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تقديم

ــه،  ــرزح تحت ــذي ي ــق ال ــت املطب ــن الصم ــة م ــيتعجب حقيق ــي، س ــع األمازيغ ــال املجتم ــر إىل ح ــذي ينظ ال

ــج، وال  ــه يحت ــة يجعل ــه،  وال تنامــي الحكــرة يضجــره، وال النهــب املنظــم ملــوارده الطبيعي ــا غــاء أســعار يحرك ف

اإلعتقــاالت التــي شــملت معتقــي الحركــة الثقافيــة األمازيغيــة ترفــع صوتــه... والناشــطون األمازيــغ مــن  حقهــم 

أن يصيبهــم اإلحبــاط الشــديد حــن يــرون أن كل تحركاتهــم وبياناتهــم ال تلقــى صــدى يف املجتمــع   « بغــض النظــر 

عــن  القصــور الــذايت للنشــاط املــدين األمازيغــي املعــارض » ، وال تحــرك ســاكناً وال يلتــف حولهــا أحــد. وســيجدون أن 

نشــاطهم  وســنن عمرهــم يف النضــال واإلعتقــاالت واإلغتيــاالت مل تــرك أثــراً يف الحــراك املجتمعــي، بــل ويعجــب 

ــات  ــك تعليق ــا توحــي بذل ــغ عــى م ــة األمازي ــد األنظمــة القامئــة  مــن غالبي ــن الحــاس الشــديد يف تأيي ــرء م امل

ــة.   ــاءات الصحفي ــدوات واللق ــن» يف الن «الفاعل

لقــد زرعــت األنظمــة القامئــة بتازغــا، عــر تاريخهــا املمتــد يف إرهــاب األمازيــغ   « ومواشــيهم حتــى »  مــا أســميته  

«ثقافــة الخــوف»    ويبــدو يل أن األمــر مل يــأت اعتباطــاً؛ بــل خضــع لدراســة معمقــة يف علــم املــوارد البرشيــة، وأكاد 

أن أقــول أن نظــم إدارة  املــوارد البرشيــة اســتخلصت نظريــة   « القــرود الســبعة»     مــن آليــات تعامــل األنظمــة القامئــة 

بتازغــا مــع    »الشــعب األمازيغــي»   وقــد أضحــت نظريــة  شــهرية يف علــم إدارة املــوارد البرشيــة الحديــث نســبياً. 

ونظريــة القــرود الســبعة ملــن ال يعرفهــا هــي باختصــار:  

ــه  ــوز، ضــع تحت ــن امل ــوداً م ــق عنق ــم بتعلي ــم يف قفــص، يف منتصــف القفــص، ق ــرود وضعه أحــر ســبعة ق

ســلا. قــف جانبــاً  وراقــب القــرود وبيــدك   « خرطــوم »   مــاء. سيســارع قــرد مــن املجموعــة العتــاء الســلم محــاوال 

الوصــول إىل املــوز. مــا أن  يضــع يــده عــى املــوز؛ أطلــق رشاشــاً مــن املــاء البــارد عــى القــرود السادســة الباقيــة يف 

أرض القفــص! بعــد قليــل ســيحاول  قــرٌد آخــر أن يعتــي الســلم ليصــل إىل املــوز، كــرر نفــس العمليــة، رش القــرود 

الباقيــة باملــاء البــارد. بعــد تكــرار العمليــة عــدة  مــرات ســتجد أنــه مــا أن يحــاول أي قــرد اعتــاء الســلم للوصــول 

إىل املــوز ســتقوم املجموعــة مبنعــه خوفــا مــن املــاء البــارد.  

اآلن، اتــرك املــاء جانبــاً؛ واخــرج قــرداً مــن الســبعة إىل خــارج القفــص، وضــع مكانــه قــردا جديــدا مل يعــارص 

ومل يشــاهد  رش املــاء البــارد. سيســارع القــرد الجديــد إىل الســلم لقطــف املــوز! حينهــا ســتهب مجموعــة القــردة 

املرعوبــة مــن املــاء  البــارد ملنعــه، وســتربه بشــدة إن مل ميتثــل لألمــر فــوراً. بعــد أكــر مــن محاولــة ســيدرك القــرد 

الجديــد إن محاولــة قطــف  املــوز تعنــي هجــوم باقــي املجموعــة عليــه ورضبــه

ــس  ــه. ســتجد أن نف ــدالً عن ــدا ب ــردا جدي ــارد، وادخــل ق ــاء الب ــام رش امل ــارصوا أي ــن ع ــردا آخــر مم اخــرج ق

املشــهد الســابق  يتكــرر مــن جديــد. ســيحاول الصعــود إىل   « ســلم املــوز »   فتهــب القــردة الباقيــة منهالــة عليــه رضبــا 

ملنعــه. مبــا فيهــم القــرد  الجديــد الــذي دخــل قبلــه ومل يعــارص رش املــاء، وال يــدري ملــاذا تــم رضبــه يف الســابق، كل 

مــا هنالــك أنــه تعلــم أن محاولــة  قطــف املــوز تعنــي رضبــاً شــديداً لــه عــى يــد املجموعــة. لذلــك ســتجده يشــارك، 

رمبــا بحــاس أكــر مــن غــريه بكيــل اللكــات  والصفعــات للقــرد الجديــد الــذي جــاء بعــده! 

اســتمر بتكــرار عمليــة إخــراج القــرود ممــن عــارصوا رش المــاء البــارد، وكلمــا وضعــت قــردا جديــدا ســيتكرر 
ــرش المــاء بقــرود  نفــس المشــهد.  كــرر هــذا الأمــر إىل أن تســتبدل كل المجموعــة القديمــة ممــن تعرضــوا ل
جديــدة.. أصبــح لديــك مجموعــة  قــرود لــم تعــارص رش المــاء اخــرج قــرداً منهــا وادخــل قــرداً جديــداً ســيتكرر 
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اب مــن الســلم. لمــاذا؟ ل أحــد منهــم  بــا عــى كل مــن  يجــرؤ عــى القــرت نفــس المشــهد... تنهــال القــردة رصض
يعــرف الســبب! لكــن هكــذا أصبحــت المجموعــة تدريجيــا.  وهكــذا أصبــح المجتمــع الأمازيغــي بعــد أعــوام 
ي أصبــح 

ي مارســتها الأنظمــة القائمــة بحقــه،  للدرجــة الــىت
مــن حفــات رش المــوت والتغييــب والســجون و... الــىت

« موضــوع الأمازيــغ وأنظمــة الحكــم  الجميــع يــوكل اللكمــات والصفعــات، لــكل مــن حــاول أن »يناقــش حــىت
القائمــة بتمازغــا...

ض والرؤســاء، واعتــى عــرش  والحــال أنــه، عــرب تاريــخ تمازغــا، دخــل إليهــا الكثــري مــن الملــوك والســاط�ي
نســان واحتقــاره وســلب كل حقوقــه منجــزه  ، وكل مــن اعتــى العــرش فيهــا جعــل إذلل الإ الحكــم فيــه الكثــري
لــه المطلــق الواجــب  ي كل بقــاع الأرض، وتوهــم ورأى نفســه بأنــه الإ

التاريخــي الأول، خافــاً لنظريــة الحكــم �ض
وس  ــري ــد الآن وف ــت ولح ــد انقض ــرون ق ــك ق ــاب، وتل ــه الرق ــذل ل ــب أن ت ــم، ويج ــق الظل ــة والمطل الطاع
ض لشــمال أفريقيــا، لــم نــر ولــم نســمع عمــن حكمهــا وصــان فيهــا كرامــة  ي عقــول الحاكمــ�ي

الألوهيــة ينخــر �ض
ي ظــل حكمــه إىل عبيــد مــن نــوع 

نســان وأدرك بأنــه جــاء ليخــدم، ل لأن يكــون مخدومــاً ويتحــول البــرش �ض الإ
ي الأرض، 

ســتعاء �ض رخيــص، وهــذه آفــة اجتماعيــة، قبــل أن تكــون سياســية، فغريــزة الســلطة وحــب المــال والإ
ض قوميــاً  ض المؤدلجــ�ي كانــت صفــة ول زالــت مازمــة لــكل مــن حكــم تمازغــا )مارســها الأمويــون والملــوك العلويــ�ي
ودينيــاً(، ولــو لــم يكــن الأمــر كمــا نطــرح، فليدلينــا أحــد عــى حاكــم حكــم المغــرب أو الجزائــر أو ليبيــا أو 
ي أحــد 

ــا �ض ــرك بينن ــد ت ــدان، وق ــم حكــم هــذه البل ــة«، أو حاك ــان دمعــاً عــى »الرعي ــاه تذرف ــس...، وعين تون
ــاب  اث الحــكام ل تتعــدى الســيوف القاطعــة للرق ــرت ي تحتفــظ ب

ــىت ــا ال ــاً، فمتاحفن ــراً طيب ــراً أو أث ــا ذك متاحفن
ي كانــوا يعيشــونها، وبالمقابــل نــرى أرض تمازغــا 

ف الــىت ي تــدل عــى حالــة الــرت
وآلت القتــل أو مقتنياتهــم الــىت

اً لــرؤوس مقطوعــة وهيــاكل عظميــة تظهــر آثــار الســيوف والخناجــر والرصــاص عــى كل أجزائهــا  متحفــاً كبــري
ي القتــل 

ي الأرض فســاداً وأوغلــوا �ض
وهــي أجســاد الضحايــا بالطبــع. نعــم هكــذا حكمــوا تمازغــا، حيــث عاثــوا �ض

والخــراب ول زالــت آثارهــم ل تتعــدى )قصــور الشــعوب الجائعــة( ونصــب هنــا وآخــر هنــاك يمجــد القتــل 
ي لــم تزدنــا إل بــاء 

ض والأدبــاء والكتــاب والــىت ي الــذي ســخر لــه الفنانــ�ي
ضافــة إىل تراثهــم الفــىض ، بالإ وقهــر البــرش

وأشــبعتنا ثقافــة التدمــري والقتــل البطــئ.
أزيحــت الوفــاة الريريــة الطغــاة منهــم وأثبتــت الأحــداث أن بيوتهــم كانــت أوهــن مــن بيــوت العنكبوت، 

كمــا بيــوت كل الذيــن ســبقوهم ... فمــاذا عــن العهــد الجديــد ...؟!

ــاىلي  ــاد الم ــارات ... الفس ــى كل المس ــا ...، وع ــر وليبي ــرب والجزائ ي المغ
ــد �ض ــد الجدي ــمة العه ــاد س الفس

نتحــار بســبب العــوز والحرمــان الحــاىلي وتراكمــات ثقافــة  داري، انهيــار الشــباب وانجرافهــم نحــو الإ والإ
بويــة وشــيوع ثقافــة جيــش حملــة شــهادات  الت وسياســاتهم، انهيــار العمليــة الرت ض والجنــري ســلطة العلويــ�ي
ية  ض خــارج الحــدود لتغــدو إثــر ذلــك المغاربيــة بضاعــة رخيصة بأيــدي الذئــاب البرش الدكتــوراه، نــزوح المايــ�ي
ــن  ــدان م ــد البل ي جس

ــر �ض ــاد ينخ ــن ...! الفس ــة والدي ي القومي
ــا �ض ــداً لن ــقيقة ج ــا والش ــة بن ــدول المحيط ي ال

�ض
أقــى شــمالها إىل أقــى جنوبهــا. فمــن يتحمــل مســؤولية الفســاد، أليــس الحاكمــون، أليــس أوليــاء الأمــور، 
ض عــى الســلطة والمــال أحــد أهــم أســباب الفســاد، والكارثــة لتكمــن  ض المتصارعــ�ي ي نشــهدها بــ�ي

الرصاعــات الــىت
ي الخطــاب الســياسي لأطــراف الــرصاع، فــكل يتبــاىك عــى المغاربيــة والشــعوب 

ي ذات الــرصاع، بــل تكمــن �ض
�ض
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ي وقــت ينهــش الــكل مــن جســدها، ويحــاول الحصــول عــى أكــرب 
ي حبهــا، �ض

المغاربيــة وكل يدعــي الذوبــان �ض
ض الأطــراف »الحاكمــة« و«المعارضــة«  لقمــة. هــل الرصاعــات الحاليــة عــى الســلطة والتهامــات المتبادلــة بــ�ي
اشــق  ــة وحــالت الرت وقراطي نســحابات مــن حكومتهــا البري ــة والإ ي ــا الرش ي برلماناتن

ــة �ض ــق العضوي وحــالت تعلي
ي خدمــة الشــعوب المغاربيــة ...؟ مــن كان واثقــاً مــن نفســه، ليقــل لنــا 

الكامــي والنــاري أيضــاً، كلهــا تصــب �ض
ــة مــن  ــة هــي حال ــأن الديمقراطي ــا ب ــو صدقن نعــم أن هــذه الرصاعــات تخــدم تمازغــا ... ســنكون ســذجاً، ل
ي ... والحــال  يجــا�ب الــرصاع المســتديم والتنافــر الواضــح ، بــل هــي حالــة مــن الــرصاع الحضــاري والتقــارب الإ
ــة  ي حال

ــى �ض ي تتج
ــىت ــة ال ــدان المغاربي ــة البل ــرار ديمقراطي ــى غ ــة ع ــم ديمقراطي ي العال

ــاك �ض ــت هن ــه ليس أن
ي 

غتيــالت الــىت وات. ولتقريــب الــرأي العــام مــن طبيعــة هــذه الإ ســتحواذ عــى الــرش غتيــالت والإ التصفيــات والإ
هــا  ، يشــتمل عــى ملفــات ســبق أن تــم نرش ح التحقيــق  التــاىلي ، نقــرت ض ض المغاربيــ�ي تعــرض  لهــا بعــض المقاومــ�ي
ونيــة،  وذلــك  ي مواقــع إلكرت

ي جرائــد أخــرى أو �ض
هــا �ض بجريــدة العالــم الأمازيغــي ومقــالت مصاحبــة تــم نرش

ض هاتــه المــواد. مــن خــال التجميــع والربــط بــ�ي
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ي ما عالقته بالثورة الجزائرية؟
المقاوم محمد لخض�ي الحمو�ت

؟ ي
من، ولماذا، وكيف، دبر اغتيال المقاوم محمد لخض�ي الحمو�ت

، وذلــك من  ي الكشــف عــن مصــري محمــد لخضــري
ي دفعتنــا إىل التفكــري �ض

الإجابــة عــن هــذه الســئلة هــي الــىت
ة المقــاوم الفــذ الــذي لــم يجــد خصومــه وســيلة أخــرى للحــد مــن  خــال طــرح الأســئلة إياهــا، وكتابــة ســري
زحــف قناعاتــه ســوى القيــام بهــذه الجريمــة القــذرة. لعــل يــوم 11 نونــرب عــام 1964، يــوم اغتيــال الرجــل 
ــان رمضــان بإحــدى المــزارع  ــام استشــهاد كل مــن المقــاوم الأمازيغــي القبايــىي عب ــر، كان شــبيها بأي بالجزائ
، محمــد بوضيــاف، كريــم بلقاســم،  ، صالــح بنيوســف التونــ�ي ي بتطــوان المغربيــة، عبــاس لمســاعدي المغــر�ب
ــات  ــم… لأن رصاص ــاف أجياله ــى اخت ، ع ض ــ�ي ــا الجزائري ــاح ماسنيس ــس، كرم ــوب لون ــري، معت ــود معم مول
، أخرجــت مــن غمدهــا مــرة أخــرى، لتســقط أرواحــا جــددا وتســيل الكثــري مــن الدمــاء “غــري  ي التطــرف العــرو�ب

العربيــة”.
مــن يكــون ابــن العائلــة الريفيــة المغربيــة، حــىت يحتــاج خصومــه إىل تجنيــد شــبكات اســتخباراتية تتعقــب 
خطواتــه منــذ وصولــه أســابيع عــن حــادث اختطافــه، ثــم تفجــري جســده بقنبلــة بعثيــة الصنــع، إىل مدينــة 
ــاك،  ض هن ــة المقيمــ�ي ض والمغارب ــ�ي ــه الجزائري ــع أصدقائ ي مهمــة رســمية للتباحــث م

ــة وهــو �ض وهــران الجزائري
ض الجاريــن، منــذ أكتوبــر 1963؟ ي ســيلت فيهــا دمــاء أبنــاء الشــعب�ي

حــول مشــكل حــرب الرمــال، الــىت
ي جعلتنــا نعــود حــواىلي 70 ســنة إىل الــوراء، وبأقــى شــمال المغــرب بمنطقــة 

مثــل هــذه الأســئلة، هــي الــىت
، وهــي بلــدة قبوايــا بالناظــور، حيــث رأى محمــد  ي

ســبا�ض ســتعمارين الفرنــ�ي والإ مــن أشــهر المناطــق مقاومــة لاإ
لخضــري النــور, وعــى مــدى 28 ســنة كانــت الســنوات تمــر برعــة وكأن أيــادي الزمــن تدفــع بــه إىل ذلــك المــوت 
ــرة مــن  ي ســن مبك

، �ض ي ه. اكتشــف محمــد لخضــري محيطــه الســياسي المغــار�ب ــث ل وجــود لقــرب ــب، حي الرهي
ي آخــر أيــام مــن 

عمــره وتدريبــه عــى حمــل الســاح، لــم يــزده إل تشــبثا بالســلم والســام، ولــم يســتوعب �ض
ســبان إىل معاقــل جيــش التحريــر الجزائريــة، إىل  ي هربهــا مــن الإ

حياتــه، كيــف تحولــت رصاصــات الســلحة الــىت
ي أجســاد مجنــدون مغاربــة فيمــا يســمى بحــرب الرمــال. وســافر إىل الجزائــر ســعيا 

رصاصــات غــادرة لتســتقر �ض
ــا  ــت له ــد لخضــري كان ــن الشــهيد محم ــات تخلصــت م ــة”، إل أن جه ان هــذه “الحــرب الأهلي ــري ــاد ن ي إخم

�ض
أهــداف سياســية، ولأن مســاعي الشــهيد كانــت تهــدد مشــاريعهم العدائيــة.

