املغربية يف كل 

واأرباب  ال�سلطة  اأع�ان  عليه  يركز  الذي  الناخبة  الهياأة  ن�سف  ت�سكل  لك�نها  النتخابات، 

القطاع  لت�عية  الراهنة  املرحلة  يف  امل�ؤهلة  الأجهزة  هي  النقابية  املركزيات  اإن  امل�سالح. 

الن�س�ي، لأن املراأة تلتحق اأكرث فاأكرث ب�س�ق العمل، وباملنا�سبة، لبد اأن اأعرب عن اعتزازنا 

بف�ز 18 من اأخ�اتنا يف النتخابات اجلماعية، وبذلك احتل حزبنا املرتبة الأوىل بالن�سبة لعدد 

امل�ست�سارات.

كما  الإدارية  ال�سلطة  القرتاع؟ هل ت�رسفت  ي�م  ماذا ح�سل  املركزي:  ال�س�ؤال  وُطِرَح 

ت�رسفت �سنة 1983؟ هل التزمت بكل ما جاء يف التعليمات التي اعتمدتها اللجنة ال�طنية؟ 

هل قامت اللجن الإقليمية بالدور املن�ط بها؟.

اأن  اإمكاننا  كان  ولكن  الأ�سئلة،  هذه  كل  عن  مدققة  بكيفية  الإجابة  ال�سهل  من  لي�س 

ن�ستخل�س اأج�بة عامة على �س�ء ما ت��سلنا به من معل�مات.

كنا نتمنى اأن تنت�شر الدميقراطية

احلقيقة الأوىل التي مت و�سعها ن�سب اأعيننا هي اأننا مل نكن ننتظر من الإدارة اأن تنظم 

ما  كل  باحرتام  تلتزم  اأن  الإدارة  من  ننتظر  نكن  مل  بها.  ال�عد  �سبق  كما  نزيهة  انتخابات 

ا�ستعدادنا  مدى  على  بالأ�سا�س  اعتمادنا،  كان  ومن�س�راتها.  ومرا�سيمها  ق�انينها  دونته يف 

لإرغامها على احرتام تلك املقت�سيات، بف�سل تعبئتنا وح�س�رنا وقدرتنا على مناه�سة جميع 

املحاولت واملناورات الرامية اإىل تزوير الإرادة ال�سعبية، وبالفعل كلما كانت مقاومة وحترك 

فعال و�سم�د من طرف منا�سلينا كما ح�سل يف اأكادير وتارودانت والرباط على �سبيل املثال 

ل احل�رس، تراجعت الإدارة عن مراميها وتركت الأم�ر ت�سري �سريا �سبه عادي.

هذه املرة، متكن معظم املراقبني، ممثلي املر�سحني اأن ي�سطلع�ا مبهماتهم الرئي�سية، ول� اأنهم 

مل يتمكن�ا على العم�م من اإجبار روؤ�ساء املكاتب على التاأكد من ه�ية الناخبني، كما ه� وارد 

يف القان�ن ومف�سل يف املن�س�رات املعتمدة من طرف اللجنة ال�طنية، اإل اأن ما ح�سل يف 

عمالة عني ال�سبع، احلي املـحمدي مل يتكرر بنف�س الفظاعة يف باقي العمالت والأقاليم. اإن 

العامل اجلديد والفظيع والذي ظهر منذ مرحلة الت�سجيل على الل�ائح النتخابية ه� ظاهرة 

ا�ستعمال املال ل�رساء اأ�س�ات الناخبني وعلى روؤو�س الإ�سهاد. اإن امل�قف ال�سلبي الذي التزمته 
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ال�سلطات من هذه الأعمال املنافية لالأخالق والقان�ن، على ط�ل البالد وعر�سها، منذ بداية 

الت�سجيل اإىل الت�س�يت لفائدة مكاتب املجال�س املنتخبة، ل ميكن اإل اأن يحملها م�س�ؤولية 

الت�اط�ؤ ال�سلبي على اأقل تقدير. كنا نتمنى اأن تنت�رس الدميقراطية يف بالدنا لأول مرة، واأن 

تتمكن اأجيال ال�سباب من ممار�سة اأهم حق من حق�قها ال�سيا�سية، حتى ت�ساهم بحما�س يف 

تنمية بالدها عن طريق حل م�ساكلها املزمنة واإذا بنا نفاجاأ »باأو�سخ« عملية عرفتها بالدنا، 

التحالف امل�سلحي ال�ستغاليل لتدمري قيم امل�اطنة ال�رسيفة وتيئي�س  دبرها واأ�رسف عليها 

اأجيالنا ال�ساعدة.

على  مرات  عدة  النتخابات  يف  املال  ا�ستعمال  م�سكل  املعار�سة  اأحزاب  طرحت  لقد 

اللجنة ال�طنية واآخرها يف مطالبة احلك�مة باتخاذ تدابري يف هذا ال�ساأن، لقد ح�سلنا على 

وعد بتطبيق قان�ن »من اأين لك هذا« على امل�ست�سارين اجلدد وما زلنا نطالب بفتح حتقيق يف 

امل��س�ع.
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خ�شائر االحتاد يف االنتخابات وت�شخي�س االأعرا�س 

التي كانت م�سدر  الثمانية  بالن�سبة حلزبنا؟ فقدنا خم�سة من القالع  النتائج  ماذا كانت 

اإ�سعاعنا منذ 1983. ول�ل املكا�سب التي ح�سلنا عليها يف بع�س البلديات املت��سطة، وعدد 

ف�ز  عدم  ف�سلنا  من  ه�ن  ومما  مزعجا.  ف�سال  تكبدنا  لكنا  القروية،  اجلماعات  من  مت�ا�سع 

الأرقام، كان  اأ�س�اتهم ومقاعدهم. وبخ�س��س  بعدد  بينا رغم تف�قهم علينا  مناف�سينا ف�زا 

يتعني علينا اأن ندر�سها باإمعان واأن ن�ستخرج منها كل ما تت�سمنه من معاين ودللت. فاإذا 

قارنا مثال ما بني نتائجها �سنة 1983، ونتائجها يف 1992 جند اأن عدد املقاعد التي ح�سلنا 

اأول بالتزوير  83، وميكن تف�سري ذلك،  اأ�سعاف ما ح�سلنا عليه يف  عليها يكاد يك�ن ثالثة 

الذي كنا �سحيته يف 1983، وثانيا مب�ساعفة عدد املر�سحني الذين قدمناهم هذه املرة، ومهما 

كانت امل�سداقية التي ميكن اأن ن�ليها لالإح�سائيات الر�سمية، فمن ال�ا�سح اأن عدد ناخبي 

ما  اإذا  املن�رسمة،  �سن�ات  الت�سع  واملت�قع طيلة  املعق�ل  النم�  ي�سجل  ال�سرتاكي مل  الحتاد 

اأدخلنا يف عني العتبار النم� الدميغرايف وامتداد تغطيتنا للدوائر النتخابية الأخرية.

ال�ا�سع الذي يتمتع به حزبنا لدى  اأحرزنا عليها ل تتنا�سب والتعاطف  التي  النتائج  اإن 

اجلماهري ال�سعبية، كما ل ميكن اأن يك�ن باأي حال من الأح�ال، ح�سيلة جهاد اأكرث من ثلث 

قرن، جهاد من اأجل الدميقراطية والعدالة الجتماعية �سد الف�ساد والر�س�ة وا�ستغالل النف�ذ، 

جهاد واكبته ت�سحيات مريرة ون�سالت قا�سية اأثبتنا من خاللها وجاهة اختياراتنا وَحاَكْمَنا 

بف�سلها ال�سيا�سة التي اآلت باملغرب اإىل ما ه� عليه الي�م.

الالزمة  التدابري  ونتخذ  اأمرا�سنا  ن�سخ�س  واأن  اأنف�سنا  مع  وقفة  نقف  اأن  لنا  وكان، لبد 

لنا عليه من نتائج، ال�سلبية منها والإيجابية،  للعالج. احلقيقة املرة هي، اأننا امل�س�ؤول�ن عما ح�سَّ

يجب علينا اأن نعرتف بها واأن نتحمل م�س�ؤوليتها ول نحمل غرينا ما ح�سل لنا. 

هناك بالفعل اإيجابيات، يرجع الف�سل فيها اإىل كل املنا�سلني البارزين منهم واملجه�لني، 

الذين رغم كل هذه الظروف ال�سعبة التي اأ�رسنا اإليها، كان لهم عطاء مكثف ومت�ا�سل طيلة 

بنقدهم  للقيام  ي�ستعدوا  اأن  اأخطاأوا  اأو  الذين ق�رسوا  الإخ�ان  ودع�ة  القا�سية  املعركة  هذه 

الذاتي، بعد اأن انت�سبت املجال�س، وانتخبت مكاتبها، بع�سها يف ظروف غري م�رسفة، مما ي�ؤكد 

للراأي العام ال�سك�ك التي حت�م ح�ل هذه امل�ؤ�س�سات، يتعني علينا، اأكرث من اأي وقت م�سى، 

اأن نح�سن م�ست�سارينا �س�اء كان�ا م�س�ؤولني عن ت�سيري املجال�س اجلديدة اأو كان�ا ل ي�سكل�ن 
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اإل اأقلية فيها، وذلك بتنظيم عالقاتهم مع الأجهزة احلزبية، اأفقيا وعم�ديا، على اأ�س�س جديدة 

ووا�سحة. فبالإ�سافة اإىل �رسورة اإعادة النظر يف هيكلة جلنة امل�ؤ�س�سات واخت�سا�ساتها، فكر 

املكتب ال�سيا�سي يف تفرعها اإىل جلن جه�ية، ت�سهيال وتعميقا للت�ا�سل. 

اإن امل�ؤ�رسات التي انك�سفت اأثناء جتديد املجال�س اجلماعية ل تبعث على الرتياح وكانت 

تنبئ باملزيد من الف�ساد والتالعب باأم�ال وممتلكات اجلماعات على ح�ساب خدمات وم�سالح 

امل�اطنني، فبعد مناه�ستنا لتزوير انتخابات املجال�س، علينا اأن ن�سمر على �س�اعدنا ملقاومة 

مكاتب  بع�س  انتخاب  اأظهر  فلقد  م�سدره.  كان  كيفما  املجال�س  تلك  ت�سيري  يف  الف�ساد 

املجال�س اأن كل التناق�سات تنمحي اأمام التحالف �سد الحتاد ال�سرتاكي، مما يدل على اأن 

حزبنا ه� الق�ة ال�حيدة التي يخ�ساها النتفاعي�ن وال�ستغاللي�ن.

وكان من القرارات التي اتخذناها بال�سرتاك مع قيادة حزب ال�ستقالل، يف اإطار التن�سيق 

اأن  الدميقراطية،  الكتلة  م�ست�ى  وعلى  الثنائي  ال�سعيد  على  بيننا  القائم  ال�حدوي  والعمل 

ي�سكل امل�ست�سارون الحتادي�ن وال�ستقاللي�ن فريقا م�سرتكا يف كل جمل�س، �س�اء كان هذا 

الفريق م�س�ؤول عن ت�سيري اجلماعة اأو كان ي�سكل اأقلية يف ذلك املجل�س، كما قررنا اأن ت�زع 

امل�س�ؤوليات داخل هذا الفريق ح�سب وزن كل حزب. الرئا�سة للحزب الذي له اأكرب عدد من 

امل�ست�سارين. وت�زيع نيابات الرئي�س بني احلزبني ح�سب كل حالة. 

و1983   1976 انتخابات  بعد  منها  عانينا  التي  للنك�سات  حدا  �سي�سع  القرار،  هذا  اإن 

اأن  اأملنا  ولل�رساع الط�يل بني احلزبني الذي مل يكن دائما يف م�سالح من� جماعاتنا. وكان 

ت�سفر هذه التجربة اجلديدة عن انطالق دينامية ق�ية ت�ساعف من فعالية املعار�سة الدميقراطية 

على ال�سعيدين املحلي وال�طني.

اإ�شرار على عدم احرتام قواعد اللعب

واإذا كان مراقب� احلياة ال�سيا�سة يف بالدنا مل يعريوا هذا احلدث ما ي�ستحقه من اهتمام، 

ولأن  اجلماعية،  املجال�س  معظم  ت�سكيل  طبعت  التي  الف�سيف�سائية  الظاهرة  ب�سبب  فلرمبا 

بع�س العنا�رس ال�ستقاللية مل تن�سبط لهذا القرار، فعلى منا�سلينا اأن ي�ست�عب�ا وي�ستعدوا 

لي�ستخل�س�ا منه كل الع�اقب ال�سيا�سية الإيجابية، وخ�س��سا بالن�سبة للمعارك التي تنتظرنا 

وعلى راأ�سها معركة النتخابات الت�رسيعية.

امل�ست�سارين  لأن  اجلماعية،  النتخابات  مع  فعال  وانطلقت  املعركة  هذه  طب�ل    دقت 

اجلماعيني هم امل�سارك�ن الأ�سا�سي�ن يف انتخاب ثلث جمل�س الن�اب، وكان علينا اأن ندخل 
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يف ح�ساباتنا اأن العدد املرتفع من املقاعد الذي »غنمته« الأحزاب الإدارية، يجعلها الآن متتلك 

ح�سة ل تقل عن اأغلبية ثلث مقاعد املجل�س )جمل�س الن�اب املقبل(، الأمر الذي �سيجعل 

احل�س�ل على اأغلبية اأع�ساء املجل�س يف متناولها. 

من ال�ا�سح اأن هذا ال��سع كان يفر�س على املعار�سة اأن تدخل املعركة متكتلة برت�سيحات 

م�سرتكة، وعلى اأ�سا�س برنامج �سيا�سي م�سرتك. اإن الإعداد لهذه املعركة، الأوىل من ن�عها 

يف تاريخ حزبنا وبالدنا، كان يتطلب عمال مكثفا على م�ست�ى تنظيماتنا احلزبية املعنية، كما 

يتطلب جهدا م�ازيا يف �سكل ح�ار معمق وتفاو�س حازم وبناء مع حلفائنا، مع كل حلفائنا 

املعنيني يف الكتلة الدميقراطية. 

اإّن ما ك�سفت عنه النتخابات اجلماعية من خماطر تهدد م�ؤ�س�ساتنا وجمتمعنا، بالإ�سافة 

اإىل ما ه� مطروح على بالدنا من م�ساكل ع�ي�سة وحتديات م�سريية، كل ذلك كان يفر�س 

علينا اأن نلبي نداء ال�طن.

لقد تبل�ر يف ال�سنتني املن�رسمتني ت�افق وطني ح�ل احلقيقة التالية: »ل خمرج لبالدنا 

من ماأزقها اإل اإذا ت�فرت على جهاز تنفيذي فاعل منبثق ومراقب من جمل�س ذي م�سداقية 

�سيا�سية واخت�سا�سات حقيقية«.

اإن التعديالت الد�ست�رية التي دخلت حيز التنفيذ، ت�سمح بقيام هذه املعادلة، اإذا خل�ست 

املعركة  بخ��س  حتقيقها  على  جهتنا  من  نعمل  اأن  علينا  وكان  اجله�د.  وتظافرت  النيات 

الت�رسيعية بحزم وعزم، م�سرت�سدين مبا تراكم لدينا من جتارب، البعيدة منها والقريبة.

هناك حتفظ ل ميكن للمرء اإل اأن يتفهمه، وه� اأن ق�اعد اللعبة غري م�سم�ن احرتامها من 

طرف امل�س�ؤولني عن حمايتها، كما اأثبتت ذلك التجارب ال�سابقة. اإل اأن نف�س تلك التجارب 

كانت ت�ؤكد اأنه يف الإمكان مناه�سة التزوير واحلد من التزييف اإذا ما ح�سلت حتركات على 

عدد من الثغرات ولزالت هناك ممار�سات مل نتمكن من التغلب عليها، وكان يجب اأن ن�ا�سل 

الن�سال واملقاومة يف هذا الباب حتى تتح�سن ظروف القرتاع يف جميع مراحلها. 

واأجهزة  الفرعية  وجلانها  ال�طنية  اللجنة  �سعيد  على  بذل  الذي  اجلهد  اأن  نعترب  ل  اإننا 

الإعالم كان بدون جدوى، �سحيح اإن مناه�سة التزوير ل تتم ل ب�عد ول بت�رسيح ول بقرار، 

ال�طني،  نتيجة ت�سل�سل معارك متالحقة على خمتلف الأ�سعدة وعلى جمم�ع الرتاب  اإنها 

املنا�سلني  اأي�سا على �سالبة  تت�قف  امل�اطن و�سل�كاته،  تربية  اأي�سا على مدى  تت�قف  اإنها 
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ذات  قان�نية  اأو  د�ست�رية  هياأة  وج�د  على  احلقيقة  ويف  النهاية  يف  تت�قف  اإنها  وجراأتهم، 

تك�ين م�ستقل عن الإدارة مهمتها حماية تطبيق القان�ن النتخابي من كل التجاوزات كيفما 

كان م�سدرها.

اأ�سبحت مثل هذه الهياأة م�ج�دة حتى يف الدول العريقة يف ممار�سة الدميقراطية كفرن�سا 

التزوير  من  عانت  والتي  بالدميقراطية  العهد  احلديثة  الدول  يف  انت�رست  كما  واإ�سبانيا، 

والتع�سف الإداري، كرتكيا والربازيل وغريهما من دول اأمريكا الالتينية. كانت مذكرة الكتلة 

الدميقراطية ح�ل الإ�سالح الد�ست�ري، ت�سمنت اقرتاحا حمددا يف هذا ال�ساأن.

انتخابية  ا�ست�سارة  اأية  ت�ستقيم  لن  بدون حلها،  والتي  اعرت�ستنا،  التي  امل�ساكل  وكانت 

ال�س�ق  يف  املت�فرة  امل�رسوعة  غري  البطائق  بكمية  تتعلق  الأوىل  م�سكلتني:  يف  تتلخ�س 

ال�سيا�سية، نتيجة التالعب الذي �ساب عمليات الت�سجيل يف الل�ائح النتخابية، يف �سهري 

ي�لي�ز وغ�ست، والثانية تتعلق برتكيبة مكاتب الت�س�يت التي لزالت خا�سعة لإرادة رجال 

ال�طنية لإيجاد حل  اللجنة  املعركة داخل  ا�ستئناف  اإذن ه�  املطروح علينا،  ال�سلطة. وكان 

يخفف على الأقل من الأخطار املرتتبة عن هاتني الإ�سكاليتني.
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�شعوبة االإ�شالح

ال�سنة  بداية  ال�سعبة، ففي  بالعديد من الأحداث والمتحانات  َحْبلى   1992 كانت �سنة 

الن�سال  ومهند�س  دربي  ورفيق  اأخي  الله  عف�  اإىل  انتقل   ،1992 يناير   8 ي�م  وبال�سبط 

الدميقراطي عبد الرحيم ب�عبيد، وقد حملني اإخ�اين واأخ�اتي يف الحتاد ال�سرتاكي للق�ات 

ال�سعبية، مهمة خالفته على راأ�س الحتاد، يف ال�قت الذي كانت فيه اأو�ساعي ال�سحية حتتم 

علي اخلل�د اإىل التقاعد وعدم الإجهاد.

ال�ستفتاء  منها  ال�ستحقاقات،  من  العديد  �ستليها  التي  وال�سنة  ال�سنة  هذه  و�سهدت 

على الد�ست�ر اجلديد والنتخابات املحلية البلدية والقروية، ثم النتخابات الت�رسيعية على 

مرحلتني، ثلثي جمل�س الن�اب بالنتخاب املبا�رس، والثلث املنتقى بالنتخاب غرياملبا�رس.

لقد تطرقت فيما �سبق للم�اقف املعرب عنها اأثناء كل هذه ال�ستحقاقات من حيث حتليل 

هذه  اإف�ساد  يف  الإدارة  دور  اأي�سا  تناولت  كما  الحتاد.  حزب  عليها  ح�سل  التي  النتائج 

التزوير، وت�س�يه  للدميقراطية يف بالدنا، من خالل عمليات  �سليم  لبناء  ال�رسورية  الأ�س�س 

الإرادة ال�سعبية، والدور الذي لعبته جي�ب املقاومة يف ن�سف كل حماولة ت�ستهدف النتقال 

اإىل احرتام راأي امل�اطن  اأن ملك البالد دعا يف العديد من اخلطب  بالرغم من  الدميقراطي، 

للتعبري بكل حرية يف اختيار من ميثله.

برزت من جهة اأخرى، النزعة الذاتية وامل�سلحة ال�سخ�سية لدى جمم�عة من العنا�رس 

بنف�س  النتخابية  املعارك  خ��س  ع��س  وراءها،  بالرك�س  البع�س  وان�سغل  حزبنا،  داخل 

الروح الن�سالية الحتادية التي تع�دنا عليها، بنكران للذات وتف�سيل امل�سلحة العامة ف�ق 

اأية م�سلحة اأخرى.

بذلت جمه�دا كبريا من اأجل التفاق على املر�سح امل�سرتك بني مك�نات الكتلة الدميقراطية 

اخلم�س: الحتاد ال�سرتاكي وحزب ال�ستقالل والحتاد ال�طني وحزب التقدم وال�سرتاكية 

ومنظمة العمل، ومل نتمكن لالأ�سف من ال��س�ل اإىل اتفاق ي�سمل املك�نات اخلم�س للكتلة 

الدمي�قراطية، رغم اجله�د والتنازلت املبذولة.

رغم  امل�سرتك،  املر�سح  اإىل  ال�ستقالل  حزب  يف  اإخ�اننا  مع  ت��سلنا  اأي�سا،  وب�سع�بة 

بالرت�سيح، واأذكر ال�رساع  املنا�سلني من كال الطرفني بالنفراد  اأق�ل  ت�سبث املر�سحني، ول 
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الذي حدث يف فا�س يف تر�سيح من ن�سيب الحتاد ال�سرتاكي، وت�سبث الإخ�ة يف حزب 

ال�ستقالل به. وقررُت التنازل لهم �رسيطة تر�سيح عن�رس ن�س�ي يف هذه الدائرة، واأن نتجند 

جميعا لإجناحها، وقد كان من ن�سيب ال�سيدة �سمريي�س بناين بينما جنحت يف مدينة الدار 

البي�ساء الأخت بديعة ال�سقلي عن الحتاد ال�سرتاكي حيث �سيلج العن�رس الن�س�ي لأول 

مرة للربملان املغربي.
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مبعوث امللك

يف  الأ�س�ات  ل�رساء  الأم�ال  وا�ستعمال  تزوير  من  ال�ستحقاقات  هذه  �ساب  ما  رغم 

وا�سحة النهار وعلى مراأى وم�سمع ال�سلطات دون اأن حترك �ساكنا، رغم كل هذا، اأ�سفرت 

الن�اب ب�ا�سطة القرتاع املبا�رسة، عن احتالل الحتاد  اأع�ساء جمل�س  نتائج انتخاب ثلثي 

ال�سرتاكي للمرتبة الأوىل ب 42 ع�س�ا وجاء حزب ال�ستقالل ثانيا ب 38 ع�س�ا اأي ما 

جمم�عه 90 مقعدا.

بعد النتخابات غري املبا�رسة لتحديد الثلث املتبقي ملجل�س الن�اب، والذي يتم انتخابهم 

املرتبة  يحتل  كان  الذي  الإداري  احلزب  فاإن  املهنية،  والغرف  اجلماعية  املجال�س  طرف  من 

الحتاد  تراجع  حني  يف  مقعدا،   60 ب  الأوىل  املرتبة  يحتل  اأ�سبح  نائبا،   27 ب  اخلام�سة 

ال�سرتاكي اإىل املرتبة اخلام�سة.

ق�سينا اأياما وليال يف عقد العديد من الجتماعات مع خمتلف ال�سلطات، من اأجل و�سع 

م�ساطر واآليات تتك�ن من جلان لل�سهر على �سالمة النتخابات وحمايتها من الغ�س والتزوير، 

 عليها يف اخلطب 
ْ
ر ال�سادرة يف هذا الجتاه والُمَعبِّ امللكية  التعليمات  بتنفيذ  والتزام اجلميع 

امللكية.

عندما حان وقت النتخابات، كان مبثابة امتحان للن�ايا، فات�سح كاأن �سيئا مل يتغري، وعادت 

حليمة اإىل عادتها القدمية، فت�رسفت كل ال�سلطات، مبا فيها اأم ال�زارات بتجاهل الت�جيهات 

امللكية، ومل يعد اأمامي اإل اأن اأعرب عن غ�سبي و�سخطي، واأعلن نفاذ �سربي، اأمام هذا امل�سهد 

من  ا�ستقالتي  تقدمي  حينئذ  فقررت  والعباد.  البالد  مب�ستقبل  والعابئ  والالم�س�ؤول،  الغريب 

الكتابة العامة لالحتاد ال�سرتاكي والذهاب اإىل »كان« بفرن�سا، احتجاجا على كل ما جرى. 

اخلا�س  مب�ست�ساره  ال�ستقالة  تاريخ  من  �سه�ر  قبل  بعث  اأن  �سبق  اجلاللة  �ساحب  اأن  رغم 

ال�سيد ادري�س ال�سالوي، الذي اأبلغني اأن جاللته يف اإطار الت�جهات اجلديدة لر�سم م�ستقبل 

البالد بدخ�ل القرن ال�احد والع�رسين، واإمتام امل�سل�سل الدميقراطي وفتح باب التناوب اأمام 

املعار�سة لت�ساهم يف ت�سيري ال�ساأن العام. اأخربين مبع�ث جاللة امللك باأنه يريدين، �سخ�سيا 

لتحمل م�س�ؤولية ال�زارة الأوىل وتد�سني العهد اجلديد، فطلبت منه اأن ي�سكر �ساحب اجلاللة 

على هذا الت�جه ال�سليم، اأما فيما يخ�سني �سخ�سيا، فرج�ته اأن يبلغه اأن و�سعيتي ال�سحية 

لن  العادة،  امل�س�ؤولية. لكن حزبنا، كما جرت  بتحمل مثل هذه  الإطالق  ت�سمح يل على  ل 

يرتدد يف تلبية اأية دع�ة فيها امل�سلحة العليا لبالدنا. وبعد فرتة، جاءين نف�س املبع�ث، بج�اب 

امللك: »يق�ل لك جاللة امللك، ه� اأي�سا مري�س، وهذا قدرنا اأن نتقا�سم معا نحن املر�سى عبء 

هذه امل�س�ؤولية«.
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ا�شتقالة االحتجاج

اإىل   1993 19 �ستنرب  » قمت بتقدمي ا�ستقالتي من م�س�ؤولية الكاتب الأول للحزب ي�م 

املكتب ال�سيا�سي لالحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية. ولتجنب كل تاأويل من �ساأنه ال�ساءة 

اإىل ال�سري احل�سن حلزبي تركت لإخ�اتي يف املكتب ال�سيا�سي �سالحية اإعالن اخلرب وتف�سريه 

اأع�ساء  ملجم�ع  التاأكيد  اأريد  يل،  بالن�سبة  م�ؤملة  اجلد  الظروف  هذه  ويف  احلال.  اقت�سى  اإن 

اأ�رستي ال�سيا�سية على عطفي وت�سامني« 

يف الأيام الأوىل ل�ستقالتي اأر�سل اإيل امللك احل�سن الثاين م�ست�ساره ال�سيد حممد ع�اد، 

يف حماولة لإقناعي الرتاجع عن القرار الذي اتخذته.

اإىل الربتغال، وه� يدرك مدى  ا�ستقالتي، قيام امللك بزيارة ر�سمية  �سادف تاريخ تقدمي 

ال�سداقة التي تربطني بالرئي�س الربتغايل »ماري� �س�اري�س«، وطلب منه الت�سال بي لتليني 

م�قفي. هذا بالإ�سافة اإىل العديد من ال�ف�د من داخل احلزب وخارجه، �سيا�سي�ن ونقابي�ن 

ومن خمتلف الهيئات والقطاعات املختلفة وحمام�ن واأدباء ومهند�س�ن وممثل� املجتمع املدين، 

عربوا عن ت�سامنهم ورغبتهم يف الع�دة عن ال�ستقالة.

اإمتام  اأنني غادرت املغرب دون  َفْتُه لدي هذه ال�ستقالة، ه�  َخلَّ ال�حيد الذي  الندم  لكن 

املهمة التي بداأتها من اأجل ع�دة الفقيه حممد الب�رسي اإىل اأر�س ال�طن.

جاءين اجلرنال عبد احلق القادري، مدير ال�ستخبارات اخلارجية، مبع�ثا من طرف جاللة 

امللك، واأخربين اأن الفقيه حممد الب�رسي يف ال�سن�ات الأخرية يربط عالقات مع �سفرائنا يف 

بع�س الع�ا�سم كالقاهرة وبغداد، ويت�ساءل جاللته اإن كانت لديه رغبة يف الع�دة اإىل اأر�س 

ال�طن، فنحن على ا�ستعداد للرتحيب به.

اأخي الفقيه حممد الب�رسي، وبداأت  كانت هذه منا�سبة �سانحة ل��سع حد لغربة العزيز 

يف ربط الت�سال به، دون اأن اأمتكن من ح�سم امل��س�ع. غري اأن ع�دة الفقيه اإىل املغرب كان 

�سمن العنا�رس التي لعبت دورا حا�سما يف رج�عي اإىل املغرب فيما بعد.

ْيُت دع�ة من ملتقى اجلالية املغربية باأوربا، حل�س�ر ندوة »الختفاء  يف نهاية يناير 1994، تلقَّ

الق�رسي باملغرب«، التي انعقدت مبدينة »اأميان« ب�سمال فرن�سا. اعتذرت عن احل�س�ر واأر�سلت 

اإليهم كلمة ح�ل الختفاء الق�رسي يف املغرب، و�رسورة و�سع حد لكل النتهاكات التي مت�س 
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حق�ق الإن�سان، والتزام الدولة املغربية واحرتامها ملقت�سيات العه�د وال�سك�ك الدولية يف 

جمال حق�ق الإن�سان. 

باإطالق  العام  العف�  عن  امللك  اأعلن جاللة  ال�سباب،  عيد  مبنا�سبة   1994 ي�لي�ز   9 ويف 

�رساح كل املعتقلني ال�سيا�سيني وع�دة املنفيني، وبهذه املنا�سبة اأر�سلت تهنئة ن�رستها جريدة 

»الحتاد ال�سرتاكي«، اأ�سيد فيه بالقرار التاريخي واعتربته ي�ما اأغر بالن�سبة لل�سعب املغربي.  

بيان املكتب ال�شيا�شي

خلف م�قف الأخ عبد الرحمان الي��سفي الكاتب الأول لالحتاد ال�سرتاكي القا�سي بتخليه 

والأو�ساط  ال�سيا�سية  املحافل  جميع  يف  وا�سعا  اهتماما  للحزب  الأوىل  الكتابة  مهمة  عن 

العديد من و�سائل الإعالم  الذي رددته  احلزبية الحتادية وغري الحتادية. ومنذ ذي�ع اخلرب 

والت�سالت باجلريدة ومبقر احلزب ل تنقطع ا�ستف�سارا عن امل�قف واأ�سبابه ومغزاه. ومع اأن 

وطنية  وجرائد  احلزب  �سحافة  املن�س�ر يف  البالغ  من خالل  ال��س�ح،  كل  وا�سح  امل�قف 

قفزت  ال�سرتاكي  لالحتاد  الدفني  بعدائها  املعروفة  الإعالمية  ال��سائل  بع�س  اأن  اإل  اأخرى 

عن الأ�سباب ومغزى امل�قف، وحاولت اإعطاءه تاأويال اأبعد ما يك�ن عن احلقيقة. وال�اقع اأن 

الأخ عبد الرحمان قدم ا�ستقالته من الكتابة الأوىل للحزب يف الجتماع الذي عقده املكتب 

ال�سيا�سي ي�م 19 �ستنرب، احتجاجا منه على الت�س�يه الذي حلق م�سل�سل الإ�سالح ال�سيا�سي 

والعمليات النتخابية منذ اأكت�بر 92.

وقد تفهم املكتب ال�سيا�سي بتقديرات اعتبارات م�قف الأخ الكاتب الأول، اإل اأنه رف�س 

باإجماع قب�ل ال�ستقالة ومت�سك بالأخ الي��سفي كاتبا اأول للحزب. ولأن الأخ عبد الرحمان 

فقد ظل يح�رس  ال�سيا�سي  املكتب  ولي�س عن ع�س�ية  الأوىل  الكتابة  �س�ى عن  يتخل  مل 

الجتماعات التي عقدها املكتب ال�سيا�سي اإىل حني �سفره اإىل اخلارج ي�م الأحد 26 �ستنرب، 

وقد علمنا من اأو�ساط املكتب ال�سيا�سي اأن هذا الأخري حدد م�عد اجتماع اللجنة املركزية 

وجدول اأعمالها وحمت�ى التقرير الذي �سيعر�س عليها بح�س�ر الأخ عبد الرحمان الي��سفي 

ومب�ساركته وباتفاق معه وذلك قبل �سفره. ومن املحتمل جدا اأن يتطرق عر�س املكتب ال�سيا�سي 

اإىل الأ�سباب ال�سيا�سية التي حملت الأخ عبد الرحمان على م�قفه وهي اأ�سباب ذات طبيعة 

�سيا�سية احتجاجية ولي�ست تعبريا عن اأية اأزمة تنظيمية م�ج�دة داخل الحتاد ال�سرتاكي، 

كما ادعت اإحدى اجلرائد اخل�رساء.
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لقاءات الكتلة يف باري�س

ثم جاءت اللقاءات يف اإطار الكتلة، التي كانت تعقد مبنزل اأخ�نا عبا�س ب�درقة بباري�س 

بال�سبط مبنطقة » فانف« VANVES ومنذ الجتماع الأول اأكدت لهم اأنني قدمت ال�ستقالة 

با�سمكم جميعا. لأن ما حدث يف النتخابات غري املبا�رسة لثلث اأع�ساء جمل�س الن�اب من 

انتخابات  اأجل حتقيق  من  بدلناه ككتلة  الذي  اجلبار  املجه�د  لكل  تزوير وغ�س، ه��رسب 

نزيهة من �ساأنها فتح الطريق اأمام دميقراطية حقيقية، فع��س القتداء باملمار�سات الف�سلى، 

مت الت�سبث بالعادات ال�سيئة التي ت�س�ه وجه بالدنا. وقد دعمت بدون حتفظ دخ�ل اأحزاب 

الكتلة يف تك�ين حك�مة تناوب، التي مما ل�سك فيه �َسُت�ْسهُم يف و�سع حد لعمليات الغ�س 

وتزوير اإرادة الناخب.

كان يح�رس هذه اللقاءات كل من الأ�ساتذة احممد ب��ستة وحممد بن �سعيد اأيت اإيدر، 

وحممد اليازغي وحممد الم�ي والفقيه حممد الب�رسي بالإ�سافة اإىل الأخ�ين حممد باهي 

وب�درقة. وهذه منا�سبة لالإجابة على �س�ؤال طرح علي عدة مرات من بع�سهم، ونقلته وقتها 

يُفَها ب�درقة، وكان اجل�اب مايلي: اإىل من�سق هذه الجتماعات وُم�ْسَت�سِ

قبل عقد اللقاء الأول ات�سل احممد ب��ستة  بب�درقة، وطلب منه عقد لقاء مع الفقيه حممد 

الب�رسي، وبالفعل دعاهم �سي احممد ب��ستة لتناول الغذاء باأحد املطاعم، الذي كان يرتاده يف 

الأربعينيات من القرن املا�سي عندما كان يتابع درا�سته بباري�س، وه� غري بعيد عن »بانتي�ن« 

PANTHEON باحلي الالتيني.

طبعا ت�سعب احلديث ح�ل الأو�ساع ال�سيا�سية يف املغرب ويف املنطقة، ولكن كان اأ�سا�س 

اللقاء ه� التعاون جميعا من اأجل اإقناع الي��سفي بالع�دة ملمار�سة مهامه ال�سيا�سية يف اإطار 

الكتلة الدميقراطية، لأن جاللة امللك لديه رغبة يف ربح ال�قت، ويبدو اأن ح�س�ر الفقيه كان 

الي��سفي.  الرحمان  وعبد  الب�رسي  الفقيه  بني  املتبادل  والحرتام  ال�طيدة  العالقة  باب  من 

والنقطة الثانية التي اأثريت ه� مكان هادئ ي�سمح للنقا�س خارج �سالت املطاعم، واقرتح 

الفقيه الب�رسي اأن يك�ن مبنزل ب�درقة. 
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العدول عن اال�شتقالة .. والطريق اىل التناوب   

انفراجا داخل  الثاين،  امللك املرح�م احل�سن  اأ�سدره جاللة  الذي  العام  العف�  خلق قرار 

بالن�سبة للمنفيني  اإطالق املعتقلني ال�سيا�سيني، وحل م�ساكل اجل�ازات  املجتمع املغربي، بعد 

والالجئني يف اخلارج، وح�سل الفقيه الب�رسي يف اإطار مبادرة جتمع املنفيني املغاربة باخلارج 

ه� اأي�سا على ج�از �سفره املغربي، مبا�رسة من طرف ال�سفري املغربي بباري�س الدكت�ر حممد 

برادة ولي�س من طرف القن�سلية كما جرت العادة. فتم عقد بع�س اللقاءات مع عنا�رس حزبية 

الب�رسي  بالفقيه  التقيت  الدميقراطي، حيث  للن�سال  �سفحة جديدة  وفتح  الع�دة  لتح�سري 

بباري�س ومت التفاق اأن يلتحق ه� اأي�سا باأر�س ال�طن بع�س م�سي �ستة اأ�سهر من دخ�يل.

ذكرته ب�سابقة بيننا عند اعتقال عبد الرحيم ب�عبيد �سنة 1981 اإثر امل�قف الذي اتخذه 

�سد قب�ل ال�ستفتاء يف اأقاليما اجلن�بية، فاتفقنا اأن ن�ستغل هذا احلدث وندخل جميعا لدعم 

م�قف زعيم الحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية اأخ�نا عبد الرحيم ب�عبيد، ولكن يف ال�سباح 

هاتفني واعتذر عن الدخ�ل.

ى بالتزامه حني عاد ي�م 10 ي�نيه 1995، وكان اآخر عمل قام به قبل اأن يلتحق  هذه املرة وفَّ

اإبراهيم ب�عرام الذي قامت  باملطار، ه� ح�س�ر الذكرى الربعينية لغتيال امل�اطن املغربي 

عنا�رس من حزب اجلبهة ال�طنية اليميني املتطرف الفرن�سي باإلقائه يف نهر »ال�سني« و�سط 

باري�س ي�م فاحت ماي 1995. وقد نظم املكتب ال�سيا�سي لالحتاد ال�سرتاكي ا�ستقبال �سعبيا 

كبريا يليق بالفقيه الب�رسي، ح�رسته جم�ع من املنا�سلني وقادة املقاومة وجي�س التحرير 

وممثل�ا الأحزاب ال�طنية واملجتمع املدين.

التي   ،1955 غ�ست   20 اأحداث  على  �سنة  اأربعني  مرور  ذكرى  تنظيم  احلزب  يف  قررنا 

نظمتها حينها املقاومة املغربية بتن�سيق مع جبهة التحرير اجلزائرية، يف اطار العمل امل�سرتك 

�سد ال�ستعمار الفرن�سي يف كال البلدين، وذلك تخليدا للذكرى الثانية لنفي امللك مـحمد 

اخلام�س، حيث اندلعت مظاهرات �ساخبة يف كل من خريبكة وواد زم واخلمي�سات وغريها 

يف املغرب، كما ه� احلال يف عدة مناطق جزائرية كانت اأق�اها انتفا�سة مدينة �سكيكيدة التي 

ذهب �سحيتها ع�رسات من ال�سحايا.

اأمام جتمع جماهريي  اإحياء هذه الذكرى باملدينة العمالية املغربية، مدينة خريبكة،  تقرر 

حا�سد، واألقيت كلمة يف هذا التجمع، من �سمن ما قلت فيها: »اإننا على ا�ستعداد ملناق�سة مفه�م 

�سناديق  حترر  ان  �رسيطة  املغربية،  ال�سيا�سية  الأحزاب  لكل  كمظلة  ال�سعبية«  »امل�رسوعية 
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القرتاع من تالعب املتالعبني وف�ساد املهربني، وهي دع�ة اإىل اإرادة �سجاعة يف التغيري، اإرادة 

وقد  وَحْتِميَاِتِه«..  مب�ستجداته  والع�رسين  ال�احد  القرن  اأب�اب  اأننا على  العتبار،  بعني  تاأخذ 

بلغني فيما بعد اأن جاللة امللك تتبع اأط�ار هذا املهرجان كاملة.

م�ساء نف�س الي�م األقى جاللة امللك رحمه الله، على عادته يف ذكرى ي�م 20 غ�ست، ذكرى 

ا�ستفتاء على د�ست�ر جديد، و�سيتم  اأنه �سيتم تنظيم  فيه  اأعلن  امللك وال�سعب، خطابا  ث�رة 

ال�ستماع اإىل كل الأطراف.

مذكرة الكتلة وتهمة تغيري نظام احلكم

اإىل  1996 مذكرة  اأبريل  الدميقراطية يف  الكتلة  فيه  انطلق م�سل�سل جديد قدمت  هكذا 

جاللة امللك تت�سمن مطالبها والتعديالت املقرتحة للد�ست�ر اجلديد. غري اأنه ف�جئنا باإرجاع 

هذه املذكرة من طرف الدي�ان امللكي بحجة اأنها حتاول تغيري النظام ولي�س تقدمي اإ�سالحات. 

ومن �سمن هذه املطالب التي عربت عنها الكتلة:

اأن احلك�مة املعنية من طرف جاللة امللك ت�ستمد ق�تها من الأغلبية الربملانية.

تق�ية مركز ال�زير الأول ومنحه القدرة على اإجناز الإ�سالحات.

اأن يتقدم ال�زير الأول املعني من طرف جاللة امللك اإىل الربملان ليعر�س عليه الربنامج 

احلك�مي واعتماده من طرف الأغلبية.

بالن�سبة للربملان طالبنا باإلغاء الثلث الذي ُيْنتخب بالقرتاع غري املبا�رس.

بالن�سبة حلق�ق الإن�سان طالبنا اأن ين�س الد�ست�ر على حظر التعذيب وعلى امل�ساواة بني 

الرجل واملراأة... اإلخ.

هذه هي بع�س املطالب التي اعتربها بع�س جي�ب املقاومة ومناه�سة اأية خط�ة للتغيري 

امل�ؤ�س�سات  على  تعديالت  اإدخال  ولي�س  النظام  لتغيري  حماولة  اأنها  الأمام،  اإىل  والتقدم 

الد�ست�رية وكل هذه املطالب وغريها مت اإدماجها يف الد�ست�ر اجلديد ل�سنة 2011.

ال�سرتاكي  الحتاد  اتخذ  ال�ستفتاء،  على   1996 الد�ست�ر  م�رسوع  عر�س  عند  املهم، 

باعتباره خط�ة  تاأ�سي�سه ليق�ل »نعم« للد�ست�ر اجلديد،  ال�سعبية قرارا تاريخيا منذ  للق�ات 

نح� ما ه� اأكمل، نظرا لظروف العف� والنفراج ال�سيا�سي، باإلغاء العديد من الق�انني املجحفة 

كقان�ن 1935 كل من �ساأنه.
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االإعالن عن مذكرة الكتلة الدميقراطية  

ا�ستمرت اأحزاب الكتلة الدميقراطية يف اإعداد نف�سها للم�ساورات املعلنة ب�ساأن الإ�سالحات 

الد�ست�رية وال�سيا�سية، وذلك بدرا�سة امل�اد املحتمل اأن تك�ن م��س�ع التعديالت الد�ست�رية 

مع الأخذ يف عني العتبار ما �سيرتتب عنها من اآثار على الآليات الد�ست�رية الأ�سا�سية، حتى 

ت�سبح هذه الأخرية قادرة على معاجلة الإ�سكاليات الكربى التي تعاين منها بالدنا.

اأدى اجتهاد  الت�ساور  بالتايل، ا�ستلهاما من �س�ابق معروفة، وت�سهيال لنطالق م�سل�سل 

اإىل �سياغة مذكرة يف هذا ال�ساأن، رفعناها اإىل جاللة  الكتلة الدميقراطية، بطريقة جماعية، 

امللك ي�م 25 اأبريل 1996، وكان قد اأحيط اأع�ساء اللجنة املركزية علما مب�سم�ن تلك املذكرة 

يف ال�قت املنا�سب كما مت ن�رسها للعم�م بعد اأزيد من 40 ي�ما مرت على تقدميها، اأي ي�م 7 

ي�ني� 1996.

واإذا كانت الكتلة الدميقراطية قد احرتمت اأ�س�ل اللياقة بعد ت�سليم املذكرة، فاإنها ف�جئت 

فح�اها  ونقد  مبادرتنا  انتقاد  منها  الهدف  كان  الإعالم،  و�سائل  بع�س  يف  مباغتة  بحملة 

واتهام اأ�سحابها بالتطاول على ال�سالحيات الد�ست�رية للملك، وذلك اعتمادا على ن�س اأحد 

امل�ساريع التمهيدية للمذكرة، كانت قد متكنت تلك الأجهزة من احل�س�ل عليه. 

لكننا �سجلنا بعد ذلك �سدور ردود فعل حمرتمة، انبثقت عن املجتمع املدين. فمنها من 

عرب عن تاأييده وارتياحه مل�قفنا، ومنها ما اعترب اأننا مل نذهب اإىل احلد املطل�ب، كما �سجلت 

بع�س ال�سخ�سيات حتفظاتها ح�ل بع�س الفقرات من ال�ثيقة.

اإنني اأعترب جمم�ع هذا النقا�س، مهما كانت دوافع ون�ايا بع�س امل�ساركني فيه، اإيجابيا، 

بحق  نعتربها  التي  الد�ست�رية،  لالإ�سكالية  بالن�سبة  ال�طني  العام  الراأي  ت�عية  على  �ساعد 

اإحدى الإ�سكاليات امل�سريية الأ�سا�سية والتي ان�سغل بها ال�سعب املغربي منذ بداية القرن.

متح�رت امل�ؤاخذات على مذكرتنا ح�ل ثالثة عنا�رس اأ�سا�سية: 

النتقاد الأول: ح�ل املطلب القا�سي بجعل قان�ن »العف� ال�سامل« من اخت�سا�س ال�سلطة 

الف�سل  عليها يف  املن�س��س  امللكية  بال�سالحية  م�سا�سا  املنتقدون  اعتربه  لقد  الت�رسيعية. 

الرابع والثالثني: »ميار�س امللك حق العف�«. ويف ال�اقع لي�ست هناك اإمكانية اخللط بني مفه�مني 

متابينني بني »حق العف�« و«قان�ن العف� ال�سامل« امل�ج�د يف جميع الخت�سا�سات الربملانية. 
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وهذا القان�ن كثريا ما تلجاأ اإليه احلك�مات لعتبارات �سيا�سية اأو اقت�سادية، لإلغاء جمم�عة 

كبرية من العق�بات تتعلق بدفع ال�رسائب اأو البناء الع�س�ائي بدون ترخي�س... اإلخ. وجتدر 

الإ�سارة اإىل اأن جمل�س الن�اب املغربي �سبق له اأن اعتمد مثل هذه الق�انني، رغم ك�نها غري 

من�س��س عليها يف الد�ست�ر.

النتقاد الثاين: ان�سب على القرتاح الرامي اإىل الن�س على بع�س حق�ق الإن�سان مثل 

تثبت  اأن  اإىل  بريء  متهم  املهنية.«كل  اأو  الإن�سانية  َغرْي  اأو  القا�سية  واملعاملة  التعذيب  منع 

اإدانته وله احلق يف حماكمة عادلة ويف �سمان حق�ق الدفاع« وي�ستنتج املنتقدون اأن الن�س 

على هذه احلق�ق يف الد�ست�ر، مي�س ب�سمعة املغرب وي�سكك يف نزاهة الق�ساء. اإنه بحق انتقاد 

الدويل  العهد  يف  مندجمة  اإليها  امل�سار  احلق�ق  اإن  فهمه،  الإن�سان  على  ي�ستع�سي  غريب 

اخلا�س باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية الذي �سادق عليه املغرب ودخل اإىل حيز التنفيذ ي�م 3 

غ�ست 1979، ذلك الي�م الذي َجَعْلَنا وَجَعَلْت احلك�مة منه »الي�م ال�طني حلق�ق الإن�سان«. 

الدورية  التقارير  تفح�س  التي  املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�سان  بحق�ق  املعنية  اللجنة  اإن  ثم 

ُت�َساِئُل يف  العهد املذك�ر،  بها احلك�مات ل�ستعرا�س مدى تطبيقها ملقت�سيات  تتقدم  التي 

كل منا�سبة وفد املغرب: »ملاذا ل ين�س د�ست�ر املغرب على حظر التعذيب وعلى امل�ساواة بني 

الرجل واملراأة«، اإىل غري ذلك من الثغرات امل�ج�دة يف د�ست�رنا.

فدوافعنا، عند �سياغة املذكرة،كانت ترمي اإىل تقدمي �س�رة م�رسفة لبالدنا العزيزة علينا، 

خ�س��سا بعدما اأ�سبح املغرب �رسيكا يف الف�ساء الأورو- املت��سطي، بعد م�ؤمتر بر�سل�نة الذي 

ن�س بيانه اخلتامي على كل هذه احلق�ق. ثم اإننا ل نخفي على حكامنا اأن مناه�سة التعذيب 

يف بالدنا، مازالت حتتاج اإىل ن�س��س �سارمة ووا�سحة لردع اجلالدين.

النتقاد الثالث يتعلق مبركز ال�زير الأول: فمن امل�سلمات املجمع عليها منذ ملتم�س الرقابة 

مل�اجهة  املنا�سب  امل�ست�ى  يف  تك�نا  مل  والتنفيذية  الت�رسيعية  امل�ؤ�س�ستني  اأن   1990 �سنة 

من  املعينة  احلك�مة  اأن   1992 ل�سنة  الد�ست�رية  املراجعة  بعد  فتقرر  البالد،  ت�سيري  م�ساكل 

طرف جاللة امللك �ست�ستمد ق�تها وفعاليتها من الأغلبية الربملانية. لكن التجارب احلك�مية 

التي عا�سها املغرب منذ 1993، اأبرزت للعيان �سعف مركز ال�زير الأول يف احلك�مات الثالث 

التي ن�سبت يف عهد د�ست�ر 1992، وذلك لأ�سباب وا�سحة يعرفها اجلميع. 

منها  تعاين  التي  امل�ستع�سية  امل�ساكل  التغلب على  باأن  مقتنع�ن، على غرار غرينا،  اإننا 

بالدنا، والقدرة على اإجناز الإ�سالحات اجلذرية والعميقة التي نحن يف حاجة اإليها، والأهلية 
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مل�اجهة مراكز معار�سة الإ�سالح املُ�ْسَتاأْ�ِسَدُة، كل ذلك يتطلب جهازا تنفيذيا ق�يا ومن�سجما 

هذا  اإن  �سلطهم.  على  متف�قة  ب�سلطة  يتمتع  زمالئه،  على  ونف�ذ  �سلطة  له  اأول  وزير  يديره 

الرتاث  يف  التقليدية  احلك�مية  املمار�سات  مع  ال�اقع  يف  يتنا�سب  نقرتحه  الذي  ال��سع 

ال�سيا�سي للدولة، حيث كان ال�سلطان ي�ستعني بال�سدر الأعظم يف اإدارة �س�ؤون البالد، وكان 

ال�سدر الأعظم متف�ق يف �سلطاته على باقي ال�زراء.

جمل�س  اإىل  امللك  جاللة  طرف  من  املعني  الأول  ال�زير  يتقدم  اأن  اقرتحنا  الغاية،  لهذه 

الن�اب ليعر�س عليه برنامج احلك�مة التي ي�ستعد لت�سكيلها، بالتفاق مع جاللته ومع حلفائه 

الذين يك�ن�ن الأغلبية الربملانية، وبعد ح�س�له على اعتماد ذلك الربنامج باأغلبية الأ�س�ات، 

ين�رسف لقرتاح اأ�سماء ال�زراء على جاللة امللك.

�سحيح اأن هذه ال�سيغة جديدة، ومن الطبيعي اأن نبحث عن �سيغة مالئمة ما دامت ال�سيغ 

الأخرى جربت منذ 35 �سنة ومل ت�سفر عن جهاز تنفيذي مبعنى الكلمة. ورمبا كانت املرحلة 

التي ع�سناها اإىل ي�منا هذا تقت�سي ذلك. لكن، ومنذ 1990، ح�سل ت�افق وطني على �رسورة 

تط�ير ومتتني امل�ؤ�س�ستني الد�ست�ريتني القابلتني للتغيري، وهما احلك�مة والربملان.

فيما يخ�س الربملان �سجلنا، ون�سجل من جديد، ارتياحنا لتلبية اأحد مطالبنا الد�ست�رية 

اأن  نعتقد  كما  املبا�رس.  غري  بالقرتاع  الن�اب  جمل�س  ثلث  انتخاب  اإلغاء  وهي  الرئي�سية 

التي ت�ستمل على فعاليات حملية واقت�سادية واجتماعية �ست�سبح من  الثلث  مك�نات هذا 

مك�نات املجل�س القت�سادي والجتماعي، املن�س��س عليه يف د�ست�ر 1992، لكننا رحبنا 

بالقرتاح امللكي القا�سي باإقامة غرفة ثانية والتي رمبا �ستك�ن لها نف�س املك�نات بالإ�سافة 

املجال�س  نعترب  اإننا  الن�ر.  اإىل  الأخرى  هي  �ستخرج  التي  اجله�ية  باملجال�س  ارتباطها  اإىل 

درا�سة  على  ون�اب  خرباء  انكب  وقد  الالمركزية،  م�سل�سل  �سمن  مهما  مك�سبا  اجله�ية 

خمتلف ال�سيغ التي ميكن اأن تكت�سيها الغرفة الثانية واملجل�س اجله�ي.

باملجل�س  اأو  الثانية  بالغرفة  اأو  الن�اب  الأمر مبجل�س  تعلق  �س�اء  املركزي،  امل�سكل  لكن 

يف  امل�ؤ�س�سات  وكل  امل�ؤ�س�سات،  هذه  انتخاب  بها  �سيتم  التي  الطريقة  ه�  يبقى  اجله�ي، 

يف  )الأحادي  القرتاع  ن�ع  نعني  ل  النتخاب،  طريقة  عن  نتحدث  حينما  اإننا  امل�ستقبل. 

اأو الن�سبية..اإلخ( واإمنا نعني نزاهة و�سفافية العمليات النتخابية،  اأو يف دورتني  دورة واحدة 

من مرحلة الت�سجيل يف الل�ائح النتخابية اجلديدة اإىل الإعالن عن النتائج النهائية ملختلف 

النتخابات.



160161

لقد اأعطينا لهذا امل��س�ع ما ي�ستحقه من عناية داخل حزبنا وبالتن�سيق مع حلفائنا عندما 

ملقت�سيات  طبقا  جديدة  ل�ائح  يف  الت�سجيل  وفتح  النتخابية  الل�ائح  اإلغاء  بقرار  ف�جئنا 

 1992 12/92. اعرت�سنا ف�را على هذا الأ�سل�ب املت�رسع، وطالبنا، بناء على �سابقة  قان�ن 

باأن تعتمد الن�س��س املتعلقة بالنتخابات على اأ�سا�س ت�افق مدعم ب�سمانات، لأن عمليات 

الت�سجيل مل ي�سبق لها اأن خ�سعت لأية مراقبة من اأي ن�ع، وهكذا مت تعديل م�رسوع القان�ن 

املنظم لعمليات الت�سجيل، ونظمت اجتماعات ت�ساورية بني الكتلة ووزير الدولة يف الداخلية، 

اأ�سفرت عن تن�سيب اآليات معينة ملتابعة فرتة الت�سجيل يف الل�ائح النتخابية منها، جلنة تقنية 

على امل�ست�ى ال�طني جتتمع يف وزارة الداخلية تفرعت عنها جلنة لالإعالم وجلنة للمعل�ميات، 

ثم جلن اإقليمية لل�سهر على �سالمة الت�سجيل، �سبيهة باللجان الإقليمية التي كانت متفرعة 

عن اللجنة ال�طنية لل�سهر على نزاهة النتخابات يف ا�ستحقاقات 1992 و1993. لقد التجاأنا 

لبعث هذه الأجهزة، نظرا ل�سغط ال�قت وانطالق فرتة الت�سجيل قبل اأن ن�ستعد لها.

اإننا ناأ�سف لعزوف امل�اطنني عن تقييد اأ�سمائهم يف الل�ائح النتخابية ونعتقد اأن امل�س�ؤولية 

عن ذلك مزدوجة: م�س�ؤولية ال�سلطات التي ب�سبب تدخالتها يف جميع النتخابات ال�سابقة، 

جعلت امل�اطنني، والذين رغم تعط�سهم للدميقراطية، ل ي�ؤمن�ن باحتمال اأي تغيري حقيقي. 

ثم اإن الأحزاب ال�سيا�سية التي من م�س�ؤولياتها تاأطري امل�اطنني، مل تبذل على ما يظهر، 

اجلهد الكايف لإقناع امل�اطنني بهذا العمل الذي ه� من �سميم واجبات امل�اطنة، ول ندري 

هل الإخ�ة الن�اب امل�ست�سارين قام�ا بدورهم مبجه�د يف هذا امل�سمار. 

مرحلة  الناخبني  بطاقات  اإعداد  من  عنها  يرتتب  وما  الل�ائح  يف  الت�سجيل  مرحلة  اإن 

اأن  اجلميع  اآنذاك،  نا�سدنا،  لذلك،  النتخابي.  امل�سل�سل  كل  وم�سري  م�سار  تكيف  ج�هرية، 

التي  الإمكانيات  كل  لي�ستعمل�ا  الت�سجيل،  عمليات  مراحل  من  تبقى  ما  مل�اكبة  يتجندوا 

احلزب  و�سحافة  َبْت،  ُن�سِّ التي  والآليات  ال�زاري  واملن�س�ر   ،12/92 القان�ن  لهم  ي�فرها 

اأكرث  ناخبة  �ساكنة  على  بالدنا  تت�فر  حتى  املت�قعة  ال�سلبيات  حجم  من  ليحدوا  والكتلة، 

تطابقا مع احلقيقة الدميغرافية وا�ستعدادا حلماية العمليات النتخابية القادمة، و يف هذا الإطار، 

تقدمت الكتلة الدميقراطية مبقرتح قان�ن يتعلق بتنظيم النتخابات اجلماعية ومراجعة الل�ائح 

النتخابية واإجراء العمليات النتخابية ومعاقبة املخالفات املرتكبة مبنا�سبتها.   

املفتاح الذهبي

بالهياآت  يتعلق  ما  ه�  �سحافتنا،  ن�رسته  والذي  هذا،  القان�ن  مقرتح  واجلديد يف  الأهم 

املكلفة بالإ�رساف على النتخابات، جاء يف املادة 5 »تت�ىل تنظيم واإجراء انتخابات جمال�س 
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اجلماعات احل�رسية والقروية جلنة وطنية دائمة لالنتخابات تعمل حتت اإ�رسافها جلان اإقليمية 

وجلان حملية«. وجاء يف املادة ال�ساد�سة »تتك�ن اللجنة ال�طنية الدائمة لالنتخابات من وزير 

الهياأة  من  وع�س�  وممثليهم،  الأحزاب  وروؤ�ساء  الإن�سان،  بحق�ق  املكلف  وال�زير  الداخلية 

الق�سائية، يختار عن طريق القرعة من بني اأع�ساء الغرف باملجل�س الأعلى، وع�س� من هياأة 

التعليم العايل، يختار عن طريق القرعة من بني اأع�ساء �سعب القان�ن العام بكليات احلق�ق«.

فاجلديد اإذن، ه� اأن امل�ؤ�س�سات ال�طنية الإقليمية واملحلية لل�سهر على النتخابات مل تعد 

هياآت �سكلية �س�رية بدون �سالحيات نافذة ول اأ�سا�س قان�ين ول ح�ل لها ول ق�ة، كما 

�ساهدناه وع�سناه اأثناء ال�ستحقاقات الأخرية. 

اجلديد ه� اأن تلك الهياآت اأدجمت يف �سلب القان�ن املنظم لالنتخابات، واأ�سبحت ت�سارك 

الأجهزة الإدارية يف تدبري واإجراء ومراقبة العمليات النتخابية يف جميع مراحلها ،كما ه� 

احلال يف العديد من اأقطار العامل. وقد ا�ستلهمنا مقرتحنا من النم�ذج الإ�سباين مع حت�يره 

ليتطابق وين�سجم مع ال�اقع املغربي، وم�ست�ى الإمكانيات املغربية. فعلى الكتلة الدميقراطية، 

وتقتنع  حما�سنه  وتتبني  املقرتح  هذا  ت�ست�عب  اأن  املغربي،  العام  الراأي  مك�نات  وعلى  بل 

على  م�ساعدا  بل  امل�اطنني،  عم�م  لدن  من  ملحا  مطلبا  ي�سبح  حتى  ووجاهته،  ب�رسوريته 

معاجلة ظاهرة العزوف ال�سائدة بالن�سبة لالنتخابات، وحتى ي�سرتجع الأمل يف التغيري ويتم 

حتمي�س الناخبني بالن�سبة لال�ستحقاقات القادمة.

لكنها  بارتياح،  مقرتحنا  �ست�ستقبل  الإدارية  والأحزاب  احلك�مة  اأن  نت�قع  نكن  مل 

امل�س�ؤولية، اإذا هم ِفْعال قرروا طي �سفحة النتخابات على الطريقة املعه�دة وقرروا امل�سي 

قدما، بدون رجعة، نح� النتخابات ال�سفافة والنزيهة، كي ت�سفر �سناديق القرتاع عن �س�رة 

الدميقراطية،  بامل�رسوعية  تتمتع  الأحزاب  كافة  وت�سبح  املغربية  ال�سيا�سية  للخريطة  اأ�سيلة 

وتعطى للجماهري ال�سعبية اإمكانية اختيار ممثليهم بحرية وتكليفهم ب�لية وا�سحة، ويتمكن 

املر�سح�ن من التعاقد مع ناخبيهم على اأ�سا�س ال��س�ح وامل�سارحة يف ج� ريا�سي وطبيعي. 

فاإذا كان امل�س�ؤول�ن يتمن�ن هذا، فال مفر من اإيجاد ت�افق ح�ل لب مقرتحنا وح�ل ما يقت�سيه 

من ميكانيزمات، قادرة على اإجراء ومراقبة العمليات النتخابية وتزكية نتائجه النهائية.

اإننا �رسحنا مبا فيه الكفاية اأن املفتاح الذهبي لإجناح الإ�سالحات الد�ست�رية وال�سيا�سية 

انتخابات �سفافة ونزيهة ب�ا�سطة  التناوب الدميقراطي، ه� تنظيم  اأي ن�ع من  اإىل  لل��س�ل 

جهاز يت�فر على الآليات وال��سائل الكمينة ب�سمان ال�سفافية والنزاهة. 
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م�شل�شل املعارك ال�شبعة

كنا ناأمل اأن النتخابات اجلماعية التي �ستجرى عام 1997 تختلف كلية عن النتخابات 

1960 و1976 و1983 و1992، حيث كنا  �سن�ات  اأن خ�سناها يف  لنا  �سبق  التي  اجلماعية 

نطمح يف تلك املنا�سبات اأن يتدرب منا�سل�نا على الأ�سل�ب الدميقراطي واأن يتمرن�ا على 

ت�سيري ال�س�ؤون اجلماعية واأن يرتجم�ا من خالل تدبريهم هذه القيم والأهداف وال��سائل التي 

يتميز بها حزبهم. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، كان كل حزب يخ��س معركته على انفراد ويتناف�س مع كل الأحزاب 

الأخرى، �س�اء كانت قريبة منه اأو مناف�سة له. اأ�سف اىل ذلك ظاهرة املر�سحني غري املنتمني 

النتيجة  فكانت  مر�سحا،   15 يقرب  ما  اإىل  دائرة  كل  يف  املر�سحني  عدد  ترفع  كانت  التي 

َ اجلماعة  ُمَفَتَتة ول تت�فر على طاقم من�سجم، ي�ستطيع اأن ُي�َسرِيّ اأن املجال�س غالبا ما تك�ن 

بان�سجام وفعالية اأو يق�م مبعار�سة نقدية بناءة ي�ستفيد منها ال�سكان.

فهذه النتخابات اجلماعية، ت�سكل اأول معركة �سيا�سية من م�سل�سل املعارك ال�سبعة التي 

اأجمع  الذي  التناوب  ذلك  الدميقراطي.  التناوب  على  احل�س�ل  اأفق  اإىل خ��سها، يف  نتطلع 

التي  ال�سعبة  احلالة  من  وال�حيد  ال�رسوري  املخرج  ي�سكل  اأنه  على  واملراقب�ن  امل�اطن�ن 

تعاين منها بالدنا.

ومع ذلك، يبقى هذا الرهان �سعب التحقيق، نظرا لل�سلبيات احلقيقية التي تعرت�س طريقه، 

وا�سعة  قطاعات  و�سعف حما�س  بت�سكك  وانتهاء  الإ�سالح«  مقاومة  »مراكز  نف�ذ  من  بدءا 

من ال�سباب. يف حني اأن ال�سباب ه� �ساحب امل�سلحة الأوىل، وه� الذي يت�فر على و�سيلة 

حقيقية وم�ؤكدة للتاأثري على النتائج بحكم وزنه يف ال�ساكنة النتخابية.

لذلك، فاإن الختيار الذي كان مطروحا هذه املرة على الناخبني ل يقت�رس على اختيار 

امل�ست�سارين الذين �ستتك�ن منهم جمال�س اجلماعات احل�رسية والقروية، كما جرت العادة يف 

النتخابات ال�سابقة، بل يتجاوز العتبارات املحلية ويرقى اإىل القيام بعمل �سيا�سي �سترتتب 

عنه نتائج متعددة.

ال�اقع،  يف  �سي�س�ت  اختاره،  الذي  اجلماعي  املر�سح  على  �سي�س�ت  عندما  فالناخب 

يف نف�س ال�قت على التغيري اأو عدم التغيري، لأن امل�ست�سارين اجلماعيني الذين �سينتخب�ن 

�سي�سطلع�ن باأدوار �سيا�سية هامة، حيث �سي�سارك�ن يف النتخابات غري املبا�رسة للمجال�س 
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اأي الغرفة  الإقليمية واملجال�س اجله�ية، كما �سي�سارك�ن يف انتخاب جمل�س امل�ست�سارين، 

الربملانية الثانية التي لها اخت�سا�سات تكاد تك�ن مت�ساوية مع اخت�سا�سات جمل�س الن�اب.

كان لبد اأن نبذل جهدا لتف�سري هذه الإ�سكالية املركزية لعم�م امل�اطنني وجنعلهم يدرك�ن 

خط�رة ت�س�يتهم هذه املرة. فاإما اأنهم �سي�س�ت�ن لتبقى اجلماعات على حالها، مفتتة وغري 

من�سجمة وعاجزة، على اأن يت�فر لديها طاقم قادر على تدبري �س�ؤونها، هذا من جهة. ومن 

جهة اأخرى، اأن تبقى اأح�ال البالد على ما هي عليه منذ ع�رسات ال�سنني، ُمِديرًة ظهرها اإىل 

كل تغيري حقيقي. 

فاإذا كانت هذه هي رغبتهم فما عليهم اإل اأن ي�ستمروا يف عاداتهم ال�سابقة. اأما اإذا كان�ا 

ومعاجلة  اإ�سالحه  يجب  ما  اإ�سالح  على  والعمل  البالد  يف  ال�سائدة  احلالة  تغيري  يريدون 

املع�سالت الكربى التي يعاين منها ال�سعب وبالأخ�س يف العامل القروي، فعليهم اأن ي�س�ت�ا 

على »املر�سح امل�سرتك« الذي �ستقرتحه الكتلة الدميقراطية يف جمم�ع الدوائر النتخابية.

اأجل اإن ما مييز هذه النتخابات اجلماعية، ه� اأن الكتلة قررت اأن تعر�س على الناخبني 

مر�سحا م�سرتكا، ي�ستند اإىل برنامج م�سرتك و�سيرتتب عن ذلك بالطبع ت�سيري م�سرتك.

اإن هذا القرار التاريخي الذي اتخذته الكتلة الدميقراطية، �سكل بحق حت�ل ث�ريا يف احلياة 

ل روح العمل ال�حدوي اإىل الق�اعد وي�ساعد  ال�سيا�سية املغربية، فبالإ�سافة اإىل ك�نه �َسُيَنِزّ

الدميقراطي،  التناوب  حتقيق  راأ�سها  وعلى  الكتلة،  اأهداف  ح�ل  عارمة  تعبئة  انطالق  على 

�َسُيْدِخُل تغيريا ن�عيا على اأ�سل�ب �س�ؤون امل�اطنني يف اجلماعات احل�رسية والقروية، حيث 

واحلزبية  ال�سخ�سية  وال�رساعات  النزاعات  و�ستت�ارى  ال�سكان  مل�سالح  الأول�ية  �ستعطى 

التي كانت ت�سمم الأج�اء يف اجلماعات وتعرقل ح�سن �سريها.
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ملاذا ف�شلنا يف »الرت�شيح امل�شرتك«؟

اإليها  حتتاج  التي  الكفاءات  تر�سيح  اإمكانية  تتيح  امل�سرتك  املر�سح  اختيار  منهجية  اإن 

اجلماعات �س�اء كانت تلك الكفاءات حزبية اأو غري حزبية، لأننا مطالب�ن باأن نظهر للم�اطنني 

اإذا ما فزنا  البالد  اأي ت�سيري  ال�طني،  امل�ست�ى  به على  القيام  عرب�ننا حمليا، على ما نن�ي 

بالتناوب، بالكفاءات القادرة على حل م�ساكلهم.

اإننا عندما قررنا مبداأ »الرت�سيح امل�سرتك«، اأرفقناه مبعايري تطبيقه بال�اقعية واجلراأة على 

مرجعيات م��س�عية ت�ساعد املتحاورين على التفاق ب�رسعة على تغطية كل الدوائر، ول�ل 

هذه املعايري لكان من امل�ستحيل درا�سة كل حالة لتغطية ما يزيد عن 25.000 دائرة انتخابية. 

اإن املعايري التي اقرتحناها واتفقنا عليها، ل ندعي اأنها عادلة مائة يف املائة، اأو اأنها ت�سحح 

النتائج ال�سابقة اأو يراد منها اإن�ساف زيد اأو عمر. اإنها معايري منطقية مت�ازنة وم��س�عية، 

ت�ساعد على النطالقة يف العمل البني�ي وتعطي الأول�ية لتلك الأغلبية ال�ساحقة من الدوائر 

»باملجان« لأحزاب الطرف الأخر.

على  امل�رسوب  احل�سار  فك  على  �سي�ساعدنا  امل�سرتك  الرت�سيح  اأن  ندرك  اأن  علينا  كان 

بعد  خ�س��سا  اأ�س�اتها،  منحها  يف  اجلماهري  َب  ِغّ َ
ُتر اأن  من  الكتلة  و�سيمكن  الب�ادي، 

ال�سمانات التي اأُعلن عنها ر�سميا، والتي من املفرو�س اأن ترتك الناخبني ي�س�ت�ن بحرية يف 

املدن والب�ادي على ال�س�اء.  

اإننا نتفهم بع�س ردود الفعل التي كانت لعدد من املنا�سلني من جميع الأحزاب، �س�اء من 

طرف الذين كان�ا يف�سل�ن الإبقاء على الرت�سيح احلزبي املنفرد يف كل الدوائر، وبالأخ�س 

يف احل�رسية. اأي اأولئك الذين، واإن كان�ا قد قبل�ا مبداأ »الرت�سيح امل�سرتك«، فاإنهم يرغب�ن 

يف حت�سني، واأحيانا يف تر�سيم م�اقع حزبهم، وذلك بناء على تاأويالت جديدة وخمتلفة ل 

تت�سم دائما باجلدية وال�س�اب. 

وكنت اأعلن واأوؤكد ملنا�سلي الحتاد ال�سرتاكي وحتى لإخ�اننا املنتمني لأحزاب الكتلة 

ما  حزب  من�  اإىل  ننظر  ل  لأننا  وتق�يتها.  احلليفة  الأحزاب  كل  تنامي  ب�سدق  نتمنى  اأننا 

وانت�سار اإ�سعاعه كخ�سارة بالن�سبة حلزبنا، بل اإن م�سلحة املع�سكر الدميقراطي يف بالدنا، ويف 

ظروفنا تلك، تقت�سي )بل ت�ست�جب(، انتعا�س وانت�سار وتق�ية جميع الأحزاب الدميقراطية 

بدون ا�ستثناء، واأن يك�ن ذلك على ح�ساب املع�سكر الآخر املناه�س بالأ�سا�س، وبت�سيي�س 

القطاعات ال�ا�سعة من الراأي العام التي ما زالت بعيدة عن اللتزام ال�سيا�سي. 
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�سحيح كلنا يف حاجة اإىل ا�ستقطاب �رسائح هامة من امل�اطنني وخ�س��سا من ال�سباب 

والن�ساء، لكن اإن ترعرع حزب ما ل يعني اأن ذلك الرتعرع مت على ح�ساب حزب حليف. ثم 

اإننا يف هذه املعركة التاريخية، من اأجل ربح رهان �سعب املنال، نطمح اإىل تاأييد جميع الق�ى 

املعار�سة يف هذه البالد، واإننا لننتظر باأمل اأن تتخذ الأحزاب وغريها من الق�ى الجتماعية 

التي قاطعت النتخابات اإىل حد ال�ساعة لأ�سباب ل ميكن الطعن فيها، كنا نتمنى اأن تتخذ هذه 

الأحزاب وهذه الق�ى، على �س�ء ال��سعية اجلديدة، ونظرا لأهمية الرهان املطروح بالن�سبة 

املناه�سة  الق�ى  هزم  على  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي  املنا�سبة  امل�اقف  تتخذ  اأن  للجميع، 

للتغيري، والتي تعمل جادة لإبقاء ما كان على ما كان، لال�ستمرار يف ا�ستغالل خريات البالد 

وحرمان اأغلبية اجلماهري من حق�قها امل�رسوعة يف العي�س الكرمي.
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االن�شباط الدميقراطي

الرهان املطروح حينها، كانت تفر�س  التي جتتازها بالدنا و�سع�بة  الظروف اخلطرية  اإن 

علينا اأن ننفتح على جميع الق�ى ال�رسيفة، لأن هدفنا ل ينح�رس يف حتقيق مك�سب حلزبنا 

اأو لكتلتنا، بل لبالدنا ول�سعبنا املتعط�س اإىل التغيري والإن�ساف واملتطلع اإىل الهتمام ب�س�ؤونه 

الفا�سلة يف تاريخ املغرب،  اأن ت�سمح هذه املعركة  احلي�ية وم�ساحله امل�سريية. وكنا نتمنى 

باإدخال مفاهيم جديدة، واأ�ساليب عمل جديدة واأمناط تعامل ح�سارية. 