ــه  ــموا مع ــن اقس ــه الذي ــن رفاق ــد م ــري العدي ــع  لس ــا تقاط ــي أيض ، ه ي
ــو�ت ــري الحم ــد لخض ة محم ــري س

ــد  ــال محم ــة، أمث ــة حميمي ــات اجتماعي ــه عاق ــجوا مع ــن نس ض الذي ــ�ي ــك الجزائري ــة وأولئ ــات المقاوم لحض
بوضيــاف، جعلتهــم يعرفــون عــن قــرب ويشــهدون بوفائــه وجرأتــه ورصاحتــه وذكائه، لذلــك فإن مصــري محمد 
ي وفرقتهــم  لخضــري هــو أيضــا  كان مرتبطــا بمصــري جميــع رفاقــه الذيــن جمعتهــم مبــادئ التحــرر المغــار�ب
، مــن التصفيــات الجســدية غــري  غتيــال الســياسي لمحمــد لخضــري غتيــالت… ظــل الإ غياهــب المعتقــات والإ
ســتقال، برئاســة  ي حكــم البــاد، وحصــول الجزائــر عــى الإ

ي البــوادر الأوىل لتوليــة الحســن الثــا�ض
المشــهورة �ض

ض  ي والجزائــري حــول الحــدود بــ�ي ض المغــر�ب ض النظاميــ�ي ض الجيشــ�ي قتتــال بــ�ي ة الإ ي فــرت
أحمــد بــن بلــة. وبالضبــط �ض

ي 
ــري �ض ة ســاهمت إىل حــد كب ــات سياســية ودبلوماســية خطــري ــه تداعي ــت ل ــذي كان ــال ال قتت ــن، وهــو الإ البلدي
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تفكيــك وحــدة الشــعوب المغاربيــة، بعدمــا كانــت قــد اتخــذت طريقهــا نحــو التشــكل والبنــاء، عهــد تشــكيل 
. وهــو مــا تحــول إىل عــداء، طفــى عــى  ي

جبهــة التحريــر المغاربيــة، بدايــة نهايــة أربعينيــات القــرن المــا�ض
، منــذ ظهــور دويلــة أخــرى، عــى الحــدود المتنــازع حولهــا. الســطح وبقــوة أكــرب

ي 
ي الأرا�ض

ــت �ض ــة ارتكب ــه، سنســلط الضــوء عــى جريمــة مغربي ــا ب ــذي قمن ــق الصحفــي ال ي هــذا التحقي
�ض

كــة اليــد الطــوىل فيهــا،  ي للقــوات الشــعبية، بزعامــة المهــدي بنرب
تحــاد الوطــىض الجزائريــة. أيكــون لأعضــاء الإ

تحاديــة الواليــة للمعارضــة المغربيــة المقيمــة بالبلــد الجــار،  بموافقــة النظــام الجزائــري؟ أم أن الميلشــيات الإ
ي شــهر رمضــان مــن عــام 1964، دون علــم نظــام أحمــد بــن بلــة بذلــك؟ 

ي قامــت بتنفيــذ العمليــة �ض
هــي الــىت

ي إىل هــذا الموضــوع، خصوصــا بعــد أن ســاءت  ي أدت إىل عــدم تطــرق القــرص المغــر�ب
ومــا هــي الأســباب الــىت

غتيــال؟  ي بــاغ رســمي عــن هــذا الإ
ي البــاد؟ ولمــاذا لــم يعلــن �ض

عاقتــه بالقيــادة الجزائريــة وبالنظــام الحاكــم �ض
ــه، خصوصــا محمــد  فريقــي، عــن الحــدث ذات ــدي الإ ــاء الجن ــون، أصدق ــادة الجزائري ــن الق ــم يعل ــاذا ل ولم
ه جــل  ي عقيقــة حــرصض

بوضيــاف، باعتبــاره أعــز أصدقــاء المغتــال، إىل حــد أن أحــد أبنائــه ســمي ببوضيــاف، �ض
ض بمدينــة الناضــور؟. القــادة الجزائريــ�ي

ــال  ي مج
ــه �ض ت ــبب خرب ، بس ــري ــد لخض ــة محم ــا تصفي ــن مصلحته ــات كان م ــدة جه ــاك ع ــح أن هن صحي

ــة  ــة الموالي ــة المغربي ــن المعارض ــدءا م ، ب ض ــ�ي ض وجزائري ــ�ي ــادة مغربي ــى أرسار ق ــه ع ــاح واطاع ــب الس تهري
ــه  ــد ســبق ل ــال ق ــن، ســيما وأن المغت ــواري بومدي ــة، وصــول إىل اله ــن بل ــد ب ــرورا بأحم ــة، م ك ــدي بنرب للمه
نضمــام إىل الحكومــة الجزائريــة المؤقتــة نهايــة الخمســينات مــع حصولــه عــى الجنســية  أن رفــض طلــب الإ
ــه  مهــام  ، بعــد أن أســندت إلي ي

ــا�ض ــوان الخــاص للحســن الث ي الدي
ــا بعــد، �ض ــه، فيم ــل تعيين ــة. مقاب الجزائري

ي منحــه منصــب ســفري لــدى 
ي ربطــت الرجــل بالقــرص، وعــزم الحســن الثــا�ض

دبلوماســية. أتكــون العاقــة الــىت
تــه بسياســة حــكام البلــد ذاتــه، هــي العامــل الدافــع الأســاسي لغتيالــه، أم أن  الجزائــر، بحكــم عاقتــه وخرب

ــات. الحــادث يتجــاوز هــذه التخمين

ي تعــرض لهــا رجــال المقاومــة وجيــش التحريــر، مــن 
وعودتنــا لكشــف حقائــق التصفيــات الجســدية الــىت

، الجنــدي الأفريقــي، أحــد رجــالت جيــش  ــال، محمــد لخضــري ــة اختطــاف ثــم اغتي ي قضي
خــال البحــث �ض

، كان يهــرب بهمــا الســاح مــن مضيــق جبــل طــارق، إىل  ض التحريــر بــكل مــن المغــرب والجزائــر، ومالــك ســفينت�ي
ض المعلومــات الجديــدة  ي والجزائــري، وذلــك لطــاع الــرأي العــام، عــى مضامــ�ي جبهــة جيــش التحريــر المغــر�ب
ي مــا يــزال الغمــوض يلفهــا، ولــم تتجــرأ الأقــام التاريخيــة 

ي حصلنــا عليهــا بشــأن هــذه الجريمــة، والــىت
الــىت

عــى إثارتهــا، بــل تجهلهــا أو تتجاهلهــا.
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السياق العام

ســتعمارية الفرنســية  منــذ التشــكات الأوىل للحركــة التحريريــة المغربيــة والجزائريــة، صعــدت القــوى الإ
عتقــال، مــا  مــن ماحقــة قــادة هــذه الحركــة، وشــنت ضدهــم عمليــات القمــع والإضطهــاد وقــرارات النفــي والإ
جعــل الشــعوب الشــمال أفريقيــة تســعى إىل توحيــد صفوفهــا التنظيميــة، مســتغلة بذلــك اختــال موازيــن 
ي مقابــل إســبانيا بهيمنــة اقتصاديــة وسياســية وفكريــة عــى الدول 

ســتعمارية، حيــث حضيــت فرنســا �ض القــوى الإ
ســبان  ض الإ ة التهدئــة، ولــم تلبــث ســنوات الخمســينات تحــل، حــىت تباينــت المصالــح بــ�ي ي فــرت

المغاربيــة، �ض
ي مــن المقاومــة المغاربيــة، وتوحــدت 

ض الجيــل الثــا�ض ي وقــت تمتنــت فيــه أواصــل الروابــط بــ�ي
، �ض ض والفرنســي�ي

مــات النضاليــة والسياســية لزعمــاء المقاومــة المســلحة، حيــث تــم التوقيــع عــى  ض الآراء والمطالــب والميكانري
ي 6 ينايــر 1948، 

ي بالقاهــرة، �ض ميثــاق اللجنــة التحريريــة المغاربيــة برئاســة محمــد بــن عبــد الكريــم الخطــا�ب
ا أن قضيــة الأقطــار الثاثــة،  ســتقال التــام لــكل مــن المغــرب والجزائــر وتونــس، معتــرب ض الإ ، إىل حــ�ي ي

القــا�ض
ســتعمار متحديــن ومتســاندين. كان الزعمــاء الجزائريــون مــن قبيــل  ــة واحــدة، مــع وجــوب مواجهــة الإ قضي
ي بلمهيــدي…، قــد اســتقر رأيهــم، عــى اتخــاذ المناطــق الريفيــة، منــذ نهايــة العقــد  محمــد بوضيــاف والعــر�ب
ض هــذه المعاقــل، وهنــاك  ي انصــار مــن بــ�ي

يــن، ملجــأ لهــم، كانــت منطقــة قبوايــا ببــىض الرابــع مــن القــرن العرش
. ي

تعــرف محمــد بوضيــاف عــى عائلــة لخضــري الحمــو�ت

من هو الجندي الأفريقي؟

ي أنصــار 
ــىض ــا بب ــة قبواي ــر 1936 بقبيل اي ــوم 1 فرب ، المــزداد ي ي

هــو محمــد لخضــري حمــو الطاهــر الحمــو�ت
ــا،  ــال، كاميلي ــة أطف ــر 1964، أب لخمس ــخ 19 أكتوب ــف 07207 بتاري ــة التعري ــم بطاق ــور، رق ــة الناظ بمدين
، رشــيدة وبوضيــاف، أعتقــل عــن ســن يناهــز 22 ســنة، يــوم 22 نونــرب 1955، ولــم يطلــق  جميلــة، لخضــري
ــكرية  ــة العس ــرف المحكم ــن ط ــه، م ي حق

ــادر �ض ــم الص ــه الحك ــد قضائ ــاي 1955، بع ــوم 10 م ــه إل ي رساح
ي  الحربيــة رقــم 32 بمليليــة، بدعــوى تهريــب الســاح مــن المدينــة ذاتهــا إىل جبهــة جيــش التحريــر المغــر�ب
ــام  ــوىل مه ــاص، وت ــه الخ ــا بديوان ي ملحق

ــا�ض ــن الث ــه الحس ــا، عين ض مع ــ�ي ــو بالجيش ــو عض ــري، وه والجزائ
ي ظــروف 

دبلوماســية عــام 1963، أختطــف بالجزائــر يــوم 11 نونــرب 1964، عــن ســن يناهــز 28 ســنة، واغتيــل �ض
ي وســط اجتماعــي 

ي بيئــة مناضلــة، وكــرب �ض
ي تؤكــد أن الرجــل تــر�ب �ض

غامضــة. هنــاك العديــد مــن المعطيــات الــىت
ض احضــان أرستــه الميســورة الحــال، رغــم قلــة العنــارص المعروفــة عــن المرحلــة الأوىل مــن حياتــه،  ، وبــ�ي ض متمــري
ي قاومــت، 

ى للريــف الــىت ي إســبانيا، مــرص، والجزائــر وتونــس… كان ل يعــرف بنفســه كإبــن تلــك القبائــل الكــرب
�ض

ســبانية. كان بشــاربه الأســود، وجســمه النحيــف، يظهــر بســاطة الرجــل ورصامتــه  حــىت نهايــة زحــف القــوات الإ
وكرمــه، وصــدق مبادئــه وســمو أخاقــه.
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ي
ي ضيافة عائلة لخض�ي الحمو�ت

المقاومون الجزائريون �ف

ــري  ــاف كث : “كان بوضي ــن عــم محمــد لخضــري ، اب ي
ــه الحمــو�ت ــد الل ــة، يقــول محمــد عب عــن هــذه المرحل

، وبعدمــا اســتمرت إقامتــه بالمنطقــة أكــرش مــن أســبوع، ذات  ي ملكيــة العائلــة لخضــري
دد عــى محلبــة �ض الــرت

ــا  ــع، كن ــة الصن ــذاك يضــع عــى رأســه قبعــة نرصاني ــذي كان آن ــة الشــخص، ال ــا نتســاءل عــن هوي ــوم كن ي
ســبان، ولكــن لمــا اســتفرناه، أوضــح لنــا أنــه  مجاهــد  ض أو لاإ نعتقــد حينئــذ أن الشــخص ذاك مــوال للفرنســي�ي
جزائــري، وقــد جــاء إىل المنطقــة مــن أجــل جمــع الدعــم المــادي واللوجيســتيكي للمقاومــة بالجزائــر”. مضيفــا: 
عــات، لقــد كان  ي الريــف، كلمــة مقدســة، وهــو مــا دفعنــا لجمــع الترب

“كانــت، بالنســبة إلينــا، كلمــة مجاهــد �ض
ــه، كان مقيمــا بالريــف كاجــئ ســياسي لــدى إســبانيا، بعــد أن  ــه، حســب قول الرجــل عــى حــذر شــديد، لأن
ي 

ي الشــؤون السياســية، ســيما تلــك الــىت
ض مــع إســبانيا، بــأل يتدخلــوا �ض ض الجزائريــ�ي ضم العديــد مــن المقاومــ�ي الــرت

ي المنطقــة”. كان بوضيــاف وزمــاءه، يعيشــون وســط عائلــة لخضــري وكأنهــم مــن 
ســبان �ض قــد تــرصض بمصالــح الإ

ض حــىت أصبحــت المنطقــة، مضيفــة لــكل الثــوار  ض بالريــف، ومــا أن مــرت ســنت�ي أفرادهــا، يقــول أحــد المقاومــ�ي
فون  ــن ســيرش ــك، والذي ض بعــد ذل ــة ســن�ي ــن بل ــان وأحمــد ب ، بمــا فيهــم الهــواري بومدي ض ــ�ي والقــادة الجزائري
ي 

ي فاتــح نونــرب 1954، بقيــادة سياســية مــن جبهــة التحريــر الوطــىض
فيمــا بعــد عــى انــدلع الثــورة الجزائريــة �ض

ي الجزائري.”كنــا نعلــم الهــواري بومديــان الســباحة، لأنــه كان 
الجزائــري، وعســكرية مــن جيــش التحريــر الوطــىض

. يجهــل ذلــك، وذات يــوم غطســنا رأســه حــىت تشــمم ميــاه البحــر”، يتذكــر محمــد لخضــري

ف ف الجزائري�ي منازل الضيافة بالريف تتحول إىل القواعد الخلفية للثوار والسياسي�ي

ي بقبوايــا، آنــذاك تدخــل بعــض أعضــاء  ض هــذا وذاك، تأســس مكتــب للمقاومــة وجيــش التحريــر المغــر�ب بــ�ي
ــاص،  ــاع خ ــد اجتم ، وبع ض ــ�ي ض الجزائري ــ�ي ــن المقاوم ض م ــي�ي ض السياس ــ�ي ــى الاجئ ــرف ع ، للتع ــري ــب المس المكت
، وذلــك بعــد الزيــارة  ض تــم التوصــل إىل اتفــاق فتــح جبهــة تحريريــة مــن المنطقــة، تضــم مغاربــة وجزائريــ�ي
ي بالقاهــرة، وقــد أدلهــم الأمــري عــى صديقــه الحميــم، القائــد عبــد  ي تمــت لاأمــري عبــد الكريــم الخطــا�ب

الــىت
كة مــن أكنــول وتــازة، يقــول محمــد  الســام بوحــدو بالريــف، وهــو الأمــر الــذي ســهل مهمــة فتــح جبهــة مشــرت

. ي
عبــد اللــه الحمــو�ت

ي الحصــول 
ي التجــارة، ظلــت الســاعد الأيمــن لأعضــاء الخايــا الريــة �ض

ض �ض فبحكــم موقــع أرسة الحموتيــ�ي
عــى المــواد الغذائيــة وبعــض الأســلحة، فقــد كنــا، عــى ســبيل المثــال، نمكــن الجبهــة مــن الحصــول عــى 
ــاك  ــد ســهل امت ــل، وق ــن المزاب ــا م ــة )مفرقعــات(، بعــد تجميعه ــل اليدوي ــع القناب ــب لصن ــات الحلي معلب
ي العديــد مــن المــرات، أطنــان مــن هــذه المعلبــات، 

العائلــة لمحلبــة بالمنطقــة عــى ذلــك، حيــث جمعنــا �ض
تمــت تعبئتهــا فيمــا بعــد بالمتفجــرات والمــواد الحارقــة، مكنــت الجبهــة مــن كميــة مهمــة مــن المتفرقعــات. 
ي تكلفــت بعمليــة الهجــوم عــى المركــز الفرنــ�ي ببــورد، قــد اســتعملت بفعاليــة تلــك 