ففي فرن�سا مثال، ت�جد ممار�سة �سيا�سية تقليدية متار�سها اأحزاب الي�سار ُتدعى »الن�سباط 

واحلزب  ال�سرتاكي  الراديكايل  كاحلزب  الي�سارية،  الأحزاب  اأن  مفادها  اجلمه�ري«، 

ت�س�ت يف  مبيثاق �سمني، حيث  تلتزم  املتيا�رسة،  والتيارات  ال�سي�عي  واحلزب  ال�سرتاكي 

الدورة الأوىل على مر�سحها، ويف الدورة الثانية ت�س�ت كلها ل�سالح املر�سح املتقدم منها 

يف الأ�س�ات. فاإذا كانت مثل هذه الأحزاب التي تفرق بينها عدة ع�امل، ت�ستطيع اأن تلتزم 

تلقائيا بهذا الن�ع من الن�سباط النتخابي، كيف ل ت�ستطيع اأحزاب الكتلة الدميقراطية، بل 

وحتى الأحزاب والق�ى املنتمية اإىل املعار�سة الدميقراطية يف بالدنا اأن تطبق نف�س الن�سباط 

الذي اأ�سميته :«الن�سباط الدميقراطي«.

ل�سك اأن حلظة احل�ار ح�ل ف�ائد »الرت�سيح امل�سرتك«، وم�ستلزماته املنهجية، وخط�رة 

نتائجه على ال�سعيدين الكتل�ي وال�طني، جرت يف خمتلف مكاتب اأحزابنا ويف كل الأقاليم، 

واأنها فتحت باب مباحثات حادة ح�ل معايري تطبيق قرار »املر�سح امل�سرتك«،وكنت اأت�جه 

اإىل اأولئك املنا�سلني على اختالف انتماءاتهم وح�سا�سياتهم لأق�ل لهم باأخ�ة وم�س�ؤولية، اإنه 

يتعني عليهم اأن ي�سع�ا، قبل كل �سيء، ن�سب اأعينهم، اأن الهدف الرئي�سي الذي نطمح اإليه 

جميعا ه� ك�سب رهان التناوب الدميقراطي لإنقاذ بالدنا العزيزة.

اإن الغاية من هذه املعركة الأوىل لي�س اأن نتناحر ح�ل بع�س الدوائر يف هذه البلدية اأو 

تلك، بل هي تغطية جميع الدوائر يف الب�ادي ويف احل�ا�رس يف اأ�رسع وقت ممكن مبر�سحني 

واملر�سحات  املر�سح�ن  ه�ؤلء  يك�ن  اأن  املهم  اأحزابنا.  خارج  ومن  اأحزابنا،  من  م�سرتكني 

)واأوؤكد ب�سفة خا�سة على كلمة »مر�سحات«(، قادرين على احل�س�ل على ثقة اأغلب الناخبني 

على  �س�اء  امل�سرتك،  اجلماعي  الكتلة  بربنامج  وملتزمات  ملتزمني  يك�ن�ا  واأن  والناخبات، 

ال�سعيد املحلي اأو على ال�سعيد ال�طني.
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قد يقال اأحيانا اأن املنا�سلني الأطر، اأو بع�سهم على الأقل، هم الذين يتلك�ؤون يف تنفيذ 

التعليمات املركزية.. قد يك�ن ذلك �سحيحا اإىل حد ما، لكن قناعتي اأن املنا�سلني يف القاعدة 

هم اأقرب اإىل �سع�ر عامة امل�اطنني وت�جه الراأي العام. 

وبالتايل ل ميكن اأن يك�ن�ا اإِلَّ م�ؤيدين ومتحم�سني لفكرة »املر�سح امل�سرتك« التي ابتهج 

لها �سعبنا، كما �سبق له اأن عرب عن ارتياحه غداة تاأ�سي�س الكتلة الدميقراطية. وكنت اأخ�سى ما 

اأخ�ساه ه� اأن يك�ن بع�س القياديني من اأحزابنا على خمتلف امل�ست�يات، هم الذين يت�سبب�ن 

يف تعقيد الأم�ر، لأن قدر بع�سهم ه� تعقيد الأ�سياء، اعتقادا منهم اأن مثل هذه ال�سل�كات 

هي التي �ست�ساعدهم على الحتفاظ مب�اقعهم وعلى تق�يتها. 

اإن العقلية املحافظة ال�سلبية هي التي اأدت ببالدنا اإىل ما هي عليه. اأما م�ستقبلها، فيت�قف 

على الثقة يف احلركة والتقدم والإبداع. وكنت اأع�ل على �سيم ال�سباب، فعليهم املع�ل، واإليهم 

�سريجع الف�سل يف حت�سري الظروف التي �ست�ساعده على بناء م�ستقبله الذي ل ينف�سل على 

م�ستقبل البالد.
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نقد ذاتي الأداء حزبنا 

اإن ما كان مطل�با منا اأن نفكر فيه ونعاجله، يتجاوز حدود التقييم لالنتخابات اجلماعية 

عدة  يف  التمرين  من  الن�ع  بهذا  قمنا  اأن  لنا،  �سبق  لقد  القادمة.  لال�ستحقاقات  والإعداد 

منا�سبات دون اأن ن�ستخل�س منه الدرو�س ال�رسورية والكافية.

اإن التحليل التي كتبته منذ 1992، ليزال �ساحلا لال�ستعمال يف تقييم الي�م، وه� ي�ؤكد 

�سحة املق�لة العلمية ال�سهرية: »نف�س الأ�سباب تعطي نف�س النتائج«. بل اإنها تدل على اأن 

الأزمة التي ن�سك� منها لي�ست اأزمة ظرفية، كما اأنها ت�ؤكد حقيقة دامغة، وهي اأن اأداءنا مل 

يتغري بل اإنه تده�ر وبلغ حدا جد مقلق. اإن املقارنة بني نتائج 1992 ونتائج 1997، تتلخ�س 

لعدد  بالن�سبة  ترتيبنا  وه�  وامل�اطنني  املالحظني  باهتمام  ا�ستاأثر  الذي  العن�رس  يف  اأ�سا�سا 

اأي   ،1992 �سنة  ما كانت عليه  مرتبتنا على  بقيت  لقد  املح�سل عليها،  واملقاعد  الأ�س�ات 

املرتبة ما قبل الأخرية مع الأخذ يف العتبار اأن احلزب الذي يلينا هذه املرة ه� حزب اإداري 

حديث مل يزد عمره عن �سنة واحدة. 

اأداءنا الأخري فه� النح�سار البني الذي طراأ على م�اقعنا  اأما العن�رس الثاين الذي طبع 

يف عدة جماعات ح�رسية اأ�سا�سية مثل اأكادير واآ�سفي والدار البي�ساء واملحمدية والرباط 

والقنيطرة وتازة. ويف املقابل، اأينما كان اإخ�اننا ن�سيطني وفاعلني، فقد حالفهم الن�رس كما 

وفيما  وتارودانت.  وتادلة  ومي�س�ر،  الكبري  والق�رس  وفا�س  وتط�ان،  جر�سيف،  يف  ح�سل 

يخ�س عدد الأخ�ات الفائزات فلم ن�سجل اإل تقدما طفيفا، حيث حت�ل العدد من 18 اإىل 23. 

وكان يف العتبار، اأن نحيي النت�سار املتميز الذي كان من ن�سيب الأخت رقية الهبيل، التي 

هزمت رئي�س جماعة قروية يف منطقة لي�س �سهال اأن تف�ز فيها الن�ساء. اإن عدد اجلماعات 

احل�رسية والقروية التي اأ�سبح ي�سريها روؤ�ساء احتادي�ن، قد ت�ساعف بالن�سبة لنتائج 1992، 

لكن بقي العدد �سعيفا على كل حال.

املحلي  ال�سعيد  على  يتم  اأن  يجب  كان  املح�سلة،  للنتائج  واملفيد  احلقيقي  التقييم  اإن 

جماعة جماعة، لن�ستخل�س جميعا الدرو�س ال�اجب ا�ستخال�سها ابتداء من حالة التقطيع، 

مرورا بالل�ائح النتخابية، والرت�سيحات ومكاتب الت�س�يت، و�سل�ك املناف�سني من خ�س�م 

وحلفاء.

اإن الكمية اجلديدة واملت�ا�سعة من اجلماعات التي اأ�سبحنا م�س�ؤولني عنها، �ست�ساعف من 

م�ساكلنا لأننا مل نت�فق يف تدبري الإ�سكالية اجلماعية منذ 1976. فبدل من اأن ت�سبح اجلماعات 
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مدار�س يف املمار�سة الدميقراطية واأن تك�ن يف حدود ما ت�سمح به ال��ساية الإدارية الثقيلة 

اإطارا للتطبيق وللتعريف باختياراتنا وبالقيم الحتادية، وت�ساعد على انت�سار وجتذير الإ�سعاع 

احلزبي، الأمر الذي كان �سيمكننا من ت��سيع وتط�ير وتق�ية تنظيماتنا على ال�سعيد اجلماعي.

وبدل من كل ذلك، متيزت الع�رسون �سنة املن�رسمة، بانفجار خالفات و�رساعات خمتلفة 

الأ�سكال والأمناط طالت العالقات بني جمال�س اجلماعات وامل�س�ؤولني يف التنظيمات احلزبية 

اإىل م�سدر  نعتقده مك�سبا دميقراطيا ون�ساليا  ما كنا  امل�ست�يات، وهكذا حت�ل  على خمتلف 

اإىل �سمعة بع�س  واأ�ساءت  الأقاليم،  العديد من  التنظيم احلزبي يف  تعقيدات واأزمات �سلت 

اجلماعات لدى عم�م امل�اطنني. 

منذ بداية التجربة اجلماعية وقيادة الحتاد واعية ب�رسورة تتبع هذا امليدان اجلديد الذي 

اأ�سبح له تاأثري على م�سداقية احلزب وفعاليته، فك�نت جلنة وطنية مهمتها تاأهيل امل�ست�سارين 

وم�ساعدتهم يف اأداء مهمتها، ومراقبة ت�سيري اجلماعات التي يديرها احتادي�ن وامل�ساهمة يف 

حل ما ميكن اأن يطراأ من م�ساكل.

ل�سك اأن هذه اللجنة بذلت جهدا حقيقيا، لكنها اأي�سا مل ت�ستطيع اأن تعالج كل امل�ساكل 

كما يدل على ذلك واقع الأ�سياء الذي نعرفه جميعا. وكنا نرى اأن انتخابات املجال�س اجله�ية 

يف امل�ستقبل والخت�سا�سات الهامة التي �ست�سطلع بها هذه املجال�س اإىل جانب املجال�س 

الإقليمية، واجلماعات احل�رسية والقروية، كل هذه الن�ساطات الالمركزية ذات ال�سلة بحياة 

امل�اطنني الي�مية، تفر�س على الحتاديني اأن يتتبع�ها بل اأن ي�سارك�ا يف اأعمالها. 

اعتربنا اأن التنظيم اجله�ي �سي�سكل حت�ل يف امل�سار التنم�ي لبالدنا، فدع�نا منا�سلينا 

اأن ينفتح�ا اأكرث على الثقافة التنم�ية، حتى ت�سبح تنظيماتهم م�ؤهلة لر�سد اأداء اجلماعات 

امل�ؤ�س�ساتي  ال��سع  هذا  اإن  فيه.  وامل�ساركة  عليه  وللتاأثري  درجاتها،  اختالف  على  املحلية 

بامل�ؤ�س�سات  املعنية  ال�طنية  للجنتنا  ووظيفة  هيكلة  ت��سيع  فقط  لي�س  ي�ست�جب  اجلديد، 

املنتخبة، مراجعة للهيكلة التنظيمية احلزبية. 
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حرب املواقع، احل�شابات ال�شيقة وبروز احللقية

اإذا كانت بع�س اجل�انب الإ�سكالية ذات ال�سلة باجلماعات املحلية من الأ�سباب الرئي�سية 

التي اأ�سعفت ان�سجام ومتا�سك تنظيماتنا، فلي�ست هي العامل ال�حيد الذي غذى وعمم التاأزم 

يف منظمتنا. اإن حرب امل�اقع واحل�سابات الآنية وبروز »ظاهرة احللقية« يف �سف�فنا، وانعدام 

الن�سباط، وتفاقم الت�سيب، اإ�سافة اإىل التق�قع والنغالق، ونبذ احل�ار الأخ�ي مع ال�سباب 

والن�ساء، اإىل غري ذلك من النزلقات التي تتنافى مع اللتزام الن�سايل والقيم الحتادية، جزء 

مركزي من تلك الأزمة.

فكل هذه ال�سلبيات، كان لها اأثرها على دينامية احلزب واأدائه ومردوديته واإ�سعاعه. اأمام 

هذه الأو�ساع املزرية، ك�ن املكتب ال�سيا�سي فريقا عامال اأ�سندت اإليه مهمتان: 

الأوىل، اإعداد م�رسوع ت�س�ر ملعاجلة الإ�سكالية التنظيمية. 

املعاجلة  انتظار  يف  الأقاليم  خمتلف  يف  امل�ستعلة  الأزمات  حل  على  النكباب  والثانية 

ال�ساملة.
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امتحانات الكتلة الدميقراطية

من الغريب اأن قيادات اأحزاب الكتلة وق�اعدها مل تكن من�سغلة مبا ميكن اأن يحدث ول 

بالنعكا�سات املحتملة على م�سري الرهان املطروح لفكرة »الرت�سيح امل�سرتك«. ولعل قيادة 

الحتاد ال�سرتاكي هي ال�حيدة التي كانت مدركة ل�رسورة القيام مبا من �ساأنه اأن يق�ي حظ�ظ 

حتقيق التناوب، فاقرتحت الرت�سيح الكتل�ي امل�سرتك، يف جميع اأو اأغلب الدوائر اجلماعية، 

املفرو�سة على  الدائمة«  »الأقلية  للتغلب على و�سعية  والناجعة  ال�حيدة  ال��سيلة  باعتباره 

اأحزاب املعار�سة يف كل النتخابات اجلماعية، نتيجة للمخطط الإداري املحكم، القائم على 

الإفراط يف التق�سيم، �س�اء بالن�سبة لعدد اجلماعات اأو لعدد الدوائر على ال�س�اء.

لقد كان من امل�ؤ�سف اأن تك�ن ال�رسائح الأكرث َت�ْسِيي�سًا يف جمتمعنا، واملفرو�س فيها اأنها 

من  الفكرة  اأجه�ست  وم�اقف  ب�سل�كات  مت�سكت  التي  هي  ووطنية،  ن�سالية  دوافع  حُتركها 

اأ�سا�سها، بل تعباأت خل��س معركة النتخابات بعقلية على نقي�س ما كان يجب اأن يك�ن. لقد 

كان التخلي عن م�رسوع الرت�سيح امل�سرتك، اأول عمل �سلبي �سجلته الكتلة على نف�سها يف 

هذه املعركة، مما اأثار خيبة الراأي العام املتعاطف معنا واأعطى الإ�سارة للحملة التي انطلقت من 

مع�سكر اخل�س�م �سدنا.

اإن الر�سالة امل�جعة الأوىل التي تلقيناها م�ساء اجلمعة 13 ي�ني� 1997 الإعالن عن نتائج 

لقطع  و�سائلها  كل  عباأت  التي  التغيري«،  مناه�سة  »مراكز  عن  �سادرة  كانت  النتخابات، 

الطريق على امل�سل�سل الهادف اإىل التناوب الدميقراطي، حماية مل�ساحلها ورغبة يف اإبقاء ما 

كان على ما كان.

يف  ع�س�ية  بحجم  لي�ست  الأو�ساط،  هذه  عنها  تدافع  ومازالت  دافعت  التي  امل�اقع  اإن 

منا�سلينا  من  لعدد  ال�ساغل  ال�سغل  ه�  كان  كما  اأو جماعة ح�رسية،  اإقليم  اأو  فرع  مكتب 

ومنا�سلي حلفائنا، �ساحمهم اللـه اأجمعني، بل اإنها تتج�سد يف م�سالح وتراكمات اقت�سادية 

�َست طيلة ال 37 �سنة املن�رسمة، والتي ت�سكل اإىل حد ما اأحد الأ�سباب ملا اآلت  �سخمة ُكدِّ

اإليه بالدنا. 

اإن هذه املراكز التي تع�دت على ما تع�دت عليه، ل تعباأ ل مب�سلحة البالد ول مبا ميكن اأن 

تعطى من تطمينات على م�ساحلها املكت�سبة. فمنذ اأن بداأ احلديث عن التناوب وهي حت�رس 

نف�سها ب�عي وجدية لكل الحتمالت. ومما زاد ويزيد يف فعاليتها اأنها تت�فر على �رسكاء 
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عن  غابت  كما  عنها،  تغب  مل  لذلك،  الفاعلة.  الأجهزة  ب�سع  �سمن  و�سبكات،  وامتدادات 

العديد من اأع�ساء اأحزاب الكتلة، الأهمية الإ�سرتاتيجية التي تكت�سبها النتخابات اجلماعية.

والرت�ساء  ال�ستغالل  م�سادر  من  اإليها،  بالن�سبة  اجلماعات،  ت�سكله  ما  اإىل  فبالإ�سافة 

وبرئا�سة  باملقاعد  للف�ز  ا�ستثمرت  التي  املفرطة  املالية  املبالغ  تف�رس  كيف  )واإل  وال�ستغناء 

جمل�س  اأع�ساء  لنتخاب  الأ�سا�سية  القاعدة  ت�سكل  فاإنها  ذلك(،  بعد  املجال�س  ومكاتب 

امل�ست�سارين، تلك الغرفة الربملانية امل�سماة بالثانية، والتي تت�فر يف ال�اقع على اخت�سا�سات 

مماثلة لخت�سا�سات جمل�س الن�اب، ومن بينها اإمكانية اإ�سقاط احلك�مة املنبثقة من اأغلبية 

الغرفة الأوىل.

فالنتائج املعلن عنها م�ساء 13 ي�ني� 1997، تعني اأن الق�ى املحافظة اأ�سبحت م�سيطرة 

على اأغلب اجلماعات احل�رسية والقروية، و�سمنت لنف�سها، اإمكانية اإ�سقاط احلك�مة املقبلة 

اأيا كانت.

هل كنا واعني كل ال�عي بكل هذا، وهل اتخذنا )وبجد( العدة الكافية لتاليف حتقيقه؟

كانت الر�سالة ل تقل وجعا عن الأوىل، وكانت �سادرة عن ال�سلطات العم�مية، ومفادها 

اأن املعار�سة التي كانت دائما تعلل ف�سلها يف النتخابات باتهام اجلهاز الإداري بالتزوير، 

�سفافية  لتاأمني  بالت�افق  التدابري  جميع  اتخذت  بعدما  النتائج،  نف�س  على  حت�سل  هي  ها 

النتخابات، تلك ال�سفافية التي ترمز اإليها ال�سناديق الزجاجية.
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اال�شرار على التناوب الدميقراطي

علينا اأن نعطي لهذا اجلانب من اإ�سكالية النتخابات ما ي�ستحقه من الت��سيح. فبعد الأزمة 

مع  اعتمدنا  الت�افقي«،  »التناوب  �سمي ب  عما  والعدول   ،1993 انتخابات  عن  ترتبت  التي 

حلفائنا خطا �سيا�سيا هدفه احل�س�ل على تعديالت د�ست�رية واإجراء انتخابات نزيهة و�سفافة، 

وذلك من اأجل ال��س�ل اإىل تناوب دميقراطي، عن طريق �سناديق القرتاع. كما طالبنا، وُلَبي 

جمم�ع  حتكم  التي  الر�سمية  والآليات  القان�نية  الن�س��س  يف  النظر  اإعادة  تتم  باأن  طلبنا، 

اأ�سا�س الرتا�سي،  العمليات النتخابية، وذلك من خالل ح�ار مع ال�سلطات العم�مية وعلى 

خمتلف  من  تطهريها  وعلى  جديدة  انتخابية  ل�ائح  اإقامة  على  بالأ�سا�س  اهتمامنا  فرتكز 

ال�س�ائب التي طالتها يف خمتلف املراحل، واعتمدنا بالأ�سا�س على خربة اإخ�اننا املعل�ماتيني 

الذين متكن�ا بعد ما يقرب من 11 �سهرا من النقا�س والتفاو�س والختبار، من التاأثري ن�سبيا 

على اأداء احلا�س�ب املركزي للداخلية، اإىل اأن و�سل هام�س الأخطاء ن�سبة حمدودة. 

الغاية  لهذه  َفْت  وُكثِّ ال�طنية  اله�ية  بطاقة  اعتمدت  اأن  �سجلناه  الذي  املك�سب  وكان 

اإىل ذلك، �سعينا ليت��سل املنا�سل�ن من امل�س�ؤولني يف  حملة تعميم تلك البطاقة. بالإ�سافة 

امل�س�ؤولني  تقاع�س  ح�سب  متفاوتة،  النتيجة  وكانت  النتخابية،  الل�ائح  ب�س�ر  جماعاتهم 

واإحلاح املنا�سلني. 

املنظم  وللن�س  النتخابية  للمدونة  متعددة  تعديل �سيغ  ا�ستغلنا على  الفرتة  تلك  واأثناء 

امل�سرتك.  فقد كنا، نعتربها  لتتبع النتخابات وللت�رسيح  الإقليمية  ال�طنية واللجان  للجنة 

اأ�سا�سية، ومل نفلح يف احل�س�ل على اتفاق يف �ساأنها، ففر�ست وجهات نظر للحاكمني يف 

�ساأنها فر�سا. وكانت مطالبنا الأ�سا�سية حم�س�رة يف ثالث:

واأن  خ�س��سا  البلديات،  يف  الن�سبية  اعتماد  اقرتحنا  القرتاع.  بطريقة  تتعلق  اأولها، 

الندوات اجلماعيةقد كانت اأو�ست بها، ووعدها وزير الداخلية �سنة 1992، لكن طلبنا ق�بل 

بالرف�س بدون نقا�س.

فيما كان مطلبنا الثاين يتعلق بتع�ي�س بطائق الت�س�يت املل�نة التي تفتح املجال ل�رساء 

الأ�س�ات بالبطاقة املنفردة التي تت�سمن اأ�سماء ورم�ز كل املر�سحني واملعم�ل بها يف العديد 

من الدول الدميقراطية.

وتعلق املطلب الثالث بر�سم اأ�سبع امل�س�ت، مبداد غري قابل للزوال ب�رسعة.
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وكنا �سحية غنب كبري نتيجة لتحايل اإداري مكن من مترير التقطيع، من ال�ا�سح اأنه كان 

غري مت�ازن.

لقد تعمدت الإدارة ال�رسوع يف الت�سجيل يف الل�ائح النتخابية، دون اأن تعر�س التقطيع 

على الدر�س وامل�افقة. وحينما اأثري انتباهنا اإىل هذه الثغرة، مرتني يف يناير ويف مار�س 1997، 

ورغم ح�س�ل عدد من اللجن الإقليمية على م�افقة العمال على ت�سحيح التقطيع، مل يتم 

تنفيذ ذلك، خ�س��سا بعدما اأعلن عن م�عد اإجراء النتخابات اجلماعية !.
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موؤاخذتنا على توقيع الت�شريح امل�شرتك وتزوير بطاقات الناخبني

من النتقادات التي ترددت هنا وهناك، م�ؤاخذتنا على ت�قيع الت�رسيح امل�سرتك، فماذا 

ت�سمن هذا الت�رسيح، الذي ووجهنا بنقد ب�سببه؟. األي�س ما يلي:

التذكري باللتزام امللكي، وجرد ملا مت اإجنازه من ن�س��س واآليات.

اأن الأحزاب �ستن�ه بال�سهر على التطبيق ال�سليم جلميع الق�انني وكل القرارات والإجراءات 

املتفق عليها بالرتا�سي.

اأن الأحزاب �ستن�ه بنزاهة النتخابات و�سالمة امل�ؤ�س�سات الناجتة عنها، اإذا طبقت جميع 

الق�انني والإجراءات ب�سفة �سليمة ونزيهة تنفيذا للرغبة ال�سامية.

لكن ماذا ح�سل على اأر�س ال�اقع قبل 13 ي�ني� واأثناء ي�م 13 ي�ني� ذاك من �سنة 1997؟

لقد كان اأول م�قف علني اتخذناه للتعبري عن ان�سغالنا اأمام بع�س امل�ؤ�رسات التي مل تكن 

تبعث على الرتياح، تقييمنا مبنا�سبة لقاء اأجري مع املحامني مبراك�س، للبيانات الأوىل التي 

الذي طال  التزكية  اأ�سل�ب  على  النتخابات، حيث حتفظنا  لتتبع  ال�طنية  اللجنة  اأ�سدرتها 

الل�ائح النتخابية والتقطيع. 

وقبل فرتة الرت�سيحات باأ�سابيع، لحظنا، كما لحظ غرينا، اأن بع�س ممثلي واأع�ان ال�سلطة 

كان�ا ي�جه�ن وي�سجع�ن بع�س الرت�سيحات يف اآفاق احل�س�ل على ت�ستيت معني لالأ�س�ات، 

وحت�يل جمال�س اجلماعات اإىل ف�سيف�ساء لأغرا�س وا�سحة.

 قبل ي�م القرتاع مبدة وجيزة، ف�جئنا ب�ج�د فائ�س من بطاقات الناخبني تتداولها بع�س 

الأيادي يف العديد من الأقاليم، واكت�سفنا با�ستغراب اأنها �سنعت باإ�سافة �سفر اأو �سفرين 

اأن  املرجح  من  الناخب.  ل�سم  املك�نة  الأحرف  تنقيط  بتغيري  اأو  ال�طنية  البطاقة  رقم  اإىل 

الناخبني  اإل عن طريق من لهم �سالحية م�سك ت�سجيالت  اأن تتم  هذه »الفربكة«، ل ميكن 

جلنة  اإ�رساك  واقرتحنا  ال�طنية،  اللجنة  اأمام  حتقيق  بفتح  طالبنا  لقد  احلا�س�ب.  طريق  عن 

ْغ بالطريقة التي �سيحل بها هذا امل�سكل بالن�سبة لالنتخابات القادمة. املعل�ماتيني، ومل ُنَبلَّ
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ا�شتمرار التزوير رغم التوقيع امل�شرتك

اأمام  متفرجة  الأيدي،  مكت�فة  بقاوؤها  فهي  الإدارة،  ارتكبتها  التي  الثالثة  اخلطيئة  اأما 

مقربة  على  النتخابية  احلمالت  وا�ستمرار  الناخبني  على  والعنف  وال�سغط  املال  ا�ستعمال 

امل�سرتك.  الت�رسيح  به، مبقت�سى  التزمت  ملا  �سافرا  انتهاكا  الت�س�يت، مما �سكل  من مكاتب 

اأما املتابعات واملحاكمات، فقد طالت فقط املنا�سلني وامل�اطنني ال�رسفاء الذين اأَْمَلى عليهم 

�سمريهم تغيري املنكر والدفاع عن قيم امل�اطنة وحرمة الدميقراطية، فا�ستحق�ا بذلك تقدير 

واحرتام وت�سامن اإخ�انهم وم�اطنيهم.

الر�سالة الثالثة، التي قراأناها بعد 13 ي�ني�، ب�ساأن وجهات نظر وارت�سامات عم�م امل�اطنني، 

كانت يف �سكل ت�ساوؤلت مهمة: هل مازالت الكتلة الدميقراطية قائمة؟ هل مازال هناك اأمل 

يف ال��س�ل اإىل التناوب الدميقراطي؟ ملاذا خيب الحتادي�ن الآمال املعق�دة على احتادهم؟

اأكيد اإننا نعتز مب�ساهمة الحتاد ال�سرتاكي يف قيام الكتلة الدميقراطية، ون�سجل بافتخار 

املكانة املرم�قة التي اأ�سبحت حتتلها اأحزاب املعار�سة الربملانية، يف امل�سهد ال�سيا�سي العام 

بف�سل اأداء الكتلة الدميقراطية. لقد اعترب الحتاد ال�سرتاكي، اأن ا�سرتاتيجية العمل ال�حدوي 

على ال�سعيد ال�سيا�سي وعلى ال�سعيد الجتماعي �رسورة ل غنى عنها مل�اجهة املع�سالت 

تعرت�سه  مرير  ن�سال  ه�  ال�حدوي  العمل  واأن  املغربية،  اجلماهري  على  املطروحة  الكربى 

عقبات ويكلف ت�سحيات وي�ست�جب اأخالقيات.

وال��سيلة  والتيئي�س،  والتهمي�س  والتفتيت  التق�سيم  هجمة  ملقاومة  ال�سلب  الذراع  اإنه 

الفعالة لبناء �رسح قطب �سيا�سي قادر على تعبئة الراأي العام والف�ز يف املعارك ال�سيا�سية 

امل�سريية، والعمل من اأجل اإنقاذ البالد والنه��س بها اإىل ما ت�سب� اإليه من تنمية �ساملة. 

لذلك، اأكدنا على اأننا �سن�ا�سل ن�سالنا من اأجل حتقيق هدفنا، ذلك الهدف الذي تطمح 

اإىل حتقيقه اأغلبية ال�سعب املغربي وه� ال�رسوع يف تغيري اأح�ال البالد ومعاجلة اإ�سكالياتها 

�ساء  اإن  تفرزها،  بها،  م�ث�ق  اأغلبية  اإىل  م�ستند  ناجح  تنفيذي  الأ�سا�سية، من خالل جهاز 

اللـه، �سناديق القرتاع. اإن ما ح�سل ي�م 13 ي�ني�،مل يثبط عزميتنا ومل يدفعنا اإىل الت�ساوؤم، 

بل ق�ى اإرادتنا وزاد يف ت�سميمنا مل�اجهة مراكز مناه�سة الإ�سالح التي ك�رست عن اأنيابها 

من جديد. 
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حني ا�شتقبل امللك للثالث الكبار

و�سلنا اإىل املرحلة الأخرية واحلا�سمة من امل�سل�سل الذي انطلق منذ 26 �سهرا، بالإعالن 

ي�م 20 غ�ست 1995، عن القرار القا�سي بتعديل د�ست�ر 4 �ستنرب 1992، وعن القرار ال�سمني 

باإجراء انتخابات قبل اأوانها، تطال كل امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية املنتخبة، حتى يتم من خاللها 

ت�سكيل غرفتي الربملان اجلديد. اإن هذا امل�سل�سل، انطلق يف ال�اقع منذ �سهر ي�ني� 1991، 

الذي ا�ستقبل فيه امللك احل�سن الثاين رحمه الله، الراحل�ن الثالثة الكبار عبد الرحيم ب�عبيد 

وعلي يعتة واحممد ب��ستة ، ذلك ال�ستقبال الذي مت غداة مناق�سة ملتم�س الرقابة الذي كانت 

تقدمت به اأحزاب املعار�سة اأمام جمل�س الن�اب. 

وهي املناق�سة التي كانت مبثابة حماكمة نهائية لالختيارات احلك�مية، والتي اأ�سفرت عن 

�رسورة مراجعة �سيا�سية. وكان جاللة امللك، رحمه الله، قد عرب لقادة املعار�سة عن عزمه 

على اإجراء الإ�سالحات الد�ست�رية وال�سيا�سية التي اأ�سبحت تقت�سيها اأو�ساع البالد. تلك 

الإ�سالحات التي من �ساأنها اأن تفتح اآفاقا جديدة اأمام ال�سعب املغربي، ومن �سمنها اإمكانية 

حتقيق تناوب �سيا�سي على م�ست�ى اجلهاز التنفيذي.

اعتماد  اأعقاب  يف  ال�سعبية  والرغبة  امللكية  الأمنية  هذه  تتحقق  اأن  املفرو�س  من  كان 

الن�اب يف  1992 وجمل�س  اأكت�بر  املحلية يف  اجلماعات  وانتخاب   1992 �ستنرب   4 د�ست�ر 

والتي  الأذهان،  جميع  يف  عالقة  مازالت  التي  امل�ؤ�سفة  ال�قائع  لكن   .1993 و�ستنرب  ي�ني� 

ل داعي لتف�سيل الق�ل فيها هنا، اأجلت حتقيق ما كنا ن�سب� اإليه ومططت مرحلة النتظار 

والرتقب، حيث مرت من عمرنا جميعا، اأكرث من �ست �سن�ات �سائعة، مع ما جنم عن ذلك 

حتكم  من  زادت  مرتفعة،  وزمنية  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  كلفة  من  لبالدنا  بالن�سبة 

وتعقيد املع�سالت الكربى املطروحة على مغربنا العزيز. 

ا�ستح�رست هذه العنا�رس، ق�سد الت�سديد على خط�رة امل�عد امل�رسوب لي�م 14 ن�نرب 

الي�م  لذلك  تعطي  والتي   1991 منذ  ع�سناها  التي  التط�رات  اأهمية  ولإبراز  حينها،   1997

مدل�ل م�سرييا قل نظريه يف تاريخنا املعا�رس.

كانت امل�س�ؤولية هذه املرة ج�سيمة وج�سيمة جدا. وكان املنتظر من مر�سحي اأحزاب الكتلة 

الدميقراطية، ه� النت�سار على مر�سحي الأحزاب التي ت�سكلت منها احلك�مات املتعاقبة اإىل 

التناوب  الدميقراطية من حتقيق  التي �ستمكن الكتلة  التاريخ، وتك�ين الأغلبية  حدود ذلك 
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الدميقراطي. ذلك التناوب الذي يت�قف عليه فتح عهد جديد يف م�سار بالدنا، والذي �سيمكننا 

من امل�ساهمة يف حماولة لإ�سالح اأو�ساع وطننا لفائدة اأجيال �سبابنا احلاملة وال�ساعدة. 

الف�شل يف فر�س املر�شح امل�شرتك

اأجل، كنا نطمح اإىل خ��س هذه املعركة ال�سعبة حتت راية واحدة، راية الكتلة الثنائية 

ي�ني�  الت�رسيعية يف  النتخابات  مبنا�سبة  ال�ستقالل،  اإخ�ة يف حزب  مع  كنا حققناها  التي 

اأو النتخابات  1993. لكن املحاولتان اللتان قمنا بهما، �س�اء مبنا�سبة النتخابات اجلماعية 

يف  ع�سناها  لك�ننا  جميعا،  نعرفها  لأ�سباب  اإيجابية،  نتيجة  اأية  عن  ت�سفرا  مل  الت�رسيعية، 

خمتلف مراحلها. 

لعتبارات  جتنبه،  من  جميعا  نتمكن  مل  الذي  املر  الف�سل  لهذا  ب�سدق  ناأ�سف  اإذ  واإننا 

لأنها  علينا،  نف�سها  ت  �سَ َ
َفَفر عليها  التغلب  ا�ستحال  قا�سية،  ولإكراهات  قاهرة  م��س�عية 

كانت قبل كل �سيء، اأق�ى من اإرادة كل الأطراف. وقلنا اإننا اإذ ناأ�سف لكل ذلك، نعلن عن 

اإرادتنا ال�ا�سحة يف ا�ستبعاد كل ال�سلبيات الكبرية وال�سغرية التي قد يت�سبب فيها انخراطنا 

يف احلملة النتخابية على انفراد، حينها.

م�ؤكدين اأن تناق�سنا الأ�سا�سي ه� مع املع�سكر الذي �سكل احلك�مات املتعاقبة وامل�س�ؤول 

عن الأو�ساع التي بلغها املغرب. ذلك املع�سكر الذي �سرنكز عليه حملتنا، لنربز نتائج ت�سيريه 

وباقرتاحاتنا  بربناجمنا  العام  الراأي  اأمام  �سن�اجهه  كما  اأدائه،  و�سلبيات  تدبريه  وع�اقب 

احلرية  بقيم  مت�سكنا  على  القائمة  ه�يتنا،  وبعنا�رس  م�اقفنا  ومب�سداقية  ن�سالنا  وبرتاكمات 

وامل�ساواة والعدالة والت�سامن وبر�سيدنا الن�سايل لدى اجلماهري ال�سعبية، التي تدرك اإدراك 

اليقني اأننا ن�سكل منذ اأربعة عق�د، البديل احلق والطبيعي للتجارب ال�سابقة. 

كنا �سنتقدم اأمام الناخبني والناخبات مرف�عي الراأ�س يف �سخ�س مر�سحاتنا ومر�سحينا 

ال�رسفاء، امللتزمني برتاث الحتاد الن�سايل، ومنفتحني يف نف�س ال�قت على خمتلف ال�رسائح 

ال�س�اء، م�سلحني بربنامج واقعي ووا�سح قابل  الجتماعية امل�ست�سعفة منها والفاعلة على 

للتنفيذ حظي باهتمام واإغناء من طرف عينات اجتماعية، من اأهل الراأي والخت�سا�س. اإن 

ما �سيطبع حملتنا على اخل�س��س، ه� برناجمها كما دل على ذلك ال�اقع الإيجابي الذي كان 

حمط نقا�س يف ندوات م�ؤ�س�سة عبد الرحيم ب�عبيد ويف اأو�ساط الراأي العام ال�طني.
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كان التعريف املكثف بربناجمنا، ل يتعار�س مع اإيداع الت�رسيح امل�سرتك املعتمد من طرف 

اأحزاب الكتلة الدميقراطية، والذي يج�سد وحدة ت�جهاتنا الربناجمية، وي�ؤكد على ا�ستمرار 

كتلتنا وعلى عزمها على ال�سطالع بامل�س�ؤولية امل�سرتكة يف املرحلة القادمة. كان علينا اأن 

نتبني من ه� اخل�سم احلقيقي، واأن ل ن�ستت جهدنا واأن ل نعدد اجلبهات. 