كانــت المجموعــة الــىت
المفرقعــات، وقــد تمــت العمليــة بنجــاح، حيــث اســتوىل المقاومــون عــى كميــة مهمــة مــن الســاح ومدفــع 
ض والثــوار، بعــد  ض والهاربــ�ي ض السياســي�ي واحــد”، يقــول المتحــدث إلينــا. وبحكــم أن الريــف كان معقــا لاجئــ�ي
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ة  يــة أفريقيــة، لهــا خــرب ، طاقــات برش ض ي ظــرف وجــري
ي حقهــم، فقــد اجتمعــت، و�ض

صــدور حكــم المتابعــة �ض
ي انتصاراتــه عــى مختلــف مراكــز الجيــوش  ي مجــال المواجهــة. بعــد أن واصــل جيــش التحريــر المغــر�ب

عاليــة �ض
ــون  ــا كان الجزائري ــة. حينه ــل المقاوم ــاق بمعاق لتح ــة لاإ ــة الريفي ي ــات البرش ــت كل الطاق ــتعمارية وعبئ س الإ
، وتحولــوا إىل مجــرد ضيــوف،  ض ســون عــى عــدم الظهــور إىل جانــب رجــال المقاومــة المغاربــة الميدانيــ�ي يحرت

ي انصــار.   
ي ذلــك بــىض

ي مختلــف مــدارسش الناضــور، بمــا �ض
خصصــت لهــم مســاكن �ض

ي تهريب السالح من مليلية إىل الساحل الجزائري
ا �ف محمد لخض�ي  خب�ي

، حيــث كان  ض ض تشــبثا بمســاعدة الثــوار الجزائريــ�ي ، مــن أشــد الريفيــ�ي ي لخضــري
كان الشــاب محمــد الحمــو�ت

ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــرب البح ــة، ع ــع مليلي ــن موق ــة، م ــواد الغذائي ــاح والم ــب الس ، لتهري ض ــفين�ي ــك س يمل
ــادة  ي والق ــف المغــر�ب ــة المتواجــدة بالري ــادة الجزائري ض القي ــ�ي ــح وســيطا ب ــري، حــىت أصب إىل الســاحل الجزائ
ــن  ــري م ــم يغ ــس، ل ــد تون ــتقال، بع س ــى الإ ــرب ع ــول المغ ــري. حص ــر الجزائ ــش التحري ض لجي ــ�ي الميداني
ــت هــذه  ــاد، كان ــر الب ض تحري ض إىل حــ�ي ــ�ي ي دعــم الجزائري

ســتمرار �ض ورة الإ ، بشــأن رصض موقــف محمــد لخضــري
ــن  ــة م ــة مجموع ، ســيما بعــد تصفي ــرش ــداء ك ــه أع ــت علي ــد جلب ــب الســاح، ق ي تهري

ــة �ض المســاعدة، الممثل
وا، هــم أيضــا،  ض الذيــن عــرب ، بمــا فيهــم عبــاس لمســاعدي وماحقــة الريفيــ�ي ي أعضــاء جيــش التحريــر المغــر�ب

ــة. ــت، بعــد أن غرقــت ســفينتيه بالجــزر الجعفري ــه خيب ــة، إل أن آمال ــة المقاوم عــن اســتعدادهم لمواصل
ائــه مــن مليليــة،  ل بعــد عمليــة رسش ض ي تهريــب الســاح، حيــث يتــم  تخزينــه بالمــرض

ا �ض لقــد كان محمــد خبــري
تهــا الجزائريــة، وذلــك دون  ي الصناديــق لتوجيهــه إمــا لجبهــة التحريــر المغربيــة أو لنظري

قبــل أن تتــم تعبئتــه �ض
علــم حــىت أقاربــه بذلــك، اللهــم زوجتــه، إل أن ذلــك لــم يحــل دون قضــاء محمــد عقوبــة حبســية بمليليــة 
ــن  اء الســاح والمفرقعــات م ــرش ــوم ب ــد يق ســبانية. “كان محم ــات الإ ــن الثكن اء ســاح مــروق م ــوى رسش بدع
 ، ض قيــة الشــمالية المغربيــة، أي إىل معاقــل المقاومــ�ي ي اتجــاه الجزائــر والجهــة الرش

مليليــة ويقــوم بتهريبــه �ض
ي الــذي يقــوم برقــة الســاح مــن الثكنــات 

ســبا�ض لقــد كان  محمــد يســتغل الوضعيــة الإجتماعيــة للعســكر الإ
ــا أجــري البحــث،  ــه، ولم ــن قبطان ي م

ــد إســبا�ض ــه مجن ــد رسق ى مســدس، كان ق ــوم اشــرت ســبانية، وذات ي الإ
ي حقــه الحكــم بتهمــة 

، وصــدر �ض ي بمــا قــام بــه، وتــم القبــض عــى محمــد لخضــري
ســبا�ض ف المجنــد الإ اعــرت

ــاح  ــة بالس ــي محمل ــا وه ــفينتيه غرق ــد س ــا فق ــة، كم ــر والمقاوم ــش التحري ــل جي ــاح إىل معاق ــب الس تهري
 ،” ض ــا الحالتــ�ي ي كلت

ــر نظــرا لحجــم حمولتهمــا، وكاد أن يهلــك ومســاعدوه �ض ي اتجــاه الجزائ
والمــواد الغذائيــة �ض

. ي
يضيــف محمــد عبــد اللــه الحمــو�ت

ي الديوان الملكي
ف �ف نضمام إىل الحكومة المؤقتة الجزائرية ويع�ي محمد لخض�ي يرفض الإ

نضمــام إليهــا، لكــن  حــت عــى محمــد لخضــري الإ لقــد ســبق للحكومــة المؤقتــة الجزائريــة بتونــس أن اقرت
ي  ض الوفــد الجزائــري المغــر�ب يطــة حصولــه عــى الجنســية الجزائريــة، وهــو مــا رفضــه، حينهــا كان مــن بــ�ي رسش
 ، ض ي كانــت تقــل القــادة الخمســة الجزائري�ي

الــذي ذهــب للتفــاوض مــع فرنســا بتونــس، حيــث إنــزال الطائــرة الــىت
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ــاس منصــب  ــه فرحــات عب ــوىل في ي عهــد ت
ــة، �ض ــادة الجزائري ــه، حيــث قــال للقي كان شــديد التشــبث بمغربيت

ي المقاومــة الجزائريــة، بــل 
ي �ض

، وكنــت أقــدم مســاعدة لإخــوا�ض ي الرئاســة المؤقتــة للجزائــر “أنــا مقــاوم مغــر�ب
ض القيــادة الجزائريــة، وقــد أخــرب بالأمــر  كنــت واحــدا منهــم”، ســاعتها كان الخــاف قــد طفــى عــى الســطح بــ�ي
ــه   ي يرســل أحــد رجالت

ــا�ض ، وهــو مــا جعــل الحســن الث ي
ــا�ض ــغ الخــرب إىل  الحســن الث ــذي أبل ــكاي ال ــارك الب امب

ي انصــار إىل 
ــىض ي ب

ــه �ض ل عائلت ض ي ســيارة خاصــة تابعــة للقــرص، مــن مــرض
ــه �ض ، وتــم نقل ي طلــب محمــد لخضــري

�ض
ــد،  ي واح

ــدو سش ــك إل رف ــاف. “كان دي ــال أو اختط ــق باعتق ــر يتعل ــة أن الأم ــا العائل ــدت حينه ــاط، اعتق الرب
ــه نفــس  ــث أعادت ــام، حي ــة أي ــر إل بعــد ثاث ــه أث ــر ل ــم يظه . ول ي

ــو�ت ــه الحم ــد الل ــد عب ــول محم مشــا”، يق
ي أقالتــه، مــن طــرف رجــال 

الســيارة. والظاهــر أن هنــاك أطــراف كانــت تراقبــه، حيــث تــم توقيــف الســيارة الــىت
طــة، ولــم يخــرج منهــا إل بمشــقة النفــس، وبعدهــا توجــه، صحبــة  ســائق الســيارة ذاتهــا إىل مليليــة دون  الرش
ي بــاد النصــارى 

ونا و�ض ي بادنــا شــرب
ايــة عراقيــل، بــل إن حــراس الحــدود أدوا لــه التحيــة، آنــذاك قــال: “حنــا �ض

ي قــد عــرض 
”. بعــد وجبــة غــذاء، أخــرب محمــد لخضــري بــأن الحســن الثــا�ض ي

وناش ، كيفــاش هــاد سش مــا شــرب
ي ســيدي بلعبــاس، لقــد كان هــذا العــرض، محــط استحســان العائلــة، لأنهــا كانــت تفكــر اســتثمار 

ا �ض عليــه ســفري
ض المغــرب والجزائــر. واســتمر الوضــع عــى ماهــو عليــه، إىل  كــة نقــل للحافــات تربــط بــ�ي ي إنشــاء رسش

ذلكــن �ض
ســتقال، وصــار بنبلــة رئيســا للبــاد، لقــد كانــت  القيــادة الجزائريــة المرفوضــة  أن حصلــت الجزائــر عــى الإ
مــن الشــعب، تريــد رصف نظــر الشــعب عــن المعارضــة الداخليــة، بخلــق مناوشــات، بــل  إعــان حــرب عــن 
ي ســاندتها المعارضــة المغربيــة المقيمــة بالجزائــر، وعبــأت مختلــف الأجهــزة 

المغــرب، إنهــا حــرب الرمــال الــىت
ــدول الثــاث الجــارة إىل أزمــات  ض ال ــ�ي ــه الشــتائم إىل المغــرب، وتحولــت المــودة ب ــة بتوجي ــة والجزائري الليبي

عاميــة والدعائيــة للتشــهري بالآخــر. ض الحــكام، كان كل واحــد يشــحد كل طاقاتــه الإ ومؤامــرات بــ�ي

ي
محمد لخض�ي يقرر زيارة الجزائر بدون ضمانات من الحسن الثا�ف

، اشــعره محمــد لخضــري أن أنصــار المغاربــة المتواجــدون بالجزائــر  ي
بعــد لقــاء آخــر جمعــه بالحســن الثــا�ض

ي لاأمــر. مبديــا عزمــه القيــام 
ي المغــرب، وقــد اســتغرب الحســن الثــا�ض

أخــري بكثــري ممــن هــم الآن يعيشــون �ض
ض  ــ�ي ــية ب ــات الدبلوماس ض العاق ــ�ي ــم  ب ــس القائ ــح اللب ــة، وتوضي ــار المغارب ــد أنص ــر لتفق ــارة إىل الجزائ بزي
ــه نصحــه  ــن عمــه أن ــف اب ــم تتفــق معــه الأرسة بخصوصهــا، ويضي ي ل

ــىت ــارة ال ــن. وهــي الزي ــن الجاري البلدي
ي بحالــك”، ورد عليــه قائــا “إذا نجــح الأمــر فهــذا مبتغانــا، وإن فشــلت 

ي للجزائــر، مشــيىت
قائــا “راه إل دخلــىت

ــه. غــادر  ــارة كانــت مغامــرة وقــد تكلفــه حيات ي أن الزي
كــة”، وهــو الأمــر الــذي يعــىض ــه إجعــل الرب ــارة، الل الزي

ي الســابق يدخــل ويخــرج مــن الجزائــر 
محمــد لخضــري المغــرب بدايــة شــهر نونــرب مــن عــام 1964، لقــد كان �ض

ي إطــار مهمــة، رغــم أن القــرص لــم يعطــه أيــة ضمانــات.
دون أيــة مشــاكل، ولكــن هــذه المــرة، كانــت زيارتــه �ض

ــد  ــتبعد محم ــا،  اس ــرة ذاته ي المؤام
ــر �ض ــو الآخ ــارك ه ــد ش ــرص، ق ــا إذا كان الق ــول م ــه، ح ــؤال ل ي س

�ض
 ، ي أن اســتدعى محمــد لخضــري

ي ذلــك، لأنــه، حســب معلوماتــه، فقــد ســبق للحســن الثــا�ض
عبــد اللــه الحمــو�ت

، عــى الحســن  ح محمــد لخضــري ي 3 أيــام. ولمــا اقــرت
مــرارا، إىل القــرص، وذات مــرة قــىض مــع الحســن الثــا�ض
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 ، ي
ض بالجزائــر، نهــره الحســن الثــا�ض ، القيــام بزيــارة إىل الجزائــر، للتباحــث مــع بعــض المغاربــة المقيمــ�ي ي

الثــا�ض
ض بالجزائــر وكــذا  ض المغاربــة المقيمــ�ي ورة القيــام بهــذه الزيــارة، للتواصــل مــع المعارضــ�ي ولمــا شــدد عــى رصض
ــل  ــه أن يتحم ــأن علي ، ب ي

ــا�ض ــن الث ــه الحس ــرد علي ــال، ف ــرب الرم ــأن ح ض بش ــ�ي ــض الجزائري ــع بع ــث م التباح
ي الوقــت الحســاس، بخصــوص التوتــر الــذي طبــع العاقــات المغربيــة الجزائريــة 

ي هــذه الزيــارة �ض
مســؤوليته �ض

ي دبــر لراســك”.
“إل مشــيىت

فريقي ظروف اغتيال الجندي الإ

ــة  ــال المقاوم ــن رج ــري م ــد لخض ــمه، أن محم ــن اس ــف ع ــدم الكش ــل ع ــة، فض ــن كبدان ــاوم م ــد مق أك
ي والجزائــري وليــس مــن الطبيعــي أن تبقــى قضيــة اغتيالــه ل تثــري البحــث  ي التحريــر المغــر�ب

ي جيــ�ش
البارزيــن �ض

ــل إن لهــا جوانــب  ، ب ــع شــخىي ــة ذات طاب ــة تصفي ــه، ليــس  بقضي ــال ذات غتي والتســاؤل، خصوصــا وأن الإ
سياســية وتنظيميــة معقــدة، ودعــا مــن الذيــن يتصــدون لكتابــة تاريــخ الثــورة أن يتحملــوا عنــاء البحــث عــن 

كل هــذه الجوانــب، وأن يبتعــدوا عــن الأحــكام الســطحية.
ي 

فعقــب ثاثــة أشــهر عــن تقطــع أخبــاره، منــذ زيارتــه للجزائــر بدايــة شــهر رمضــان عــام 1964، جــاءت �ض
ي 

ي نــزل �ض
زيــارة خاصــة للعائلــة إمــرأة ريفيــة مســتقرة هــي وزوجهــا بالجزائــر، وكانــت العائلــة نفســها هــي الــىت

ض  ي حــ�ي
، أفادتهــا بخــرب إختطافــه، وأن أربعــة آخريــن مــن مرافقيــه، أفــرج عنهــم، �ض ضيافتهــا محمــد لخضــري

ل العائلــة،  ض مــا يــزال مصــري المختطــف مجهــول. وبينمــا كان محمــد معتــاد عــى تنــاول فطــور رمضــان بمــرض
ي اختفــى فيهــا، كان عــى موعــد مــع جماعــة مغربيــة 

ي الليلــة الــىت
، و�ض ض يخــرج بعــده للقــاء أصدقائــه الجزائريــ�ي

ــه، فلــم  ــم يعــد. أمــا بخصــوص خــرب اغتيال ــذ ذهــب ول ــر، حينئ ــة المقيمــة بالجزائ مــن المعارضــة المغربي
ي 

ض لآخــر تفيــد ذلــك، إل أثنــاء الزيــارة الــىت ي كانــت تلقتهــا مــن حــ�ي
تتأكــد العائلــة مــن ذلــك، رغــم الأخبــار الــىت

قامــت بهــا إىل الجزائــر، تلبيــة لدعــوة  محمــد بوضيــاف عــام 1992، لمــا تــوىل رئاســة الجمهوريــة الجزائريــة، 
ــب  ي موك

ــاء، و�ض ــات الرؤس ــص لعائ ــتقبال المخص س ــيم الإ ــة بمراس ــتقبلت العائل ــمية، اس ــارة رس ــت الزي كان
ي وســعه لإجــراء بحــث 

هــا الرئيــس أنــه بــذل كل مــا �ض “للموطاريســت”، والزيــارة دامــت ثاثــة أيــام، حينهــا، أخرب
 ، ض ي ذلــك الحــ�ي

، ولــم يجــد لــه أثــر، اللهــم، الخــرب الــذي تلقــاه، �ض وتحقيــق بخصــوص مصــري محمــد لخضــري
عــام 1964، الــذي كان فيــه هــو الآخــر مطــاردا مــن طــرف نظــام أحمــد بــن بلــة، والــذي يفيــد أن الميلشــية 
ي يوجــد فيهــا مغاربــة، قــد فجــرت جســده، بقنبلــة وضعتهــا لــه بجيبــه وهــو 

ي اختطفتــه، والــىت
العســكرية الــىت

ض واليديــن بإحــدى المــزارع بضواحــي وهــران. معصــوب العينــ�ي
، كيــف للقاتــل أن  ي نفــ�ي

“لقــد أصبــت بإحبــاط شــديد، وأنــا أســتقبل خــ�ب مقتــل زوجــي، وقلــت �ف
ي ســبيل اســتقالل الشــعوب المغاربيــة. خصوصــا وأن الرحلــة 

ي قدمهــا محمــد �ف
يتنــاىس التضحيــات الــىت

ف  ــ�ي ــال ب ــرب الرم ــاف ح يق ــائل لإ ــن وس ــث ع ــو البح ــة، ه ــانية وأخوي ــداف إنس ــر، بأه ــت إىل الجزائ تم
ــا  هم ــح مص�ي ــا، وأصب ــا مع ، قاوم ف ــقيق�ي ف ش ــعب�ي ــاء ش ف أبن ــ�ي ــاه ب ــذي دارت رح ــال ال قتت ف والإ ــعب�ي الش
ا، هــو معاتبــة والــده، لمــا اشــتعلت  كا”، تقــول أرملــة المغتــال. قبــل أن تضيــف “مــا ألــم زوجــي كثــ�ي مشــ�ت
ي للدزايريــة، همــا تيســتعملوه 

ي الســالح لــ�ي عطيــىت
ي أكتوبــر 1963، قائــال إيــاه “واش عرفــىت

حــرب الرمــال �ف
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ورة معالجــة الحــرب  ، تدعــوه إىل رصض ض بــاش إقتلــوا المغاربــة”. ولمــا توصــل برســائل مــن أصدقائــه الجزائريــ�ي
ي ذلــك الوقــت العصيــب، أثــارت حنــك مــن أشــعلوا فتيلهــا”.

ي الصحــراء، وكانــت زيارتــه للجزائــر، �ض
الأهليــة �ض

تهام  ي قفص الإ
كة وأحمد بن بلة �ف عصابات المهدي بن�ب

تهــام  ، أشــارت أرملتــه، باصابيــع الإ ي عمليــة اغتيــال محمــد لخضــري
وعــن هويــة المغاربــة الذيــن شــاركوا �ض

ــف وراء  ــن تق ــات م ــذه الجه ــار ه ــا، باعتب ــن ب ــاء ب ــر ورفق ــودة بالجزائ ــة الموج ك ــدي بنرب ــات المه إىل عصاب
ي 

ض مســخرين، والــىت ي الجزائريــة مــن طــرف مجرمــ�ي
ي الأرا�ض

ي نفــذت �ض
اغتيــال زوجهــا. وأن هــذه الجريمــة الــىت

ي عــودة الهــدوء إىل العاقــات الجزائريــة المغربيــة، خصوصــا 
ي ليســت لهــا مصلحــة �ض

دبرتهــا تلــك الأطــراف الــىت
ــه  ــذي كان يســعى إلي ــدوء والســلم ال ــا، وهــو اله ــا له ــر معاق ــة الجزائ ــا اتخــذت المعارضــة المغربي بعدم

الشــهيد مــن خــال زيارتــه للجزائــر.
 ، أمــا بخصــوص رد فعــل الســلطات المغربيــة، أســابيع عــن اختفائــه، اســتدعى بوليــس المنطقــة، لخضــري
والــد محمــد، وأجــرى معــه تحقيقــا بشــأن هــذا الإختفــاء، آنــذاك أجــاب رجــال البوليــس بأنــه “ليســت لديــه 
ي المائــدة، 

أيــة معلومــة، وكل مــا يعرفــه، أن إبنــه قــد ضــاع منــه”، مضيفــا “هــو الــىي حــاط ليكــم الطبســيل �ض
ــو  ــم تصــدر ول ــال، ول غتي ــر بخصــوص هــذا الإ ــأي تحــرك يذك ــاط، ب ــم تقــم الرب ــك، ل ــا عــدا ذل ومشــا”. م
. اللهــم التحقيــق الــذي فتحتــه الداخليــة  بــاغ رســمي، حــىت ولــو أن الأمــر يتعلــق بملحــق بالديــوان الملــكي
ــة  ــاف رئاســة الجمهوري ــوىلي محمــد بوضي ــاء ت ــر أثن ــة لخضــري للجزائ ــارة عائل ــة بخصــوص أســباب زي المغربي

الجزائريــة.
ــه لأول  ــذي كان قــد تعــرّف علي ــال إبنهــا ال ــة اغتي ــة، حــول قضي ــاف، مرصحــا للعائل وقــال محمــد بوضي
مــرة بمدينــة الناظــور، حينمــا كان محمــد لخضــري يــرواح عمــره 20 ســنة، وتمّتنــت الصداقــة بينهمــا قبــل إلقــاء 
ي حادثــة 

القبــض عــى بوضيــاف وتحويلــه إىل الســجون الفرنســية هــو وزمــاءه الأربعــة يــوم 22 أكتوبــر 1956 �ض
اختطــاف الطائــرة. وكشــف محمــد بوضيــاف أن المشــاكل بــدأت بعــد اتضــاح إرادة محمــد لخضــري ورغبتــه 
ي فّجــرت قضيــة الحــدود المغربيــة والجزائريــة وطموحــه 

ة الــىت ي مزاحمــة القيــادات التاريخيــة الكبــري
الجامحــة �ض

ض الجاريــن، وخلــق المشــكل ذاتهــا، بخلفيــات الســتحواذ  ورة إخمــاد مؤامــرة الحــرب بــ�ي ي رصض
ايــد �ض ض ي والمرت

العلــىض
ي للقــوات 

تحــاد الوطــىض بــع عــى قمــة هــرم الســلطة، بعدمــا تشــكلت لــدى أعضــاء مــن الإ عــى القيــادة والرت
ي المســتوى 

ــادة، بحجــة تفــوق أطرهــا �ض ــرة بالقي ــة والجدي ــا المؤهل ــة بأنه ــر قناع الشــعبية المســتقرة بالجزائ
اعــات  ض ارة المشــاكل والرصاعــات والرض . وتبعــا لذلــك انطلقــت رسش ض ، مقارنــة ببقيــة الأطــر والقــادة الشــعبي�ي ي

الثقــا�ض
ي الجزائــر، وظلــت تشــتعل لغايــة الوصــول إىل طريــق مســدودة دفعــت 

ي المغــرب أو �ض
حــول الســلطة، ســواء �ض

ض بإعــادة الســلم للمنطقــة، لكونهــا ل تحتمــل أي  ض المتشــبث�ي ض المغاربيــ�ي القيــادات المناوئــة لخــط المقاومــ�ي
ــم  ــادة، دفعته ــدة القي ــدد وح ــات يه ــذي ب ــلطة ال ــى الس اع ع ض ــرض ــل ال ــّد لمسلس ــع ح ــة، ووض ــروب أهلي ح
ــذا  ــراء، وه ــول الصح اع ح ض ــرض ــأن ال ــاوض بش ــات أي مف ــة طموح ــوب تصفي ــم بوج ــرار الحاس ــاذ الق إىل اتخ
بتقريــر اغتيــال محمــد لخضــري رسا، الــذي كان قــد رحــل إىل الجزائــر رفقــة أربعــة مغاربــة آخريــن، للتباحــث 
ض العاقــات المغربيــة الجزائريــة،  ي ســادت بــ�ي

ة الغمــوض الــىت ي فــرت
ي الصحــراء، و�ض

قتتــال �ض حــول خلفيــات الإ
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ليتــم بعدهــا تنفيــذ الســيناريو بإحــكام بعــد اســتدراج الجزائــر والتســرت عــى العمليــة بنجــاح، ولــم تتوصــل 
، ســواء  العائلــة بخــرب اغتيالــة إل أشــهر عــن ذلــك. وكل مــا تطالــب بــه العائلــة، تقــول أرملــة محمــد لخضــري
ي هــذا الحــادث المؤلــم، ســيما وأن زوجهــا، قــدم 

مــن الســلطات الجزائريــة أو المغربيــة، هــو إجــراء تحقيــق �ض
ض المغربيــة والجزائريــة. أعــز مــا لديــه للمقاومتــ�ي

زيارة لخض�ي الأب للجزائر بحثا عن إبنه وعودته هاربا خشية اغتياله

، لمــا تــوىل الهــواري بومديــن رئاســة الجمهوريــة الجزائريــة، ذهــب الوالــد  ي
ي ســبعينيات القــرن المــا�ض

�ض
ــزل،  ــذ أن ن ، من ــة لخضــري ــدة بعائل ــة جي ــى معرف ــس ع ــه، وكان الرئي ــة ب ــارة خاص ي زي

، �ض ي
ــو�ت لخضــري الحم

ي عــداد 
ه �ض ــة، مخافــة أن يكــون مصــري ــه العائل ي انصــار. لقــد حذرت

ــىض ــة بب ي الخمســينيات ضيفــا عــى العائل
�ض

المفقوديــن، وأن ينضــاف هــو الآخــر إىل إبنــه المغتــال. واســتنادا إىل مــا رصح بــه، فقــد رفــض محمــد لخضــري 
ي الموضــوع، وهــو مــا تــم فعلــه، إل 

ي بلعالــم �ض ح عليــه اطــاع وزيــر الداخليــة المغــر�ب هاتــه الزيــارة، واقــرت
، بحثــا عــن إبنــه بالجزائــر، وأجابــه الوزيــر “إل  أ مــن أيــة زيــارة قــد يقــوم بهــا لخضــري أن وزيــر الداخليــة تــرب
بنــه محمد.ولمــا  ي ســبق وأن قالهــا لإ

ي مــا نعرفوكــش مــا تعرفنــا، دبــر راســك”، وهــي نفــس العبــارة الــىت
تمــ�ش

رجــع إىل الربــاط لطــاع العائلــة عــى موقــف وزارة الداخليــة مــن الزيــارة، يقــول محمــد عبــد اللــه، قلــت لــه 
ض ســيارة خاصــة صحبــة  ث لاأمــر وذهــب عــى مــ�ت ”. لكنــه لــم يكــرت ض ض وقتالــ�ي ، خداعــ�ي ض “أنــت تعــرف الجزائريــ�ي
، وكان المدعــو عبــد العزيــز المقيــم بســويرا، الــذي ل يتذكــر المتحــدث إلينــا  ي

ابــن أخيــه، عيــ� الحمــو�ت
إســمه الكامــل، وهــو مــن أصدقــاء العائلــة، لمــا توصــل بخــرب ســفر لخضــري إىل الجزائــر، إســتقال طائــرة مــن 
هنــاك، واصطحبــه إىل مقــر الرئاســة، حيــث كان عــى موعــد مــع بومديــن.  وبمجــرد مــا وقعــت عينــا الرئيــس 
، مرحبــا”، وبــدأ يتذكــر حســن ضيافتــه مــن قبــل العائلــة، وحســب  ، بــدأ يــردد: “أعمــي لخضــري عــى لخضــري
، قــال لــه “أنــت رئيــس الدولــة، ويمكــن للخطــأ أن يقــع، ومــا أريــده منــك  عبداللــه دائمــا، نقــا، عــن لخضــري
ــن،  ــه”. وأن الهــواري بومدي ــاة، أو تســليمي جثمان ــد الحي ــا زال عــى قي ، إن هــو م ي

ــىض ــق رساح إب هــو أن تطل
ي 

ــه المســؤولية �ض ــل ل ــه حم ه، إل أن ــات بشــأن مصــري ــة معلوم ــل أي ــه يجه ــق شــديد، أن رد عــى لخضــري بقل
ــته  ــش، وأن رئاس ــاع الجي ــى قط ــؤول ع ــة مس ــن بل ــد ب ي عه

ــن، كان �ض ــواري بومدي ــا وأن اله ــك، خصوص ذل
للجمهوريــة، لــم تــأت بالصدفــة، بــل لمعرفتــه الدقيقــة بمــا كان يجــري مــن تصفيــات جســدية واعتقــالت 
. واســتمر اللقــاء مــا يقــارب ســاعة،  ض أ ل يتــم إل بأمــر مــن كبــار المســؤول�ي عــدام، وكان كل سش ومحاكمــات بالإ
ي أحــد الفنــادق بالجزائــر العاصمــة، وبعــد تنــاول وجبــة 

عــى أن يلتحــق فيمــا بعــد، لخضــري لقضــاء ليلتــه �ض
غتيــال، أو  العشــاء، ألــح عبــد العزيــز عــى لخضــري بــأن يعــود حــال إىل المغــرب، مخافــة أن يتعــرض ليــا لاإ
ي أنهــى بهــا الرئيــس لقــاءه معــه، كانــت تحتــوي عــى إشــارات اســتفزازية، وحســب 

عتقــال، لأن الطريقــة الــىت الإ
ســتعامات الجزائريــة، كانــت  ي توصــل بهــا عبــد العزيــز مــن بعــض أصدقائــه، فــإن رجــال الإ

المعلومــات الــىت
غتيــال. ولمــا أشــعر بالخطــر، اتخــذ لخضــري  ي انتظــار عــودة لخضــري ومرافقــه إىل الفنــدق لتنفيــذ عمليــة الإ

�ض
ي حــدود الســاعات الأوىل من 

الوالــد، قــرار العــودة ليــا، حيــث اجتــاز الحــدود المغربيــة المغربيــة الجزائريــة، �ض
. ولمــا وصــل إىل المغــرب، هاتــف بومديــن، معتــذرا بلباقــة لعــدم رؤيتــه مــن جديــد،  صبــاح اليــوم المــواىلي

بعــد اضطــراره العــودة لظــروف عائليــة.
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ي ف الجزائري والمغر�ب ف الشعب�ي محمد لخض�ي أمازيغي مات من أجل السلم ب�ي

ي إحدى تجلياته الشعرية يقول شاعر أمازيغي:
�ض

Xu trun a tenna mi yghab umedda
dda-d yaghul

Adj aghrib i tenna ghifs iruran iselli d wacal

ي أوج عطائــه، 
وهــو حــال الراحــل محمــد لخضــري الــذي فــارق الحيــاة نتيجــة عمليــة اغتيــال آثمــة وهــو �ض

ي دمــرت 
ض والمغاربــة لوضــع حــد للحــرب الــىت ض الجزائريــ�ي ي الحصــول عــى اتفــاق بــ�ي

وكان المؤمــل أن ينجــح �ض
ي جبهــة التحريــر المغربيــة 

ي الســابق، لمــا كان عضــوا �ض
عاقتهمــا السياســية والدبلوماســية، كمــا حصــل عليــه �ض

ضت  ي تغيــري وجــه البلديــن الجاريــن، فالتعصــب الــذي تمــري
الجزائريــة، ولكــن يــد الغــدر قضــت عــى أحامــه �ض

يديولوجية والســتبداد العســكري  ض البلديــن، منــذ انتشــار العنــف الــذي أججتــه التوجهــات الإ بــه العاقــات بــ�ي
ي 

ض �ض ض الغارقــ�ي بالبلديــن ل يحتمــل وجــود وســيط دبلومــاسي متحــرر يعمــل مــن أجــل حيــاة عرصيــة للشــعب�ي
مجاهــل التخلــف والفقــر والميــة.

ي 
ــة �ض ــفات ضارب ــن فلس ــم م ــا حوله ــتلهموا م ــم يس ، ل ض ــ�ي ــك الح ي ذل

ــن، �ض ــكام البلدي ــف أن ح والمؤس
القــدم، ىكي يهذبــوا أنفســهم.

ي  ض المغــر�ب ض السياســي�ي ي نمــا منهــا المجتمعــ�ي
إن الراحــل محمــد لخضــري لــم يحســب الحســاب للجــذور الــىت

والجزائري.
ــة  مت ض ــاط المرت ــن الأوس ــد م ــار العدي ــياسي أث ــل الس ــكري المحف ــل عس ــا رج ــم به ي اقتح

ــىت ــة ال إن الرع
ــا المؤامــرات العســكرية،  ــأس عــارف بخباي ــه رجــل شــديد الب ــع يعلمــون أن ــاد، وكان الجمي ي الب

ــة �ض والرجعي
ــودا  ــرص كان معق ، فالن ض ــوي�ي ــة السياس ــات وانتهازي ــى أخاقي ــوق ع ــه بالتف ــمح ل ــا يس ــا ريفي ــا تعليم متعلم
ض البلديــن  لــه بالتأكيــد، لأنــه تحمــل عامــات المســتقبل عــى جبينــه الوضــاح، ومــات مــن أجــل الســلم بــ�ي
قتتــال، حــىت داخــل البلــد الواحــد، عــى جباههــم رغــم  ض بينمــا السياســويون شــيماء التخلــف والإ الشــقيق�ي
ي 

تحــاد الوطــىض نياشــينهم الذهبيــة وتعاويذهــم ومؤامراتهــم. كانــت المؤسســة العســكرية الجزائريــة وقيــادة الإ
ــة  ي الحكوم

ــة، فرفــض محمــد لخضــري الحصــول عــى منصــب �ض ض الريب ــه بعــ�ي للقــوات الشــعبية، تنظــر إلي
ــع  ــن بداف ــم تك ــة، ل ــة الجزائري ــة التحريري ــه للحرك ــون أن دعم ــاء يدرك ــت الزعم ــة، جعل ــة الجزائري المؤقت
ض لحكمــه  ، جعــل المعارضــ�ي ي

الحصــول عــى منصــب حكومــي، وتعيينــه ملحقــا بالديــوان الملــكي للحســن الثــا�ض
قنــاع  وط، يدركــون أنــه فائــز بقصــب الســبق عليهــم ل محالــة لإ ي الجزائــر تحــت رسش

ض �ض مــن المغاربــة المقيمــ�ي
ض الجدد ورئاســة  ســتقالي�ي ض مــن الحــكام، لذلــك اتحــدت إرادات الإ ض والعســكري�ي أصدقائــه بمزاعــم السياســوي�ي
ي حربهــا الرماليــة، مــن أجــل تصفيتــه قبــل 

ي كان يعــرف الراحــل مصــدر الســاح الــذي تســتعمله �ض
بــن بلــة الــىت

ي البلديــن معــا.
ض �ض ض والعســكري�ي ض السياســي�ي أن يتــم فضــح تواطــؤات الفاعلــ�ي