طيلة  ال�سلطة،  احتكار  من  وامل�ستفيدين  بالأو�ساع  واملتم�سكني  الإ�سالح  مناه�سي  اإن 

الأربع عق�د املن�رسمة حينها، وعلى جميع امل�ست�يات، والداعني لإبقاء ما كان على ما كان، قد 

اأظهروا مبا فيه الكفاية اأثناء النتخابات اجلماعية، دفاعهم امل�ستميت وال�رس�س عن م�اقعهم 

وامتيازاتهم حيث متكن�ا بف�سل م�ساندة حلفائهم يف بع�س مراكز ال�سلطة، وعزوف البع�س 

م�ستغلي  اأولئك،  الإ�سالح  مناه�سي  اإن  منتهكيه.  القان�ن وزجر  احرتام  فر�س  الآخر على 

خريات البالد، قد متكن�ا من حت�سني م�اقعهم مبنا�سبة كل ال�ستحقاقات ال�سابقة والأخرية 

على اخل�س��س. ومل يرتددوا يف تل�يث احلياة ال�سيا�سية با�ستعمال العنف واملال وا�ستغالل 

�سائقة املع�زين. 

اأنهم ل  الدليل على  اأقام�ا  قد  واأن اخل�س�م  �ستك�ن جد �سعبة،  املعركة  اأن  ندرك  فكنا 

اأنهم  كما  اآثارها،  من  عانينا  �رسبة  ال�طن  ب�سمعة  فاأحلق�ا  ال�سامية،  ال�س�ابط  ل  يحرتم�ن 

ت�سبب�ا يف اإحباط قطاعات وا�سعة من امل�اطنني ويف اإ�ساعة وا�سعة مل�ساعر الياأ�س والت�سكيك.

احلزبية من جهة، وعلى  التنظيمات  م�س�ؤولية  بالتاأكيد على  القراءة،  تلك  ا�ستهللت  لقد 

اأجيال ال�سباب، من جهة اأخرى، م�ؤكدا لالإخ�ة املنا�سلني  جماهري الناخبني، وخا�سة منهم 

ح�سل  مما  العربة  ي�ستخل�س�ا  اأن  والقطاعات،  والفروع  الأقاليم  م�ست�ى  على  وامل�س�ؤولني 

و�سبه  الذاتية  العتبارات  كل  اآخر،  وقت  اإىل  جانبا،  يرتك�ا  واأن  اجلماعية  النتخابات  يف 

امل��س�عية التي برزت هناك، اأثناء التح�سري لتلك النتخابات الت�رسيعية، وعليهم اأن يعط�ا 

الأ�سبقية مل�سري البالد لتمكني حزبهم من اأن يك�ن حا�رسا وم�ستعدا وق�يا لدى م�عده مع 

اأن يدرك�ا خط�رة امل�قف  اأي�سا، وال�سباب منهم على اخل�س��س،  التاريخ. وعلى امل�اطنني 

الذي �سيتخذونه ي�م القرتاع. 

الفر�سة  هذه  �سي�ستثمرون  هل  اأولدهم؟  مب�ستقبل  ويهتم�ن  اأنف�سهم  �سي�ساعدون  فهل 

الذهبية املتاحة لهم للتاأثري على �سري الأحداث وامل�ساهمة يف فتح اأفق جديد، اأفق التجديد 

ه�  هذا  ذلك؟  عن  �سيرتتب  ما  مع  �سيخاطرون  اأم  املزمنة؟  الأزمة  من  واخلروج  والإ�سالح 

التحدي الذي كان ينتظرنا وينتظر ال�سعب املغربي بكل مك�ناته.
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ادري�س جطو مبعوث امللك

بداية 1998، ات�سل بي وزير املالية اآنذاك ال�سيد ادري�س جط�، واأخربين اأن �ساحب اجلاللة 

احل�سن الثاين ه� الذي كلفه بلقائي، واأنه جاء بعد العر�س الذي قدمه ال�سيد جط� جلاللته 

ح�ل الأو�ساع القت�سادية الراهنة للمغرب واآفاق امل�ستقبل التي تنتظر بالدنا، واأمره جاللته 

اأن يعر�س عليه نف�س العر�س لنناق�سه معا. ولقد دام ذلك اللقاء ح�ايل اأربع �ساعات ا�ستمعت 

فاإن  القت�سادية،  ال�سع�بات  من  بالرغم  اأنه  ملخ�سه،  الذي  ال�زير  ال�سيد  اإىل عر�س  فيها 

املغرب ميكن اخلروج ب�سالم اإذا اتخذ العديد من الإجراءات ال�رسورية للنه��س القت�سادي 

والجتماعي. 

كما اأخربين ال�سيد جط� اأن �ساحب اجلاللة، ا�سطر لإلغاء م�سل�سل التناوب الذي اأطلق 

�سنة 1994، لإميانه باأن التناوب احلقيقي ل ميكن ان يك�ن اإل مع من كان�ا يف املعار�سة طيلة 

العق�د املا�سية، وبال�سبط مع �سخ�س عبد الرحمان الي��سفي.

الف�صل اخلام�س

رئا�شة الحكومة
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التعيني امللكي ومترين ت�شكيل احلكومة

ا�ستقبلني املرح�م احل�سن الثاين بالق�رس امللكي بالرباط، ي�م الأربعاء 4 فرباير 1998 ، 

ليعينني وزيرا اأول. واأكد يل قائال: »اإنني اأقدر فيك كفاءتك واإخال�سك، واأعرف جيدا، منذ 

ال�ستقالل اأنك ل ترك�س وراء املنا�سب بل تنفر منها با�ستمرار. ولكننا مقبل�ن جميعا على 

مرحلة تتطلب بذل الكثري من اجلهد والعطاء من اأجل الدفع ببالدنا اإىل الأمام، حتى نك�ن 

م�ستعدين ل�ل�ج القرن ال�احد والع�رسين.

واأنا على ا�ستعداد اأن اأ�سمن لك الأغلبية ملدة اأربع �سن�ات، ولك اأن تختار فريقك احلك�مي 

باإجراء ا�ستفتاء يف ال�سحراء قبل  اأنه ونظرا لأن جمل�س الأمن اتخذ قرارا  كما ت�ساء. غري 

الداخلية  �سنك�ن يف حاجة خلربة وزير  احلالة  فاإننا يف هذه   ،)1998 )اأي  ال�سنة  نهاية هذه 

احلايل اإدري�س الب�رسي، الذي اأ�رسف على اإدارة ملف اأقاليمنا اجلن�بية منذ خم�سة ع�رسة �سنة، 

ال�س�ؤون اخلارجية  اأن يت�ىل وزارة  الفياليل  ال�سيد  كما �ساأطلب من رئي�س احلك�مة احلايل 

التي اأ�رسف عليها منذ �سن�ات لنف�س الأ�سباب، اأما باقي ال�زراء فاأنا اأنتظر اقرتاحاتك«.

 رحبت ببقاء ال�زيرين املذك�رين. ومل يرث معي، جاللته، مطلقا، ما ا�سطلح عليه ب�زراء 

واملرح�م  للعدل  وزيرا  ال�سيدين عمر عزميان  ا�ستمرار  اقرتاح  راأيي، على  فا�ستقر  ال�سيادة، 

العل�ي املدغري وزيرا لالأوقاف وال�س�ؤون الإ�سالمية.

�سكرت �ساحب اجلاللة على هذه الثقة واأكدت له ا�ستعدادي لتحمل هذه امل�س�ؤولية، واأن 

منا�سب ال�زارة ل تهمنا يف حد ذاتها، بل الأ�سا�س ه� م�سلحة ال�حدة ال�طنية وم�سلحة 

الأغلبية  ل�سمان  ا�ستعداده  على  و�سكرته  التقدم،  �سكة  على  بالدنا  و�سع  املغربي،  ال�سعب 

للحك�مة املقبلة ملدة اأربع �سن�ات. 

غري اأنني اأكدت، اأنه لدينا التزام مع اأع�ساء الكتلة الدميقراطية، مع الأخد بعني العتبار 

ت�سكيل اأغلبية داخل جمل�س الن�اب من الأحزاب التي �س�تت لعبد ال�احد الرا�سي رئي�سا 

ومعار�سة  اأغلبية  اأفرز  الذي  الدميقراطي  التمرين  هذا  ال�ستمرار يف  وعلينا  املجل�س،  لهذا 

داخل جمل�س الن�اب. واأكدت جلاللته اأننا �سنك�ن خلفه من اأجل اإخراج بالدنا اإىل ما نتمناه 

جميعا لتلبية طم�حات ال�سعب املغربي.

طلب مني �ساحب اجلاللة اأن اآخذ ال�قت الكايف لت�سكيل احلك�مة وعرب يل عن ا�ستعداده 

للقاء معي كلما دعت ال�رسورة اإىل ذلك. وقبل وداعه ونحن واقفان يف مكتبه، اقرتح علي 
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جاللته اأن نلتزم معا اأمام القراآن الكرمي امل�ج�د على مكتبه، »على اأن نعمل معا مل�سلحة البالد 

واأن نقدم الدعم لبع�سنا البع�س«، وتال هذه العبارات ورددتها بعده، وكان هذا الق�سم مبثابة 

عهد التزمنا به خلدمة البالد والعباد، بكل تفان واإخال�س. كان ق�سما فعليا، ب�ساأن التعا�سد 

تقاليد  تقت�سيه  بروت�ك�ليا كما  الر�سمي  الق�سم  اأما  املغرب.  لفائدة حا�رس وم�ستقبل  �س�يا 

التن�سيب الر�سمي، فقد اأديته ي�م التن�سيب مع كافة ال�زراء اجلدد.

كان  الذي  اإدري�س جط�  ال�سيد  الق�رس  به�  التقيت يف  امللك،  عند خروجي من مكتب 

اآنذاك وزيرا للمالية، وكان اأول املهنئني. 

واحلق، واأنا اأمام �سمريي، اأ�سبحت مرتاحا عندما انتهت الت�سالت التي تلت تكليفي 

املقاعد  الرتياح عدد  1998. ومل يكن م�سدر هذا  4 فرباير  ي�م  التناوب،  برئا�سة حك�مة 

الذي ح�سلنا عليها، مع حلفائنا يف الكتلة الدميقراطية، رغم اأنها تعرب عن حقيقة اخلريطة 

ال�سيا�سية يف املغرب، بل لقد كان ما مل�سته يف جاللته من عزم اأكيد على اإجناح جتربة التناوب، 

كان هذا ه� م�سدر الرتياح. 

فلقد حباين بال�سمانات ال�سيا�سية والأخالقية التي من �ساأنها اأن تعطل املع�ل ال�سلبي، ملا 

ات�سمت به النتخابات ونتائجها ومما ا�ستكى منه اجلميع، واأكرث من ذلك مل�ست، فيه ما يبعث 

الثقة والطمئنان يف النف�س، اأن هناك قرارا حقيقيا من جاللته بالدخ�ل يف عملية اإ�سالح 

�ساملة، تتدارك ما فات وت�ؤ�س�س ملا ه� اآت.

تد�سني  فيها  ب�سفة ل رجعة  قرر  قد  اأنه كان  اأوؤكد  اأن  الي�م،  يفر�س علي  ال�اجب  واإن 

عهد جديد، باإعطاء » التناوب« م�سم�نا م�ؤ�س�ساتيا، وجتاوبا من جاللته مع رغبة الراأي العام 

ال�طني يف روؤية ب�ادر التغيري ب�سكل ملم��س.

التناوب،  لبنية حك�مة  اأعطاه جاللته  الذي  اجلديد  بالت�س�ر  الإ�سادة  قط يف  اأتردد  لن 

والذي ارتفع مبن�سب ال�زير الأول اإىل طم�ح م�ست�ى امل�ؤ�س�سة التي تعمل جنبا اإىل جنب مع 

جاللته يف اإطار م�س�ؤولياتها اخلا�سة والتي جتعل من احلك�مة ككل، �سلطة تنفيذية ت�سكل مع 

الربملان والق�ساء، ق�ام د�ست�رية احلكم يف بالدنا.

ترتاكم،  وتقاليد جديدة،  �س�ابق  على خلق  تق�م  املجال  هذا  فل�سفة جاللته يف  كانت   

لت�سبح بالتدريج عن�رسا يف بنية الدولة ككل. 

لقد كانت ثقة كبرية وواعدة من ملك قرر اأن يجعل من �سعار »التناوب« ل جمرد تناوب 

اأ�سخا�س اأو اأحزاب، بل بداية م�سرية جديدة خ�سها جاللته بق�سم خا�س، ق�سم ي�م 4 فرباير 
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1998، م�سرية اإقرار و�سعية مكان اأخرى، و�سعية دميقراطية تعتمد على برامج التنمية ال�ساملة 

ب�تائر �رسيعة مت�ازنة. 

هكذا، فالتناوب كما فهمناه وقبلنا حتمل امل�س�ؤولية احلك�مية يف اإطاره ومن اأجل اإجنازه، 

ه� التناوب بني و�سعيتني، و�سعية الأربعني �سنة ال�سابقة له، وو�سعية بديلة يتم بناوؤها بدعم 

من امللك ودعم من ال�سعب وم�ساندة برملانية كافية، وو�سعية دولة احلق والقان�ن وامل�ؤ�س�سات، 

يف اإطار ملكية د�ست�رية دميقراطية واجتماعية مبنية على اأ�سا�س الت�ازن يف احلكم والقرار.

لت�سكيل احلك�مة، كان علي اأن اأنتظر ما �سي�سفر عليه م�ؤمتر حزب ال�ستقالل الذي �سبق 

اأن عقد م�ؤمترا ا�ستثنائيا بعد الإعالن على نتائج النتخابات الت�رسيعية التي و�سعته يف ال�سف 

اخلام�س، حيث ح�سل على 32 نائبا برملانيا يف ال�قت التي احتل فيها املراتب الأوىل يف 

النتخابات املحلية، البلدية والقروية، واعترب حزب ال�ستقالل اأنه كان �سحية للتزوير واتخذ 

يف هذا امل�ؤمتر ال�ستثنائي، قرارا بعدم امل�ساركة يف جميع امل�ؤ�س�سات التي �ست�سفر عنها هذه 

النتخابات. 

وكان يلزمني فتح احل�ار مع قيادته الذي ت�ج بتمكيني من اأخذ الكلمة يف م�ؤمتره العادي 

م�قفه  مراجعة  اإطار  يف  احلك�مة  يف  وامل�ساركة  جديد  عام  اأمني  وانتخاب  هياكله  لتجديد 

ال�سابق، وكان ذلك حدثا �سيا�سيا هاما.

كان علي اأي�سا فتح مفاو�سات مع الأحزاب التي برزت كاأغلبية يف انتخاب عبد ال�احد 

ليناف�س  م�سرتك،  كمر�سح،  الدميقراطية  الكتلة  فرق  ر�سحته  الذي  للربملان،  رئي�سا  الرا�سي 

مر�سح الأغلبية ال�سابقة ال�سيد احمند العن�رس.

الدميقراطية  الكتلة  كمر�سح  الرا�سي  ال�احد  عبد  ف�ز  على  الت�س�يت  نتائج  اأ�سفرت 

اإذ بالإ�سافة اإىل اأ�س�ات ن�اب الكتلة، �س�ت برملاني� اأحزاب اأخرى، وهي  ب 182 �س�تا، 

التجمع ال�طني لالأحرار برئا�سة اأحمد ع�سمان، واحلركة ال�سعبية ال�طنية برئا�سة املحج�بي 

اأحر�سان.

اأثناء فرتة ال�ست�سارات الط�يلة، اجتمعت مع املرح�م احل�سن الثاين ح�ايل اأربع مرات، 

كنت اأن�ي يف البداية تاأ�سي�س حك�مة ل يتجاوز اأع�سائها 18 اإىل 20 وزيرا، ت�ستغل على 

قطاعات كربى. غري اأن تعدد اأحزاب الأغلبية، ال�سبعة، وانفتاح �سهية الإ�ست�زار لدى اجلميع 

حالت دون ذلك.
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مت تن�سيب احلك�مة الرابعة والع�رسين من طرف �ساحب اجلاللة ي�م 14 مار�س 1998، ول 

اأزال اأذكر الكلمة التي األقاها ي�م تن�سيب حك�مة التناوب الت�افقي، ومن بني ما ورد فيها:

ال�سيد  اللذين حتلى بهما وزيرنا الأول  باللياقة واجلد  نن�ه  اأن  املنا�سبة نريد  »واإننا بهذه 

عبد الرحمان الي��سفي يف تك�ين هذا الطاقم احلك�مي. فقد كنا نتابع خالل مذاكرتنا معه 

جمه�داته لنتقاء اأفراد احلك�مة. وها نحن الي�م نت�جه اإىل اأفراد احلك�مة لنق�ل لهم: مرحبا 

بكم اأول، وثانيا عليكم اأن تك�ن�ا من�سجمني مت�سامنني، فاإذا كان ال�زير الأول د�ست�ريا ه� 

واأن  ت�ساندوه  اأن  عليكم  اأنتم  جهتكم  فمن  الإدارة،  وت�سيري  اأعمالكم  تن�سيق  عن  امل�س�ؤول 

تعلم�ا اأنكم رغم م�ساربكم ال�سيا�سية، تعمل�ن لبلد واحد ول�سعب واحد م�حد ومل�سري واحد 

كيفما كان ماآله، ونرج� من الله اأن يك�ن ماآله ح�سنا طيبا غنيا ثريا �سريجع ف�سله اإليكم اإن 

�ساء الله.«

ال�سيد عبد  الأول  ال�زير  لل�سيد  اأخرى  مرة  واأوؤكد  وبجانبكم  دائما معكم  �سنقف  اإننا   «

اإنني منطقي مع نف�سي، ويف كل الأح�ال،  الرحمان الي��سفي ما قلته له يف اأول لقاء معه.. 

ووطني مع نف�سي وه� كذلك منطقي ووطني مع نف�سه، فليكن، ولتك�ن�ا جميعا وليكن ه� 

باخل�س��س، على يقني من اأنه �سيجد فينا الدعم خلطاه والتاأييد مل�سعاه، ونرج� لكم من الله- 

�سبحانه وتعاىل- الت�فيق وال�سداد والنجاح.«

منذ هذا التاريخ، كنت اأجتمع مع جاللته على الأقل مرة يف الأ�سب�ع، ويف بع�س احلالت 

الجتماع  اأعمال  جدول  لتح�سري  اأ�سب�ع  كل  ونلتقي  الأ�سب�ع،  يف  مرات  عدة  جنتمع  كنا 

املجال�س  اجتماعات  جدول  لتدبري  خا�سا  اجتماعا  نعقد  كنا  كما  الأ�سب�عي،  احلك�مي 

ال�رسورة ذلك، �س�اء فيما  اقت�ست  الطارئة كلما  اإىل الجتماعات  بالإ�سافة  ال�زارية. هذا 

يخ�س الق�سايا ال�طنية اأو الدولية، التي نتبادل خاللها الآراء قبل اتخاذ القرارات ال�رسورية.

بقاء وزير الداخلية يف احلك�مة، هذه الق�سية اأ�سالت مدادا كثريا، ولكننا اأثبتنا اأنها رغم 

اأهميتها، لي�ست الأهم.

لقد جلانا اإىل دبل�ما�سيتنا ولباقتنا ومرونتنا يف هذا املجال ، حتى يتم التعبري عن الأ�سياء 

ب�سكل جيد دون اأن تك�ن جارحة، وعلينا اأن نتذكر باأن جاللة امللك اأراد التغيري واتفق مع 

برناجمنا احلك�مي دون حتفظ، فه�ؤلء ال�زراء منتدب�ن من طرف جاللته وعليهم اأن يطبق�ا 

تعليماته التي تتطابق متاما مع الت�رسيح احلك�مي.

�سمت هذه احلك�مة عددا من ال�زراء �سحفيني، وقد علق اأحد الزمالء على هذه الظاهرة: 

ليك�ن�ا يف  ال�سحفيني  دور  جاء  اجلرنالت  بعد حكم  العربي  العامل  لأن  جدا  �سعداء  »اأننا 

احلكم، كما اأنهم ن�سطاء يف حق�ق الإن�سان«. 
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يف ر�شالة اإىل اأع�شاء احلكومة 26 ماي 1998

الت�شريح مبمتلكات الوزراء والق�شاء على اأ�شكال التبذير

تاريخية  يعترب حلظة  للتناوب  اللـه ون�رسه لأول حك�مة  اأيده  تعيني �ساحب اجلاللة  اإن 

هامة يف م�سل�سل الإ�سالحات التي بداأها جاللة امللك منذ �سنة 1992، وه� ي�ستجيب اإىل 

نبذل  اأن  علينا  ويجب  الأمل،  من  بكثري  التعيني  بهذا  الذي رحب  املغربي  ال�سعب  تطلعات 

اأق�سى ما ميكن لنك�ن يف م�ست�ى الثقة امل�ل�ية، ويف م�ست�ى طم�حات ال�سكان عن طريق 

و�سع �سيا�سات للتغيري.

ويجب اأن ي�سري التغيري يف اجتاه تعميق امل�سل�سل الدميقراطي، وتعزيز دولة القان�ن، وحماربة 

البطالة وكذا حت�سني امل�ست�ى املعي�سي. وينبغي اأن يتبل�ر هذا التغيري بالدرجة الأوىل، بتطهري 

البيئة امل�ؤ�س�ساتية، ب�ا�سطة اإ�سالح الإدارة والعدل. كما ينبغي اأن يربز ت�رسيع م�رسوع التنمية 

الجتماعية، وتق�ية تناف�سية لقت�سادنا وحتقيق من� اقت�سادي مرتفع وم�ستدمي كفيل باإحداث 

منا�سب ال�سغل والإن�ساف يف جمال ت�زيع املجه�دات  وثمار النم� بني الفئات الجتماعية 

وبني اجلهات والأجيال.

ولهذه الغاية يتعني على احلك�مة اأن تك�ن قريبة من امل�اطنني ب�سفة دائمة باإعطاء الأول�ية 

لكل من مي�سهم عن قرب، وباأن تك�ن دائما يف ال�ستماع اإليهم، �ساعرة مب�ساغلهم الي�مية.

و�ساأ�سهر �سخ�سيا على اأن ترتجم مبادرات احلك�مة �رسيعا اإىل اأعمال فعلية وفعالة خلدمة 

م�اطنينا.

بناء اأعراف جديدة للعمل احلكومي

على  يتعني  ذلك  اأجل  ومن  واحلك�مة.  ال�سعب  بني  الثقة  ت�طيد  املبادرة  هذه  وتقت�سي 

والكفاءة  وال�ستقامة،  النزاهة  قيم  م�ستمدة من  اأخالقيات  ت�ؤ�س�س عملها على  اأن  احلك�مة 

والت�ساور،  واحل�ار  امل�س�ؤولية،  وروح  القان�ن  واحرتام  وال�سفافية،  وال��س�ح  وال�ستحقاق، 

والعدالة والت�سامن.

ومتا�سيا مع هذه الأخالقيات، اأدع� ال�سادة اأع�ساء احلك�مة اإىل الحرتام الدقيق ملقت�سيات 

الظهري ال�رسيف رقم 143/92/1 ال�سادر يف 7 دجنرب 1992 باإقرار ت�رسيح بال�رسف ب�ساأن 

ممتلكاتهم، وبال�سهر على الق�ساء على كل اأ�سكال التبذير يف جمال ت�سيري مهامهم.

اإنكم مقبل�ن يف الآجال القريبة على ت�سكيل دواوينكم، طبقا لأحكام الظهري ال�رسيف 

رقم 1.74.331 ال�سادر يف 23 اأبريل 1975 كما مت تغيريه وتتميمه.
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واإنني لأدع�كم اإىل اللتزام بهذا الظهري ال�رسيف وانتقاء رئي�س الدي�ان وامل�ست�سارين 

التقنيني من بني اأطر عليا م�سه�د لها بالكفاءة واملروءة.

واإن اأع�ساء احلك�مة ملدع�ون اإىل العتماد على امل�ارد الب�رسية العديدة اجليدة وامل�ج�دة 

يف اإداراتنا العم�مية. ويتعني عليهم اأن يعمل�ا على ا�ستثمار هذا الراأ�سمال الب�رسي بتح�سني 

ظروف عمله يف حدود الإمكان.كما يتعني عليهم حتميل امل�س�ؤولية لأطر الإدارة باإ�رساكهم يف 

اإعداد القرار وحتفيزهم بتقدير قيم الكفاءة والفعالية والنزاهة.

وهذا بالذات ه� املعنى احلقيقي للميثاق من اأجل التغيري الذي �سيك�ن اأ�سا�س ماأم�رية 

حك�متنا، طبقا لإرادة �ساحب اجلاللة اأيده اللـه ولأماين ال�سعب املغربي.

الت�شامن احلكومي:

ال�شيدات وال�شادة الوزراء،

اإن حك�متنا منبثقة من حتالف عري�س حدد لنف�سه اأهدافا م�سرتكة، واإن املك�نات التي 

بان�سجام جماعي وت�سامني، »تعمل�ن لبلد واحد ول�سعب واحد م�حد«  ت�سكله �ستت�رسف 

كما اأكد ذلك �ساحب اجلاللة حفظه اللـه مبنا�سبة تعيني احلك�مة.

ومن هذا املنطلق، فاإن اأع�ساء احلك�مة مدع�ون اإىل جتاوز احل�سابات النتمائية من اأجل 

العمل جميعا على حتقيق الربنامج الذي �سيلزم امل�س�ؤولية اجلماعية للحك�مة.

واإن جناح هذه املهمة لرهني بدرجة كبرية بقدرتنا على احلفاظ على الت�سامن احلك�مي 

وتق�يته. و�ساأحر�س �سخ�سيا وبحزم يف ج� من الت�ساور، على األ ينال اأي �سيء من متا�سك 

احلك�مة وان�سجام عملها.

كل  واإحباط  الرتابية  وحدتنا  عن  للدفاع  تتعباأ  اأن  احلك�مة  على  الأمر  اأول  يف  ويتعني 

املناورات التي ت�ستهدف النيل من ق�سيتنا ال�طنية.

غري اأن مهمة احلك�مة تاأتي يف ظرفية وطنية ودولية جد �سعبة. ويف هذا الإطار �سيتقدم 

كل من ال�سيد وزير القت�ساد واملالية وال�سيد وزير الفالحة والتنمية القروية وال�سيد البحري 

بعر�س لإبراز خمتلف ج�انب هذه الظرفية.

على كل حال علينا اأن ن��سع هام�س اإمكانياتنا بتدبري عم�مي فعال، وبتعبئة كل الق�ات 

للفاعلني  اأق�ى  م�ساهمة  املنظ�ر  هذا  ويتطلب  ت�ساركية.  مقاربة  اإطار  يف  بالدنا  يف  احلية 
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القت�ساديني وال�رسكاء الجتماعيني، عن طريق اإ�رساك م�ؤ�س�ساتي اأكرب ي�سجع على احل�ار 

والت�ساور، كما ي�ستهدف اإ�رساك املجتمع املدين بكيفية ملم��سة يف هذا الت�جه.

كما يجب اأن تطبع هذه املقاربة عالقاتنا مع الربملان. ويف هذا الإطار يتعني على احلك�مة 

اأن تنظم هذه العالقات طبقا للتعديالت الد�ست�رية التي اأقرت اإحداث الربملان بغرفتيه، كما 

عليها اأن ت�سهر على تق�ية احل�ار والت�ساور مع كل مك�نات الغرفتني. و�سيت�ىل ال�زير املكلف 

بالعالقات مع الربملان تقدمي عر�س يف هذا ال�ساأن.

تنظيم العمل احلكومي:

ال�شيدات وال�شادة الوزراء، 

الذي  الت�رسيح  تهيئ  اأن  يتعني على احلك�مة  الد�ست�ر،  ال�ستني من  املادة  طبقا لأحكام 

�سيقدم من لدن ال�زير الأول اأمام كل من غرفتي الربملان. و�سيعر�س هذا الت�رسيح الت�جهات 

الكربى للعمل الذي تقرتح احلك�مة القيام به يف خمتلف قطاعات الن�ساط ال�طني. و�سي�سكل 

اأول�يات  ويحدد  املقبلة  الأ�سهر  خالل  ال�زارية  القطاعات  لكل  مرجعيا  اإطارا  الت�رسيح 

احلك�مة.

وحتى يت�سنى تنظيم العمل احلك�مي وعقلنته، فاإن هذه الت�جهات ينبغي اأن تتبل�ر يف 

خمططات قطاعية. ولذا يتعني على كل وزير، بتن�سيق مع ال�سادة ال�زراء وكتاب الدولة املنتدبني 

لديه، حت�سري خمطط عمل ل�زارته على املدى القريب واملت��سط وت�جيهه اإىل ال�زير الأول.

و�سيعهد اإىل ال�سادة اأع�ساء احلك�مة، كل يف جمال اخت�سا�ساته، و�سع الربنامج املحدد 

حيز التطبيق، وهم مدع�ون اإىل التن�سيق فيما بينهم ح�ل كل امللفات ذات الهتمام امل�سرتك. 

اإىل  بينهم وت�س�ية امل�ساكل املحتملة، ول يلجاأ  التحاور فيما  ويف هذا الإطار يتعني عليهم 

حتكيم ال�زير الأول اإل يف اآخر املطاف وعند القت�ساء.

ومبراعاة  والن�سجام  التنا�سق  ملعايري  الدقيق  الحرتام  نطاق  يف  التحكيم  هذا  و�سيتم 

اأول�يات الربنامج احلك�مي و�ساأ�سهر على تاأمني التن�سيق الالزم لإجناز مهمتنا تي�سريا للعمل 

احلك�مي و�سمانا لفعاليته.

ولهذه الغاية �ستنظم على �سعيد ال�زارة الأوىل وبكيفية دورية، اجتماعات مع الكتاب 

العامني لبع�س القطاعات من اأجل �سبط مدى تقدم تنفيذ خمططات العمل.
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ومن جهة اأخرى، ونظرا لالأهمية الق�س�ى التي يجب اأن ن�ليها ل�س�رة احلك�مة داخل 

الراأي العام، فاإنني اأويل قيمة كربى لكي اأك�ن حميطا مب�ساريعكم يف جمال الت�ا�سل حتى 

يت�سنى لنا جميعا ب�سفة ت�ساورية �سمان تنا�سق اأق�ى وفعالية اأمثل يف هذا املجال.

اإن جمال�س احلك�مة تعترب جمال متميزا للعمل احلك�مي. فهي من جهة، منا�سبة لإطالع 

ال�سادة اأع�ساء احلك�مة على و�سعية قطاع معني وعلى الأعمال املنجزة فيه، ولدرا�سة م�ساريع 

الق�انني اأو املرا�سيم املعرو�سة عليه من جهة اأخرى.

لالأول�يات  العتبار  بعني  اأخذا  الأول  ال�زير  لدن  من  املجال�س  اأعمال  و�سيحدد جدول 

املحددة يف خمطط عمل احلك�مة.

اإن اجتماعات جمل�س احلك�مة ملن �ساأنها متكني ال�سادة ال�زراء من الت�ساور ح�ل الق�سايا 

الكربى التي تدخل يف نطاق اخت�سا�ساتهم. اإل اأن ذلك يتطلب اأن تنظم هذه الجتماعات 

بكيفية فعالة.

ولهذا اأنتظر من ال�سادة ال�زراء اأن ي�سهروا على اأن تك�ن هذه الجتماعات م�سب�قة، على 

�سعيد كل وزارة، بعمل حت�سريي للملفات، اأعلق اأكرب الأهمية على ج�دة حت�سريها، ويتعني 

اأن ت�ستمل هذه امللفات على م�ساريع الن�س��س م�سح�بة مبذكرات تقدميية وا�سحة و�ساملة، 

القت�سادي  ال�سعيد  على  خا�سة  لنعكا�سها،  بتق�مي  وكذا  املرافقة،  الإجراءات  ومبجم�ع 

والجتماعي واملايل.

باعتبارها  والتنظيمية  الت�رسيعية  الن�س��س  بدرا�سة  للحك�مة  العامة  الأمانة  و�ستق�م 

مكلفة بالنظر يف تطابقها القان�ين وان�سجامها مع الن�س��س الأخرى امل�ج�دة، قبل تقدميها 

اإىل جمل�س احلك�مة.

ال�شيدات وال�شادة الوزراء،

اإن املهمة التي اأناطنا بها �ساحب اجلاللة اأيده اللـه، طبقا لإرادة جاللته يف اإدخال بالدنا 

يف عهد جديد، وا�ستجابة لتطلعات ال�سعب، حتملنا م�س�ؤولية ج�سيمة ل يجهل اأحد ثقلها 

ونبلها، وينبغي اأن نك�ن يف م�ست�ى هذه الثقة.

املغربي،  ال�سعب  ن�سج  م�ست�ى  وكذا  الربملان  وم�ساندة  اجلاللة  �ساحب  دعم  وبف�سل 

�ساأعمل يف اإطار الت�سامن وامل�س�ؤولية اجلماعية للحك�مة، على بذل كل ما يف و�سعي لتاأمني 

جناحنا جميعا يف هذه املهمة.

�شكرا لكم وال�شالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
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جيوب املقاومة

بخ�س��س ما اأطلقت عليه »جي�ب املقاومة« فاإنه من ال�سعب ت�س�ير هذه اجلي�ب ت�س�يرا 

دقيقا. لكن اجلميع يدرك اأن من متكن من بناء م�سالح اأثناء العه�د ال�سابقة، اأو ليزال، ويرى 

يف التغيري والتجديد تهديدا ملركزه القت�سادي اأو مركزه ال�سيا�سي، �سيك�ن منخرطا يف بنية 

هذه اجلي�ب.

الإرث،  هذا  ي�ستفيد من  الب�رس  من  ن�عا  اأن جتعل  املرتاكمة لبد  امل�سالح  اأن  ال�ا�سح   

فنحن ل ن�ستغرب اأن تلك اجلي�ب م�ج�دة ولها اأثر �سيا�سي، وا�ستغلت وحاولت و�سع كل 

العراقيل ، ولكنها مل تفلح يف اإف�سال جتربة التناوب الت�افقي .

فمنذ اأن اختار الحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية نهج الن�سال الدميقراطي، وامل�ساركة 

يف جميع ال�ستحقاقات املحلية والت�رسيعية، كان اإدري�س الب�رسي يهيمن على ما اأطلق عليه  

»اأم ال�زارات«، اأي وزارة الداخلية، التي كانت لها اليد الط�ىل يف تزوير النتخابات ويف 

�سنع اأحزاب اإدارية قبل اأي ا�ستحقاق لتحتل املراتب الأوىل فيه.

كان قدرنا يف املعار�سة، ه� مقاومة هذا الأ�سل�ب والت�سدي له. وبف�سل �سم�د وت�سحيات 

املنا�سلني، متكنا من ال�ستمرار يف م�اجهة هذا النهج الذي وقف �سدا منيعا اأمام تقدم املغرب 

وحال دون بناء اإن�سان مغربي متحرر من القي�د، ي�سعى للعي�س يف مغرب دميقراطي بكل ما 

حتمله الكلمة من معنى.

ك�زير  الب�رسي  باإدري�س  الحتفاظ  الثاين،  احل�سن  امللك  املرح�م  علي  اقرتح  عندما 

ال�ستفتاء يف  اإجراء  ين�ي  كان  الأمن  لأن جمل�س  الت�افقي  التناوب  للداخلية يف حك�مة 

اأقاليمنا اجلن�بية، �سنة 1998، ولك�نه كان ما�سكا بهذا امللف لأزيد من 15 �سنة، ف�سلت اأن 

لن  اإذاك يف م�قع  امللكي، وي�سبح  بالدي�ان  يلتحق  اأن  بدل  الطاقم احلك�مي،  يك�ن �سمن 

امللك،  بجاللة  الت�سال  تعقيد طرق  �ساأنها  من  اأجل و�سع عراقيل  من  ا�ستغالله  يرتدد يف 

وبالتايل عرقلة الن�ساط احلك�مي.

كان قراري اأن بقاءه داخل الت�سكيلة احلك�مية، مينحنا فر�سا اأكرث مل�اجهة اأي حماولة من 

�ساأنها التاأثري على الربنامج احلك�مي. وهذا ما ح�سل فعال، بحيث مل يعد يق�م بنف�س الدور 

الأ�سا�سي والرئي�سي الذي كان يعتقد اأنه ال�حيد القادر على اإجنازه.
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 مل يعد �رسا اأنه يف احلك�مات ال�سابقة، مل يكن ال�زير الأول يتجراأ على افتتاح اأ�سغال 

الأمر  نف�س  ي�رسي  وكان  الداخلية،  يف  الدولة  وزير  ح�س�ر  بعد  اإل  حك�مي  جمل�س  اأي 

كان�ا  فيه،  الذي كان ع�س�ا  الإن�سان  ال�ست�ساري حلق�ق  الأخرى، كاملجل�س  املجال�س  يف 

ينتظرونه، بال�ساعات اإىل حني و�س�له لفتتاح اأ�سغال اجلل�سة. 

ِدرت اإليه من طرف جاللة امللك احل�سن الثاين رحمه اله، بعد  �سْ
ورغم التعليمات التي اأُ

تعييني وزيرا اأول، ب�اجب الدعم من اأجل اإجناح هذه التجربة، اإل اأنه وكما يقال، الطبع يغلب 

التطبع.