ــن  ــس م ــدة ولي ــود الوح ــة تق ــخصيات وازن ــة إىل ش ــة، بحاج ــعوب المغاربي ــري والش ــد لخض ــل محم رح
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ــك  ــاح الأول لتفكي ــت المفت ــا كان ــل هــذه الشــخصيات، لأنه ــا لمث ــض هــذه الشــعوب بفقدانه الســهل تعوي
ــم  ــام عال ــا، لقتح ــه ثمن ــع حيات ــه دف ــة، إل أن يديولوجي ــة والإ ــات المتطرف ــكرية والمنظم ــات العس المؤسس
المؤامــرات، مثلمــا دفعــه ســابقا الراحــل عبــان رمضــان. لقــد تــم ذلــك منــذ ســنوات، حيــث كان يحــاول أحمــد 
بــن بلــة إحــكام قبضتــه العســكرية عــى مفاصــل الســلطة المدنيــة، فمنــذ قيادتــه للحكومــة العســكرية عــى 
ي الجثــوم عــى 

الحكومــة المدنيــة، وهــو يحيــط نفســه بالشــخصيات والمتآمريــن الذيــن يتناغمــون مــع رغبتــه �ض
كــرسي الحكــم أطــول مــدة زمنيــة ممكنــة، إل أن الهــواري بومديــن، كان أكــرش عســكرية منــه. ورغــم الوعــود 
ي 

ض البلديــن، فإنــه ظــل هــو الآخــر، مــن أشــهر الحــكام �ض ي قدمهــا باســتمرار بشــأن اســتصاح العاقــات بــ�ي
الــىت

الت  أ بالنتكاســات والســلوك الدكتاتــوري للجــرض ض أن تاريــخ الجزائــر ملــىي عالــم الإجــرام والمؤامــرات. إىل حــ�ي
غتيــالت، ومــن أشــهرهم طاهــر جاعــوط ومعتــوب لونيــس وكرمــاح ماسينيســا. عدامــات والإ وبأحــكام الإ
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فاظمة ميمون، أرملة المغتال: مليشيات المهدي بن بركة المقيمة آنذاك بالجزائر ورفاق بن 
بال هم من قاموا بإغتيال زوجي

كيف تلقيت خ�ب إختطاف واغتيال زوجك؟

ــا  ــام 1964، جاءتن ــة شــهر رمضــان ع ــر بداي ــه للجزائ ــذ زيارت ــاره، من ــن تقطــع أخب ــة أشــهر ع ــب ثاث عق
ي 

ــزل �ض ي ن
ــىت ــي ال ــها ه ــة نفس ــت العائل ــر، وكان ــا بالجزائ ــي وزوجه ــتقرة ه ــة مس ــرأة ريفي ــة إم ــارة خاص ي زي

�ض
ي 

ضيافتهــا محمــد زوجــي، أفادتنــا المــرأة بخــرب إختطافــه، وأن أربعــة آخريــن مــن مرافقيــه، أفــرج عنهــم، �ض
ل العائلــة،  ض ض مــا يــزال مصــري زوجــي مجهــول. وبينمــا كان محمــد معتــاد عــى تنــاول فطــور رمضــان بمــرض حــ�ي
ي اختفــى فيهــا، كان عــى موعــد مــع جماعــة مغربيــة 

ي الليلــة الــىت
، و�ض ض يخــرج بعــده للقــاء أصدقــاء جزائريــ�ي

مــن المعارضــة المقيمــة بالجزائــر، حينئــذ ذهــب ولــم يعــد. أمــا بخصــوص خــرب اغتيالــه، فلــم نتأكــد مــن 
، إىل  ي

ي قــام بهــا أبنــا�أ
ض لآخــر تفيــد ذلــك، إل أثنــاء الزيــارة الــىت ي كنــا نتلقاهــا مــن حــ�ي

ذلــك، رغــم الأخبــار الــىت
الجزائــر، تلبيــة لدعــوة المرحــوم محمــد بوضيــاف عــام 1992، لمــا تــوىل رئاســة الجمهوريــة الجزائريــة، كانــت 
ي موكــب 

ســتقبال المخصــص لعائــات الرؤســاء، و�ض ــارة رســمية، اســتقبلهم الســيد الرئيــس بمراســيم الإ الزي
ي وســعه 

هــم المرحــوم بوضيــاف أنــه بــذل كل مــا �ض “للموطاريســت”، والزيــارة دامــت ثاثــة أيــام، حينهــا، أخرب
ي 

، ولــم يجــد لــه أثــر، اللهــم، الخــرب الــذي تلقــاه، �ض لإجــراء بحــث وتحقيــق بخصــوص مصــري محمــد لخضــري
ض الــذي كان فيــه مطــاردا مــن طــرف نظــام أحمــد بــن بلــة، والــذي يفيــد أن الميلشــية العســكرية  ذلــك الحــ�ي
ي يوجــد فيهــا مغاربــة، قــد فجــرت جســده، بقنبلــة وضعتهــا لــه بجيبــه وهــو معصــوب 

ي اختطفتــه، والــىت
الــىت

ض واليديــن بإحــدى المــزارع بضواحــي الجزائــر العاصمــة. العينــ�ي

ي عملية اغتيال زوجك؟
وما هوية المغاربة الذين شاركوا �ف

كة الموجودين بالجزائر ورفقاء بن بلة، هم من قاموا بذلك. عساكرة بنرب

وماذا كان رد فعل السلطات المغربية؟

ــق  ــد محمــد، وأجــرى معــه تحقي ، وال ــه، اســتدعى بوليــس المنطقــة، عمــي لخضــري أســابيع عــن اختفائ
ي قــد 

بشــأن هــذا الإختفــاء، آنــذاك أجــاب مــن اســتدعوه “ليســت لــدي أيــة معلومــة، وكل مــا أعرفــه، أن إبــىض
ي المائــدة، ومشــا”. أمــا عــى مســتوى الربــاط، فــا نــدري، 

” و”هــو الــىي حــاط ليكــم الطبســيل �ض ي
ضــاع مــىض

ــه الآن، ســواء مــن  ــال زوجــي. وكل مــا نرغــب في ي اختطــاف واغتي
ــق �ض ــم التحــرك بخصــوص التحقي مــا إذا ت

 ، ي هــذا الحــادث المؤلــم، ســيما وأن محمــد لخضــري
الســلطات الجزائريــة أو المغربيــة، هــو إجــراء تحقيــق �ض

ــن الســاح  ــة تخزي ي رسي
ــذاك، �ض ــه آن يكت ــت رسش ــة، وكن ــة والجزائري ض المغربي ــ�ي ــده للمقاومت ــا عن ــز م قــدم أع

تهــا الجزائريــة،  ي الصناديــق لتوجيهــه إمــا لجبهــة التحريــر المغربيــة أو لنظري
ل، قبــل أن تتــم تعبئتــه �ض ض بالمــرض
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ض ومغاربــة، وقــد  ض جزائريــ�ي وذلــك دون علــم والديــه بالأمــر، بعــد تهريبــه مــن مدينــة مليليــة، وإيــواء مقاومــ�ي
ســبانية. اء ســاح مــروق مــن الثكنــات الإ قــىض محمــد عقوبــة حبســية بمليليــة بدعــوى رسش

، كيــف للقاتــل أن يتنــاس  ي نفــ�ي
لقــد أصبــت بإحبــاط شــديد، وأنــا أســتقبل خــرب مقتــل زوجــي، وقلــت �ض

ــت إىل  ــة تم ــا وأن الرحل ــة. خصوص ــعوب المغاربي ــتقال الش ــبيل اس ي س
ــد �ض ــا محم ي قدمه

ــىت ــات ال التضحي
قتتــال  ض والإ ض الشــعب�ي يقــاف حــرب الرمــال بــ�ي الجزائــر، بأهــداف إنســانية وأخويــة، هــو البحــث عــن وســائل لإ
ا،  كا. مــا ألــم زوجــي كثــري همــا مشــرت ، قاومــا معــا، وأصبــح مصري ض ض شــقيق�ي ض أبنــاء شــعب�ي الــذي دارت رحــاه بــ�ي
ي 

ي الســاح لــىي عطيــىت
ي أكتوبــر 1963، قائــا إيــاه “واش عرفــىت

هــو معاتبــة والــده، لمــا اشــتعلت حــرب الرمــال �ض
، تدعــوه  ض للدزاريــة، همــا تيســتعملوه بــاش إقتلــوا المغاربــة”. ولمــا توصــل برســائل مــن أصدقائــه الجزائريــ�ي
ي ذلــك الوقــت العصيــب، أثــارت 

ي الصحــراء، وكانــت زيارتــه للجزائــر، �ض
ورة معالجــة الحــرب الأهليــة �ض إىل رصض

حنــك مــن أشــعلوا فتيلهــا.
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ف  تحادي�ي نتماء الريفي لمحمد لخض�ي كان يزعد الإ : الإ ي
المقاوم محمد عبد الله الحمو�ت

كة والريفيون فضحوا سياسة أصدقاء المهدي بن�ب

؟ كيف تلقت العائلة خ�ب اختطاف واغتيال محمد لخض�ي

ــة  ــت مقيم ي كان
ــىت ــة ال ــاري المغربي ــام الغم ــد الس ــة عب ــى عائل ــا ع ــزل ضيف ــد ن ــري ق ــد لخض كان محم

ض انقطعــت أخبــاره، إىل أن توصلنــا بخــرب اختفائــه  ي يــوم 11 نونــرب 1964، ومنــذ ذلــك الحــ�ي
بالجزائــر، هاتفــىض

ــة  ــادت العائل ــا أف ــارة خاصــة للمغــرب، بعدم ي زي
ي جــاءت �ض

ــىت ــد الســام الغمــاري، ال مــن طــرف زوجــة عب
 ، ض بمعلومــات، تؤكــد أن محمــد لخضــري كان يعقــد لقــاءات، بعــد فطــور شــهر رمضــان مــع أصدقــاء جزائريــ�ي

ض بالجزائــر، ولــم يعــد.  ي ليلــة 13 نونــرب 1964، خــرج للقــاء بعــض المغاربــة المقيمــ�ي
و�ض

وماذا كان موقف القرص من هذا الحدث؟

ــام  ــىض 3 اي ــرة ق ــرص، وذات م ــرارا، إىل الق ، م ــري ــد لخض ــتدعى محم ي أن اس
ــا�ض ــن الث ــبق للحس ــد س لق

ــد  ح محم ــرت ــا اق ــال. ولم ــة حــرب الرم ــة تنصــب حــول قضي ض مغارب ــع مســؤول�ي ــه م ــت لقاءات ــاط، كان ي الرب
�ض

ض بالجزائــر،  ي القيــام بزيــارة إىل الجزائــر للتباحــث مــع بعــض المغاربــة المقيمــ�ي
لخضــري عــى الحســن الثــا�ض

ي هــذه الزيــارة 
، ولمــا شــدد عــى الأمــر، رد عليــه الملــك بأنــه عليــه أن يتحمــل مســؤوليته �ض ي

نهــره الحســن الثــا�ض
ــة.  ــة الجزائري ــر العاقــات المغربي ي طبــع فيهــا التوت

ة الــىت ي تلــك الفــرت
ــه وخاصــة �ض ذات الخطــورة عــى حيات

ي دبــر لراســك”، فرغــم أن الزيــارة كانــت رســمية، إل أن القــرص لــم يوفــر لــه الضمانــات 
وقــال لــه: “إل مشــيىت

نســانية. ــام بهــذه المهمــة الدبلوماســية والإ ــة للقي وري الرصض

ــة  ــري؟ أم للمغارب ــام الجزائ ــل للنظ ؟ ه ــ�ي ــد لخض ــال محم ــاف واغتي ــؤولية اختط ــه مس ــن تحملون م
ــة؟ ــف المعارض ي ص

ــذاك �ف ــن آن ــر المتواجدي ف بالجزائ ــ�ي المقيم

إن محمــد لخضــري كان عــى معرفــة جيــدة بالقيــادة الجزائريــة، بحكــم انتمائــه لجيــش التحريــر الجزائــري، 
ــة(، هــذا الأخــري الــذي قــاد  ــد البــا( وكذلــك هــواري بومديــن )محمــد ابراهيــم بوخروب أحمــد بــن بــا ) ول
فريقــي. ويطــرح  ، الجنــدي الإ انقابــا عــى حكــم الأول، وآخــرون، وهــم عــى معرفــة جيــدة بمحمــد لخضــري
ألــف تســاؤل عــن الســباب الحقيقيــة وراء اغتيالــه، ومــن الجهــة المنفــذة للجريمــة، هــل القيــادة الجزائريــة، 
ــوا  ــد عض ــا بع ــح فيم ــه أصب ــيما وأن ــار، س ي انص

ــىض ــينات بب ــة الخمس ــال، بداي ــة المغت ــتضافتها عائل ي اس
ــىت ال

ي 
ــالأرا�ض ــة إىل معاقــل المقاومــة ب ــب الســاح مــن مليلي ــة، وخاطــر بنفســه بتهري ــر الجزائري ي جبهــة التحري

�ض
ــدي  ــة المه ــعبية، بزعام ــوات الش ي للق

ــىض ــاد الوط تح ــزب الإ ــن ح ــاء م ــة أعض ــة؟ أم أن وراء الجريم الجزائري
ي حــرب الرمــال؟ وبــدون 

ض �ض وطــة بمســاندتهم للحــكام الجزائريــ�ي كــة، الذيــن كانــت إقامتهــم بالجزائــر مرش بنرب
ض بالجزائــر  غتيــال، وبمــا أنــه ل يمكــن للمغاربــة المقيمــ�ي ي هــذا الإ

ض كانــت لهــم مصلحــة �ض شــك فــإن الطرفــ�ي
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ــام  ــا أن النظ ــك، كم ــم بذل ــذي يحتضنه ــري ال ــام الجزائ ــم النظ ــل، دون عل ــذا القبي ــن ه أ م ــ�ش ــام ب القي
ــن  ــم، فم ــن ت ــة. وم ــك المغارب ــال، إل باستشــارة أولئ غتي ــك الإ ــام بذل ــه القي ــر، ل يمكن ــري هــو الآخ الجزائ
ض معــا.، ســيما وأنــه بعــد انشــقاق حــزب  فتــه أيــادي عصابــة ممثلــة للطرفــ�ي المؤكــد أن هــذا العمــل الشــنيع اقرت
ي للقــوات الشــعبية، مــن طــرف الجنــاح الراديــكاىلي للحــزب العتيــد، كانــت 

تحــاد الوطــىض ســتقال وتأســيس الإ الإ
ي اســتهدفت أعضــاء المقاومــة وجيــش التحريــر، قــد وصلــت أوجهــا، عــاوة عــى 

التصفيــات الجســدية الــىت
ض 1958 و1959،  ، مــن خــال أحــداث الريــف مــا بــ�ي ض تحاديــ�ي نتمــاء الريفــي لمحمــد لخضــري كان يزعــج الإ أن الإ
ــاض  ــع عــى بي ــو 1956، بعــد أن رفــض هــذا الأخــري التوقي ــوم 27 يوني ــاس لمســاعدي ي ــال عب ــا اغتي وقبله
ض قــد لعبــوا  ”، كمــا أن الريفيــ�ي ي ســتقال كان يمــول جيــش التحريــر المغــر�ب كــة بمــا مفــاده “أن حــزب الإ لبنرب
ض مــن خــال  ســتقالي�ي ي تشــويه ســمعة الإ

كــة. كمــا ســاهموا �ض ي فضــح سياســة أصدقــاء المهــدي بنرب
ا �ض دورا كبــري

ي اتجــاه اســبانيا، بعــد 
ــوسي �ض ــم لحســن الي ــاوة عــى تهريبه ــف. ع ــاس لمســاعدي إىل الري ــان عب ــل جثم نق

ض قــد  ســتقالي�ي نــا الخطيــب أن الإ ســتقال. حينهــا اخرب متابعتــه مــن طــرف المحكمــة، بتآمــر مــن قــادة حــزب الإ
ســجنوا محمــد الخامــس، وعلينــا إعــان الحــرب عــى الحــزب، حيــث صعــد الريفيــون إىل الجبــال. لقــد تكلــف 
ض أن الغــرض مــن زيــارة  ي زي امــرأة، وقــد قيــل للريفيــ�ي

، بعــد إخفائــه �ض ض بحراســة حســن اليــوسي ثاثــة ريفيــ�ي
اليــوسي لمليليــة هــو إدلئــه بترصيحــات صحفيــة لفائــدة إذاعــة إســبانية، إل أن الأمــر ل يتعــدى الهــرب مــن 
ي كل مــن الناظــور والحســيمة، وحينهــا وقــع إنــزال 

. كمــا أن المقاومــون قــد تلقــوا الســاح �ض ض ســتقالي�ي بطــش الإ
 ، ض ي ذلــك الحــ�ي

ي تاريــخ الريــف. أيكــون محمــد الخامــس �ض
عســكري بقيــادة وىلي العهــد ووقعــت أكــرب مجــزرة �ض

ــا الحكومــة مــا  ض محمــد الخامــس، وداب ــو فــ�ي ــا تنكول ــم نكــن نعرفــه “كن ــه أم ل؟ هــذا أمــر ل قــد ســاند إبن
كاينــاش”، بحكــم أن الفــو�ض قــد ســادت البــاد.
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عبان رمضان، كريم بلقاسم، ومحمد بوضياف من ولماذا وكيف اغتيلوا؟

 ، ض ، عبــان رمضــان، مرصعــه شــنقا يــوم 26 ديســمرب 1957 عــى يــد خمســة جزائريــ�ي لقــي المقــاوم القبايــىي
ــك بعــد أن اســتدرجته  ــة، وذل ة بضواحــي تطــوان المغربي ــظ بوصــوف بمزرعــة صغــري ــد الحفي عمهــم عب ض يرت
ل معــزول حيــث نفــذت العمليــة، عــى حــد تعبــري أحــد العنــارص  ض ســتعاماتية لهــذا الأخــري إىل مــرض الشــبكة الإ
، الترصيــح تــم بمناســبة الذكــرى الخمســينية لستشــهاد المقــاوم.  ض ي رافقــت منفــذو العمليــة ذاك الحــ�ي

الــىت
)أنظــر شــاهد عــى اغتيــال عبــان رمضــان(.