التج�ش�س على اال�شت�شارات وق�شايا اأخرى

 يِل الإخ�ان يف 
َ
ر عندما َبَداأُْت ال�ست�سارات الأوىل لتك�ين حك�مة التناوب الت�افقي َوفَّ

احلزب �سقة يف حي اأكدال بالرباط، لعقد اللقاءات الأوىل املتعلقة بامل�ساورات. بعد ذلك مبدة، 

�رسعان ما �سنكت�سف، اأنه مت زرع اأجهزة للتج�س�س واأخرى لت�سجيل حمت�ى هذه امل�ساورات 

داخل ال�سقة، وبالنتيجة مت التخلي عنها واللج�ء اإىل اأماكن اأخرى متعددة لنف�س الغر�س.

كانت املعركة ح�ل الإعالم من اأ�رس�س املعارك التي متت فيها امل�اجهة مع الب�رسي، وقد 

ا�ستقالته  قدم يل  اأنه  لدرجة  ذلك،  امل�ساري من جراء  العربي  الأ�ستاذ حممد  املرح�م  عانى 

م�اجهة  ال�ستمرار يف  على  حثه  وقد حاولت  معه،  النقا�س  بعد  عنهما  تراجع  وقد  مرتني، 

جي�ب املقاومة، لأننا مل ناأت من اأجل املنا�سب، بل جئنا من اأجل الإ�سالح، وه� اأمر جد 

بان.  �سعب وم�ساره وعر ويتطلب جهدا و�سربا ل َيْن�سُ

اأما الآن، ونحن يف م�قع امل�س�ؤولية، فاإنه  وباأن هذه املعارك ع�سناها من م�قع املعار�سة، 

من املفرو�س علينا اأن ن�ساعف اجلهد واأل ن�ست�سلم. وبعد اأخذ ورد، ا�ستطعنا يف الأخري يف 

املجال ال�سمعي الب�رسي ان ن�سع  حدا لحتكار الدولة لهذا القطاع منذ 1924 وقد حتقق 

حتريره بعدما �سدر ظهري ت�سكيل الهياأة العليا وخمتلف امل�ساريع والق�انني التي ت�لت تدبري 

الإذاعة والتلفزة من خالل عدة اأورا�س. ليتم حترير الإعالم من هيمنة ما كان يطلق عليه »اأم 

ال�زارات«.

جميع  اأمام  املجال  يف�سح  الذي  العم�مية،  قان�ن ال�سفقات  احلك�مة  اأ�سدرت  اأن  بعد 

املقاولت ال�طنية والأجنبية للتناف�س على امل�ساريع املعرو�سة، ت�سدت له جي�ب املقاومه، 

لأن ال�سفقات العم�مية كانت ت�زع على البع�س دون الآخر.
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هكذا عندما قررنا فتح باب املناف�سة فيما يخ�س خ��س�سة اخلط الثاين للهاتف النقال 

اأمام جميع ال�رسكات، اأبدى اإدري�س الب�رسي اعرتا�سه على فتح العر�س اأمام كل ال�رسكات، 

متخ�فا من خط�رة جناح اإحدى ال�رسكات التي تنتمي لإحدى الدول املتخلفة تكن�ل�جيا، يف 

احل�س�ل على العر�س، وه� الأمر الذي  قد تك�ن لديه ع�اقب �سلبية على القت�ساد ال�طني. 

ويرى اأنه من الأف�سل يف هذه احلالة، اللج�ء اإىل ال�رسكات املعروفة عامليا والتي لها الريادة 

يف هذا املجال والتعاقد معها مبا�رسة بدون فتح مناق�سة اأمام اجلميع.

اإىل  انتباهي  اأثار  الأ�سب�عية،  اجتماعاتنا  اإحدى  الثاين، يف  احل�سن  املرح�م  اأن  واأتذكر 

خماطر فتح املناق�سة اأمام اجلميع، ولكنني طماأنته باأن دفرت التحمالت ت�سمن كل ال�رسوط 

ال�رسورية التي ُتْلِزم كل املتناف�سني، وباأن الهدف من هذه العملية ه� تطبيق قان�ن ال�سفقات 

العم�مية، وفتح التناف�س اأمام اجلميع بكل �سفافية، مما �سي�سع حدًا لالأ�ساليب ال�سابقة التي 

يف  وال�سق�ط  ال��سطاء  عن  البحث  اإىل  بالدنا،  يف  ال�ستثمار  يف  الراغبة  ال�رسكات  تدفع 

املماطالت الإدارية وغريها من العراقيل التي ل ت�سجع الراأ�سمال الأجنبي على املجيء اإىل 

املغرب.

وهذا ما حدث بال�سبط، حيث متت املناف�سة ح�ل هذا العر�س بكل �سفافية، وجلبت هذه 

العملية مليار ومئة ملي�ن دولر للمغرب، واأعطت مزيدا من امل�سداقية وحفزت العديد من 

امل�ستثمرين على ال�ستثمار يف بالدنا.

بل اإنه بف�سل هذه ال�سفقة، مت تاأ�سي�س �سندوق احل�سن الثاين، الذي تدار�س معي ب�ساأنه 

املرح�م امللك احل�سن الثاين، عندما زارين يف م�ست�سفى ابن �سينا �سيف 1999، كما خ�س 

�َس مبلغ 700 ملي�ن دولر كله  خطاب عيد ال�سباب 9 ي�لي�ز 1999 لهذه ال�سفقة ، وُخ�سِّ

مليزانية ال�ستثمار والدعم الجتماعي. 

عند درا�سة �سندوق املقا�سة، ات�سح ان الدعم املخ�س�س لل�سكر، ت�ستفيد منه العديد من 

اأن دعم هذه  ال�رسكات التجارية  التي ت�ستهلك مئات الأطنان من ال�سكر املدعم، يف حني 

املادة م�جه بالأ�سا�س اىل امل�اطن املغربي الذي ي�ستهلك ال�سكر كجزء من غذائه الي�مي مع 

ال�ساي، خا�سة يف العامل القروي وكان يجب اأن يقت�رس هذا الدعم على امل�ستهلك العادي 

فقط.

اتخذنا قرار رفع هذا الدعم عن ال�رسكات الكربى التي ت�ستهلك كميات هائلة من مادة 

الداخلية  الدولة يف  وزير  اعترب  احلل�يات.  و�سناعة  الغازية  امل�رسوبات  �سناعة  ال�سكر يف 

اأن من �ساأن هذا القرار امل�س مبا�رسة بالأمن العام، من خالل رد فعل مرتقب من طرف هذه 
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العام يف كل  اأ�سعار امل�اد، وه� ما قد ي�سكل خطرا على الأمن  الزيادة يف  ال�رسكات وه� 

اجلهات، التي �ستك�ن فر�سة لتفجري ال�سخط وخروج النا�س لالحتجاج عرب مظاهرات �سد 

هذا الإجراء، وقد تك�ن ع�اقبها وخيمة.

اأثناء اللقاء الأ�سب�عي للمغف�ر له احل�سن الثاين وبح�س�ر الأ�ستاذ اأحمد احلليمي الذي 

كان م�س�ؤول عن هذا امللف، اأثار انتباهنا اإىل ك�ن احلك�مة لزالت يف بداياتها الأوىل، وقد 

القدرة  على  التاأثري  ال�رسكات،  لهذه  بالن�سبة  ال�سكر  عن  الدعم  رفع  قرار  �ساأن  من  يك�ن 

ال�رسائية للم�اطنني مما قد ينتج عنه ع�اقب وخيمة نحن يف غنى عنها. و�رسحنا جلاللته، اأن 

املغربي الب�سيط والذي يتناول طعامه م�سح�با بال�ساي، لن مي�سه القرار ول حتى م�ؤ�س�سات 

الإنتاج ال�سغرية واملت��سطة، واأن القرار �سيطبق فقط على ال�رسكات الكربى، ومنها العاملية 

التي ت�ستهلك كميات كربى من ال�سكر. وفعال، مت اتخاذ القرار دون حتى اأن ي�سعر امل�اطن 

العادي والطبقة املت��سطة باآثاره، ودون اأن يهتم الإعالم بذلك القرار.

عرقلة موؤمتر منظمة العفو

داأبت منظمة العف� الدولية على اإ�سدار تقارير �سن�ية، ح�ل النتهاكات اجل�سيمة حلق�ق 

الإن�سان يف املغرب، وكانت ت�سن يف كل املحافل الدولية حملة �سدنا، على غرار باقي الدول 

يف العامل التي ل حترتم حق�ق الإن�سان، كما هي متعارف عليها دوليا. وقبل جميء حك�مة 

منذ  ال�سابقة  ال�سن�ات  يف  اتخذت  اأن  �سبق  التي  القرارات  من  العديد  تفعيل  مت  التناوب، 

الت�سعينيات، وكان اأهمها اإطالق �رساح املختطفني و�سدور العف� العام، وانخراط املغرب يف 

الت�قيع على العديد من ال�سك�ك والتفاقيات الدولية اخلا�سة بحق�ق الإن�سان.

يف ظل هذه الظروف، حاولنا اإقناع هذه املنظمة الدولية بتنظيم م�ؤمترها ال�سن�ي يف املغرب، 

وجاء رئي�سها اآنذاك ال�سيد » بيري �ساين« Pierre Sane، الذي قاد هذه املنظمة من �سنة 1992 

اإىل غاية 2001، اإىل الرباط من اأجل التح�سري لهذا احلدث، الذي له رمزية، باعتبار اأنه عندما 

تعقد هذه املنظمة م�ؤمترها يف دولة ما، فه� مبثابة �سهادة دولية اأن هذا البلد و�سع قطار حق�ق 

الإن�سان على ال�سكة ال�سحيحة.

حل�ار  الثاين،  احل�سن  للملك  �س�تي  ت�سجيل  بتقدمي  الداخلية  وزير  قام  الأثناء  تلك  يف 

مت  بحيث  املغربي،  الي�سار  منا�سلي  اأحد  مع  املنظمة  رئي�س  »�ساين«  ال�سيد  بني  �سخ�سي 

ال�طن.  هذا  مقد�سات  مت�س  بكلمات  بالتلفظ  »�ساين«  ال�سيد  ليت�رط  ح�ار  يف  ا�ستدراجه 

وكان هذا الت�سجيل كافيا لتاأخري عقد م�ؤمتر منظمة العف� الدولية يف املغرب اآنذاك.
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الت�شوي�س على عودة ال�شرفاتي

ي�مية  اإىل  مغم�رة،  اإ�سبانية  جريدة  مع  ال�رسفاتي  اأجراه  قد  كان  مرتجم  ح�ار  �رسب 

»النهار« اللبنانية، �سهرين فقط بعد ت�سلمي قيادة حك�مة التناوب. حر�س اأن يقدم ن�سخة 

منه اإىل جاللة امللك املرح�م احل�سن الثاين بعد ع�دته من قمة عربية مب�رس، واأظنها قمة �رسم 

ال�سيخ، اإدري�س الب�رسي، فكان رد فعل جاللته عنيفا. 

لقد عمل الراحل الب�رسي دوما على عرقلة اأي مبادرة لإيجاد حل نهائي مللفات حق�ق 

الإن�سان باملغرب. ومما قاله ال�رسفاتي يف ذلك احل�ار، اإطالقه تعبريا ا�ستعاره من اأحد كتاب 

الأروغ�اي، ي�سف فيه املغرب ب »الدمي�كتات�رية«. ولقد ا�ستغل ذلك احل�ار بطريقة مغر�سة. 

بينما، احلقيقة اأنه يف اأغلب م�اقفه ظل مت�سبثا مببادئه، مهما تط�رت م�اقفه ال�سيا�سية خا�سة 

فيما يتعلق بالق�سية ال�طنية.. 

فيه  ملا  املنفيني،  ملف  و�سمنه  الإن�سان  ملف حق�ق  اإنهاء  على  كنت حري�سا من جهتي 

م�سلحة �س�رة بلدنا وم�سداقيتها يف خمتلف جهات العامل، وبالعالقة من امل�ؤ�س�سات الدولية 

امل�ؤثرة يف �سناعة القرار ال�سيا�سي والإقت�سادي الدويل. 

 ويف بداية العهد اجلديد ملحمد ال�ساد�س يف �سهر �ستنرب 1999، عاد ابراهام ال�رسفاتي 

اخلرب  تلقى  ولكنه  للداخلية،  وزيرا  يزال  ل  كان  الذي  الب�رسي  اأعني  بعيدا عن  وطنه،  اإىل 

كباقي املغاربة عرب و�سائل الإعالم �ساعة قبل نزول الطائرة مبطار الرباط وعلى متنها ابراهم 

ال�رسفاتي وزوجته.

االإ�شرار على االجتماع مع الوالة والعمال

كانت هناك اأي�سا معركة الجتماع مع ال�لة والعمال مع ال�زير الأول )وه� اأمر يحدث 

اأطر  مع  اجتماعي  دون  للحيل�لة  �رس�سة،  مقاومة  الب�رسي  ادري�س  اأبدى  مرة(، حيث  لأول 

القطاع الذي يرتاأ�سه ال�سيد وزير الداخلية. 

ُل يل احلق يف الجتماع مع  لكن، وبعد اإ�رسار مني، ك�ين رئي�س الإدارة املغربية، مما ُيَخ�َّ

من اأ�ساء من اأطر الدولة املغربية، وبالأخ�س، تلك التي لها احتكاك مبا�رس مع ال�ساكنة يف 

خمتلف اأرجاء البالد، ولك�نها ل متثل فقط وزارة الداخلية بل متثل كل القطاعات احلك�مية 

بدون ا�ستثناء. يف الأخري، مت اللقاء مع ال�سادة ال�لة والعمال واألقيت باملنا�سبة الكلمة التالية : 
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ح�رشات ال�شادة الوالة والعمال،

اأول لقاء لل�زير الأول مع ولة وعمال  اأن يك�ن لقاوؤنا هذا  اإنني لأ�سعر ب�سعادة خا�سة 

اململكة يف ظل حك�مة التناوب التي اأرادها �ساحب اجلاللة حفظه الله عن�انا للتغيري وتد�سني 

مرحلة متقدمة يف م�سل�سل دمقرطة بالدنا وهي على اأب�اب القرن ال�احد والع�رسين.

وقد جاء هذا اللقاء يف وقته املنا�سب بعدما فرغت احلك�مة من و�سع براجمها واكتملت 

وخمططات  مناهج  وكذلك  والإداري  والجتماعي  القت�سادي  ال�اقع  معطيات  لديها 

ال�سالحات ال�رسورية التي تتطلبها طبيعة املرحلة والتي جتلت اأهم حمطاتها يف الت�رسيح 

ت�جهات  و�سع  ويف  املدى  الق�سري  احلك�مي  الربنامج  و�سياغة  املايل  والقان�ن  احلك�مي 

املحلية  اجلماعات  مناظرة  ويف  لبالدنا  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  اخلما�سي  املخطط 

ومناظرة الت�سغيل اللتني انعقدتا باأمر ورعاية وت�جيه من �ساحب اجلاللة ن�رسه الله.

عملية  بكيفية  بيننا  فيما  نتداول  اأن  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  ن�ستطيع  الي�م  نحن  وها 

وفيما تفر�سه الظرفية من م�س�ؤولية الجناز والتنفيذ على خمتلف م�ست�يات الدولة اجله�ية 

والإقليمية واملحلية.  

ال�شادة الوالة والعمال،

اإنكم تعلم�ن اأن الت�رسيح احلك�مي الذي �سادق عليه الربملان بغرفتيه يف اأبريل 1998 

قد حدد الختيارات والت�جهات والأول�يات التي اعتمدتها حك�مة �ساحب اجلاللة والذي 

ببع�س،  بع�سها  مرتبط  لالإ�سالح  خم�سة حماور  ي�ستهدف  وطم�حا  وا�سعا  برناجما  عك�س 

وهي اإ�سالح الإدارة املغربية من خالل ميثاق ح�سن التدبري، حتديث وتخليق النظام الق�سائي، 

خلق �رسوط من� مرتفع ودائم من �ساأنه اأن ي�فر اأكرب عدد من منا�سب ال�سغل، وذلك يف اإطار 

احرتام الت�ازنات املاكرو اقت�سادية واملالية للبالد.

العمل على اإقرار ت�ازن يف الت�زيع بني اجلهات اجلغرافية والفئات الجتماعية، وذلك يف 

اإطار ميثاق الت�سامن الجتماعي.

واأخريا اإقامة نظام تعليمي ع�رسي مندمج وعادل وناجح من �ساأنه اأن ي�فر �رسوط ول�ج 

املغرب ملجتمع الإعالميات واملعرفة كما تفر�سه متطلبات القرن ال�احد والع�رسين.
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التي ل  والقت�سادية والجتماعية،  املالية  الإكراهات  بالرغم من  احلك�مة  ولقد اجتهت 

تخفى عليكم و�سيق هام�س الت�رسف الناجم عنها اإىل اتخاذ التدابري يف القان�ن املايل التي 

من �ساأنها اأن ت�سع م��سع التنفيذ عددا من هذه الختيارات ال�اردة يف الت�رسيح احلك�مي، 

التنمية  جمالت  وت��سيع  ال�سغل  فر�س  وخلق  ال�ستثمار  ت�سجيع  تهم  التي  وباخل�س��س 

التعليم  ميادين  يف  واحل�ا�رس  الب�ادي  بني  الف�ارق  من  والتقلي�س  واجله�ية  الجتماعية 

التقنيات وو�سائل الت�سال  واخلدمات الجتماعية والتجهيزات الأ�سا�سية، والنفتاح على 

منهجية  واعتماد  والإدارة،  العدالة،  اأجهزة  اإ�سالح  على  والرتكيز  احلديثة  والتكن�ل�جيا 

عملية  تك�ن  اأن  ذلك  من  غايتنا  واملجتمع،  الإدارة  الفرقاء يف  مع خمتلف  واحل�ار  الت�ساور 

ال�طني  العام  الراأي  عميقا  جتاوبا  معها  جتاوب  والتي  اجلاللة  �ساحب  يريدها  التي  التغيري 

والدويل م�رسوعا وطنيا جماعيا ي�سارك يف اإجناحه كل ذوي النيات احل�سنة والغرية ال�طنية. 

املركزية،  الأجهزة  �سعيد  على  واحلما�س  الإرادة  م�ست�ى  يكن  مهما  اأنه  نعلم  اأننا  على 

فاإن التغيري لن يك�ن اإل �سعارا حمدود الأثر ما مل يجد له امتدادا عمليا يف اأجهزة حك�مية 

التي لها  ومتثيلية تت�فر على نف�س الإرادة واحلما�س على �سعيد اجلهة، والإقليم، واجلماعة 

ارتباط ي�مي بحياة وعي�س امل�اطنني.

اأيها ال�سادة ال�لة والعمال اإنكم اأدرى من غريكم مبا ي�ليه د�ست�ر اململكة من عناية خا�سة 

وتنظيم  املحلية  الدميقراطية  مبادئ  وتر�سيخ  الالمركزية  تق�ية  ت�ستهدف  التي  لالختيارات 

العالقة بني اجلماعات املنتخبة و�سلطات العمالة والإقليم واجلهة.

الالمركزية  لنظام  متط�را ومنفتحا  يعطي مفه�ما  الد�ست�ر  مبقت�سى  اأحداث اجلهات  اإن 

اجلهة يف  داخل  املنتخبة  الهيئات  اإ�رساك جمم�ع  اإمكانية  من  ي��سع  التمركز حيث  وعدم 

جمل�س م�حد ين�سق وي�سع املخطط اجله�ي الذي ي�ستجيب حلاجيات ومتطلبات ال�سكان 

ويخلق ن�عا من الت�سامن والتكافل املنظم بني اجلماعات والأقاليم.

اأنهم  اأخرى دور العمال يف العمالت والأقاليم واجلهات على  ويربز الد�ست�ر من جهة 

قرارات  تطبيق  عن  امل�س�ؤولية  يحملهم  كما  الق�انني  تنفيذ  على  وي�سهرون  الدولة  ميثل�ن 

احلك�مة. وهكذا، فاإن العامل الذي يعينه �ساحب اجلاللة لتقلد هذه املهمة ال�سامية اأ�سحى 

يف اإقليمه اأو عمالته ال�ساهر الأمني على رعاية وتثبيت هذا البناء ال�سخم املركب ه� الدولة 

بجميع ما حتمله من جهد لالأجيال املتعاقبة ومن قيم ح�سارية متط�رة حافظت على الت�سامن 

وجت�سد  ال�سعب  مع  تعي�س  منا�سلة  متفتحة  ملكية  ظل  يف  ال�طن  مك�نات  بني  والتما�سك 

وحدته وق�ته.
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كل هذا بالطبع لبد اأن يتم بتن�سيق وتعاون مع اجلماعات املحلية التي يجب اأن ت�فر لها 

والتنمية  التقدم  باعتبارها حم�ر  اجلماعة  ومركز  مكانة  من  لتق�ى  الدعم  من  املزيد  الدولة 

والعم�د الفقري الذي تنبني عليه �سيا�سة الالمركزية وعدم التمركز.

وباملنا�سبة، اأريد التاأكيد هنا اأن احلك�مة وبتعليمات وت�جيهات �سامية ودائمة من �ساحب 

الإرادة  اجلماعات  هذه  جمال�س  تعك�س  اأن  على  احلر�س  اأ�سد  حري�سة  الله  ن�رسه  اجلاللة 

احلقيقية لل�سكان وت�ستجيب يف خمططاتها وتدبريها اإىل مطالبهم وحاجياتهم امللحة.

ال�شادة الوالة والعمال،

اأغتنم الفر�سة للتحدث عن ميثاق ح�سن التدبري الذي �سبق  اأن  اأود بهذه املنا�سبة  اإنني 

الإدارة وع�رسنتها،  برناجمها والذي ي�سكل خمططا هاما لإ�سالح  اأعلنته يف  اأن  للحك�مة 

اآن واحد معاجلة امل�ساكل الهيكلية لإدارتنا وم�اجهة حازمة مل�اطن اخللل  اإذ ي�ستهدف يف 

التي تع�ق عملها الي�مي وت�سيء ل�سمعتها لدى امل�اطن، مما ي�ساهم يف بع�س الأحيان يف 

والأجانب على  منهم  ال�طنيني  وامل�ستثمرين  النزهاء  امل�ظفني  من  لدى عدد  العزائم  تثبيط 

ال�س�اء. ولهذا الغر�س، فاإن الإدارات الرتابية مدع�ة اإىل الت�سبع باأهداف ميثاق ح�سن التدبري 

وتقييم الأدوار الأ�سا�سية التي ت�ؤول اإليها يف تنفيذه وال�سري به يف هذا الجتاه بكيفية منهجية 

بالقيم  والت�سبث  امل�س�ؤولية  روح  تعزيز  ه�  التدبري  مليثاق ح�سن  الأول  الهدف  اإن  ومنظمة، 

الأ�سا�سية للمرفق العم�مي، وه� يرمي اإىل اإعطاء �س�رة جديدة لالإدارة ترتكز على احرتام 

القان�ن وال�سالح العام وتهتم بالفعالية واحلزم يف تنفيذ ال�سيا�سات العامة.

اإن امليثاق نداء حار اإىل كل العاملني بالإدارة مها كانت درجتهم اأو م�ست�ى م�س�ؤوليتهم 

من اأجل حتقيق القفزة ال�رسورية التي ينتظرها امل�اطن�ن واملقاولت. وبالفعل، فاإن احلك�مة 

التدبري   ميثاق ح�سن  التعبئة ح�ل  اأجل  من  والعمال،  ال�لة  ال�سادة  اأيها  النداء،  بت�جهيها 

واعية بالأهمية التي تكت�سيها اإقامة عالقات من الثقة بني الإدارة الرتابية وامل�اطن وتقلي�س 

فاإن  الغر�س،  ولهذا  العم�مي.  والتدبري  الجتماعي  والعمل  ال�ستثمار  تع�ق  التي  الع�امل 

القيام بعمل منهجي ويف العمق داخل اجلماعات املحلية وعلى اأ�سا�س من ال�عي اجلماعي 

ب�ج�ب احرتام املبادئ امل�سرتكة حل�سن التدبري �رسوري لتعبئة الطاقات وخلق ظروف مالئمة 

لتحقيق تغيري عميق يف اجلهاز الإداري يف اأجل معني. وميثاق ح�سن التدبري اإذ ي�ؤكد على 

وج�ب احرتام الإدارة للق�اعد الأخالقية واملعن�ية وحر�سها على تر�سيد ا�ستعمال الأم�ال 

املجالت  حتديد  بذلك  يق�سد  اإمنا  امل�اطنني  مع  للت�ا�سل  �سليمة  �سيا�سة  واإر�ساء  العم�مية 
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الأ�سا�سية للتغيري التي يجب اأن تق�د اأعمال التجديد واإجراءات الت�سحيح التي يطلب من 

كل الإدارات اإدماجها يف م�سل�سل ت�سيريها من اأجل مالءمتها بكيفية اأف�سل مع متطلبات 

�رسكائها ومع م�ستلزمات التنمية على �سعيد كل الأقاليم وجهات اململكة. وهكذا فاإنه من 

�سمن الآليات التي يعتمدها هذا امليثاق لل�سهر على التتبع والتفعيل والتن�سيق هناك اللجان 

اجله�ية التي �ست�سهر على تطبيق مقت�سياته كما �سيمكن هذا امليثاق اللجان الإ�سرتاتيجية 

لإ�سالح الإدارة التي يرتاأ�سها ال�زير الأول من تتبع مراحل تطبيق ميثاق ح�سن التدبري على 

�سعيد كل جهة على اأ�سا�س التقارير الدورية التي يتعني على اللجان اجله�ية اأن ت�افيها بها 

بانتظام.

اأيها ال�شادة،

وهكذا ترون اأن اجتماعنا هذا والجتماعات التي �ستتل�ه، اإن �ساء الله، �ستك�ن يف احلقيقة 

اأيام عمل نتدار�س فيها عددا من الق�سايا ذات الأ�سبقية يف ال�سيا�سة احلك�مية ويف اهتمام 

اإجنازات ملم��سة وفعالة حت�سن من ظروف عي�سهم  اإىل  يتطلع�ن  الذين  وتطلعات م�اطنينا 

وتر�سخ فيه الأمل والتفاوؤل يف امل�ستقبل.

املزيد من اجلهد والجتهاد كي  تنتظر منا  التي هي �س�اعد وم�هبة وطننا  واإن �سبيبتنا 

ن�سري لها العي�س الكرمي ونتيح لها فر�سة اخللق والإبداع والإنتاج.   

ح�رشات ال�شادة

لقد كانت املناظرة الأوىل للت�سغيل التي افتتحتها وتابع اأ�سغالها �ساحب اجلاللة ن�رسه 

الله فر�سة التقت فيها جميع الفعاليات ومك�نات جمتمعنا يف كل قطاعات الإنتاج لتدار�س 

امل�ساكل واحلل�ل الناجعة مل�اجهة حتديات البطالة وفقدان منا�سب ال�سغل وارتباط كل ذلك 

املناف�سة والتفاقات  الع�ملة وا�ستداد  العامل من تط�ر يف ظل  الذاتية ومبا يعرفه  باإمكانياتنا 

واملعاهدات التي تربط بلدنا مع غرينا من الدول.  

ويحق لنا اأن نفخر مب�ست�ى النقا�س وبروح امل�س�ؤولية وال�طنية، التي طبعت اأعمال هذه 

املناظرة والتي كانت ثمرة يانعة للت�جيهات ال�سامية ل�ساحب اجلاللة الذي اأكد يف خطابه 

ال�سامي مايلي: »اأما بالن�سبة لنا، فاإنه يتعني و�سع م�رسوع اجتماعي �سامل ينطلق من روؤية 

م�ستقبلية للتنمية الجتماعية والقت�سادية ، تلك النطالقة التي يتطلبها املغرب، اأي م�رسوع 

بالقيم  ال�قت  نف�س  يف  مت�سبثني  جيدا  تك�ينا  ومك�نني  متعلمني  م�اطنني  خلق  على  قادر 
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الثابتة لبلدهم ويف مقدمتها اعتبار ال�رساكة والت�سامن يف �سبيل الرفع من م�ست�ى حياتنا 

الجتماعية والقت�سادية اأن جنعل من هذا كله واجبا وطنيا ل يج�ز التهاون فيه.

من  واملجتمع  الدولة  الفاعلني يف  ملختلف  واملت�سامنة  ال�ساملة  التعبئة  يتطلب  ما  »وهذا 

حك�مة وبرملان و�سلطات وجماعات حملية وقطاعات للتك�ين عم�مية اأو خا�سة اأو اأرباب 

�سناعة وروؤ�ساء م�ؤ�س�سات وخريجني من م�ؤ�س�سات التك�ين املهني وهيئات وطنية عاملة يف 

حق�ل التاأهيل والإدماج اأي تعبئة كل مك�نات املجتمع املدين حمليا وجه�يا ووطنيا«. انتهى 

النطق امللكي الكرمي.

ال�سامية  امللكية  للت�جيهات  وفية  منها  منتظرا  كان  كما  املناظرة  نتائج  جاءت  وهكذا 

ور�سمت اخلط�ط العري�سة لربنامج �سم�يل من �ساأنه اأن ي�ؤ�س�س لعقد وطني للت�سغيل، واأنني 

اأوؤكد من جديد باأن احلك�مة �ستعمل على ترجمة هذه النتائج اإىل اجراءات عملية قابلة لالجناز 

يف اإطار الربنامج على املدى الق�سري ويف املخطط اخلما�سي الذي �رسعت اللجنة املخت�سة 

يف حت�سريه، ويطيب يل بهذه املنا�سبة اأن اأن�ه بالدور الذي ا�سطلعت به عدد من اجلمعيات 

واملنظمات غري احلك�مية لالإ�سهام يف برنامج ت�سغيل ال�سباب عرب وكالة التنمية الجتماعية 

الجتماعية  الفئات  تهم  والتي  املردودية  ذات  الن�ساطات  ت�سجيع  يف  بدورها  تتميز  والتي 

الأكرث احتياجا، وما التفاقات التي وقعها ال�سيد وزير التنمية الجتماعية والت�سغيل مبنا�سبة 

هذه املناظرة �س�ى من�ذج من مناذج امل�ساركة الفعالة التي تق�م بها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين 

يف بل�رة التكافل الجتماعي والت�سامن الذي يعترب من �سمات وف�سائل املجتمع املغربي.

واعتماد  واجلهات  الأقاليم  جميع  يف  املبادرات  هذه  على  احلث  على  ي�سجعنا  ما  وهذا 

اأ�سل�ب الت�ساور واحل�ار واإ�رساك جميع الفعاليات يف هذا امل�رسوع الجتماعي الهام. واأن 

خمطط  اإجناح  اأجل  من  اجله�د  تكثيف  اإىل  ومدع�ة  العم�مية  وال�سلطات  الإدارات  جميع 

التنمية الجتماعية ومكافحة ظاهرة البطالة يف جميع الأو�ساط والدفع بحركة التنمية املحلية 

التي ت�سكل جمال خ�سبا خللق منا�سب �سغل اإ�سافية. ذلك اأن احلك�مة ان�سجاما مع امل�سار 

الذي �سطره �ساحب اجلاللة ن�رسه الله يف جمال الالمركزية والالمتركز لتجعل من ال�رساكة 

اجله�ية واجلمع�ية اختيارا ا�سرتاتيجيا من اأجل الت�سغيل.

ويف هذا الإطار، �سيتم العمل على و�سع الآليات املالئمة لتعبئة كل الفعاليات وال�رسكاء 

املحليني واجله�يني من �سلطات وهيئات منتخبة ومنظمات مهنية و�سبابية ومك�نات املجتمع 

املدين لتج�سيد ت��سيات الندوة على اأر�س ال�اقع.
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املالئم  ال�رسورية واملناخ  ال�رسوط  لت�فري  والعمال ملدع�ون  ال�سادة وال�لة  اأيها  واإنكم 

اندماج  الت�سغيل وت�سهيل  الندوة لإنعا�س  اأ�سفرت عنها  التي  والتدابري  الإجراءات  لتطبيق 

ال�سباب يف احلياة العملية.

اإن العهد الذي قطعناه على اأنف�سنا واحلما�س الذي يغمر جميع اأفراد هذه احلك�مة والثقة 

والدعم الذي ي�فره لها �ساحب اجلاللة حفظه الله، وثقة ال�سعب املغربي، بجميع ق�اته احلية 

والفاعلة ومك�نات املجتمع املدين املتحم�س لإجناح هذه التجربة، كل هذا يزيدنا يقينا واإميانا 

�سعبنا  لطم�حات  ت�ستجيب  �سيا�سة  نهج  وال�ستمرار يف  التحديات  م�اجهة  من  لبد  باأنه 

الذي ي�ستحق كل خري وت�سحية.

وفقنا الله جميعا ملا فيه خدمة ال�سالح العام لنك�ن عند ح�سن ظن �ساحب اجلاللة احل�سن 

الثاين حفظه الله واأقر عينه ب�يل عهده الأمري اجلليل �سيدي حمـمد و�سن�ه ال�سعيد امل�ىل 

الر�سيد و�سائر اأفراد الأ�رسة العل�ية املجيدة اإنه �سميع الدعاء.

25 دجنرب 1998
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االتفاق مع امللك يف امل�شفى على �شندوق احل�شن الثاين

كنت اأ�سعر يف كل حلظة بحر�س �ساحب اجلاللة على تتبعه حلالتي ال�سحية. وكانت ثقتي 

عادة كبرية يف الأطباء ومهنيتهم، اإل اأنني �سعرت اأن الأطباء الذين �سهروا على عالجي كان�ا 

يبذل�ن جه�دا م�ساعفة، اإن مل اأقل ا�ستثنائية، اأول بحكم �سمريهم املهني، ثم بحكم �سع�رهم 

مبراقبة وتتبع �ساحب اجلاللة ل��سعيتي.

اآنذاك، اأن �ساحب اجلاللة، ومنذ اأن علم بالأزمة ال�سحية  وقد اأكد يل الطبيب امل�س�ؤول 

التي اأملت بي، قام بالت�سال به هاتفيا، 12 مرة، طيلة ليلة دخ�يل اإىل امل�ست�سفى.

قام جاللة امللك بزيارتي اإىل امل�ست�سفى ب�سكل عادي، و�سعد اإىل الطابق اخلام�س حيث 

كنت اأعالج، وقد تركت تلك الزيارة اأثرا عميقا يف نف�سي. فقد اأبى رحمه الله اإل اأن ي�ثقها 

للتاريخ، حيث ا�سطحب  معه م�س�ره ال�سخ�سي، حتى يعرف املغاربة اأنه قام بزيارتي. لقد 

اأراداها اأن تك�ن عالنية. وبعد ذلك، قام بزيارة مرافق امل�ست�سفى، واطلع عن قرب على �سري 

الأم�ر به، ودخل اإىل اجلناح الذي �سينقل اإليه يف ما بعد، واطلع على كل �سيء به. ويف ذلك 

الزيارة  بهذه  ب�سعادة كربى  ي�سعرون  وامل�ساعدون  واملمر�س�ن  والأطباء  املر�سى  كان  الي�م 

املفاجئة.

وخالل تلك الزيارة، بعد ان اطماأن  على و�سعيتي ال�سحية، حتدث معي عن حالته ال�سحية، 

وقدمت له زوجتي التي كانت تالزمني وقتها، وعرب لها عن اأ�سفه لك�نه يتعرف عليها يف تلك 

الظروف، حيث كان يتمنى التعرف عليها يف ظروف اأح�سن.

 وكان كعادته يف غاية اللطف واللياقة. وبعد ذلك بداأ يتحدث يف ق�سايا الدولة واأخربين 

ما  يف  اتبعناها،  التي  ال�سفافية  �سيا�سة  ب�سبب  املغرب  عليه  ح�سل  الذي  الكبري  باملك�سب 

يخ�س املناق�سة املتعلقة بالرخ�سة الثانية للهاتف، وكان �سعيدا اأي�سا وفخ�را بهذا املك�سب، 

وزودين بت�جيهاته والطريقة التي يجب اأن ي�ستثمر بها هذا املك�سب الذي �سي�ساعدنا على 

م�اجهة التحديات التي اأمامنا.
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وفاة امللك احل�شن الثاين

اإىل امل�ست�سفى، قبل منت�سف نهار ي�م  الثاين  نزل علي خرب نقل املرح�م امللك احل�سن 

اجلمعة 23 ي�لي�ز 1999، كال�ساعقة. ففي ال�قت الذي كنت اأنتظر ت�جيهات جاللته لتنظيم 

اأعمال الأ�سب�ع، فاإذا بي اأ�سمع اأنه نقل فجاأة اإىل امل�ست�سفى. 

اإليه  و�س�يل  وعند  بالرباط،  �سينا  ابن  م�ست�سفى  اإىل  مت�جها  اأ�رسع  اأن  اإل  ي�سعني  مل 

ت�جهت مبا�رسة اإىل اجلناح الذي كان يرقد به امللك الراحل، لكن الأطباء كان�ا يحظرون 

الدخ�ل اإىل الغرفة التي كان يتلقى فيها العالج. كانت الأج�اء جد م�ؤملة، يف ذلك اجلناح، 

غري اأنها كانت مفعمة بالإميان والدع�ات ليمد الله يف عمر جاللته، على الرغم من اأنه كان 

باديا على وج�ه املقربني، الذين كان�ا اأكرث اطالعا على ال��سع، اأن الأم�ر تط�رت ب�رسعة ل 

ت�سدق. 

كان اجلميع يف حالة يرثى لها، وبعد الع�رس، نادى علي �ساحب ال�سم�، ويل العهد اآنذاك، 

�سيدي مـحمد، ليخربين »اأن �سيدنا يف حالة �سعبة جدا، ومل يتبق لنا اإل الدعاء له«.

وبعد ذلك، تلقيت مكاملة ثانية منه، ليخربين باأن �ساحب اجلاللة انتقل اإىل رحمة الله، 

اإىل  بها  �سيت�جه  كلمة   ُ ُيَح�رّسْ واأنه  الر�سمية،  الإعالم  و�سائل  يف  القراآن  يتلى  اأن  واأمرين 

ال�سعب املغربي.

وال�رسوع  البيعة،  مرا�سيم  لإعداد  الأولية،  بالرتتيبات  ليخربين  اأخرى  مرة  بي  ات�سل 

الهياأة  وتعبئة  املغرب،  �سي�ف  ل�ستقبال  ال�ستعداد  يف  امللكية  الت�رسيفات  مع  بالتن�سيق 

ال�زارية ل�ستقبالهم والرتحيب بهم. 

لقد كان ي�ما من ال�سعب حتمله ، خ�س��سا يف تلك ال�ساعات الط�ال التي كانت ممل�ءة 

باملاأ�ساة  م�سرتكا  �سع�را  كان  اجللل.  امل�ساب  هذا  ح�ل  الأمل،  من  بن�ع  وم�سح�نة  بالأمل، 

واحلزن، وكانت تلك اللحظات تتطلب التجلد وال�سرب والر�سا بق�ساء الله. 

كان من غريب ال�سدف اأن امل�ست�سفى الذي ت�يف فيه �ساحب اجلاللة املغف�ر له احل�سن 

الثاين، ه� نف�س امل�ست�سفى الذي كنت اأرقد فيه، اأ�سب�عني خلت، بعد اإ�سابتي ب�عكة �سحية 

خطرية يف الدماغ.. 
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مل يخطر ببايل يف اأية حلظة، اأي �سك اأو ريبة ح�ل الطريقة التي �ستنتقل بها الأم�ر من 

عهد اإىل عهد، بل كان هذا امل��س�ع غري وارد. ففي تلك اللحظات، كان الأمل لفقدان عزيزنا 

الكبري ه� ال�سائد وامل�سيطر على الأفئدة، واأنا �سخ�سيا تاأثرت كثريا، لأنه، اأقل من48 �ساعة 

على وفاته، واأثناء حفل الع�ساء الذي نظمه على �رسف الرئي�س اليمني املرح�م علي عبد الله 

�سالح، ي�م الأربعاء 21 ي�لي�ز 1999، اأطال رحمه الله اجلل��س معنا يف تلك املاأدبة، وكان 

مرحًا. بل كان جد متفائل بتط�ر الأم�ر، �س�اء على م�ست�ى ال�طني، كما عرب عن ذلك يف 

خطاب عيد ال�سباب ي�م 9 ي�لي�ز1999، حني قال: »�سعبي العزيز اإن ما اأق�له لك كان حلما 

اأخبارا �سارة  اإليه  اأنه �سيزف  ال�سعب املغربي  الي�م حقيقة«.  كما وعد  اأمنية  واأ�سبح  وكان 

اأي�سا يف خطاب 20 غ�ست املقبل.

والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأم�ر  اأن  يقينه  وكان   ، وجهه  على  بادية  ال�سعادة  كانت 

والجتماعية �ستتط�ر اإىل الأح�سن. وخالل نف�س املاأدبة، كان مهتما مب�ساكل املنطقة العربية، 

و�ساأل عن ال��سع يف منطقة ال�رسق الأو�سط واخلليج، وتابع تقييم الرئي�س اليمني للتط�رات 

احلا�سلة هناك، كما اأعرب عن تفاوؤله فيما يخ�س املغرب الكبري، وامل�ساحلة العربية والتط�رات 

املحتملة يف الق�سية الفل�سطينية. 

وزير  ال�سيد  وعلى   
َّ
َعَلي نادى  اليمني،  الرئي�س  فخامة  ا�ستقبال  قبل  الي�م،  نف�س  ويف 

اآخر  ال�طنية )ق�سية ال�سحراء( وتابع معنا  الداخلية، وعقد معنا جل�سة عمل ح�ل ق�سيتنا 

تط�رات عملية الإح�ساء، وكان حري�سا على معرفة التفا�سيل، وتتبع اآخر الإجراءات.

خالل ليلة الع�ساء مع الرئي�س اليمني، قال ل�سي�فه: » ا�سمح�ا يل، فاأنا ووزيري الأول لن 

ناأكل معكم، لأن لنا طعام حمية خا�س بنا«. وبالفعل تقا�سمت معه طعامه اخلا�س.

اأذكر اأنه عندما تقرر ا�ستقبالنا كقادة لأحزاب الكتلة الدميقراطية بالق�رس امللكي بالرباط، 

الذي �سادف ي�م فاحت ماي �سنة 1992 )عيد العمال(، ملناق�سة الإعداد لت�سكيل جلنة التحكيم 

اأنه  واأخربهم  امللكية  الت�رسيفات  من  م�س�ؤول  جاء  النتخابات،  ملتابعة  بالتح�سري  املكلفة 

لظرويف  نظرا  بامل�سعد،  لل�سع�د  اأرافقه  اأن  وحدي  علي  اجلاللة،  �ساحب  من  بتعليمات 

ال�سحية. واأ�سبحت تلك عادة، كلما ذهبت اإىل الق�رس ملقابلة جاللة امللك.

مبا�رسة بعد خروجي من امل�سعد وجدت �ساحب اجلاللة يف انتظاري ودعاين لأتناول معه 

فنجان قه�ة، و�ساألني عن اأح�ايل ال�سحية و�سن�ات الغربة التي ق�سيتها باملنفى، مت�سائال 
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ال�سيا�سية  العل�م  يف  العليا  الدرا�سات  )دبل�م  باخلارج  تابعته  الذي  الدرا�سي  م�ساري  عن 

والدبل�م الدويل حلق�ق الإن�سان(. وتبادلنا ذكرياتنا ما�سينا امل�سرتك، وقال يل جاللته »نحن 

مثل روافد نهر افرتقا ثم التقيا من جديد، لن�سب يف نف�س املجرى الأ�سل«. لقد ترك لدي 

تلك  فقط خالل  البارحة  به  اجتمعت  قد  كنت  اأنني  ل�  كما  ملك  اأمام  اأنني  �سع�را  جاللته 

اجلل�سة الأوىل، وجعلني اأح�س كما ل� اأنني مل تفرق بيننا ال�سبل منذ 27 �سنة.

بعد ذلك قدم يل ويل العهد �سيدي حممد و�سقيقه الأمري م�لي ر�سيد، قائال لهما: »هذا 

عمكما الي��سفي« واأ�ساف مازحا »اإنه من اأكرب مهربي الأ�سلحة، حيث كان يخفيها حتى وه� 

نائم على �رسير امل�ست�سفى باإ�سبانيا ليزود بها املقاومة جي�س التحرير باملغرب«. وكان ذلك 

اأنه �سبق واتفقنا  اأول لقاء مبا�رس يل مع الأمريين. بعد ذلك التحقنا بقاعة الجتماع، علما 

قبل �سمن اأحزاب الكتلة على اأن يتناول الكلمة با�سمنا جميعا اأمام �ساحب اجلاللة، الأ�ستاذ 

احممد ب��ستة. وبعد اأن انتهى من عر�سه، التفت اإيل جاللة امللك احل�سن الثاين، وقال »اأراك 

فتناولت  اأدنت يل جاللتكم،  قد  دام  ما  له،  فقلت  راأيك«.  اأ�سمع  اأن  اأريد  اإنني  ذقنك،  حتك 

الكلمة، حيث تاأكد يل جمددا اأن جاللته ل يزال من�ستا جيدا ملحاوريه.

اأنه يف اأغلب اجتماعاتنا الثنائية، كان جاللته يحر�س على اأن يجعل تلك  اأي�سا،  اأذكر 

اللقاءات حميمية، من خالل ا�ستح�سار تفا�سيل ما �سبق وربطنا من ات�سالت يف م�اجهة 

ما كان ي�ست�سهد بخ�سال و�سرية  لالإ�ستقالل. وكثريا  الأوىل  ال�سن�ات  الإ�ستعمار وكذا يف 

ج�سم  ومن  ال�طنية  ال�سخ�سيات  من  اآخر  عدد  وكذا  ب�عبيد،  الرحيم  عبد  املرح�م  اأخينا 

املقاومة جي�س التحرير. بل اإننا كنا ن�سل حتى اإىل تبادل النكت اجلديدة التي يبدعها املغاربة 

يف ما بينهم ح�ل ال�زير الأول واأع�ساء احلك�مة وتلك التي لها عالقة ب�اقع املعي�س الي�مي 

اأنني وقفت على ق�ة  اأ�سيال. مثلما  اآخر مرحا ومغربيا  للنا�س. فاكت�سفت يف جاللته جانبا 

ذاكرة جاللته، ومعرفته الدقيقة بالنا�س وبال�سخ�سيات ال�سيا�سية والفنية والأدبية والأكادميية، 

ال�اقع  يفرزه  ما  لكل  رفيعا  ومتتبعا  املغربي،  املجتمع  بن�سيج  بدقة  ملما  كان  اأنه  يعك�س  مما 

املغربي من تيارات واأفكار و�سخ��س.
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تنظيم اجلنازة 

قال يل �ساحب اجلاللة امللك مـحمد بن احل�سن، ي�م وفاة والده املغف�ر له احل�سن الثاين، 

امل�ست�سارين  من  عدد  وكان  ال�سبت،   ي�م  اأي  التايل  الي�م  اجلنازة يف  اإقامة  يرغب يف  اأنه 

يحبذون انتظار ثالثة اأيام للتح�سري، لكن امللك، قرر يف النهاية، اأن تك�ن اجلنازة ي�م الأحد 

امل�ايل لل�فاة، ومل يقبل متديد املدة ليك�ن الإعداد اأح�سن للت�سييع.

 فرغبته اأ�سا�سا كانت اأن يدفن والده يف الي�م التايل بعد ال�فاة، ح�سب ما جرت به العادة 

عند املغاربة، اإل اأنه قبل على م�س�س اأن ي�سرب اإىل ي�م الأحد. ات�سح للجميع حينها  اأنه ل� 

اأتيح لكل املغاربة ح�س�ر مرا�سيم الت�سييع، حلج�ا جميعا �س�ب الرباط. لقد كانت امل�ساهد 

مطمئنة وم�سجعة، تبني مدى ق�ة ووحدة هذا ال�سعب.
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مرا�شم البيعة

اأدخلت ن�عا من  ا�ستح�سنت كثريا الطريقة التي متت بها البيعة، لأنها كانت ح�سارية، 

الأبهة على مرا�سيمها، واأك�سبتها وزنا قان�نيا و�رسعيا ق�يا، وهذا ل يعني بال�رسورة اأن البيعة 

ل� متت بالطريقة التقليدية، لكانت �ستك�ن ذات مغزى �سيا�سي اأقل. اأنا �سخ�سيا ع�ست حلظة 

بعد  البيعة  امل�قعني على مر�س�م  راأ�س  اأك�ن على  اأن  ال�رسف  تاريخية، لأنه كان يل  اعتزاز 

الأ�رسة امللكية، فهذه مفخرة يل وحلزبي وحلركتي. لقد كانت بالفعل حلظة تاريخية اأخرى.

�ُسِئْلُت كثريا يف املا�سي، عن كيف �ستك�ن اخلالفة وكيف �سيك�ن الأمري ال�ارث للملك، 

ال�سحافيني  من  العديد  لدى  الن�سغالت  هذه  كل  كانت  والده.  م�ست�ى  يف  �سيك�ن  وهل 

الأجانب الذين قابلتهم، وكنت بدوري دائما ما اأرد عليهم باأج�بة متفائلة ويقينية باأن النتقال 

�سيك�ن طبيعيا، وفعال فقد كان هذا الأخري اأكرث من طبيعي، خا�سة بالنظر اإىل ال�رسعة التي 

جرت فيها مرا�سيم النتقال.

التقيت ويل العهد الذي �سي�سبح امللك حممد ال�ساد�س، ي�م انتقال املغف�ر له امللك احل�سن 

الثاين اإىل ج�ار ربه، قبل اأن يعلن النعي لل�سعب املغربي. ويف كل اجلل�سات التي جمعتني 

جلنازة  والتح�سري  البيعة  مرا�سيم  اأثناء  اأو  التعازي  تقدمي  خالل  من  �س�اء  اجلديد،  بامللك  

امللك الراحل، وجدته رجال �سابرا، رغم الأمل العميق الذي كان يعت�رس ف�ؤاده. كان ي�سعر 

بامل�س�ؤولية الكربى التي اأ�سبحت ملقاة على عاتقه. كما التقيته اأثناء مرا�سيم البيعة، وكانت 

رغبته اأن اأح�رس معه الع�ساء الر�سمي، لكني عدت اإىل بيتي مبا�رسة بعد البيعة. 

ويف الي�م التايل، التقيته مرة اأخرى للتح�سري للجنازة، وقد كان حري�سا على تتبع برنامج 

و�س�ل ال�سي�ف وا�ستقبالهم مبا يليق ب�سمعة املغرب وه�ل املنا�سبة. وخالل ي�م ت�سييع جنازة 

والده املغف�ر له احل�سن الثاين، قمت مبرافقته لتقبيل وت�ديع جثمان اأبيه يف الق�رس، وقد كان 

حري�سا على اأن ل اأتعب، واأمر اأن ل اأرافق امل�كب اجلنائزي، حر�سا على �سحتي وتفاديا 

حلرارة ال�سم�س واأن اأنتقل مبا�رسة اإىل مكان الدفن، اإىل حني و�س�ل امل�كب. لقد كانت تلك 

اللحظات جد م�ؤثرة بالن�سبة يل.

ما حدث ي�م الت�سييع كان غري منتظر، فقد �سهدنا م�اكب جنائزية لرجال عظام، وعمالقة 

يف العامل، ول اأعتقد اأن املغاربة اأو اأن اأ�سدقاء املغرب كان�ا يبالغ�ن، عندما قال�ا اأن ما �سهدوه 

مت ب�س�رة تلقائية، بنظام ويف غاية الن�سج.
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ذكرى اللقاء االأول

تعرفت على �ساحب اجلاللة امللك مـحمد بن احل�سن ي�م فاحت ماي 1992، ملا دعانا �ساحب 

اجلاللة اآنذاك، امللك الراحل، حل�س�ر اأول اجتماع لأحزاب الكتلة اخلا�س مبناق�سة عمل جلنة 

التحكيم للتح�سري لالنتخابات. وقدمني �ساحب اجلاللة اإىل ويل العهد اآنذاك و�سقيقه، واأذكر 

اأنه قدمني لهما مازحا، كما قلت �سابقا، بق�له: » هذا اأكرب مهربي ال�سالح«، وحكى لهم كيف 

اأين وعلى الرغم من اأنني كنت مري�سا، اإل اأنني كنت اأحمل ال�سالح حتت لبا�سي يف عهد 

املقاومة من اأجل ع�دة امللك ال�رسعي للبالد.

اأذكر اأن الأمري �سيدي حممد قد �ساألني اإن كانت تربطني مع �ساحب اجلاللة نف�س عالقات 

ال�سداقة التي كانت تربطه مع عبد الرحيم ب�عبيد. فاأجبته: »لي�س اإىل هذا احلد«. لأن عبد 

الرحيم ب�عبيد كانت تربطه عالقات متينة مع �ساحب اجلاللة، �س�اء قبل ال�ستقالل اأو بعده 

، بل وت�طدت اأكرث من خالل تعاملهما يف اإطار احلك�مات املتعاقبة. اأما اأنا، فكانت اآخر مرة 

التقيت فيها جاللته يف نهاية �سهر اأبريل 1965. وبحكم الغربة واملنفى وظرويف اخلا�سة، مل 

األتقه اإل بعد مرور 27 �سنة.
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احلوار مع  كلينتون

حممد  امللك  اإىل  تعازيه  كلينت�ن،  بيل  ال�سيد  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  رئي�س  قدم 

ال�ساد�س، يف فقدان امللك الراحل احل�سن الثاين، وقبل وداعه اأبدى الرئي�س الأمريكي، جلاللة 

امللك، رغبته يف اللقاء مع ال�زير الأول للحك�مة املغربية، واأبلغني جاللة امللك بهذا الأمر.

اأثمن هذا اللقاء كثريا، فال�ليات املتحدة تربطها �سداقة تاريخية باملغرب، حيث ي�ؤكد 

ح�س�ر الرئي�س الأمريكي جنازة جاللة امللك الراحل ولقائه مع �ساحب اجلاللة مـحمد بن 

احل�سن بهذه املنا�سبة، م�ساندة بلده ودعمه للمغرب. 

تط�ير  على  والعمل  الثنائية  العالقات  يف  تداولنا  الأمريكي،  بالرئي�س  لقائي  وخالل 

عالقاتنا القت�سادية، كما اأنه وبحكم اأن �سادراتنا اإىل اأمريكا كانت مت�ا�سعة، لفتنا النتباه 

اإىل �رسورة اإعادة النظر يف م�ست�ى عالقاتنا القت�سادية مع اأكرب دولة يف العامل، وتطرقنا 

للعديد من الق�سايا التي ت�سغل َباَلَنا �س�اء يف املغرب، اأو على امل�ست�ى اجله�ي اأو الدويل.

ال�سعب  اإىل جانب  ل�سكره على وق�فه  اأي�سا  منا�سبة  الأمريكي  الرئي�س  مع  لقائي  كان 

املغربي يف هذه الظروف الع�سيبة، كما �سكرته على الر�سالة ال�سخ�سية التي بعث يل بها اأثناء 

حمنتي ال�سحية الأخرية. ويف املجمل، كانت تلك اجلل�سة، التي ا�ستغرقت من الناحية الزمنية 

وقتا ط�يال، ذات اأهمية كربى.

اإقالة ادري�س الب�شري

يف  الدولة  وزير  ل�ستمرار  حد  و�سع  ال�ساد�س،  مـحمد  اجلاللة،  �ساحب  قرر  عندما 

الداخلية، ادري�س الب�رسي، على راأ�س هذه ال�زارة ي�م 9 ن�نرب 1999. مل اأكن مت�اجدا يف 

املغرب، لأنني كنت اأ�سارك يف م�ؤمتر الأممية ال�سرتاكية املنعقد مبدينة باري�س.

وي�م 7 ن�فمرب 1999، جاء عندي اإىل مقر انعقاد امل�ؤمتر الأخ عبا�س ب�درقة واأخربين اأنه 

تلقى مكاملة هاتفية من طرف الأ�ستاذ اأحمد احلليمي، طالبا اإخباري بفتح هاتفي النقال، لأن 

�ساحب اجلاللة يرغب يف احلديث معي.

وبالفعل ات�سل بي �ساحب اجلاللة واأحاطني علما بقرار الإقالة الذي اتَّـخذه.
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تقدمي اال�شتقالة

النتخابات يف عهد  اأوىل  وكانت   2002 �سبتمرب   27 ي�م  الت�رسيعية  النتخابات  جرت 

امللك مـحمد ال�ساد�س، واأول انتخاب ت�رسيعية ت�رسف عليها حك�مة التناوب الت�افقي.

ولبد اأن ن�سجل اأن املغرب ا�ستطاع اأن ينجز انتخابات نزيهة غري مطع�ن فيها لدرجة اأن 

بع�س اجلرائد مثل اجلريدة الفرن�سية »ل�م�ند«، التي كانت با�ستمرار تنتقد التجارب املغربية، 

ن�رست مقال حتت عن�ان كبري عن »ال�ستثناء املغربي« بحيث ا�ستطاع ال�سعب املغربي لأول 

مرة اأن يعرب عن اإرادته من خالل هذه النتخاب بكل حرية، بالرغم من التغيريات اجلدرية 

التي اأدخلت على منط القرتاع اجلديد با�ستعمال الالئحة ع��س الرت�سيح الفردي .

مت الإعالن عن نتائج الر�سمية لهذه النتخابات التي ح�سل فيها حزب الحتاد ال�سرتاكي 

قاد  الذي  احلك�مي  التحالف  مقعدا، وح�سل  الأوىل خم�س�ن  املرتبة  ال�سعبية على  للق�ات 

جتربة التناوب الت�افقي على اأغلبية مريحة من املقاعد.

ال�ساد�س، وكان  التقيت �ساحب اجلاللة امللك مـحمد  النتائج،  ومبجرد الإعالن عن هذه 

على  وعر�ست  بلفقيه،  مزيان  العزيز  عبد  املرح�م  م�ست�ساره  اللقاء  هذا  يف  اأي�سا  حا�رسا 

�ساحب اجلاللة تقدمي ا�ستقالتي من ال�زارة الأوىل، حتى يتمكن من تعيني ال�زير الأول الذي 

�سيت�ىل تدبري املرحلة القادمة، لأن جاللته يعلم رغبتي يف اإعفاء من ال�ستمرار يف حتمل هذه 

امل�س�ؤولية.غري اأن جاللته ف�سل عدم تقدمي ال�ستقالة حاليا.
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املنهجية الدميقراطية

ي�م الأربعاء 9 اأكت�بر 2002، تراأ�س �ساحب اجلاللة مـحمد ال�ساد�س جمل�سا وزاريا مبدينة 

مراك�س، وكان اآخر جمل�س وزاري حلك�مة التناوب الت�افقي.

الفرتة  بذلتها خالل  التي  املجه�دات   واأثنى على  ا�ستقبلني جاللته،  املجل�س  ذلك  بعد 

الزمنية التي ق�سيتها على راأ�س ال�زارة الوىل، �س�اء يف عهد والده املرح�م امللك احل�سن 

الثاين، اأو خالل العهد اجلديد، بالرغم من احلالة ال�سحية التي مل حتل دون اإجناز العديد من 

امل�ساريع الكربى التي �سهدها املغرب خالل هذه الفرتة.

هذه   من  اإعفاءك  رغبتك يف  املرات عربت عن  من  العديد  »ويف  قائال:  واأ�ساف جاللته 

امل�س�ؤولية ، نظرا لظروفك ال�سحية، وقد قررت تعيني ادري�س جط� على راأ�س ال�زارة الأوىل«.

�سكرت جاللته على تلبية هذه الرغبة، وعربت له اأن الد�ست�ر احلايل )1996( مينحه حق 

تعيني من ي�ساء ك�زير اأول، ولكن املنهجية الدميقراطية تق�سي بتعيني ال�زير الأول، من احلزب 

الذي احتل املرتبة الأوىل يف عدد املقاعد الربملانية، كما اأ�سفرت عنها النتخابات الت�رسيعية 

الأخرية وه� حزب الحتاد.

عندما  حتى  املذكرات،  هذه  كتابة  غاية  اإىل  ليزال،  و  بيننا  الت�ا�سل  حبل  ا�ستمر  لقد 

قدمت ا�ستقالة العتزال نهائيا من احلزب والن�ساط ال�سيا�سي، حيث بعث يل جاللته بر�سالة 

�سخ�سية عرب فيها عن م�ساعره جتاه ما اأ�سديته لبالدي طيلة م�ساري ال�سيا�سي.

كما كان ي�ستدعيني كلما �سمحت الظروف للم�ساركة يف اأفراح العائلة امللكية، اأو بع�س 

اللقاءات الر�سمية اأو مع بع�س الروؤ�ساء اأو الأ�سدقاء امل�سرتكني، ويف بع�س احلالت مع عائلته 

ال�سغرية.

 القيام ببع�س املهام من حني لآخر، وكان يلح اأن ل يك�ن يل اأي حرج 
َّ
كما عر�س َعَلي

يف قب�ل هذه املهام والعتذار عنها، كما حدث مثال يف نهايته �سنة 2003 عندما عر�س علي 

حتمل رئا�سة هيئة الإن�ساف وامل�ساحلة، واأنه يرتك يل الرد مبا يريحني.

كان ح�س�ره ال�سخ�سي لتد�سني ال�سارع الذي يحمل ا�سمي مبدينة طنجة م�سقط راأ�سي، 

وهي اللتفاتة التي جاءت يف اإطار اإحياء الذكرى ال�سابعة ع�رسة، لعيد العر�س ي�م 30 ي�لي�ز 

2016، حدثا غري م�سب�ق يف تاريخ املغرب ترك اأثره بليغا يف نف�سي واأنا ممن�ن جلاللته على 

تلك املبادرة ال�سامية. 
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كما اأنه �سملني رعاه الله، يف �سهر اأكت�بر 2016 برعايته امللكية والإن�سانية الرفيعة، اإثر 

ال�عكة ال�سحية التي اأملت بي، حيث اأمر جاللته بنقلي اإىل م�ست�سفى ال�سيخ خليفة بالدار 

البي�ساء، وكان يتابع بدقة )عن طريق الفريق الطبي املكلف( تفا�سيل و�سعيتي ال�سحية. كما 

قام جاللته بزيارتي �سخ�سيا، يف ظرف اأ�سب�ع واحد مرتني، ليطمئن علي، قبل اأن ي�سافر يف 

مهمة اإىل خارج ال�طن، وعني اإىل جانبي م�ساعدة طبية، ت�رسف على تتبع حالتي ال�سحية 

وال�سهر على متابعة العالج، واحلر�س على ا�ستمرار متابعة ومراقبة الأطباء واأنا �ساكر له هذه 

اللتفاتة الإن�سانية ال�سامية.



212213

وحني اآثرت موا�شلة امل�شوار...

بعد الإعالن عن نتائج النتخابات الت�رسيعية، وتعيني ال�سيد ادري�س جط� وزيرا اأول يف 

اأكت�بر 2002، �سهد حزب الحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية نقا�سا وا�سعا ح�ل املنهجية 

الدميقراطية، وبال�سبط، ب�ساأن ال�ستمرار يف احلك�مة املقبلة اأو الع�دة اإىل �سف�ف املعار�سة.

املعار�سة  اإىل  الع�دة  اأن  يرى  العام،  ال�ساأن  ت�سيري  لال�ستمرار يف  الداعي  الطرف  وكان 

اأ�س�سها يف  �ستجعل احلزب اأمام م�قف حرج، لأننا �سن�سبح نعار�س امل�ساريع التي و�سعنا 

احلك�مة ال�سابقة.

بينما ظل الطرف الآخر يت�سبث مببداأ املنهجية الدميقراطية، الذي كان يفر�س علينا عدم 

منذ  مار�سناها  التي  املعار�سة  اإىل  الع�دة  اأمامنا غري  يبق  املقبلة، ومل  امل�ساركة يف احلك�مة 

عق�د، وكانت دائما معار�سة بناء.

هذا  و�سهد  امل��س�ع،  هذا  ملناق�سة  املركزية  اللجنة  اجتماع  ال�سيا�سي عقد  املكتب  قرر 

الجتماع اأكرب عدد من التدخالت، بحيث كانت اأغلبيتها تدع� لعدم امل�ساركة يف احلك�مة 

املقبلة.

ال�سيا�سي.واأنا،  للمكتب  املنا�سب  القرار  اتخاذ  املركزية  اللجنة  ف��ست  الأخري،  ويف 

ملكي،  قرار  مبقت�سى  مهامه  من  اإعفاوؤه  مت  اأول  وك�زير  اآنذاك،  للحزب  اأول  كاتبا  ب�سفتي 

وت�سحياته،  ر�سيد حزبي  و  لل�طن  العليا  امل�سلحة  مراعاة  مع  الأم�ر،  اأعالج  اأن  علي  كان 

وكذا طم�حات ال�ستمرار يف اإمتام امل�ساريع التي اأطلقتها حك�مة التناوب، من قبل الإخ�ة 

الذين كانت لديهم رغبة يف حتمل امل�س�ؤولية... ومل يكن من خيار، �س�ى اأن اأتركهم مل�ا�سلة 

امل�س�ار... ومع ذلك، وان�سجاما مع هذا ال��سع، وعلى �س�ء نتائجه، حتملت م�س�ؤولية القرار 

املتخذ من طرف املكتب ال�سيا�سي.

قدمت بعد ذلك لئحة الحتاديني املر�سحني لال�ست�زار، لل�سيد ال�زير الأول اإدري�س جط�، 

لهذه  الكح�س  ال�سيد حممد  اأن ي�سيف  ال�سيد جط�  بل عر�س علي  قب�لها كاملة،  وقد مت 

الالئحة ، نظرا لإ�سهامه املتميز يف الأداء النتخابي والإعالمي يف الدائرة النتخابية التي 

تر�سح فيها، و�سكرته على ذلك.
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ا�شتقالة االعتزال 

عندما قررت تقدمي ا�ستقالة العتزال بتاريخ 27 اأكت�بر 2003، ات�سلت بالأ�ستاذ حممد 

احلزب،  ممتلكات  واإدارة  مالية  م�س�ؤولية  يت�ىل  الذي  ال�سيا�سي  املكتب  ع�س�  ال�سديقي 

ال�احد  عبد  ال�سيد  عند  ت�جهت  وبعدها  ال�سرتاكي،  الحتاد  جريدة  اإدارة  ر�سما  و�سلمته 

الرا�سي وطلبت منه، نقل ر�سالة ا�ستقالتي اإىل اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي لالحتاد.    

وهذا ن�س ر�سالة ال�ستقالة

يف ر�شالة اإىل اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي لالحتاد اال�شرتاكي

- االأ�شتاذ عبد الرحمان اليو�شفي يعلن اعتزاله العمل ال�شيا�شي

احلمد لله 

اإىل االأخوات واالإخوان اأع�شاء املكتب ال�شيا�شي لالحتاد اال�شرتاكي- الرباط

حتية طيبة ورم�سانا مباركا �سعيدا

العمل  اعتزال  قررت  اأنني  علما  اأحيطكم  النتخابي،  امل�سل�سل  حمطات  انتهاء  بعد 

ال�سيا�سي، وبالتايل اأ�سبحت م�ستقيال من ع�س�يتي يف الحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية 

ع�س�  مع  وقت  اأقرب  اجتماع يف  لعقد  ا�ستعداد  على  واإنني  العالقة.  ذات  املهام  كل  ومن 

املكتب ال�سيا�سي املكلف بتدبري مالية احلزب وممتلكاته من اأجل ت�سفية ما بذمتي.

احلزب،  م�سرية  واإجناح  متابعة  الت�فيق يف  واملنا�سلني كل  املنا�سالت  ولكافة  لكم  اأمتنى 

عليكم ورحمة  وال�سالم  اأبطالنا.  ولت�سحيات  ل�سهدائنا  ووفاء  العليا  ال�طن  مل�سلحة  خدمة 

الله.

حرر بالدار البي�ساء يف فاحت رم�سان 1424 م�افق 27 اأكت�بر 2003

عبد الرحمان اليو�شفي
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• بعث جاللة امللك حمـمد ال�شاد�س ر�شالة خطية اإىل االأ�شتاذ عبد الرحمان اليو�شفي على 
اإثر اعتزاله العمل ال�شيا�شي )30 اأكتوبر 2003(

كانت م�شرية حياتك، اأطالها اهلل، عطاءا خمل�شا يف خدمة بالدك

وفيما يلي ن�س الر�شالة :

الله واآله و�سحبه، حمب جنابنا  »احلمد لله وحده وال�سالة وال�سالم على م�لنا ر�س�ل 

ال�طنية  درب  وعلى  ورعاك  الله  اأمنك  الي��سفي  الرحمان  عبد  الأجل  الأ�ستاذ  ال�رسيف 

ال�سادقة زاد من عطائك و�سدد خطاك، ال�سالم عليك ورحمة الله تعاىل وبركاته، وبعد، فقد 

اأن نبعث اإىل �سخ�سك امل�قر  تاأثرنا لقرارك ال�سخ�سي باعتزال العمل ال�سيا�سي، واأبينا اإل 

لدى جاللتنا بهذه الر�سالة اخلطية، من�هني بخ�سالك تن�يها م�ستحقا ل جماملة فيه، لن يفي 

بالتعبري عنه كل ما نريد اأن نق�له يف حقك من اإ�سادة وثناء.

اأخذت  وهكذا  بالدك؛  عطاءا خمل�سا يف خدمة  الله،  اأطالها  حياتك،  م�سرية  كانت  فقد 

م�قعك امل�رسف يف تاريخ ال�طنية املغربية، منا�سال متفانيا قبل ال�ستقالل، ومقاوما �سامدا 

طيب  اخلام�س،  حمـمد  امللك  جاللة  املغرب،  حمرر  املنعم  جدنا  بقيادة  التحرير،  مرحلة  يف 

الله ثراه، وخائ�سا غمار معركة البناء الدميقراطي بعد ال�ستقالل، على عهد والدنا املقد�س، 

فاأتيح  مث�اه  الله  اأكرم  الثاين،  احل�سن  امللك  له  املغف�ر  احلديثة، جاللة  املغربية  الدولة  باين 

لك من خالل هذه الأدوار وامل�اقع الكربى، يف حياة املغرب، اأن تراكم لديك من التجارب 

ال�سيا�سية، الغنية بامل�اقف امل�رسفة والثبات على املبداأ، والإخال�س للم�سالح العليا للبالد، 

والدفاع عنها، وطنيا ودوليا، ما اأهلك عن جدارة وا�ستحقاق، لتك�ن وزيرا اأول يف حك�مة 

التناوب، كرجل دولة حكيم، حيث اأبنت، على املعه�د فيك، عن حنكة �سيا�سية ثاقبة يف تدبري 

ال�سلطة التنفيذية؛ مت�سبثا بث�ابت الأمة ومقد�ساتها، �سادرا يف كل ذلك عن روؤية ح�سيفة 

واتزان، ن�سهد لك بهما. وقد مل�سنا ذلك عن كثب، واأنت تعمل بجانبنا ك�زير اأول يف حك�مة 

جاللتنا، كان اأول ما اتخذناه من قرار عند اعتالئنا العر�س، جتديد الثقة يف �سخ�سك املحنك، 

فكنت دوما م��سع تقديرنا امللكي ال�سامي ملا نه�ست به من ج�سيم املهام، وجليل الأعمال، 

متحليا يف كل الأح�ال، ومهما كانت دقة الظروف، بخ�سال ال�ستقامة والإخال�س، وال�سدق 

والنزاهة الفكرية، والعفة ونكران الذات، وبعد النظر والتفاين يف خدمة امللك ووطنك.
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واإذا كان املغرب، املعتز بال�طنيني الغي�رين من م�ست�اك الرفيع، وباأبنائه الربرة من طينتك، 

الذين ل يعرف�ن العتزال عن خدمة ال�طن ومقد�ساته، فاإنه يع�ل عليك يف م�الة جه�دك 

امل�فقة، بف�سل حنكتك واإ�سعاعك ال�طني والدويل، م�ساهما ب�زنك الفاعل يف خدمة امل�سالح 

العليا لل�طن.

والله تعاىل ن�ساأل اأن يدمي عليك م��س�ل ال�سحة والعافية مع مديد العمر م�سم�ل ب�سامي 

رعايتنا و�سابغ ر�سانا، من�ه املقام لدى جاللتنا ال�رسيفة.

وحرر بالق�رس امللكي بالدار البي�ساء يف خام�س رم�سان 1424هـ امل�افق ل 31 اأكت�بر 

»2003

مـحمد ال�شاد�س ملك املغرب
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التغطية ال�شحية االأ�شا�شية

اإن متكني امل�اطنني من ال�ستفادة من التغطية ال�سحية الأ�سا�سية ب�سفة اإجبارية، يعد اأكرب 

اإ�سالح اجتماعي حر�سنا على اإخراجه اإىل حيز ال�ج�د. ولقد تاأتى هذا بف�سل املجه�دات 

اخلا�سة  ال�زارية  اللجنة  واأع�ساء  وع�س�ات  الأول،  ال�زير  م�سالح  بها  قامت  التي  اجلبارة 

وامل�ؤ�س�سات  الإدارات  وكافة  اخلرباء  وجلنة  ال�سحية  التغطية  مدونة  اأجراأة  وتتبع  باإعداد 

والفعاليات املعنية بهذا ال�سالح الذي يكر�س حقا من حق�ق الإن�سان املغربي الأ�سا�سية األ 

وه� احلق يف ال�سحة. 

ولقد �سادقت احلك�مة على م�رسوع القان�ن، مبثابة مدونة التغطية ال�سحية الأ�سا�سية، ي�م 

6 دجنرب 2001، وكذا جمل�س ال�زراء برئا�سة �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س بالداخلة، 

ي�م 5 مار�س 2002، والربملان يف �ستنرب 2002. 

وكم كانت �سعادتي كبرية بهذه امل�سادقة التي من خاللها نك�ن قد نفذنا ما تعهدنا به اأمام 

امل�اطنات وامل�اطنني، �س�اء عند تقدمينا للت�رسيح احلك�مي املتعلق بال�سيا�سة العامة للدولة، 

اأو من خالل تدخالتنا اأمام غرفتي الربملان.

قدمت هذا امل�رسوع بك�نه ذي بعد ح�ساري من �ساأنه اأن ي�ؤمن مراحل اخلدمات ال�سحية 

لكل فئات جمتمعنا يف الب�ادي واحل�ا�رس دون متييز ل يف ال�سن واجلن�س وم�ست�ى الدخل 

وطبيعة الن�ساط وال�س�ابق املر�سية.