من هو عبان رمضان؟

ــا لبلديــة الربعــاء نــأث إيراثــن بوليــة  ي 20 يونيــو 1920 بقريــة عــزوزا التابعــة إداري
ولــد عبــان رمضــان �ض

ي أرسة أمازيغيــة ميســورة الحــال، فطنتــه وشــجاعته وحبــه للعمــل الســبب الرئيــ�ي 
ي وزو بالجزائــر، نشــأ �ض ض تــري

ة ككاتــب عــام  ي الدراســة فقــد نــال شــهادة البكالوريــا بثانويــة البليــدة عــام 1941 واشــتغل مبــارسش
ي تفوقــه �ض

�ض
ــرب  ي الح

ــا، �ض ــد إجباري ــذاك، إذ جن ــائد آن ي الس
ــىض ــع الأم ض للوض ــ�ي ــن المتتبع ــد، كان م ــلغوم العي ــة ش ببلدي

ة بصفــوف حــزب الشــعب الجزائــري الــذي تأســس  العالميــة الثانيــة برتبــة ضابــط صــف وبعــده التحــق مبــارسش
ي المنظمــة 

ي فرنســا ويعتــرب امتــدادا لحــزب نجــم شــمال افريقيــا، كمــا كان عبــان رمضــان عضــوا �ض
عــام 1937 �ض

ي مظاهــرات 8 
ــد شــارك �ض ــة، كســطيف ووهــران وكان ق ــات الجزائري ــن الولي ــد م ي العدي

ــة ومســؤول �ض الري
ــف  ــا و500 أل ــنوات بفرنس ــدة 6 س ــجن لم ــه بالس ــم علي ــام 1950 وحك ــض ع ــه القب ــي علي ــاي 1945، ألق م
ــجن،  ــات الس ــد ذاق وي ــان ق ــان رمض ــة وكان عب ــن الدول ــه بأم ــة مساس ــة بتهم ــة مالي ــ�ي كغرام ــك فرن فران
ي 

ــم طــرده خــارج الحــدود ليدخــل �ض ي عــام 1952 ت
ــة وبومــرداس والحــراش و�ض ي كل مــن بجاي

ــث ســجن �ض حي
ي 1954 إىل 

ي 1953 تــم نقلــه إىل فرنســا ولكنــه عــاد �ض
اب عــن الطعــام لمــدة 36 يومــا عــام بعــد ذالــك أي �ض إرصض

ض  ة بالثــورة بعــد اتصالــه مــع العقيــد “اعمــر أوعمــران” وكلــف بتنظيــم شــبكة المناضليــ�ي الجزائــر والتحــق مبــارسش
ــة  ــة “أولوي ــق مؤتمــر الصومــام وكان صاحــب مقول ي إعــداد وثائ

ــة ولعــب دورا أساســيا �ض بالعاصمــة الجزائري
ف  ــذ وأرسش ــة التنســيق والتنفي ي لجن

ــة الســياسي عــى العســكري”، وكان عضــوا �ض الداخــل عــى الخــارج وأولوي
ي 26 

، أغتيــل عبــان رمضــان �ض ي
ي إنشــاء نشــيد وطــىض

عــى إنشــاء جريــدة المجاهــد بالعاصمــة وأول مــن فكــر �ض
ديســمرب 1957 بتطــوان المغربيــة ول زالــت ظــروف استشــهاده غامضــة.

»ل معــىف للثــورة إن كانــت تقــدم الســالح عــ� الفكــر!« .. هــي عبــارة قالهــا عبــان رمضــان عندمــا التقــى 
ة بعــد  ي إحــدى القــرى الصغــري

يــة �ض قامــة الجرب ي الإ
بقــادة الثــورة، الذيــن ســاعدوه عــى الفــرار عندمــا كان �ض

انــدلع الثــورة الجزائريــة، ثــم انكــب عــى إعــداد دســتور لجبهــة التحريــر الجزائريــة ليطرحــه عــى زعمائهــا 
ي الجبــال الوعــرة أواســط الخمســينات، ورسعــان مــا ضمــن هــذا 

ي المؤتمــر الــري الــذي انعقــد �ض
ومناضليهــا �ض

افــا دوليــا لجبهــة التحريــر، وعنــد انتقــال قيــادة الثــورة الجزائريــة إىل تونــس، اصطــدم عبــان  الدســتور اعرت
، حيــث  رمضــان مــع أولئــك الذيــن كانــوا يــرون أن الســاح هــو الوســيلة الوحيــدة لمواجهــة الجيــش الفرنــ�ي
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ــر الســاح وإل  ــا: »يجــب أن يســبق الفك ــة قائ ــه عــى الطاول ــا بيدي ي أحــد الجتماعــات ضارب
رصخ فيهــم �ض

فــإن هــذه الثــورة ســتعود علينــا وعــى شــعبنا بالوبــال!« ولــم يســتمع رفــاق الثــورة إىل نصيحــة عبــان رمضــان 
هــا التيــار القومــي، مســا بعروبــة البلــد، واســتقالية تنظيميــة قــد  ض اعترب ي حــ�ي

عتبــار، �ض ض الإ ولــم يأخذوهــا بعــ�ي
ي الخفــاء، 

ــر لــه �ض ــه تدب ي عــى الســواء، وحينهــا بــدأت خطــة اغتيال
تعصــف بالمــد القومــي الســلفي والبعــىش

ــظ بوصــوف  ــد الحفي ــإدارة مــن عب ــارص محســوبة عــى شــبكة اســتخباراتية ب ــم اســتدراجه مــن طــرف عن وت
(، إىل أن تــم اغتيالــه شــنقا بإحــدى المــزارع  ي ، جــي، �ب ، مــن طــرف )ىكي ي

ســتخبارا�ت ي المجــال الإ
تلقــت تكوينــا �ض

بتطــوان المغربيــة.

ستعالماتية؟ من هو عبد الحفيظ بوصوف. وما هي حدود شبكته الإ

ي ســنة 1926 وبهــا تلقــى تعليمــه الأول، إنتقــل إىل قســنطينة 
مــن مواليــد مدينــة ميلــة بالشــمال القســنطيىض

قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة إنضــم إىل حــزب الشــعب الجزائــري بقســنطينة وتعــرف عــى بوضيــاف وبــن 
ــر هــذه  ــة الخاصــة، وبعــد إكتشــاف أم ــارص المنظم ــرز عن ــن أب ــم كان م هــم، ث ــال وغري ــن طوب ــدي وب مهي
ي نواحــي وهــران وأصبــح مســؤول عــن دائــرة تلمســان ضمــن حركــة إنتصار 

ة )1950(، إنتقــل إىل الريــة �ض الأخــري
ض  ــ�ي ثن ــاع الإ ــل وحــرصض إجتم ــة للوحــدة والعم ــة الثوري ي اللجن

ــح عضــوا �ض ــا أصب ــة، كم ــات الديموقراطي الحري
يــن. والعرش

بــن مهيــدي بالمنطقــة الخامســة )وهــران(، مكلّفــا بناحيــة تلمســان. بعــد  ض نائبــا لإ عنــد إنــدلع الثــورة عــ�ي
ض قائــدا للوليــة 

ّ ي ســبتمرب 1956 عــ�ي
ي للثــورة الجزائريــة و�ض

ي المجلــس الوطــىض
مؤتمــر الصومــام أصبــح عضــوا �ض

ــة  ي الولي
ــتخبارات �ض س ــالت والإ تص ــبكة الإ ــع ش ي وض

ــاهم �ض ــد س ــة عقي ــدي برتب ــن مهي ب ــا لإ ــة خلف الخامس
ي ســبتمرب 1958 

ي لجنــة التنســيق والتنفيــذ و�ض
ي ســبتمرب 1957 أصبــح عضــوا �ض

ي الوليــات، و�ض
الخامســة ثــم بــا�ت

ــا  ــب دورا هام ــة. ولع ــة الجزائري ــة للجمهوري ــة المؤقت ي الحكوم
ــالت �ض تص ــة والإ ــات العام ــرا للعاق ض وزي

ّ ــ�ي ع
ــرات  ــأب المخاب ــب ب ــىت لّق ــال ح ــذا المج ي ه

ــارات �ض ــن إط ــالت وتكوي تص ــتعامات والإ ــاز الس ــاء جه ي إنش
�ض

ي 31 ديســمرب 1979.
ي �ض

ــو�ض ــة ت الجزائري
تصــالت وتكويــن  ســتعامات والإ ي إنشــاء جهــاز الإ

ومعلــوم أن عبــد الحفيــظ بوصــوف، لعــب دورا بــارزا �ض
، جــي،  ي هــذا المجــال، حــىت لقــب بــأب المخابــرات الجزائريــة، وتوســعت، شــبكته، بدعــم مــن )ىكي

الأطــر �ض
ــل  ، مقاب ــك فرنــ�ي ــارات فرن ــارص مــن المغــرب وتونــس ومــرص، وقــد اســتطاع جمــع 8 ملي (، لتشــمل عن ي �ب
، اليابــان واليونــان… معلومــات  ض ، الصــ�ي ي

تحــاد الســوفيا�ت ســتعامات الدوليــة، حيــث كان بــاع لاإ ي الإ
تجارتــه �ض

كانــت تخــص شــؤونا دوليــة لهــذه البلــدان مصلحــة فيهــا، ونســج عاقــات مــع شــخصيات وازنــة، مــن قبيــل 
ول “إنــش إل  كات البــرت اطــور رسش ي حكومــة شــارل ديكــول، وإمرب

ميشــال دوبــروي، الــذي كان رئيســا للــوزراء �ض
، الــذي كان عشــيق ثــم زوجــا لأرملــة الرئيــس الأمريــكي المغتــال جــون  ي

ــا�ض هنــت”، وأنانيــس المليونــري اليون
ي تشــري معلومــات أنــه 

ض مــن لينــدون جونســون، نائــب كينيــدي، والــىت كينيــدي، والــذي كان يعــد أحــد المقربــ�ي
ي مواجهــة الســوفيات، خصوصــا بعــد عمليــة اغتيــال 

مــن دبــر عمليــة اغتيــال رئيســه، ذي المواقــف القويــة �ض
ي أوســوولد”، منفــذ العمليــة.

“ىلي هــار�ض
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ــوى الترصيحــات  ــا الذاكــرة إىل محت ــرب 1963، لتعــود بن ــوم 22 نون ــال جــون كينيــدي ي ويكفــي ذكــر اغتي
، عشــيقة لينــدون جونســون، نائــب الرئيــس، عــام 2002،  ض ض دونــكان مادلــ�ي ي أدلــت بهــا مادلــ�ي

الصحفيــة الــىت
ي 

ول “إنــ�ش كات البــرت اطــور رسش ي تفيــد أن هــذا الأخــري هــو مــن خطــط لغتيــال رئيســه، بتعــاون مــع أمرب
والــىت

ــام 1960.  ــكي ع ــي الأمري ــزب الدموقراط ــر للح ي مؤتم
ــس �ض ــال الرئي ــرة اغتي ــت فك ــا طرح ــت”، بعدم إل هن

ض عــن مقتــل كينيــدي، فتقــول أنهــم يمثلــون جهــات اجتماعيــة وسياســية  ض أســماء المســؤول�ي ــ�ي وتعــدد مادل
ي أونانيــس 

ــا�ض ــري اليون ــال المليون اء أمث ــرش مختلفــة تحيــط بجونســون وهنــت ومنهــم رجــال أعمــال فاحشــو ال
ــة   ي حفل

ــوا �ض ــد التق ض أن هــؤلء ق ــ�ي ــر. وتقــول مادل ــار هوف ــدراىلي إدغ ــات الفي ــب التحقيق ــر مكت وقضــاة ومدي
ي يدعــى كيلنــت 

ي ســبقت اغتيــال كينيــدي وبضيافــة رجــل أعمــال ألمــا�ض
ي الليلــة الــىت

أقيمــت بمدينــة دالس �ض
ــف  ي الصح

ــررون �ض ــا ومح ــاء للمافي ــون وزعم ــال محلي ــال أعم ــق ورج ــر اتف ــة أن أن هوف ــون. مضيف مورشيس
ي أوســوالد” ليطلــق النــار عــى 

ي هــار�ض يعــاز إىل “�ب ي عــى الإ ومحطــات التلفزيــون وريتشــارد ينكســون وجــاك رو�ب
غتيــال. ض خــرب الإ ــه قتيــا. وخــال يــوم واحــد تناهــى إىل مســامع الأمريكيــ�ي كينيــدي ويردي

كــة، وبفضــل شــبكته تمكــن  وتشــري معلومــات، أن عبــد الحفيــظ بوصــوف مــن أعــز الصدقــاء للمهــدي بنرب
ــاء  ــا بمجموعــة مــن الزعم ــة لمجموعــة مــن الأقطــار، والتقــى حينه ــارات متتالي ــام بزي هــذا الأخــري مــن القي
ض هــو”، مراســلة نيويــورك تايمــز بالربــاط  .حيــث قــام بوصــوف، صحبــة الصحفيــة الأمريكيــة “مارفــ�ي ض الدولي�ي
ي 

ي قــام بهــا رئيــس المجلــس الوطــىض
تيبــات خاصــة بالزيــارة الــىت ســتقال، برت ي الســنوات  الأوىل مــن الإ

�ض
 ، ي الحــزب الديموقراطــي الأمريــكي

ستشــاري إىل الوليــات المتحــدة، وقــد التقــى أثناءهــا بأعضــاء بارزيــن �ض الإ
ــة  ك ــرب 1956، المهــدي بنرب ــوم 12 نون ض محمــد الخامــس ي ــدون جونســون، عــام 1958 )عــ�ي ــن بينهــم لين م
 ، ي

رئيســا للمجلــس، والــذي كان يضــم كل مــن التهامــي عمــار، الفقيــه داود، أحمــد المذكــوري، الهاشــمي بنــا�ض
ــم  ــب تنظي تي ــوف برت ــة بوص ــة صحب ك ــدي بنرب ــام كل المه ــوز 1957، ق ي يولي

ــوش(، و�ض ــاج أخن ــاد أولح احم
حفــل ذكــرى ثــورة الضبــاط الأحــرار بفنــدق حســان بالربــاط، وهــو الشــهر ذاتــه الــذي أطــاح فيــه الحبيــب 
ي تونــس، وهــو الحــدث الــذي أثــار أول 

عــان عــن الجمهوريــة �ض ض بــاي تونــس، وتــم الإ بورقيبــة بمحمــد الأمــ�ي
ي أعلنــت عــن اســتيائها لمــا  ي العاقــات المغربيــة التونســية، لكــون الأوســاط المحيطــة بالقــرص المغــر�ب

أزمــة �ض
ــذي كان  ، ال ، ممــا حــدى بالنظــام التونــ�ي ــق بشــأن داخــىي تونــ�ي ي تونــس، رغــم أن الأمــر يتعل

حــدث �ض
ها  يضــم بورقيبــة رئيســا وفــارس جلــوىلي رئيســا للمجلــس التأســي�ي للجمهوريــة التونســية، إىل ســحب ســفري
ــر 1958، وكان  ي يناي

ــارة لتونــس �ض ــة، بزي ك ــا المهــدي بنرب ي وقــت قــام فيه
ــاط، �ض ــدى الرب ي ل

ــب الســحبا�ض الطي
ــل  ض 27 و29 أبري ــ�ي ــا ب ــارة. وم ــرة هــذه الزي ــن أوحــى بفك ــوىلي هــو م ــارس جل ــع ف ــا بوصــوف بتنســيق م دائم
اســتقبل قــرص مارشــان بطنجــة أشــغال مؤتمــر الأقطــار الثاثــة المغاربيــة، ضــم هــذا المؤتمــر وفــود كل مــن 
ســتقال عــن المغــرب، حــزب الدســتور الجديــد عــن تونــس وجبهــة التحريــر عــن الجزائــر، وكانــت  حــزب الإ
ض مــا  كــة وفــارس جلــوىلي وعبــد الحفيــظ بوصــوف، ومــن بــ�ي هــذه الوفــود تحــت رئاســة كل مــن المهــدي بنرب
ــادة  ــة، باستشــارة كا مــن الق ــة مؤقت ــة جزائري ي أشــغال المؤتمــر، الإرساع بتأســيس حكوم

ــره المشــاركون �ض أق
ي شــتنرب 1958، حيــث حصــل فرحــات عبــاس هــو الآخــر عــى نصيبــه 