التي  الت�ساركية  املقاربة  بف�سل  الكبري  الجتماعي  الإ�سالح  هذا  اإجناز  من  متكنا  ولقد 

اعتمدناها منذ املراحل الوىل من و�سعه. مقاربة ق�امها ا�ست�سارات م�سبقة وا�سعة مع جميع 

ال�زارية ومدبري منظ�مة احلماية  الفرقاء القت�ساديني والجتماعيني واملهنيني والقطاعات 

ال�سحية على  وبالتغطية  ال�سحة عم�ما  بق�سايا  املعنية  الفعاليات  ببالدنا وكل  الجتماعية 

وجه اخل�س��س.

لقد كان باإمكان هذا ال�سالح األ يرى الن�ر ل�ل اليقظة التي حتلت بها م�سالح ال�زير 

الول، والتي مكنتها من فطنة مبكرة �ساعدتنا على احت�اء ما كان يروج له ح�ل عدم واقعية 

هذا امل�رسوع، وت�فري امل�ارد لتم�يله.
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هكذا، ففي ي�م الثنني 4 مار�س 2002، اأي ي�ما واحدا قبل انعقاد املجل�س ال�زاري الذي 

م�ست�سارة جاللة  ات�سلت  ال�سا�سية،  التغطية  مدونة  مبثابة  القان�ن  م�رسوع  �سيبث يف  كان 

امللك املرح�مة ال�سيدة زليخة ن�رسي، مب�ست�ساري املكلف بالقطب الجتماعي، ال�سيد ادري�س 

الكراوي، ق�سد اإقناعه بعدم ُن�سج م�رسوع التغطية ال�سحية الأ�سا�سية، وذلك بالنظر ل�ج�د 

�سع�بات �ستعرت�س مت�يله، وبالتايل �ستح�ل دون دمي�مته وبل�غه الأهداف املت�خاة منه، وبعدم 

جدوى اإدراجه للم�سادقة عليه يف جدول اأعمال املجل�س ال�زاري املربمج للي�م امل�ايل.

وف�ر النتهاء من مكاملتها الهاتفية، التحق بي م�ست�ساري على الف�ر مبقر ال�زارة الأوىل 

ال�سيد  ال�ساأن، جاء كل من  نتداول �س�يا بهذا  ليحيطني علما مب�سم�ن تلك املكاملة. ونحن 

العام  المني  ربيع  ال�سادق  عبد  وال�سيد  اآنذاك،  للداخلية  وزيرا  كان  الذي  جط�،  ادري�س 

للحك�مة رحمه الله، ملفاحتتي ح�ل نف�س امل��س�ع، وعربت لهما عن حر�سي ال�سديد على 

اإبقاء هذه النقطة يف جدول اأعمال املجل�س ال�زاري املقرر. ثم زارين بعد ذلك الع�س� يف دي�ان 

جاللة امللك ال�سيد حممد ر�سدي ال�رسايبي ح�ل نف�س امل��س�ع، يف اآخر حماولة على ما 

اأظن. واأكدت له نف�س امل�قف اأي بقاء جدول اأعمال املجل�س ال�زاري كما كان مربجما. واأثناء 

انعقاد املجل�س، قدمت تقريرا عر�ست فيه اأمام جاللة امللك اجل�انب اجل�هرية لهذا ال�سالح، 

الذي يهدف، اإىل تكري�س قيم الت�سامن والعدالة والن�ساف، كاأحد الركائز الأ�سا�سية ملحاربة 

عقد  ك�نه  بالدللت  املثقل  الهام،  ال�زاري  املجل�س  ذلك  عليه يف  امل�سادقة  فتمت  الفقر. 

مبدينة الداخلة بال�سحراء املغربية.
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ف�شيحة ق�شية النجاة

يف منت�سف ولية حك�مة التناوب التي تراأ�ستها، وعلى اإثر التعديل احلك�مي الأول ل 6 

�ستنرب 2002، قرر الأمني العام حلزب ال�ستقالل اآنذاك، الأ�ستاذ عبا�س الفا�سي، اأن ي�سارك 

الت�سغيل  وزارة  م�س�ؤولية  بتحمل  مت�سك  امل�ساورات،  بدء  وعند  الثانية.  التناوب  يف حك�مة 

اإىل  م�سندة  ال�زارة كانت  اأن هذه  والت�سامن. ورغم  والتنمية الجتماعية  املهني  والتك�ين 

الحتاد ال�سرتاكي، ف�سلنا التخلي عنها تلبية لرغبة ال�سيد الأمني العام احلليف. 

ل�زن  طبقا  مقاعد  �ستة  على  ال�ستقالل  حزب  ح�سل  احلك�مة  ت�سكيل  ا�ستكمال  عند 

التفاق  على  وتاأ�سي�سا  ال�ساأن،  بهذا  حددت  التي  املعايري  على  بناء  وذلك  النيابي،  فريقه 

امل�سرتك لالأغلبية. يف حني َقِبَل حزب التجمع ال�طني لالأحرار بالكتفاء ب�ستة مقاعد، رغم 

متا�سك  على  حر�سا  وذلك  ال�ستقالل،  حزب  برملانيي  عدد  يف�ق  برملاين  فريق  على  ت�فره 

الأغلبية احلك�مية.

�سخ�س  يف  دولة،  ككاتب  وزاري  من�سب  اإ�سافة  على  الفا�سي،  عبا�س  الأ�ستاذ  األّح 

اإ�سافة  با�ستحالة  العام حلزب ال�ستقالل  اإبالغي لل�سيد الأمني  الأ�ستاذ �سعد العلمي. ورغم 

من�سب وزاري حلزبه، اأ�رّس على مفاحتة جاللة امللك مبا�رسة بهذا ال�ساأن، ليربر له احلاجة لهذا 

املن�سب. اإل اأن جاللته، وحر�سا منه على احرتام ال�سالحيات، رد عليه اأن هذا الطلب من 

اخت�سا�س ال�زير الأول واألزمه ب�ج�ب الرج�ع اإليه يف هذا امل��س�ع.

حتمل  من  احلقيقي�ن  امل�س�ؤول�ن  تهرب  التي  النجاة«،  »ق�سية  ملف  يخ�س  فيما  اأما 

ال�سباب  من  عري�سة  فئات  على  تداعيات  من  اإليه  اأف�ست  ما  رغم  ب�سدده،  م�س�ؤولياتهم 

التي  ال�طنية  ال�سحافة  �سمنه  ومن  ال�طني،  العام  الراأي  اآنذاك  امللف،  �سغل  وقد  والأ�رس، 

قامت ب�اجبها ملعرفة حقيقة ما جرى.

كنت اأمتنى األ ت�سل مثل هذه الق�سية اإىل م�ؤ�س�سة ال�زير الأول، كما ه� احلال بالن�سبة 

للملفات التي تدار ب�سفة معقلنة وم�سب�طة، بالتن�سيق وال�ست�سارات الالزمة مع كل الطراف 

املعنية. 

ولقد بّينت اخلال�سات الأولية لأعمال اللجنة الإدارية التي اأحدثت لهذا الغر�س بتاريخ 

7 اأكت�بر 2002، وبناء على ال�ثائق التي و�سعت رهن اإ�سارتها، فعليا، عن عدم املهنية يف 
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فرباير   18 منذ  وبال�سبط  العملية،  هذه  لبدء  الأوىل  املراحل  من  ابتداء  امللف،  هذا  معاجلة 

2002، تاريخ اإم�ساء اإدارة ال�كالة ال�طنية لإنعا�س الت�سغيل والكفاءات على مذكرة تفاهم 

مع »�رسكة النجاة الإماراتية«.

ما اأود ت��سيحه هنا، اأنه ف�ر علمي بهذه الق�سية، بادرت، بتاريخ 30 ماي 2002، مبرا�سلة 

اأنني ت��سلت بج�اب  ال�سلطة ال�زارية املعنية ح�ل ال�سك�ك التي حت�م ح�ل العملية. غري 

ي�ؤكد جديتها، واأن ما يجري بهذا ال�ساأن يندرج يف اإطار حملة مغر�سة �سد العملية. لقد كان 

بالإمكان ويف حينه، اإحداث جلنة م��سعة لكل القطاعات الإدارية املخت�سة ق�سد درا�سة كل 

اجل�انب املتعلقة بهذا امللف، كما كان بالإمكان طلب انعقاد املجل�س الداري لل�كالة لإبداء 

راأيه ح�ل م�سم�ن مذكرة التفاهم التي اأم�ساها مدير ال�كالة، طبقا للمقت�سيات املحدثة لهذه 

ال�كالة.

لكن، بعد معاينة م�ساعفات هذه الق�سية، وما تبعها من خمتلف اأ�سكال الحتجاج، قمت 

همنا  وكان   ،2002 اأكت�بر   6 الحد  ي�م  طارئ  لقاء  ال�سيا�سية يف  احل�سا�سيات  جلنة  بجمع 

الأ�سا�سي ه� اإيجاد احلل�ل املالئمة، حفاظا على الأمن العام. 

وقد تقرر فعال اإحداث اللجنة الدارية ال�سالفة الذكر، واملك�نة من اأطر عليا.

لقد اأدت تلك اللجنة مهمتها  يف الآجال املحددة لها ، ومتكنت ي�م اخلمي�س 10 اكت�بر 

2002 من اإ�سدار بالغ لإخبار الراأي العام ال�طني بخ�س��س القرارات الهامة التي اتخذتها 

احلك�مة  ملعاجلة تداعيات، ما اأ�سبح ي�سمى اآنذاك، ب »ف�سيحة النجاة«، حيث اأو�ست اللجنة 

اأجل  امل�س�ؤوليات، من  البحث وحتديد  باأن يحال امللف على اجلهات املخت�سة ق�سد تعميق 

هذه  م��س�ع  املر�سحني،  اإدماج  تعذر  حالة  يف  واأنه  امل��س�ع.  يف  الالزمة  التدابري  اتخاذ 

التم�يل خارج  البحث عن م�سادر  تع�ي�سهم من خالل  اإمكانية  الف�سيحة، ف�سيتم درا�سة 

امليزانية العامة للدولة، ثم ا�ستك�ساف ال�سبل الكفيلة باإدماج مر�سحيهم، وذلك بتعبئة جميع 

اآليات اإنعا�س الت�سغيل املتاحة على امل�ست�ى املحلي، ومب�ساعدة ال�سلطات املحلية وال�كالة.
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ت�شغيل ال�شباب حاملي ال�شهادات العليا

احلك�مة،  رئا�سة  تقلدت  منذ  لدي  خا�س  اهتمام  عن�رسا  الجتماعية  املع�سلة  �سكلت 

وف�سال عن الإ�سالحات الجتماعية الكربى التي مت و�سعها، وعلى راأ�سها مدونة التغطية 

ال�سحية الأ�سا�سية، عملنا على خلق خلية دائمة ُتعنى ب�سكايات امل�اطنني، وهكذا هيكلنا 

القطب الجتماعي بال�زارة الأوىل، بغر�س الدرا�سة الدقيقة واملعاجلة اجلدية للملفات ذات 

الطابع الجتماعي، وكذا مت فتح اأب�اب احل�ار مع الفعاليات املعنية. ولقد اأتت اإعادة الهيكلة 

هاته، بعد معاينتنا مل�سم�ن هذه ال�سكايات، وبعد وق�فنا عند درجة تزايد بع�س النزاعات 

الجتماعية، وكذا احليف والظلم الذي طال بع�س الفئات الجتماعية على خمتلف الأ�سعدة، 

والذي بداأ يفرز م�جة من الحتجاجات امل�رسوعة، وعلى راأ�سها تلك الناجتة عن ا�ستفحال 

ظاهرة بطالة ال�سباب حاملي ال�سهادات. 

لل��ساطة يف  قار  م�ؤ�س�سي  اإطار  على  احل�س�ل  من  بالدنا  متكني  وبغية  الإطار،  هذا  ويف 

جمال الت�سغيل وفق املتطلبات القت�سادية اجلديدة، ومل�اجهة احتدام بطالة ال�سباب حاملي 

ال�سهادات، عمدنا اإىل خلق ال�كالة ال�طنية لإنعا�س الت�سغيل والكفاءات، مب�جب قان�ن �سدر 

باجلريدة الر�سمية ي�م 5 ي�ني� 2000، وكان َهَدُفنا من خاللها، تنظيم هيكلة �س�ق ال�سغل، 

واإدخال ال�سفافية على �سعيد كل مك�ناته، اإ�سهاما منها يف امل�ساعدة على ت�فري فر�س لئقة 

وقارة للعمل لأكرب عدد ممكن من �سبابنا الباحثني عن ال�سغل، وخا�سة ذوي ال�سهادات منهم. 

اأي�سا جلنة  وبعد وق�فنا على احتدام مع�سلة عطالة ال�سباب حاملي ال�سهادات، اأحدثنا 

وزارية خا�سة لإنعا�س الت�سغيل، مكنت من بل�رة برنامج اإرادي اأدى اإىل اإدماج كافة اأع�ساء 

املجم�عات الثالث التي كانت متثل ه�ؤلء ال�سباب العاطلني، واللذين كانت م�سالح ال�زير 

الول يف ح�ار دائم معها، مبعية وزارتي الداخلية، والت�سغيل. 

ال�ساغرة،  املالية  للمنا�سب  الدقيق  ال�سبط  الربنامج، عدة تدابري من �سمنها  �سمل هذا 

وتخ�سي�سها لهذه الفئة بالأول�ية، مع ا�ستك�ساف فر�س �سغل اأخرى خارج حالت الت�ظيف 

والت�سال،  الإعالم  وتقنيات  البحري،  ال�سيد  جمالت  يف  التعاقدية،  الربامج  اإطار  يف 

واإبرام  املقالع،  النقل وا�ستغالل  العم�مية، وكذا من خالل منح رخ�س  وال�سكن، والأ�سغال 

عق�د المتياز بالن�سبة لكل ن�ساط قابل للتف�يت. 
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تفعيل  على  املخت�سة  القطاعات  وكذا  ال��سية،  ال�زارة  ت�سهر  اأن  طلبنا  الإطار،  نف�س  ويف 

التفاقيات املربمة مع امل�ؤ�س�سات العم�مية،  وبرنامج م�ساتل املقاولت، وا�ستفادة املقاولني 

املتعلقة  القان�نية  للمقت�سيات  ال�سارم  والتطبيق  العم�مية،  من  ال�سفقات  ال�سباب 

ل�ل�ج  املباراة  وتعميم  ال�ظائف،  بني  اجلمع  وعدم  التقاعد،  على  الحالة  ل�سن  الأدنى  باحلد 

ال�ظائف  العم�مية بالن�سبة جلميع ال�سالليم، ف�سال عن و�سع برنامج خا�س لإدماج  حاملي 

ال�سهادات العليا، من ذوي التخ�س�سات الزراعية، واإدماج الأ�سخا�س املعاقني عرب  اإعمال 

مقت�سيات املر�س�م الذي مت مب�جبه تخ�سي�س 7 باملئة من املنا�سب املقيدة يف ميزانية الدولة 

واجلماعات املحلية لفائدة اإدماجهم يف احلياة املهنية. وبالنظر اإىل خ�س��سية مع�سلة البطالة 

بالن�سبة لهذه الفئة من امل�اطنني، َدَعْ�نا باإحلاح اإىل اأن تعميم هذا الإجراء الأخري على م�ست�ى 

القطاع اخلا�س بتن�سيق مع الك�نفدرالية العامة ملقاولت املغرب.
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• يف اأول عر�س �شيا�شي �شامل بعد انتخابات 27 �شتنرب )25 فرباير 2003(

اأ�شئلة االنتقال الدميقراطي باملغرب  

اأ�سهر، جرت  ما يقارب خم�سة  اأي منذ  املا�سي،  )27( من �ستنرب  ال�سابع والع�رسين  يف 

النتخابات الت�رسيعية يف املغرب، ومل تكن هذه هي املرة الأوىل التي جترى فيها مثل هذه 

1960 �سل�سلة من النتخابات املحلية واملهنية  اأن عرفت منذ  اإذ �سبق لبالدي  النتخابات، 

رت نتائجها من طرف الإدارة، وذلك بدعم ورعاية بع�س الأحزاب ال�سيا�سية  والعامة التي ُزوِّ

منها  ينتظر  اخلارج،  اأو يف  الداخل  �س�اء يف  اأحد،  ال�سبب مل يكن  على اخل�س��س، ولهذا 

اأن تد�سن م�سل�سال دميقراطيا حقيقيا، ويف املقابل، فاإن انتخابات 27 �ستنرب 2002 اكت�سفت 

اأهمية خا�سة حتى من قبل اإجرائها، يف نظر املالحظني املحليني والأجانب، فاإما اأنها كانت 

�ست�سكل منعطفا حقيقيا نح� الدمي�قراطية الفعلية، واإما اأنها �ست�ؤكد باأن الدمي�قراطية يف دول 

العامل الثالث، ول�سيما منه العامل العربي الإ�سالمي �ستظل مطمحا بعيد املنال.ومما اأ�سبغ على 

اأنه كان منتظرا منها اأن تفلح يف ت�س�ية م�سكل ج�هري  هذه النتخابات كل الأهمية، ه� 

واأ�سا�سي بالن�سبة لتاريخ املغرب املعا�رس، األ وه�: هل جتربة التناوب الت�افقي التي عا�سها 

املغرب منذ 1998 طيلة خم�س �سن�ات )قرابة ن�سف هذه املدة انق�سى يف عهد احل�سن الثاين 

والن�سف الأكرب يف عهد حممـد ال�ساد�س(، هل هذه التجربة �ستف�سي اإىل جتربة اأخرى اأ�سمى 

منها واأكرث تقدما مبعنى اأنها �ستف�سي اإىل »التناوب الدميقراطي«؟ اأم اأنها �ستخيب الآمال التي 

عقدت عليها يف املغرب ويف اخلارج على حد �س�اء؟

بالرغم من اأن هذه النتخابات مل تكن تتعلق مبا�رسة بتنظيم ال�سلطات يف املغرب )من قبيل 

الت�س�يت على تعديل د�ست�ري مثال( وتقت�رس على انتخابات الن�اب، فاإن ك�نها يف مناأى 

عن التزوير املعتاد منذ 1963 �سيعترب كحدث كبري جد مهم بالن�سبة مل�ستقبل الدمي�قراطية 

يف البالد.

مفرو�سا  يكن  1997 مل  منه  وانطالقا  الربملان  اأ�سا�س  على  املبني  الت�افقي  التناوب  اإن 

يكن  مل  اأنه  كما  بها؛  التنديد  على  ال�سيا�سية  الأحزاب  كل  اأجمعت  انتخابات  طريق  عن 

نتيجة حتالفات عقدتها الأحزاب بكل حرية، بل كانت نتيجة اتفاق بني امللك احل�سن الثاين، 

املالك لكل ال�سلطات، واملعار�سة التاريخية يف املغرب )الحتاد ال�سرتاكي الذي ميثل تاريخيا 
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اجلزء الأكرب والأهم من الق�ى التي نا�سلت من اأجل ال�ستقالل وع�دة امللك ال�طني حممـد 

اخلام�س اإىل عر�سه، بعد عزله ونفيه اإىل مدغ�سقر من طرف ال�سلطات الفرن�سية �سنة 1953(.

الأ�سكال  من  ب�سكل  يقت�سمان  كانا  اللذين  الطرفني  بني  اأُْبرم  التفاق  باأن  معناه  وهذا 

دام عمليا منذ  بعد خالف  بعد ال�ستقالل وذلك  ما  والتاريخية يف مغرب  ال�طنية  ال�رسعية 

ا�ستقالل البالد �سنة 1960 للحك�مة التي كانت متثل حلظات ع�سيبة منذ اإقالة الق�رس �سنة 

1960 للحك�مة التي كانت متثل اجلناح التقدمي يف حزب ال�ستقالل، والذي �سم املقاومني 
واأع�ساء جي�س التحرير والنقابات العمالية والنخبة ال�سيا�سية اجلديدة، اجلناح الذي اأ�س�س 

الحتاد ال�طني للق�ات ال�سعبية الذي مل يكن اأحد م�ؤ�س�سيه الكبار �س�ى املهدي بن بركة.

لقد اأ�سبح الحتاد ال�طني ه� الحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية بعد امل�ؤمتر ال�ستثنائي 

�سنة 1975، ذلك امل�ؤمتر تبنى الدمي�قراطية ال�سيا�سية كخيار ا�سرتاتيجي يف الن�سال من اأجل 

التحريات الأ�سا�سية وتق�ية دولة احلق والقان�ن واإقامة العدالة الجتماعية.

اأ�سميناه طيلة  اأن ما  اأي مالحظ متابع لتط�ر ال��سعية يف املغرب، يعرف متام املعرفة  اإن 

خم�س �سن�ات »بحك�مة التناوب«، التي كان يل �رسف قيادتها مل تكن ثمرة حتالفات حرة 

نتائج  بني  ومن  الثاين،  احل�سن  اتخذه  لقرار  جت�سيدا  كانت  لقد  لها،  امل�سكلة  الأحزاب  بني 

هذا القرار ل بد من الإ�سارة اإىل ن�ع من ال�سفافية الن�سبية التي عرفتها انتخابات 1997، 

والتي كان من نتائجها تب�اأ الحتاد ال�سرتاكي ل�سدارة امل�سهد ال�سيا�سي وه� ما كان ي�ؤهله 

»«دميقراطيا« اإىل ت�يل من�سب ال�زير الأول، اأما الأغلبية الربملانية فقد �سمنها امللك نف�سه.

كل ما ذكرته مل يكن �رسا، مبا اأن املرح�م احل�سن الثاين، حتى قبل جتربة التناوب، كان 

قد دعا املعار�سة، عرب اأم�اج الإذاعة و�سا�سة التلفزي�ن، اإىل امل�ساركة يف احلك�مة، مطمئنا 

اإياها ب�سمان الأغلبية يف الربملان خالل 3 �سن�ات. لكن هذه الدع�ة املعلنة مل تتحقق، خالفا 

لهذا، قادت امل�ساورات ال�رسية، فيما بعد، اإىل حتقيق التناوب، لهذا ال�سبب اأعطى الراأي العام 

اأهمية اأ�سا�سية لنتخابات 27 �ستنرب 2002، لأنه كان يعرف اأن هذه النتخابات قائمة على 

وجبارة  واعدة  وبالفعل، حتققت خط�ات  و�سفافة،  �ستك�ن حرة  وباأنها  وق�ي،  ثابت  التزام 

يف مراجعة قان�ن النتخابات وتغيري طريقة الت�س�يت الفردي بالت�س�يت ب�ا�سطة الالئحة 

من  بـــــ10%  اأدنى  حد  ب�سغل  لهن  ت�سمح  للن�ساء  وطنية  لئحة  تخ�سي�س  ومت  الن�سبية، 

مقاعد الربملان. كل هذا مت عن طريق الت�افق بني حك�مة التناوب وبني الأحزاب املمثلة يف 

الربملان مبا فيها املعار�سة، واأدى الأمر كذلك اإىل تقطيع انتخابي جديد متفق عليه.

لقد كان ال�س�ؤال الذي يطرحه املغاربة واملالحظ�ن ه� التايل: 



224225

»هل �سيتمكن الت�افق من جتاوز ذاته من خالل انتخابات 27 �ستنرب؟ بعبارة اأخرى، هل 

�سينتقل املغرب بالفعل من تناوب ت�افقي اإىل تناوب دميقراطي؟«.

لك�ن  لي�س فقط  النتخابات،  اإجراء  قبل  ال�س�ؤال  الإجابة عن هذا  ال�سهل  مل يكن من 

اجل�اب �س�ف يرتبط بدرجة ال�سفافية التي �ستميز النتخابات، واإمنا اأي�سا من اأجل فهم عمق 

هذا التعقيد، ينبغي الع�دة اإىل ال�راء، اإىل م�سل�سل التط�رات التي ت�جت بتجربة التناوب 

التي حتمل م�س�ؤوليتها حزبنا طيلة خم�س �سن�ات ال�سابقة على النتخابات.

اخلام�س  حمـمد  امللك  له  املغف�ر  اإىل  ال�ستقالل  وزراء  قدم   ،1958 اأبريل   15 بتاريخ 

ا�ستقالتهم من احلك�مة، وهي احلك�مة الثانية يف ظرف �سنتني من ا�ستقالل البالد، وكان قد 

تراأ�س هذه احلك�مة الثانية يف ظرف �سنتني من ا�ستقالل البالد، وكان قد تراأ�س هذه احلك�مة، 

مثل �سابقتها، �سخ�سية �سيا�سية م�ستقلة ه� اأمبارك البكاي، فحني كانت احلك�مة الفرن�سية 

على  البالد  وح�س�ل  املنفى  من  اخلام�س  حممـد  ع�دة  ب�ساأن  املغرب  مع  التفاو�س  تريد 

ال�ستقالل، ب�سغط من املقاومة وجي�س التحرير، كانت ترغب يف اأن تك�ن على راأ�س حك�مة 

التفاو�س �سخ�سية م�ستقلة، لقد كان الهدف وا�سحا ه� �رسب وحدة املع�سكر ال�طني الذي 

ت�سكل منذ الثالثينيات، وه� اجلناح املك�ن من احلركة ال�طنية )ال�ستقالل( وم�ؤ�س�سة العر�س 

)املمثلة يف �سخ�س حمـمد اخلام�س(، وذلك من اأجل احليل�لة �سد اأي ا�ستقالل حقيقي للبالد 

وتاأخري جالء الق�ات الع�سكرية لالحتالل )الق�ات الفرن�سية والأمريكية والإ�سبانية(، وكذا 

اإبطاء عملية بناء املغرب العربي ودعم الث�رة اجلزائرية وعرقلة بناء اقت�ساد وطني حر، وخلق 

حياة دميقراطية ي�ساهم فيها بفعالية املنا�سل�ن املنتم�ن اإىل احلركة ال�طنية وال�رسائح ال�سعبية 

بقطع الطريق على ذي�ل ال�ستعمار والنتهازيني واخل�نة.

على  برز  الذين  ال�طني�ن  الزعماء  وي�رسحها  يعلنها  اآنفك  ما  التي  الأهداف  هي  تلكم 

راأ�سهم عالل الفا�سي واملهدي بنربكة منذ ال�رسوع يف املفاو�سات الفرن�سية. املغربية. لقد كان 

تعيني/فر�س �سخ�سية م�ستقلة على راأ�س احلك�مة يهدف يف ال�اقع اإىل خلق »ق�ة ثالثة« ومن 

املعل�م اأن ق�سية خلق »ق�ة ثالثة« قد ترددت يف جمم�عة من البلدان، اإما لدوافع ا�ستعمارية 

جديدة اأو ل�رسورات ترتبط باحلرب الباردة.

وهكذا اأف�ست عملية اإن�ساء »ق�ة ثالثة«، باملغرب اإىل جعل »النتقال الدميقراطي« اأ�سعب 

على الرغم من اأن احلركة ال�طنية انخرطت يف هذا النتقال منذ تقدميها ل�ثيقة ال�ستقالل 

اإقامة  كانت  ال�سبب  لهذا  اخلام�س،  له حممـد  املغف�ر  ومباركة  مب�افقة   ،1944 يناير   11 يف 
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باإبعاد »الق�ة الثالثة« من مراكز القرار، وو�سع  الدميقراطية باملغرب غداة ال�ستقالل ترتبط 

حد لهيمنتها.

ومن اأجل حتقيق ذلك، مل يكن اأمام احلركة ال�طنية �س�ى اأحد اختيارين: اإما البتعاد عن 

اللعبة ال�سيا�سية وم�ا�سلة الن�سال من اأجل التحرر، مع ما ي�ستتبع هذا الختيار من اأثمان 

باهظة ومفاجاآت وخيمة، واإما العمل على احلد من �سلطات حك�مة«الق�ة الثالثة« اإىل اأق�سى 

حد ممكن، وذلك من خالل اإ�سناد جمم�ع ال�سلطة الت�رسيعية واأهم الخت�سا�سات التنفيذية 

للملك حمـمد اخلام�س باعتباره ملكا وطنيا و�رسعيا يرتبط برباط مقد�س مع احلركة ال�طنية 

واأهدافها.

هذا الختيار الثاين ه� الذي اعتمدته جمم�ع مك�نات احلركة ال�طنية، حزب ال�ستقالل، 

اأع�ساء املقاومة وجي�س التحرير ونقابات العمال، وهكذا متيزت التجربة املغربية بك�ن املغرب 

ه� البلد ال�حيد يف العامل الثالث الذي مل تتحمل فيه ق�ات حركة التحرير ال�طني م�س�ؤولية 

ال�سلطة بعد ح�س�ل البالد على ال�ستقالل، وكانت ب�سعة �سه�ر كافية لل�ق�ف على خط�رة 

اخلطاأ يف هذا الختيار.

الق�رس ويف  داخل  وال�ظائف حتى  املنا�سب  �سغل جميع  الثالثة« يف  »الق�ة  بداأت  لقد 

اأزمة. �سيا�سية يف البالد، فاقمت من  اأدى اإىل حدوث  كل دواليب الدولة، وه� الأمر الذي 

خط�رتها بع�س الأحداث امل�سلحة التي اندلعت هنا وهناك. كل هذا جعل حممـد اخلام�س 

يفهم اأن جتربة »الق�ة الثالثة« مل يكن باإمكانها اأن ت�ؤدي �س�ى اإىل املزيد من تفاقم الأو�ساع 

العامة وتده�رها.

وبالتايل قرر اإ�سناد رئا�سة احلك�مة اإىل �سخ�سية تنتمي اإىل التيار التقدمي لال�ستقالل ه� 

عبد الله اإبراهيم، ووزارة القت�ساد واملالية اإىل عبد الرحيم ب�عبيد، كان الأمر يتعلق، اإذن، 

ب » تناوب« اآخر اهتمت خالله احلك�مة بتحرير القت�ساد املغربي، ال�سيء الذي جر عليها 

حقد وكراهية الأو�ساط املعار�سة لهذه ال�سيا�سة، وبالتايل مل تدخر هذه الأو�ساط جهدا يف 

ل��سع حد  اخلام�س  ومار�ست �سغ�طا على حمـمد  وا�سعة وق�ية �سد احلك�مة،  �سن حملة 

ملهمة هذه احلك�مة التي مل تعمر اأكرث من 18 �سهر، قامت خاللها بتحقيق اإجنازات اقت�سادية 

واجتماعية كربى، ف�سال عن الإعداد لالنتخابات املحلية التي �ستجري بعد حلها يف ماي 

 .1960

انطالقا من هذه اللحظة، وخ�س��سا بعد وفاة حمـمد اخلام�س، دخل املغرب يف نظام حكم 

اأحادي مدع�م بحك�مات ناجتة عن انتخابات مفربكة ومزور،
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قد يبدو من خالل ما �سبق، اأن جتربة »التناوب« التي عرفها املغرب يف ال�سن�ات اخلم�س 

الأخرية، لي�ست �س�ى تكرار واإعادة للتجارب ال�سابقة، من جهة، املع�سكر الذي كان يعطي 

ال�زراء طيلة ح�ايل اأربعني �سنة دفع به اإىل املعار�سة، بينما املع�سكر الذي �سبقه يف �سن�ات 

1958/1960، مت ا�ستدعاوؤها اإىل حتمل امل�س�ؤولية يف احلك�مة بعد 40 �سنة.

لكن ينبغي التاأكيد على اأن املرحلة املن�رسمة بني التناوب املفرو�س فر�سا �سنة 1960، 

والتناوب الناجت عن اتفاق �سنة 1998 مل تكن اأبدا تعترب مرحلة انتظار »الن�بة«، بل العك�س ه� 

ال�سحيح، لقد عرفت هذه الفرتة �رساعات ون�سالت بقيادة حزبنا، حزب الحتاد ال�سرتاكي 

للق�ات ال�سعبية، على خمتلف اجلبهات، اأدى فيها منا�سل�نا الثمن غاليا.

وخالل هذه املرحلة كذلك، عا�ست بالدنا بع�س التط�رات التي تخللتها من حني لآخر 

م�ساريع لتحقيق التناوب، وت�سعى دائما اإىل اإ�رساك حزبنا يف احلك�مة، هكذا عمد الق�رس، 

اإجراء م�ساورات  اإىل  البي�ساء،  1965، بعد النفجار ال�سعبي الذي عرفته مدينة الدار  �سنة 

ق�سد ت�سكيل حك�مة جديدة ي�سارك فيها الحتاد ال�سرتاكي، ويف هذا ال�سياق حدث ات�سال 

بقائدنا املهدي بنربكة الذي كان يقيم باخلارج م�سطرا، وكان منا�سال داخل املنظمات الدولية 

غري احلك�مية امل�ساندة حلركات التحرر، حدث ذلك الت�سال من طرف الق�رس امللكي يف اأفق 

ع�دته اإىل البالد، واحتمال امل�ساركة يف احلك�مة، ويف ال�قت الذي كان ي�ستعد فيه للدخ�ل، 

بعد م�ؤمتر القارات الثالث بهافانا، امتدت اإليه اأياد جمرمة واختطفته من قلب مدينة باري�س 

ي�م 29 اأكت�بر 1965، لتعمل على اغتياله دون اأن نعرف اإىل الي�م ظروف هذا الغتيال ومكان 

دفن جثته. فيما بعد، عرف املغرب يف 1971 و1972 حماولتني انقالبيتني مت اإجها�سهما بف�سل 

مل�اطني  مزع�م  ا�ستقالل  اإعطاء  يف  رغبتها  عن  اإ�سبانيا  اأعلنت  �سنة  وبعد  الإلهية،  العناية 

املناطق ال�سحراوية املغربية التي كانت حتتلها.

اأمام هذا التهديد اخلطري الذي يتهدد ال�سيادة ال�طنية، ات�سل املرح�م امللك احل�سن الثاين 

ال�سيا�سية بهدف حتقيق الإجماع  باقي الأحزاب  ب�عبيد، وا�ست�سار مع  الرحيم  برفيقنا عبد 

التناوب من جهة  اإىل م�رسوع  الع�دة  اإىل  ال�سحراء من جهة، و�سعيا  ال�طني ح�ل ق�سية 

جتربة  خ��س  حزبنا  يقرر  ومرة  حقيقي،  دميقراطي  م�سل�سل  تد�سني  اأفق  يف  وذلك  اأخرى، 

اأخرى بامل�ساركة يف النتخابات املحلية )1976( والت�رسيعية )1977(، غري اأن اأ�سكال التزوير 

املاأل�فة اأجه�ست امل�رسوع، ومنذئذ دخلت العالقة بني الق�رس امللكي والحتاد ال�سرتاكي يف 

مد وجزر، ولكن دون قطيعة، وعندما ت�يف عبد الرحيم ب�عبيد �سنة 1992 انتخبت خلفا له 
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على راأ�س الحتاد ال�سرتاكي وا�ستمرت »�سعرة معاوية« بني الق�رس والحتاد يف متاوج اإىل اأن 

تاأكدت اإ�سابة امللك الراحل باملر�س، وعندها قرر املرح�م تد�سني مرحلة جديدة من التناوب، 

وكان مفه�ما اأنها �ستك�ن من خالل حك�مة يك�ن وزيرها الأول ه� الكاتب الأول حلزبنا، مل 

يكن �سهال بالن�سبة حلزبنا، وه� الذي اأو�سحنا عالقاته مع الق�رس باأن يقبل بفكرة التناوب، 

كما طرحها احل�سن الثاين يف 1997، لكن بالرغم من ذلك خاطرنا بقب�لها وبتحمل امل�س�ؤولية 

يف اإجنازها.

لقد وجدنا اأنف�سنا اأمام خيارين ل ثالث لهما: الأول متليه امل�سلحة ال�طنية والثاين مييل 

اإىل العتبارات ال�سيا�سية واحلزبية، فكان علينا اإذن اأن نختار بني امل�ساركة يف احلك�مة، يف 

ال�قت الذي كنا نعرف فيه اأن احلالة ال�سحية لعاهلنا مثرية للقلق، واأن املغرب من جراء ذلك 

�سي�اجه م�عدا ع�سيبا. اأو ننتظر ت�يل عاهلنا اجلديد العر�س من اأجل التفاو�س معه ح�ل 

اإجراءات وطرائق م�ساركتنا، فاخرتنا حتمل م�س�ؤوليتنا ال�طنية وف�سلنا م�سلحة البالد من 

اأجل امل�ساركة يف انتقال هادئ والتجاوب يف نهاية الأمر مع نداء ملكنا الذي كان يدع�نا 

-نـحن املغاربة قاطبة- اإىل اإنقاذ البالد من ال�سكتة القلبية التي تتهددها بالنظر اإىل ال��سعية 

القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة.

لقد اخرتنا اإذن الختيار ال�طني وف�سلناه على احل�سابات ال�سيا�سية، لأنه ي�سجعنا على 

الثقة  يف  واملتمثلة  ال�سحفية  ت�رسيحاتي  يف  مرارا  كررتها  التي  ملطالبنا  امللك  قب�ل  ذلك 

امللكية والأغلبية الربملانية املريحة وال�سند ال�سعبي، وهي املطالب التي عززها الآداء امل�سرتك 

لليمني والعهد.

لقد مت الإعالن عن الثقة امللكية من طرف جاللة امللك خالل اخلطاب الفتتاحي للدورة 

الربملانية يف اأكت�بر 1977 عندما قال جاللته اإن املغرب تتهدده »ال�سكتة القلبية« واأن جاللته 

العام  الراأي  وفهم  �سمريه،  عليه  ميليه  ما  ح�سب  الأول  ال�زير  الربملان  ت�سكيل  بعد  �سيعني 

منذئذ اأن الأمر يتعلق بالكاتب الأول لالحتاد ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية، احلزب الذي ظل 

امل�سداقية  اكت�سب  والذي  �سنة،   40 ط�ال  الدمي�قراطية  اأجل  من  ينا�سل  احلك�مة  خارج 

ال�رسورية للعب الدور ال�رسوري يف اللحظات الع�سيبة، كما متت تلبية الطلب الثاين اأي�سا 

بعد القيام مب�ساورات وا�سعة مع التنظيمات ال�سيا�سية والنقابية، ال�سديقة منها واملناوئة، مبا 

فيها التنظيمات املنحدرة من الق�ة الثالثة. هذه امل�ساورات اأف�ست اإىل تك�ين اأغلبية مريحة 

مك�نة من ن�اب الكتلة الدمي�قراطية وال��سط ومن املجم�عة الإ�سالمية نف�سها، التي اأعلنت 
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اأن  اأن هذه الأغلبية ما كان لها  عن م�ساندتها دون امل�ساركة يف احلك�مة. وقد فهم اجلميع 

بال�سند ال�سعبي  الثالث واملتعلق  اأما املطلب  تت�سكل دون ال�س�ء الأخ�رس ممن يهمه الأمر، 

فيمكننا الق�ل اأنها املرة الأوىل يف املغرب التي �رسع فيها امل�اطن�ن ابتداء من ال�سهر الثاين 

من تك�ين احلك�مة يف طرح ال�س�ؤال التايل: »لقد عقدنا اآمال كبرية على هذه احلك�مة، فماذا 

تراها حققت لنا؟«.

اإن دللة هذا ال�س�ؤال ل تكمن يف �سكله اأو �سياغته، بل يف معطى طرحه وحده، لأنه مل 

ي�سبق اأبدا طيلة 40 �سنة اأن طرح مثل هذا ال�س�ؤال، وذلك منذ احلك�مات الأوىل التي ت�سكلت 

من اأع�ساء احلركة ال�طنية حتت اإ�رساف حمـمد اخلام�س.

وهذا معناه، اأن ل اأحد كان ينتظر طيلة الأربعني �سنة املا�سية اأن تاأتي حك�مة ما ب�سيء 

املغربي منذ تن�سيبها،  ال�سعب  انتباه جمم�ع  التناوب ا�سرتعت  اأن حك�مة  جديد، يف حني 

ول اأحد مبقدوره اأن ينكر باأنها متتعت بتجاوب كل مك�نات ال�سعب املغربي من مقاولني وجتار 

وجماهري �سعبية يف املدن والقرى. وقد كان هناك وعي عميق باأن هذه احلك�مة اإذا مل تفلح 

يف حتقيق برناجمها، فاإن ذلك �سيك�ن ب�سبب عراقيل اأخرى غري العراقيل الإدارية، اأي مبعنى 

اأنها مل تت�فر على كل ال��سائل التي ت�سمح لها بالعمل.

اإىل جانب هذه امل�ساندة ال�سعبية العف�ية، متتعت احلك�مة برتحيب دويل غري م�سب�ق، اإذ 

اإيطاليا،  لأول مرة عربت دول غربية مهتمة باملغرب مثل فرن�سا ا�سبانيا، الربتغال، بلجيكا، 

التغيري  اإزاء  و�رسورها  ترحيبها  عن  املتحدة  وال�ليات  الي�نان  املتحدة،  اململكة  ه�لندا، 

بتقدمي  ال�ع�د  بينت  وقد  املعار�سة.  من  اأول  وزير  تعيني  يف  املتمثل  املغرب  يف  احلا�سل 

امل�ساعدات وال�ستثمارات يف �سكلها عن ت�سجيع الت�جه الذي اتخذه املغرب.

كل هذا مت اإبان ت�سكيل احلك�مة، والي�م، بعد اأن اأنهت وليتها القان�نية يف ال�قت الذي 

مل يكن اأحد ينتظر اأن تدوم كل هذه املدة التي ت�جتها بتنظيم انتخابات ت�رسيعية ا�ستقبلت 

باحتفاء يف الداخل واخلارج باعتبارها انتخابات نزيهة و�سفافة، والي�م اإذن ما الذي ميكننا 

ت�سجيله كنتائج وكاآفاق؟

يف بداية هذه التجربة، مت الت�ساوؤل عما ميكن اأن حتقيقه يف املدى الق�سري يف جمال البطالة 

واإ�سالح التعليم... الخ وعليه، فقد كان من باب احللم ت�قع حت�سن جذري اأو اإ�سالح �سامل 

نظرا لثقل الإرث من جهة وت�ايل �سن�ات اجلفاف من جهة ثانية، غري اأن هذه احلك�مة ميكنها 



228229

اأن تفتخر باأنها قل�ست املدي�نية اخلارجية من 2,19مليار دولر �سنة 1998 اإىل 14,1 مليار 

دولر �سنة 2002 واأنها حافظت على معدل الت�سخم يف ن�سبة %2 وقل�ست املعدل ال�طني 

للبطالة من 14،5 �سنة 1999 اإىل ن�سبة %10,5 �سنة 2002 واأن ن�سبة امليزانية العامة للدولة 

القرى  ربط  ن�سبة  %48وارتفعت  اإىل   41% من  ارتفعت  الجتماعية  للقطاعات  املخ�س�سة 

اإىل   32% من  لل�رسب  ال�سالح  باملاء  القرويني  وتزويد   50% اإىل   27 من  الكهرباء  ب�سبكة 

%50 ون�سبة التمدر�س بالن�سبة لالأطفال البالغ �سنهم ما بني 11/6 �سنة ارتفعت من %68 اإىل 

%94، كما �سجلت �سنة 2001 نتائج اقت�سادية ُمر�سية : %5,6 كمعدل للنم� و%5 من الناجت 

الداخلي اخلام كفائ�س عن احل�ساب اجلاري حل�ساب الإداءات واحلفاظ على معدل العجز يف 

املالية العم�مية بن�سبة %2,7 من الناجت الداخلي اخلام وحتقيق ن�سبة منخف�سة من الت�سخم 

 4,5% تعادل  من�  ن�سبة  بتحقيق  النتائج  2002 ق�ة هذه  �سنة  %0,6، وقد كر�ست  يف حدود 

وفائ�س يف احل�ساب اجلاري يقارب 3 يف املائة، كما اأن مداخيل ال�سياح وعددهم يبني اأن 

ع�دة تدريجية للثقة يف املغرب ك�جهة �سياحية، وا�ستقرت امل�ستحقات اخلارجية يف 104,5 

مليار درهم مقابل 99,3 وه� ما �سمح بتغطية 8,8 اأ�سهر من ال�سترياد.

وحتت اإ�رساف هذه احلك�مة ت�سكلت جلن حتقيق برملانية وغريها، عرت النقاب عن الف�سائح 

احلك�مة،  هذه  ت�سكيل  قبل  ارتكبت  التي  والبنكية  العم�مية  امل�ؤ�س�سات  والختال�سات يف 

والتي جتري حماكمة مرتكبيها اإىل حدود الآن، اأ�سف اإىل هذا ت�س�ية امللفات املتعلقة بحق�ق 

القمع  واأ�سكال  التع�سفية  والعتقالت  الق�رسية  الختفاءات  �سحايا  وتع�ي�س  الإن�سان 

اأزيد  الدولة  كلف  الذي  التع�ي�س  وه�  وال�سبعينات،  ال�ستينات  ارتكبت يف  التي  الأخرى 

من 80 ملي�ن دولر، واإ�سدار تر�سانة من الق�انني واملرا�سيم يف املجال الجتماعي ول �سيما 

منها ن�س��س اإ�سالح الرتبية والتك�ين والتغطية ال�سحية الإجبارية، وحماية وت��سيع حرية 

واإلغاء  الأحكام  من  مهم  عدد  وتنفيذ  اجلنائية  امل�سطرة  قان�ن  واإ�سالح  وال�سحافة  التعبري 

احتكار الدولة لالإعالم ال�سمعي الب�رسي، واإقرار جمل�س اأعلى لالإعالم ال�سمعي الب�رسي.

والذين يعرف�ن املغرب وان�سغالت املغاربة جيدا، ل يحكم�ن على هذه التجربة من خالل 

ما ا�ستطاعت حتقيقه على م�ست�ى امل�ساكل التي اأثرناها اأعاله.

اإن العر�س الذي قدمناه ح�ل م�سكلة التناوب منذ ا�ستقالل املغرب �سنة 1956 اإىل حدود 

اأيامنا هذه، ي��سح بجالء اأن امل�سكل يتعلق يف احلقيقة بالتحدي املطروح على اأغلبية دول 

العامل الثالث اأي م�سكل »التناوب الدميقراطي« وهذه التجربة تعني انتقال ال�سلطة من اأيدي 
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مالكها اإىل اأيدي ق�ة اأخرى يفرزها التعبري الدمي�قراطي احلر، وه� ما يعني �رسورة التمييز 

بني �سيئني اثنني يف الدميقراطية:

1. املعنى احلريف اأي »حكم ال�سعب لل�سعب« وه� ما يعني يف وقتنا احلا�رس حكم ال�سعب 
لنف�سه ب�ا�سطة اأولئك الذين ينتدبهم لهذا الغر�س عرب انتخابات حرة ونزيهة، وهذا ما كان 

يعنيه الفاعل�ن ال�سيا�سي�ن مدة ال�سن�ات اخلم�س املن�رسمة بق�له »التناوب الدمي�قراطي«.

2. احلريات الدمي�قراطية مثل حرية التعبري وحريات تاأ�سي�س اجلمعيات واحرتام حق�ق 
معق�ل،  ب�سكل  املغرب  الي�م يف  ي�جد  الدمي�قراطية  من  الثاين  الطابع  وهذا  الإن�سان...اإلخ. 

وقد كان له دائما وج�د يف املغرب منذ ال�ستقالل بدرجات متفاوتة، اللهم يف فرتات القمع، 

ملم��سا  واقعا  وجعلها  وممار�ستها  احلريات  هذه  ت��سيع  على  التناوب  حك�مة  انكبت  وقد 

ويبقى اجلانب الأول الذي ي�سكل ن�سق ومادة الدمي�قراطية واملمثل يف التناوب على ال�سلطة 

مل  الأم�ر  من  اجلانب  ولهذا  والنزيهة،  احلرة  النتخابات  تفرزها  التي  الق�ى  بني  احلك�مية 

ي�سبق له اأن وجد يف اأية فرتة من الفرتات، وقد ح�سل اتفاق عام يف املغرب خالل ال�سن�ات 

انتقالية  مرحلة  اإل  لي�س  وثغراته  باإجنازاته  الت�افقي  التناوب  على ك�ن  املن�رسمة  اخلم�س 

تنتهي مع انتخابات 27 �ستنرب 2002 من اأجل النتقال اإىل التناوب الدمي�قراطي. وال�س�ؤال 

الذي يطرح نف�سه الآن ه� كالتايل: هل حتقق النتقال الدمي�قراطي؟

التجربة  قدمناه ح�ل  ما  لكل  العتبار.  بعني  الأخذ  مع  نف�سه،  يفر�س  الذي  اجل�اب  اإن 

الدمي�قراطية املغربية ه� اأن النتقال اإىل »التناوب الدمي�قراطي« يتاأ�س�س على ثالثة �رسوط:

1. تنظيم انتخابات يف ج� تطبعه ال�سفافية والنزاهة وهذا ما مت ي�م 27 �ستنرب املا�سي.

2. تنظيم املنهجية الدمي�قراطية يف ت�سكيل احلك�مة وذلك باإ�سناد مهمة ال�زير الأول اإىل 
احلزب الذي ح�سل على اأكرب عدد من املقاعد يف الربملان اجلديد.

ال�زير  اإىل  التنفيذية  ال�سالحيات  اأكرب عدد من  نقل  اجتاه  الد�ست�ر يف  بن�د  تطبيق   .3
الأول واحلك�مة التي يراأ�سها، واأول ما يجب يف هذا ال�سدد ه� عدم التم�سك مبفه�م »وزراء 

بدون  ال�زارية  احلقائب  كل  اإ�سناد  وبالتايل  الد�ست�ر،  يف  عليه  املن�س��س  غري  ال�سيادة« 

ا�ستثناء اإىل الأحزاب امل�ؤهلة للم�ساركة يف النتخابات، ال�سيء الذي لن ي�رس باأي �سكل من 

الأ�سكال بالت�افق بني ال�زير الأول الذي يقرتح اأ�سماء ال�زراء على جاللة امللك وبني جاللته 

الذي يع�د اإليه قرار تعيينهم تطبيقا للمقت�سيات الد�ست�رية.
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وال�س�ؤال املطروح والذي يتعلق بامل�ستقبل ه�: هل مت تطبيق هذه ال�رسوط، �رسوط النتقال 

اإىل التناوب الدمي�قراطي؟

قبل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال لبد من اإبداء املالحظات التالية:

1. مل تبد الأو�ساط ال�سعبية احلما�س الكايف اإزاء هذه النتخابات، ورمبا حدث اأن ن�سف 
عن  امتناعهم  ب�ا�سطة  عربوا  قد  املعتادين  ناخبينا  بني  من  الت�س�يت  �سن  البالغني  املغاربة 

امل�ساركة يف الت�س�يت عن خيبة اأملهم اإزاء التناوب الت�افقي، اإذ اأن جتربة ال�سن�ات اخلم�س 

مب�س�ؤولياتها  القيام  اأجل  الكافية من  ال�سلطة  تت�فر على  اأن احلك�مة ل  اأفهمتهم  املن�رسمة 

واأنها كانت مقيدة بتقاليد عتيقة.

امل�سطرة النتخابية مت تبنيها يف اإطار الت�افق مع جميع الأطراف، مما جعلها م�سطرة   .2
معقدة ل تتالءم مع ت�جه الراأي العام.

الداخلية  بالأزمات  �سلبا  تاأثرت  قد  النتخابات  هذه  نتائج  اأن  ن�سجل  اأن  من  لبد   .1
التي تعرفها كل الأحزاب، فقد بلغ عددها 26 حزبا، اأربعة منها فقط كان لها ح�س�ر اأثناء 

النتخابات الأوىل �سنة 1960 )املحلية( و�سنة 1963 )الت�رسيعية( اأما الأحزاب ال 22 الأخرى 

فقد خرجت كلها من رحم الأحزاب الأربعة القدمية عن طريق الن�سقاقات والت�ستت، ومل 

حتتج الإدارة اإىل خلق اأحزاب جديدة كما كان عليه احلال طيلة الأربعني �سنة املا�سية.

للق�ات  ال�سرتاكي  الحتاد  القدمية،  الأربعة  الأحزاب  عليها  املقاعد ح�سلت  اأغلبية   .2
ال�سعبية وال�ستقالل والتجمع ال�طني لالأحرار واحلركة ال�سعبية وال�ستقالل بفرعيها.

اإ�سالمي ه� حزب العدالة والتنمية بح�س�له  3. هذه النتخابات �سجلت انت�سار حزب 
على عدد ملح�ظ من املقاعد، وه� احلزب الذي تنعته بع�س الأو�ساط بـــــ«احلزب الإ�سالمي 

الق�رس،  رجالت  اأحد  ال�ستقالل  ومنذ  دوما  كان  اخلطابي  الدكت�ر  رئي�سه  لأن  امللكي« 

وال�سبب الذي جعل هذا احلزب يفاجئ بانت�ساره ميكن يف اأن نتائجه يف �سنة 1997 قل�ستها 

الإدارة، ثم اأنه يف النتخابات الأخرية تبنى اإ�سرتاتيجية ذكية بتقدمي تر�سيحاته يف 56 دائرة 

فقط، من اأ�سل 91 وتركيز جه�ده عليها وحث اأن�ساره على الت�س�يت على ال�ستقالل اأو 

اأجل م�اجهة  والتنمية من  العدالة  فيها حزب  التي مل يرت�سح  الدوائر  ال�سعبية يف  احلركة 

الحتاد ال�سرتاكي الذي عانى اأي�سا من ت�ستت الأ�س�ات، الذي �سببته جماعة الأم�ي التي 

مل حت�سل يف النهاية �س�ى على مقعد واحد، وبالرغم من كل هذا فقد ح�سل حزبنا على اأكرب 

عدد من الأ�س�ات ومن املقاعد.
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اإن املنهجية الدمي�قراطية كانت تقت�سي اأن يعني جاللة امللك ال�زير الأول من بني اأع�سائه، 

بالرغم من اأن الن�س احلريف للد�ست�ر يخ�ل له حق تعيني ال�زير الأول فقط، غري اأن هذا ل 

مينع-ح�سب روح الد�ست�ر، ونظرا للممار�سة التي د�سنها التناوب- من اأن تع�د ال�زارة الأوىل 

للحزب الذي ح�سل على اأكرب عدد من املقاعد )الحتاد ال�سرتاكي 50 مقعدا، ال�ستقالل 43، 

العدالة والتنمية 42 وال�طني لالأحرار 41، يف حني ح�سلت احلركة ال�سعبية على ما جمم�عه 

45 مقعدا والأحزاب الأخرى ح�سلت على ما بني مقعد 1 واأقل من 20 مقعدا( ومن البديهي، 

ح�سب النتائج اأن الناخبني �س�ت�ا من اأجل ع�دة الأغلبية احلك�مية وقيادتها وذلك بتزكية 

احلك�مة ال�سابقة،

لقد كانت املرحلة التي اأعقبت انتخابات 27 �ستنرب 2002 خ�سبة باملفاجاآت والتغيريات 

يف العالقات بني الأحزاب، ففي ال�قت الذي كنا ننتظر النتقال من »التناوب الت�افقي« اإىل 

»التناوب الدمي�قراطي« اأعلن بالغ �سادر عن الدي�ان امللكي ي�م 9 اأكت�بر 2002 اأن ال�سيد 

اإدري�س جط�، وزير اأول، وال�سيد جط� ه� الذي اأ�رسف على انتخابات 27 �ستنرب 2002 التي 

مت الإجماع على التن�يه بها يف الداخل واخلارج، وال�سيد جط� مل يتقدم لهذه النتخابات، 

كما اأنه ل ينتمي لأي حزب من الأحزاب.

كان على حزبنا اأن يتخذ م�قفا من هذا القرار واإزاءه، وقد اأ�سدر املكتب ال�سيا�سي لالحتاد 

ال�سرتاكي للق�ات ال�سعبية بالغا يعلن فيه اأن تعيني وزير اأول من خارج الأحزاب ال�سيا�سية 

التي �ساركت يف النتخابات واحلزب الذي ح�سل على اأكرب عدد من املقاعد، ل يتما�سى مع 

املنهجية الدميقراطية، ودع�نا بعد ذلك اإىل انعقاد اللجنة املركزية لالحتاد ال�سرتاكي من اأجل 

اتخاذ القرار ب�ساأن م�ساركتنا يف احلك�مة، وبالرغم من اأن الجتاه العام للنقا�سات كان �سد 

م�ساركتنا، لأن تعيني ال�زير الأول اجلديد ي�سكل ع�دة اإىل الأ�ساليب ال�سابقة عن التناوب 

الت�افقي، التي كان ل بد لها اأن تف�سي اإىل تناوب دمي�قراطي حقيقي، فاإن اللجنة املركزية 

خ�لت؛ يف النهاية للمكتب ال�سيا�سي اتخاذ القرارات الالزمة.

اأن عدم م�ساركتنا  اأمام اختيار �سعب. مفاده  اأنف�سنا مرة اأخرى  ويف احلقيقة لقد وجدنا 

ه� احلكم بالف�سل على التجربة برمتها. وكان لزاما علينا اأن نت�ساءل ح�ل اإمكانية النتقال 

الدميقراطي عن طريق الت�افق، هذه الطريق التي اأردنا اأن نقدمها كمثال يحتذى من طرف 

دول العامل الثالث يف ال�قت الذي اأ�سحت فيه الدميقراطية مطلبا عامليا.
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اأما عن م�ساركتنا وبغ�س النظر عن عدد واأهمية احلقائب ال�زارية املح�سل عليها، فكانت 

اأننا نزكي املنهجية غري الدميقراطية يف النتقال الدميقراطي، مع افرتا�س وج�د اإرادة  تعني 

�سيا�سية حقيقية لتحقيق هذا النتقال. 

وبعد تفكري ط�يل اخرتنا عدم الت�رسع يف احلكم على ما وقع، وقلنا اأن اأمامنا ا�ستحقاق 

النتخابات اجلماعية يف ال�سه�ر القليلة القادمة، حيث اأن الأعداد لها وتنظيمها و�سفافيتها 

�سي�سكل�ن م�ؤ�رسات على اجتاه الأم�ر.

غري اأن الأهم من ذلك، ه� اأنه بعد هذه النتخابات �سيعقد م�ؤمترنا ال�طني ال�سابع، اأي بعد 

�سنتني من ت�سكيل احلك�مة احلالية، وحينها �سيك�ن قد م�سى وقت كاف لتقييم م�سار الأ�سياء 

يف بالدنا، وبالتايل �ستتاح لنا اإمكانية تقييم جتربة التناوب يف �سم�ليتها.

لقد كان قب�لنا بقيادة جتربة التناوب خماطرة اأخذنا فيها يف احل�سبان امل�سلحة ال�طنية 

ولي�س امل�سلحة احلزبية، والي�م وقد انتهت هذه التجربة بدون اأن تف�سي اإىل ما كنا ننتظره 

منها، مبعنى الت�جه نح� الدميقراطية عرب خط�ات تاريخية اإىل الأمام، التي �ست�سكل قطيعة مع 

ممار�سات املا�سي، فاإننا جند اأنف�سنا مرة اأخرى اأمام مطلب وطني يلزمنا بالنتظار �سنتني على 

اأمل اأن نرى اإمكانية حتقق احللم يف انتقال هادئ و�سل�س نح� الدميقراطية، ونتمنى اأن ل نفقد 

يف امل�ستقبل القريب ملكة احللم والقدرة عليه.
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نداء ملن يهمهم االأمر

به  قام  الذي  الفعال  الدور  اأثري  اأن  دون  �سريتي  من  ال�سذرات  هذه  اأ�سدر  اأن  ميكن  ل 

املرح�م حافظ ابراهيم، هذا املنا�سل الت�ن�سي، الذي قدم خدمات ل حت�سى من اأجل حماربة 

العاملية  احلرب  انتهاء  منذ  باإ�سبانيا،  مدريد  مبدينة  يقيم  كان  الكبري.  املغرب  يف  ال�ستعمار 

الثانية.

الدكت�ر حافظ اإبراهيم، متخ�س�س يف �سناعة الأدوية، جعل من بيته يف مدريد ملتقى 

لكل القيادات ال�طنية املغربية واجلزائرية والت�ن�سية، وكان من اأكرب املزودين الأ�سا�سيني لنا 

بالأ�سلحة التي يقتنيها من ماله اخلا�س.

تع�د ق�سة الت�سال به اإىل مبادرة قام بها، بعدما �ساهد يف الفقرة التي كانت تخ�س�س 

 ، ال�سينما  قاعات  يتم عر�سها يف  كان  والتي    ،»JOURNAL PARTIE  « الدولية  لالأنباء 

ال�سلطان  لغتيال  حماولته  اأثناء  حفيظته،  الله،  عبد  بن  عالل  ال�سهيد  لقطة  اأثارت  حيث 

مـحمد بن عرفة، الذي فر�سته ال�سلطات ال�ستعمارية، بعد نفي امللك ال�رسعي.

مت  بعدما  اإذ  فعال،  ما حدث  وه�  بنا،  لالت�سال  اإبراهيم  الدكت�ر حافظ  امل�سهد  هذا  دفع 

الت�ا�سل بيننا، كلفت  اأحد املنا�سلني، الذي كان يعمل ك�سائق اأجرة يف اإ�سبانيا، ان يت�ىل 

نقل الأ�سلحة التي يقتنيها حافظ ابراهيم اإىل �سمال املغرب.

وقد زود فيما بعد، كل من جي�س التحرير املغربي واجلزائري، بكميات كبرية من امل�اد 

الكيماوية، التي كان يقتنيها بحكم مهنته يف �سناعة الأدوية، والتي كنا ن�ستعملها يف �سناعة 

املتفجرات.

اأكت�بر 1960، قدم معي اإىل الرباط وح�رس اللقاء الذي جمعنا مع املرح�م مـحمد  ويف 

اخلام�س،  الذي ا�ستقبل بن بلة ورفاقه، بالق�رس امللكي بالرباط، وذلك ع�سية اختطاف الطائرة 

التي كانت تقل القادة اخلم�س للث�رة اجلزائرية، وت�جد �س�رة تخلد هذا اللقاء.

األ يدفن يف  اأو�سى قبل مماته  2010، وقد  11 ي�لي�ز  الله، يف مدريد ي�م  ت�يف رحمه 

ت�ن�س، مادام اجلرنال بن علي على راأ�س الدولة، غري اأن امل�ت باغته �ستة اأ�سهر قبل اندلع 

ث�رة اليا�سمني، يف بداية يناير 2011.

ومع كامل الأ�سف، كنت ال�حيد يف املغرب الكبري الذي ح�رس جنازته اإىل جانب عائلته 

ال�سغرية واأ�سدقائه، وقد حلق بي املرح�م اأحمد بن بلة بعد ي�مني.
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�سنك�ن جاحدي املعروف وناكري الف�سل، اإذا مل تقم ال�سلطات الر�سمية يف بلدان املغرب 

الكبري بتخ�سي�س اأحد ال�س�ارع يحمل ا�سم حافظ اإبراهيم، كاأدنى التفاتة تخليدا لذكرى 

هذا املغاربي الذي له اأياد بي�ساء على ما نتمتع به حاليا.

رد  اأجل  من  املغرب،  بالدي  �سلطات  اإىل  خا�سا  نداء  باملنا�سبة،  اأوجه  اأن  اأي�سا  واأريد 

العتبار لرم�ز كبرية، من خالل تخ�سي�س �س�ارع حتمل اأ�سماءهم، اإنهم الراحل�ن، رحمة 

الله عليهم، الدكت�ر عبد اللطيف بن جل�ن، هذا الطنجاوي الذي كان �سمن الأف�اج الأوىل 

للدكاترة املغاربة، وقد �ساهم يف قيادة املقاومة وجي�س التحرير، ويرجع له الف�سل يف اإطالق 

20 غ�ست العزيزة على قل�ب كل املغاربة. حممد  ا�سم »ث�رة امللك وال�سعب«، على ذكرى 

�سحى  الذي  ب�نعيالت  �سعيد  التحرير.  وجي�س  املغربية  املقاومة  قادة  كبار  اأحد  الب�رسي، 

بالغايل والنفي�س من اأجل هذا ال�طن، انتقل اإىل عف� الله نهاية 2017. مــحمد باهي، هذا 

ال�سنقيطي الذي اأحب بلده املغرب، وقدم له العديد من اخلدمات، وترك لالأجيال م��س�عته 

الغنية، »ر�سالة باري�س«.
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هو�س تعوي�س من طرف العدالة االنتقالية

راجت اأخبار يف �سنة 2011، ببع�س ال�سحف، تدعي اأنني تلقيت رقما خياليا كتع�ي�س 

عينية  اأنني ح�سلت على هدايا  ادعت  مماثلة  وامل�ساحلة، مكمال لأخبار  الإن�ساف  هيئة  من 

)�سيعات( مبناطق خمتلفة من املغرب. واإن كنت مل اأتفهم غايات وتهافت من يطلق�ن اأخبارا 

مزيفة مماثلة.

فاإنني �سجلت بتقدير م�قف املجل�س الإ�ست�ساري حلق�ق الإن�سان باملغرب، الذي اأ�سدر 

بالغا ينفي فيه جملة وتف�سيال ما راج من اأنني طالبت اأ�سال بتع�ي�س من هيئة الإن�ساف 

وامل�ساحلة، وكذا خرب تع�ي�سي مبا قدره اأكرث من مليار �سنتيم. بينما ن�رست ي�مية »الإحتاد 

الإ�سرتاكي« ت��سيحات م�ثقة اأكدت من خاللها اأنني مل اأتلق من هدايا من الدولة املغربية، 

�س�ى هديتني من جاللة امللك املرح�م احل�سن الثاين وجاللة امللك حممد ال�ساد�س، هما عبارة 

عن �ساعتني يدويتني. مثلما اأنني كنت اأرف�س دوما احل�س�ل على اأية تع�ي�سات غري مربرة 

قان�نيا اأثناء ممار�سة مهامي احلك�مية، واتخدت قرارا اإراديا، مل األزم به باقي ال�زراء، ه� اأنني 

كنت دوما اأحيل تع�ي�سات مهامي باخلارج على �سندوق الت�سامن مع العامل القروي.
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تافراوت بعد 80 �شنة 

وكان  جيلي،  من  اأطفال  مع  ب�سداقات  البتدائية،  الدرا�سة  اأثناء  طف�لتي   يف  ارتبطت 

العديد منهم ينحدر من اجلن�ب املغربي وبالأخ�س من مدينة تافراوت. وكان ه�ؤلء الأ�سدقاء 

يق�س�ن با�ستمرار، عطلتهم ال�سيفية بقريتهم. وبعد انتهاء العطلة والع�دة ل�ستئناف الدرا�سة، 

كان�ا ي�سف�ن يل با�ستمرار جمال منطقتهم، تافراوت، التي حتيط بها جبال ذات اأ�سكال خا�سة 

وفريدة. وكان�ا يزيدون يف اإغرائهم يل ب��سف الطق��س التي متر بها اأج�اء الحتفالت التي 

تقام مبنا�سبة الأعياد والأفراح، وي�سع�نها كل�حات ثقافية لرق�سات اأح�ا�س، وما يرافقها من 

غناء ونظم اأ�سعار يتناف�س خاللها ال�سعراء ن�ساء ورجال.

هناك  معهم  اأيام  لق�ساء  ملرافقتهم  علي  يلح�ن  كان�ا   ال�سيفية،  العطلة  حلت  وكلما 

واكت�ساف املنطقة. ولقد تكررت هذه الدع�ة العديد من املرات من طرف اأ�سدقاء الدرا�سة، 

دون اأن ت�ستجيب الأقدار. وجاءت الدع�ة، اأي�سا، مرات عديدة من طرف اأفراد من احلركة 

ال�طنية واأع�ساء من املقاومة وجي�س التحرير الذين ينحدرون من منطقة �س��س، وما اأكرثهم، 

دون  الظروف حالت جمددا  اأن  اإل  الأوىل،  ال�زارة  راأ�س  واأنا على  باإحلاح  الدع�ة  وجتددت 

تلبيتها.

بعد مرور 80 �سنة على الدع�ات الأوىل لزيارة تافراوت، �ساءت الأقدار اأن يتحقق هذا 

احللم ويرجع الف�سل يف حتقيقه اإىل اآل ب�درقة الذين نظم�ا يل، رفقة ال�سديق املهدي قطبي 

يف ماي 2013، رحلة لزيارة م�سقط راأ�سهم بدوار »تزركان« بقبيلة اإداوك نيظيف التي تبعد 

100 كلم جن�ب اأكادير.

كان مربجما اأي�سا اأثناء الع�دة يف هذه الرحلة، اأن ي�ستقبلنا مبدينة تافراوت ال�سيد عزيز 

اأخن��س، الذي كان والده من اأول منا�سلي احلركة الإحتادية ب�س��س يف بداية ال�ستينات، غري 

اأن برناجما وزاريا طارئا حال دون ذلك يف اللحظات الأخرية.

لكن �ساءت ال�سدف اأن اأحد اأ�سهار اآل ب�درقة و�سل اإىل تافراوت يف نف�س الي�م، بعد اأن 

غاب عنها ح�ايل 15  �سنة، وه� الأ�ستاذ مـحمد امل�سع�دي، ومن جميل  ال�سدف اأنه  تربى 

وترعرع يف مدينة طنجة ومار�س فيها املحاماة ل�سن�ات قبل التحاقه مبدينة الدار البي�ساء . 

فا�ستقبلنا هذا الطنجاوي ال�س��سي الكرمي مبدينة تافراوت، مب�سقط راأ�سه قرية تازكة واحتفى 

بنا على طريقة اأهل �س��س العاملة، حيث نظم ق�سيدة بهذه املنا�سبة يق�ل فيها بعد ت�طئة جاء 

فيها :   
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»على اإثر زيارة الأ�ساتذة الأجالء: عبد الرحمان الي��سفي، وم�لي عبد ال�سالم ب�درقة، 

اأيت  عائلة  بيت  اإىل  بالنتقال  وقيامهم  لتافراوت،  قطبي،  واملهدي  ب�درقة،  مبارك  وم�لي 

اأن  اإل  اأبى  الذي  امل�سع�دي،  ابراهيم  مـحمد  الأ�ستاذ  عميدها  ا�ستقبلهم  »بتازكة«،  م�سع�د 

يكرمهم على طريقة اأهل �س��س بنظم ق�سيدة �سعرية تذكرة لهذه الزيارة امليم�نة، وكان ذلك 

يف ي�م ال�سبت متم جمادى الثانية 1434 امل�افق 11 ماي 2013. 

الق�شيدة

ثــمـــانـــ�ن حــ�ل ووعـــدك قــــائــــم

مرحبا يا ابن طنجة يف روابينا

ى 
َّ
ُدَك َوفــــــــ

ْ
ـبــــ

َ
َربَّ الــــرحـــمـــة، عــــــ

وعــده لـــتــافــراوت تــم تــالقــــيــنــا

جـــــهــــــاده الــم�ستميت األهاه عنا

اأبعده ثـمانني ح�ل نلنا تدانينا

هجرة اأهل �س��س لطنجة مهال

طــنـجـة جـاءت كـلـها تـحابينا

بــهـــرقـــلـهــا ومــنــارهــا وبــفـحــ�سـها 

ابــنــهـا الــ�ســهــم، حــل يــجــاريــنــا

ريـاح ال�ســرقـي فـي امل�سيق هبت 

عــلـى تــفــراوت عــبــقــا يـا�سـمـيـنـا

والـجـــــيـــل الـكـــبــــيــــر ا�ســـدل اأرزه 

مـــظـــال �ســــــــيــــــــــــح مـــــراعـــــــــيـــــــنـــــــــا

والــــبــــاليــــا، نــ�ســـــيــم �ســــ�اطـــئـــــها
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يــــ�ســــــري فـــي �ســــهـــــ�ل بــــ�اديـــنــا

�ســــرفـــت الــربــــ�ع معـية �سحبك 

كــــلــــهـــم اخـــــــــ�ان لـــنـــا مــحــبــيــنـــا

وطــئـــتــم اأر�س الــجـــهـــاد والـعـلـم

وزدتـــــم لــــه اإ�ســــراقــــة الــمــريـــديـــنـــا

ونـــــــزلـــــــــــتــــــــم ربــــــــعــــــــا تـــــروي مـــــن 

نــ�ســـالــكـــم �ســاأن بــاقـــي اأرا�ســـــيــنــــــا

وانـــحــــنــــت جبــــاه اأطل�سنا تـــحية 

وعـــــم الـــــــفـــــــــرح والــــزهــــ� واديـــــنــــــــــا

والـلــــ�ز والــــنـــخـــــــل والأركــــــــــــــــــان

والــــطـــــيـــــر والــــنـــحـــــل، تـــحــيــــــيــنـــــــــا

اآل مــــــ�ســــــعـــــ�د، طــ�بــى لنزلـكم 

اآل بــــــــــ�درقــــــة �ســـــــــرفـــــ�ا نـــــاديـــــــنـــــــا

مـــــــــعـــــيـــــة �ســـــهــــــم اأبــي مــجـاهــــد 

ي��سفي الــخــ�ســـال للمجد نــــادانــــا

حـــلـــلــتـــم اأهــــال و�ســهـــال ومرحبا 

فــجـــرتـــم نـــبـــع الــمــحــبــة فــي مـــاآقـــيـــنـــا

تفراوت :11/05/2013
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عبد  الأ�ستاذ  ا�ستقبالنا  يف  كان  حيث  تيزنيت  مدينة  اإىل  امل�كب  ت�جه  تافراوت،  ومن 

وبعد  اأوعم�.  القا�سي  العالمة  املرح�م  والده  مبنزل  ا�ست�سافتنا  على  واأ�رس  اأوعم�،  اللطيف 

هذه الزيارة، ت�جهنا �س�ب قرية اأكل� املطلة على املحيط الأطل�سي ، حيث قمنا بزيارة زاوية 

يا�سني  بن  الله  عبد  بها  در�س  والتي  باملغرب  العتيقة  املدار�س  اأقدم  اإحدى   ، وكاك  �سيدي 

م�ؤ�س�س الدولة املرابطية .

اأزراراك   بقرية   ب�درقة  ال�سالم  عبد  الأ�ستاذ  �سيافة  يف  حللنا  الرحلة،  هذه  ختام  ويف 

ال�اقعة ب�سفح الأطل�س الكبري على بعد 10 كلم من اأكادير  و�سط ه�ساب وتالل  مك�س�ة 

العتيقة   مبدار�سها  املنطقة  هذه  تعرف  وبهاء.  رونقا  املنطقة   ي�سفي على  مما  الأركان،  ب�سجر 

اأ�سهرها مدر�سة اإيغياللن ومدر�سة ) اكر�س ( التي يع�د تاأ�سي�سها اإىل العهد املرابطي.

كانت رحلة لها اأثر خا�س يف نف�سي، لأنها منحت يل الإت�سال بجزء اأ�سا�سي من مناطق 

املغرب، حيث �سنعت اأحداث �سيا�سية تاريخية م�ؤثرة وهامة، ولأنها كانت رحلة ثقافية مل 

تتح يل مثيلتها مغربيا من قبل، اأكدت يل غنى تن�ع م�سادر اله�ية املغربية، التي �سعدت اأن 

ن�س الد�ست�ر اجلديد ل�سنة 2011 انتبه لأهمية الت�سطري عليها يف ديباجته.