، وهــو مــا تــم �ض ض ض والتونســي�ي المغربيــ�ي
ي أســقطت فيهــا حكومــة البــكاي 

ة الــىت مــن الكعكــة، بإعانــه رئيســا للحكومــة المؤقتــة الجزائريــة، وهــي الفــرت
ســتعاماتية لعبــد الحفيــظ  . وكانــت الشــبكة الإ ســتقاىلي بالمغــرب، لتحــل محلهــا حكومــة أحمــد بافريــج الإ
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ي  ــر المغــار�ب ي اســتهدفت رجــال المقاومــة وجيــش التحري
ــىت ــات ال بوصــوف هــي مــن نفــذت معظــم العملي

ي للقوات الشــعبية، 
تحــاد الوطــىض ي الإ

، يقــول عضــو ســابق �ض أمثــال عبــاس لمســاعدي وصالــح بنيوســف التونــ�ي
كــة  ســتقالية شــكلتها عنــارص مواليــة للمهــدي بنرب فضــل عــدم الكشــف عــن إســمه، مضيفــا أن الميليشــية الإ
ي أسســها أب 

ســتخباراتية الــىت والفقيــه البــرصي وشــخص يدعــى الكنفــاوي، كانــت عبــارة عــن فــرع للشــبكة الإ
المخابــرات المغاربيــة، عبــد الحفيــظ بوصــوف، حيــث كانــت تتوصــل بمبالــغ ماليــة مقابــل مشــاريع عمليــات 
اغتيــالت أو انقابــات أو جمــع معلومــات اســتعاماتية. وعنــارص الشــبكة بالمغــرب، هــم مــن سيأسســون فيمــا 
ســتخبارات  ا إىل أن هــذه الشــبكة كانــت مواليــة لجهــاز الإ ي للقــوات الشــعبية، مشــري

تحــاد الوطــىض بعــد حــزب الإ
.” ي .جــي.�ب ي “ىكي

الســوفيا�ت
يس” شــهر  ــة “ليكســرب ــا مجل ته ي نرش

ــىت ــة ال ــرة، إىل المقال ــا الذاك جــع بن ــاوي، لرت ــر اســم الكنف ويكفــي ذك
ي والمــؤرخ التشــيكي بيرت زيديــك، كــون زيدينيك 

ي كشــف مــن خالهــا الصحــا�ض
يوليــوز مــن العــام الفائــت، والــىت

، مــع  ، كان يتخفــى خلــف ســتار ديبلومــاسي ميــك، وإســمه الحــرىكي موتــل عميــل اســتخبارات تشيكوســلوفاىكي
ــه شــخصا يدعــى الكنفــاوي،  ض الــذي كان يحمــل اســم “كوكــول”، قــدم للعميــل ذات ــه الفرنســي�ي أحــد عمائ
كــة هــذا اللقــاء الــذي  ي فرنســا. وحــرصض المهــدي بنرب

كان يتســرت هــو الآخــر خلــف مهمــة بالســفارة المغربيــة �ض
ي بباريــس، حيــث   ض ي شــارع الشــون زيلــري

ي مقهــى ومطعــم لوفوكيتــس �ض
ي منتصــف شــهر مــارس 1960 �ض

تــم �ض
ي عشــاء نظمتــه الســفارة التشــيكية 

تجــدد موعــد كا مــن المهــدي والكنفــاوي مــع العميــل التشيكوســلوفاىكي �ض
ي بيــرت زيديــك عــى وثائــق 

كــة للتشــيك. وقــد كشــف الصحــا�ض مســاء 24 مــارس 1960. تلتهــا زيــارة المهــدي بنرب
، وكان يتلقــى تعويضــات  ي

�ت كــة “الشــيخ” كان عميــا رسيــا للمعســكر الــرش وأرشــيفات اســتخباراتية، تفيــد أن بنرب
ي كان يقدمهــا.

ماليــة مقابــل المهمــة الــىت

يديولوجية والسياسية لغتيال عبان رمضان الخلفيات الإ

ض عــى أن عبــان رمضــان قتــل، بســبب اعتبــاره مــن قــام بهندســة مؤتمــر  وحــول مــا أورده بعــض المؤرخــ�ي
ة حــىت ل  ي الســنوات الأخــري

الصومــام، ســنة بعــد انعقــاده، بحيــث لــم يتطــرق أحــد إىل هــذه الغتيــالت إل �ض
ي خانــة الريــة، وقــد قــام أحمــد بــن بلــة وزماءه عــى مؤتمــر الصومام، 

تفشــل تواطــؤات مرتكبيهــا، وبقيــت �ض
ض اتهــام الخيانــة لمهندســه، فقــد عــرب بــن بلــة عــن فرحتــه ورضــاه بتصفيــة عبــان رمضــان وذهــب إىل  موجهــ�ي
، كريــم بلقاســم الــذي  ي حــق الزعيــم القبايــىي

ي قالهــا �ض
حــد تمثيلــه ب”المكــروب”، وهــي نفــس الأوصــاف الــىت

ــه مثــل هــذه  ــان رمضــان ولــم تعجب ــاف بمقتــل عب ــدد محمــد بوضي ض ن ي حــ�ي
أغتيــل هــو الآخــر بإســبانيا، �ض

ــة  ــت روح الفــزع تعصــف بالحكوم ــاء كان ي هــذه الأثن
ــة “�ض ــن بل ــه يشــري ب ــة. ففــي مذكرات الســلوكات العدواني

ض مــن أعضائهــا همــا بوضيــاف وكريــم  ي أحســت بأنهــا خــرت الجولــة، فأذعنــت، باســتثناء إثنــ�ي
المؤقتــة، الــىت

بلقاســم، اللذيــن حــاول بعــث مقاومــة مؤسســة عــى الجهويــة القبايليــة”، قبــل أن يضيــف “هــذه الجهويــة ل 
دارة الفرنســية بذلــت،  ي نهايــة كل حســاب، ليســت شــيئا آخــر غــري إرث إســتعماري، لأن الإ

نكــران لهــا، لكنهــا �ض
عــى مــدى الأزمــان، قصارهــا لتؤلــب القبائــل عــى العــرب، ولــم تصــل إىل إعطــاء هــذه الجهويــة مضمونــا 
ــة  ــل بحمــاس للحرك ــوري، انضــم القبائ ــا دقــت ســاعة العمــل الث ــه عندم ــل هــو أن سياســيا محــددا، والدلي
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المســلحة ومــدوا الثــورة ببعــض مــن أفضــل عنارصهــم. وأخفقــت محاولــة بوضيــاف وكريــم بلقاســم برعــة، 
جــم  ، مرت ي هامــش خــاص أوضــح العفيــف الأخــرصض

ي المســتقبل”. و�ض
ة �ض ولكنهــا كانــت تحتــوي عــى بــذور خطــري

ا ســكانها، مــن أكــرش أبنــاء الشــعب الجزائــري  ي للقبائــل، معتــرب
نتمــاء الجغــرا�ض مذكــرات بــن بلــة إىل العربيــة، الإ

، حســب تعريــف بــن بلــة  ي لســكان منطقــة القبائــل، فهــي شــىت
نتمــاء العــر�ت فقــرا وبؤســا، أمــا بخصــوص الإ

ــة  ات تاريخي ــرت ي ف
ــا �ض ــت عــى أفريقي ــة تدفق ــل جرماني ــم قبائ ــم أو بعضــا منه ــي أنه ــا تدع ــا، “فبعضه دائم

ض وقــد أطلــق العــرب عليهــم  مختلفــة. وتؤكــد روايــات تاريخيــة أخــرى بأنهــم قبائــل عربيــة نزحــت مــن اليمــرض
بــر لكونهــم ارتفعــوا بإســمهم إىل”شــام” مــن مازيــغ و “بــر” ويطلقــون عــى أنفســهم “إيمزغــن”. إســم الرب

وأشــار آخــرون إىل أن عبــان رمضــان لــم يــأت بفكــرة عقــد مؤتمــر الصومــام، لكنــه قــام بتنظيمــه، أعطــى 
ي وضعهــا، فقــام بإعــادة هيكلــة 

بعــدا للثــورة، ورســم معالــم الدولــة الجزائريــة، مــن خــال النصــوص الــىت
الثــورة والمجتمــع بكاملــه، مــن خــال إحــداث تنظيمــات عماليــة وطابيــة لهــا عاقــة بالثــورة، فقــد أعطــى 
ي تنظيمــات تابعــة 

ي انخرطــت �ض
برنامجــا سياســيا، وهيكلــة جديــدة للمجتمــع واحتــوى الشــخصيات الــىت

ــة،  ــة الحديث ــم الدول ــم معال ، ورس ــري ــة التعب ــيس لحري ــى التأس ــان ع ــان رمض ــل عب ــا عم ــتعمر، كم للمس
وع أعــاد تنظيــم  ي نظــره فــإن نصــوص مؤتمــر الصومــام كانــت تحمــل أهميــة قانــون، فــكان حامــا لمــرش

و�ض
ــاءه،  ــة وزم ــن بل ــم ب ــوا مزاع ــم. ونف ــرض خياره ــن ف ــراد م ــن الأف ــه، وأراد أن يمك ــه تنظيمات ــر ل ــع ح مجتم
ســتياء عــى مقاليــد الحكــم داخــل قيــادة الثــورة،  بخصــوص كل مــا نســب لعبــان رمضــان، وبأنــه حــاول الإ
ض أن مجموعــة  ي الأربعينــات، موضحــ�ي

نفــراد بتنظيــم مؤتمــر الصومــام اقتــداء بمصــاىلي الحــاج �ض مــن خــال الإ
لتقــاء بعــد أشــهر مــن انطــاق العمــل المســلح لتقييــم  ي قــررت تفجــري الثــورة اتفقــت عــى إعــادة الإ

22 الــىت
الوضــع، وكان ذلــك مــن خــال عقــد مؤتمــر الصومــام.

شاهد ع� إغتيال عبان رمضان

ــة  ــف أربع ــرف وق ــدى الغ ــاب إح ــد ب ــة، عن ــل المزرع ــن دخ ــت أول م ــيارة، وكن ــن الس ــا م ”نزلن
أشــخاص اثنــان بــكل جانــب، كانــوا يحملــون مسدســات بأحزمتهــم، قدمــت نفــ�ي مصافحــا، 

ــنا!”. ــرّف بأنفس ــا أن نع ــا كان لن ــرا: ”م ــل ناه ــوف يتدخ ــإذا بوالص ف
ي ببضعــة أمتــار، بينمــا كان بوالصــوف وراءه، وبمجــرد دخولــه ســمعت دفعــا 

كان عبــان يتبعــىف
ف عنــد المدخــل…  قويــا خلفــي.. التفــت فرأيــت عبــان موثقــا مــن قبــل العنــارص الأربعــة الواقفــ�ي

رصخــت: ”إنكــم ســتقتلونه! أطلقــوه”!.
التفــت إىلي بوالصــوف قائــال: ”إنــه هنــا ليمــوت!”.. رددت عليــه: ”ل أبــدا! مطلقــا! كريــم لــم يبّلــغ 

ــا إذن”؟!.. ”أطلقوه!”. بموقفن
أمــر بوالصــوف جالديــه باقتيــاد عبــان إىل غرفــة مجــاورة وربطــه إىل كــرىسي ومنعــه مــن الــرصاخ 
ــم أن نتبعــه،  ي وكري

ــب مــىف ــل، وطل ــد الجلي ــق الأول متبوعــا بعب خاصــة، ثــم صعــد إىل الطاب
حــت ىلي الأمــر؟! أجــاب شــاحبا مرتجفــا: ”بــن  ي غرفــة ضيقــة توجــه نحــو كريــم قائــال: هــال �ش

و�ف
ــان!”. انتفــض بوالصــوف حنقــا، وهــو يقــول:  ف عــ� إعــدام عب يــف غــ�ي موافقــ�ي ــال وال�ش طب
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ف للثــورة”!. ”عبــان ســيموت، وســيلحق بــه كل الخونــة والمناهضــ�ي
ــس  ــورة، ولي ــا للث ــا أو مناهض ــة إذا كان خائن ــة قانوني ــم بطريق ــروض أن يحاك وكان ردي: المف
ــوت  ــررت أن يم ــة! ق عي ف بال�ش ــ�ت ــددا: ل أع ــاب مه ــه. فأج ــا أن نحاكم ــا جميع دورك أو دورن

ــك؟. ــو موقف ــا ه ــت م ــال: وأن ــم قائ ــه إىل كري ــم توج ــيموت! ث وس
ي 

ا�ف بعــد تــردد قصــ�ي أجــاب بعنــاء: ”ليكــن فلننتــه منــه!”. لــم يأخــذ كريــم وبوالصــوف اعــ�ت
ــة  ــرور إىل الغرف ــل الم ــدودة، قب ــق مع ــا دقائ ي وأمضي

ــق الأر�ف ــزل إىل الطاب ــار، ون ف العتب ــ�ي بع
ي كان بهــا عبــان.

الــىت
ــكل  ــه جــالدان إىل الخلــف ب ــان خنقــا بواســطة حــزام صغــ�ي جذب ــة إعــدام عب ي ثاني

ولمحــت �ف
ة تبعــد بضعــة  ي غرفــة صغــ�ي

قــوة.. اندفعــت إىل الخــارج مروعــا بذلــك المشــهد، فرأيــت كريــم �ف
عــدام، وكان يبــدو هادئــا مطمئنــا. دعانــا بوالصــوف إىل معاينــة وفــاة عبــان،  أمتــار عــن مــكان الإ
فرفضــت قائــال: ”ليــس لنــا مــا نعايــن! مــا رأينــاه كان مقــززا للغايــة”، وكذلــك فعــل كريــم بعــد 

تــردد…
ي إىل تونــس ســارعت 

ي منتصــف نهــار 28 ديســم�ب غادرنــا طنجــة باتجــاه مدريــد.. وبمجــرد عــود�ت
�ف

: لقــد لقي جــزاءه!  بإطــالع كل مــن بــن طبــال وأوعمــران عمــا حــدث لعبــان، فــكان رد هــذا الأخــ�ي
ي تنجــر عنــه!

بينمــا قــال بــن طبــال: إن موتــه ل يهــم بقــدر مــا تشــغلنا العواقــب الــىت
ــن  ــا يك ــا”! ومهم ــاهدا مزعج ــاره ”ش ــة باعتب ــا للتصفي مج ــدوره م�ب ــه كان ب ــاهد أن ــد الش ويعتق

ــية. ــب قاس ــة ترهي ــل عملي ي ظ
ــة، �ف ــات عصيب ــاش لحظ ــه ع ــد أن فالمؤك
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كريم بلقاسم، المقاوم القباي�ي الذي تعقبته الأجهزة الستخباراتية لتضع حدا لحياته 
بفرنكفورت الألمانية

ي شــهر 
ــة، �ض ــادق فرنكفــورت الألماني ــم الصــوت، بأحــد فن ــم بلقاســم، بطلقــات مســدس كات ــل كري أغتي

ــر 1970. أكتوب
ي وزو الجزائريــة بمنطقــة القبائــل  ض ان وليــة تــري ض ولــد كريــم بلقاســم يــوم 14 ديســمرب 1922، بــذراع المــري
ي 

ى. إنضــم إىل مدرســة ســاروي بالعاصمــة، ونــال منهــا شــهادة الدراســة. عمــل كريــم بلقاســم مبكــرا �ض الكــرب
ي الجيــش الفرنــ�ي خــال الحــرب العالميــة الثانيــة. وتــم تعيينــه 

ورشــات الشــباب بالغــواط قبــل أن يتجنــد �ض
ــوم 4  ــه ي ــم تريح ــل أن يت ــرب 1944، قب ــوم 26 نوفم ض ي ــ�ي ض الجزائري ــ�ي ــق الأول للقناص ي الفيل

ــا أول �ض عريف
ــنة  ــق س ــة. التح ــاعد بالبلدي ــب مس ــب كات ــغل منص ــث ش ان، حي ض ــري ي ذراع الم

ــش �ض ــاد للعي ــر 1945 وع أكتوب
ي 1947 

ان. و�ض ض ي 12 دوار )قريــة( حــول ذراع المــري
ي إقامــة خايــا رسيــة �ض

1946 بحــزب الشــعب الجزائــري وبــدأ �ض
ي ســنة 1950 “بتهمــة 

عــدام، ثــم �ض ي ناحيــة القبائــل غيابيــا، بالإ
ض �ض حكــم عليــه، باعتبــاره أحــد العضــاء الفاعلــ�ي

القتــل والتحريــض عــى التمــرد والعصيــان ضــد فرنســا”. كان كريــم بلقاســم الــذي كان قائــد الوليــة لحركــة 
ي حمــل مــا ل 

ــادي بالكفــاح المســلح ونجــح ســنة 1952 �ض ى ين ــل الكــرب ــة للقبائ ــات الديمقراطي انتصــار الحري
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ــة.  ــورة الوطني ــدلع الث ــل مــن بينهــم “عمــار أوعمــران” عشــية ان يقــل عــن 500 عنــرص عــى اللتحــاق بالجب
والتقــى يــوم 9 يونيــو 1954 بالجزائــر العاصمــة مــع أحمــد بوضيــاف، مصطفــى بــن بولعيــد، ديــدوش مــراد، 
ي تأســيس 

ي فاتــح نوفمــرب 1954 �ض
ي بلمهيــدي ورابــح بيطــاط وكونــوا مجموعــة القــادة الســتة. كمــا ســاهم �ض العــر�ب

ــر الجزائريــة، رفقــة  ي فجــرت ثــورة التحري
ــة للوحــدة والعمــل وكذلــك اللجــان الســت الــىت جماعــة 22 الثوري

ــوم  ــام ي ــر الصوم ي مؤتم
ــدي… و�ض ي بلمهي ، العــر�ب ــرصض ــد خي ــاف، محم ــد بوضي ــد، محم ــت أحم ض اي الحســ�ي

ي للثــورة 
ي المجلــس الوطــىض

20 غشــت 1956، أصبــح كريــم بلقاســم، إىل جانــب عبــان رمضــان، أبــرز فاعــل �ض
ي  الجزائريــة ولجنــة التنســيق والتنفيــذ، ممــا جعلــه يســتقر بالجزائــر العاصمــة. وبعــد القــاء القبــض عــى العــر�ب
بــن مهيــدي غــادر العاصمــة يــوم 5 مــارس 1957، مرفوقــا بســعد دحلــب وعبــان رمضــان وبــن يوســف بــن خدة 

ي يونيــو 1957.
وكافــة أعضــاء لجنــة التنســيق والتنفيــذ، وســافروا عندهــا إىل تونــس �ض

ي الحكومــة المؤقتــة الأوىل للجمهوريــة 
وبعــد أن شــغل منصــب نائــب الرئيــس ووزيــر القــوات المســلحة �ض

، نائــب رئيــس المجلــس ووزيــر الشــؤون الخارجيــة  الجزائريــة يــوم 19 ســبتمرب 1958، تــم تعيينــه عــى التــواىلي
ي مفاوضــات إيفيــان، وكان مــن 

ي الحكومــة المؤقتــة الثانيــة للجمهوريــة الجزائريــة. كمــا قــاد الوفــد الجزائــري �ض
�ض

ض عليهــا. أغتيــل كريــم بلقاســم بطلقــات مســدس كاتــم الصــوت بإحــدى فنــادق فرونكفــورت  ض الموقعــ�ي بــ�ي
ي شــهر أكتوبــر 1970، بعــد أن اســتدرجته فتــاة إىل المــكان ذاتــه.

بألمانيــا �ض

ة ع� الفساد  ي حول قضية الصحراء وحملته الشه�ي
ي جمعته بالحسن الثا�ف

بعد المقابلة الىت
داري، الجيش الجزائري يردي بوضياف قتيال الإ

محمــد بوضيــاف )23 يونيــو 1919 – 29 يونيــو 1992(، أحــد رمــوز الثــورة الجزائرية، ورئيس ســابق للجزائر، 
ي القــوات الخاصــة الجزائريــة. 

، وهــو مــازم �ض ي
غتيــال مبــارك بومعــرا�ض ي 29 يونيــو عــام 1992 ونفــذ الإ

اغتيــل �ض
ائــب بجيجــل، انضــم إىل  ي ســنة 1942 اشــتغل بمصالــح تحصيــل الرصض

ي بوليــة المســيلة، �ض
ولــد بــأولد مــا�ض

ي 1950 حوكــم غيابيــا إذ التحــق بفرنســا 
ي المنظمــة الريــة. �ض

صفــوف حــزب الشــعب وبعدهــا أصبــح عضــوا �ض
ي 

ي حركــة انتصــار الحريــات الديمقراطيــة. بعــد عودتــه إىل الجزائــر، ســاهم �ض
ي 1953 حيــث أصبــح عضــوا �ض

�ض
يــن )22( المفجــرة  ي والعرش

ثــىض ض أعضــاء مجموعــة الإ تنظيــم اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل وكان مــن بــ�ي
ي 22 أكتوبــر 1956 مــن طــرف الســلطات الســتعمارية 

ي حادثــة اختطــاف الطائــرة �ض
للثــورة الجزائريــة. أعتقــل �ض

ي ســبتمرب 1962 
ــوم 19 مــارس 1962. �ض ــق رساحــه ي ــه مــن المغــرب إىل تونــس، أطل ــه ورفقائ ــت تقل ي كان

ــىت ال
ي الجنــوب الجزائــري لمــدة ثاثــة أشــهر.

ي يونيــو 1963 تــم توقيفــه وســجنه �ض
اكية. و�ض أســس حــزب الثــورة الشــرت

ي إســبانيا. وتــم اعتقــال 
ي كمــا أُغتيــل محمــد خيــرصض �ض

ي هــذا العهــد أعــدم أحمــد بــن بلــة العقيــد شــعبا�ض
�ض

. وبعــد تدخــل  ي
محمــد بوضيــاف وحكــم عليــه بالعــدام، باعتبــاره عنــرص خطــري عــى الأمــن القومــي الوطــىض

ــاري  ــه وســافر إىل باريــس ومنهــا إىل المغــرب، حينمــا فّضــل المنفــى الختي ــد مــن الوســطاء أفــرج عن العدي
ض ثــوار الأمــس غــداة الســتقال ومــن عــام  ي الــرصاع الداخــىي الناشــب بــ�ي

ــر حــىت ل يشــارك �ض خــارج الجزائ
ــدة.  ــة الجري ــة إىل تنشــيط مجل ، إضاف ي إطــار نشــاطه الســياسي

ض فرنســا والمغــرب �ض ــ�ي ــا ب 1972 عــاش متنق
ي ســنة 1979 

: “الجزائــر إىل أيــن؟”، و �ض اىكي التوجــه، كمــا ألــف كتابــه الشــهري حيــث أســس حزبــا معارضــا اشــرت
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اكية وتفــرغ لأعمالــه الصناعيــة إذ كان  وبعــد وفــاة الرئيــس هــواري بومديــن، قــام بحــل حــزب الثــورة الشــرت
ــه المؤسســة  ض ســنة قبــل أن تســتغيث ب ــ�ي ــة ثاث ــة. قــىض فيهــا قراب ــر مصنعــا لاآجــر بالقنيطــرة المغربي يدي
ي ينايــر 1992. أغتيــل يــوم 29 

ي الجزائــر ليكــون رئيســا للجمهوريــة خلفــا للشــاذىلي بــن جديــد، �ض
العســكرية �ض

ــات  ــه طاق ــية، وتلقي ــة الرئاس ي المنص
ــة �ض ــار قنبل ــد انفج ــة، بع ــة عناب ي بمدين

ــا�ض ــز الثق ــو 1992، بالمرك يوني
ــة. وإذا كان الجيــش هــو مــن  ــارك بومغــراف، أحــد عنــارص القــوات الجزائري رصــاص مــن طــرف المــازم مب
ي كانــت عــى وشــك الغــرق. علمــا أن قــادة الجيــش 

ورة العــودة إىل الجزائــر الــىت أقنــع محمــد بوضيــاف بــرصض
ــر  ــورة التحري ي ث

ــة �ض ــخصية محوري ــوء إىل ش ــزال باللج ي درء الزل
ــع �ض ي الواق

ــون �ض ــوا يرغب ــذاك كان ــري آن الجزائ
ــه مــن  ــة، إل أن تصفيت ــة النتخابي عي ي امكانهــا إلغــاء الرش

عيــة محمــد بوضيــاف �ض ــن أن رسش ــة معتقدي الجزائري
ــه، ترجــح مــا أورده المراقبــون،  طــرف رجــل محســوب عــى الجيــش نفســه بعــد 166 يومــا فقــط مــن عودت
ــارة  ي إطــار زي

ــاط �ض ي بالرب
ــا�ض ــك الحســن الث ــه مــع المل ــاف، مقابلت ــر لبوضي ــم تغف ــش ل بكــون مؤسســة الجي

ض وتعيــد ميــاه الأخــوة إىل  ي الأشــقاء المغاربــة والجزائريــ�ي
خاصــة، ووعــده بحــل قضيــة الصحــراء بطريقــة تــر�ض

نقــاذ، مــن مغبــة  ســامية لاإ ي كان يتلقاهــا الرئيــس مــن الجبهــة الإ
مجاريهــا. عــى الرغــم مــن التحذيــرات الــىت

ي توظيــف 
ي أيــدي الطغمــة الحاكمــة الراغبــة �ض

تلويــث ســمعته التاريخيــة وداعيــة إيــاه لعــدم الوقــوع فريســة �ض
ــه أجــاب عــى هــذا  ــاء مشــواره ومســاره، لكن ــوري والنضــاىلي ونق ــده الث ــه ورصي ــه ونزاهت ســمعته ومصداقيت
ي مســاء يــوم  15 ينايــر 

نقــاذ الجزائــر. و�ض التحذيــر، بمجــرد أن لمســت قدمــاه أرض الجزائــر رصح قائــا: جئــت لإ
1992، وجــه محمــد بوضيــاف خطابــا للشــعب الجزائــري جــاء فيــه أنــه ســيعمل عــى إلغــاء الفســاد والرشــوة 
ي النظــام وإحقــاق العدالــة الجتماعيــة وطلــب مــن الشــعب مســاعدته ومســاندته 

ومحاربــة أهــل الفســاد �ض
ي أداء مهامــه.

ودعمــه �ض

ال الذي أطاح بنظام بن بلة وقاد الجيش إىل الحكم هواري بومدين الج�ف

ي 
ي �ض

ي – نوفمــرب 1954 انضــم إىل جيــش التحريــر الوطــىض
يــن الثــا�ض ي 01 ترش

مــع انــدلع الثــورة الجزائريــة �ض
: المنطقــة الغربيــة وتطــورت حياتــه العســكرية كالتــاىلي

ي مــرص التدريــب حيــت اختــري 	 
ف عــى تدريــب وتشــكيل خايــا عســكرية، وقــد تلقــى �ض 1956: أرسش

هــو وعــددا مــن رفاقــه لمهمــة حمــل الأســلحة.
1957: أصبــح منــذ هــذه الســنة مشــهورا بإســمه العســكري “هــواري بومديــن” تــاركا اســمه الأصــىي 	 

بوخروبــة محمــد إبراهيــم كمــا تــوىل مســؤولية الوليــة الخامســة.
1958: أصبح قائد الأركان الغربية.	 
ي عسكريا ليصبح قائد الأركان.	 

ف عى تنظيم جبهة التحرير الوطىض 1960: أرسش
ي حكومة الستقال.	 

1962: وزيرا للدفاع �ض
1963: نائب رئيس المجلس الثوري.	 
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ي جيــش التحريــر 
وكان مســؤول عســكريّا هــذا الرصيــد العلمــي الــذي كان لــه جعلــه يحتــل موقعــا متقدمــا �ض

ي رتــب الجيــش إىل أن أصبــح قائــدا للمنطقــة الغــرب الجزائــري، وتــوىل قيــادة وهــران مــن 
ي وتــدرّج �ض

الوطــىض
ــو  ــوز –يولي ي 05 تم

ــتقال �ض س ــخ الإ ــن 1960 واىل تاري ــة الأركان م ــوىل رئاس ــّم ت ــنة 1960 ث ــنة 1957 وإىل س س
ســتقال وزيــرا للدفــاع ثــم نائبــا لرئيــس مجلــس الــوزراء ســنة 1963 دون أن يتخــى عــن  ض بعــد الإ

ّ 1962، وعــ�ي
منصبــه كوزيــر للدفــاع.

ي 19 حزيران –جوان 1965 قام هواري بومدين بانقاب عسكري أطاح بالرئيس أحمد بن بلة.
و�ض
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ف واقعية الجريمة السياسية والتأويالت المغرضة اغتيال عباس لمساعدي ب�ي

عباس لمساعدي الرافض لتحزيب أعضاء جيش التحرير والمقاومة المسلحة

ريــن” “أيــت عطــا”  ض ولــد محمــد بــن عبــد اللــه لمســاعدي المعــروف بالحــرىكي عبــاس ســنة 1920 بمنطقــة “تري
بإقليــم زاكــورة مــن أب عطــاوي )صحــراوي( والــذي كان لــه إلمــام بالفقــه، وأم زيانيــة إســمها خــدوج، وقــد 
ا مــع شــقيقتيه “عائشــة وإيطــو”، وكان الوالــد إمامــا بمســجد  انتقــل إىل مناطــق زيــان وعبــاس مــا يــزال صغــري
ســيدي احيــا أو ســاعد، جنــوب مدينــة خنيفــرة داخــل قبائــل أيــت ســخمان بزعامــة معمــى ن فاســيت )معمــى 
ي أ�ت بهــا مــن فــاس ســنة 1886، 

ي الــذي انجبــه مــع زينــب الفاســية الــىت
ولــد الفاســية( ابــن موحــا اوحمــو الزيــا�ض

ــوات  ــع الق ــارسش م ــداء المب ــه الع ــذي كان ل ــد ال ــن الوحي ب ــة، والإ ــارة المدين ــن الأول لزي ــاه الحس ــا دع عندم
ــان  ــة إرسف ي منطق

ــر 1917 �ض ــهر اكتوب ي ش
ــاد( �ض ــان Taillade )تاي ــال القبط ــن اغتي ــن م ــه تمك ــية، لكون الفرنس

ي تــم 
غــراءات الــىت ي إطــار الإ

ض موعــد انضمــام معمــي وأشــقائه إىل الجيــوش الفرنســية، �ض ثنــ�ي عندمــا حــدد الإ
تقديمهــا لأبنــاء موحــا أحمــو قصــد التخــىي عــن أبيهــم، وبمجــرد وفــاة القائــد )مقتــل القائــد موحــا أوحمــو( 
ــه الحــال بالقــرص  ــث اســتقر ب ي شــمال المغــرب، حي

ــة الســبانية �ض ــم المنطق ــر معمــي نحــو الصحــراء، ث ف
الكبــري خوفــا مــن النتقــام الفرنــ�ي إىل أن وافتــه المنيــة هنــاك. وبحكــم مــا أحــس بــه المقاومــون مــن دبيــب 
ض  ي النفــوس ومــن الحــزن والمــرارة أمــام قــوة العــدو الجبــارة وتفوقــه المــادي الهائــل، بعــد أن تبــ�ي

اليــأس �ض
ي هــذه المنطقــة الأطلســية المحصــورة وخاصــة بعــد 

للشــجعان أن شــجاعتهم صــارت غــري ذات مفعــول �ض
مــوت القائــد، وبحكــم أن المســتعمر قــد ضايقهــم أكــرش فقــد اضطــروا إىل مغــادرة المــكان )ســيدي احيــا أو 
مــام  ــة ومعهــم الإ ــد “معمــى ن فاســيت” توجــه المقاومــون إىل القاليــم الصحراوي ســاعد( وبأمــر مــن القائ
ــوت  ــدار أن يم ــاءت الأق ــن ش ــنوات، لك ــع س ــاوز أرب ــاس ل يتج ــري عب ــر الصغ ــه، وعم ــاس( وعائلت ــد عب )وال
ي يعيشــها 

ــىت ــة ال ــة، وأمــام هــذه الأوضــاع المزري ــم الصحراوي ــق، دون أن يصــل إىل الأقالي ي الطري
ــه �ض الفقي

ي يتعرضــون لهــا 
المعنيــون مــع أرسهــم مــن جــراء نقــص المؤونــة وصعوبــة الجبــال إىل جانــب الهجومــات الــىت

ــا أو  مــن قبــل الجيــوش الفرنســية، أمــر القائــد )معمــى ن قفاســيت( زوجــة الفقيــه بالعــودة إىل ســيدي احي
، حاملــة معهــا أغــى كتــب التاريــخ والفقــه المكتوبــة  أ ســاعد هــي وأبناؤهــا، لأنهــا لــم تعــد تخــ�ش  أي سش
ي خاضهــا 

ي تاريــخ يؤلــم بأحداثــه والحــروب الــىت
ي مــن خالهــا تضلــع منــذ الصغــري عبــاس، �ض

بالصمــغ والــىت
ض عــى المغاربــة، خاصــة  المغاربــة ضــد المســتعمر، كمــا عايــش بنفســه مرحلــة الســتبداد والقهــر الممارســ�ي
، وقــد قــوى  ض بعــد اخضــاع القبائــل الأمازيغيــة بالحديــد والنــار، وفــرض الواقــع المــر نفســه عــى المقاومــ�ي
ي الفقــه والتاريــخ وخاصــة منــه الشــفوي الــذي هــو عبــارة عــن 

عبــاس مــن شــخصيته بعــد تلقيــه الــدروس �ض
ي كانــت 

ي هــذا المجــال، الــىت
قصــص تحكيهــا الأمهــات أو مــن خــال الشــعر، حيــث كانــت “تاوكــرات” رائــدة �ض

ي أغبــال، وبعــد أن شــدد عليهــا المســتعمر وأصبــح يطاردهــا شــدت رحالهــا 
ي قبائــل أيــت ســخمان �ض

تعيــش �ض
إىل تونفيــت لتواصــل الشــاعرة المقاومــة مــع رجــال “ايــت يحيــا”, وبحكــم هــذه العوامــل كلهــا أصبحــت تــزداد 
ي الســن، وبمــا أنــه كان ملمــا أكــرش بالفقــه، فقــد رحــل إىل زاويــة 

قــوة عبــاس لمســاعدي وشــجاعته مــع التقــدم �ض
أيــت اســحاق وبالضبــط إىل منطقــة “اعبيــد اللــه” مــن أجــل اتمــام حفــظ القــرآن، مصطحبــا معــه شــقيقتيه 
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وأمــه خــدوج، وبعــد أن تمكــن مــن الفقــه شــد رحالــه إىل منطقــة مــولي بوعــزا الواقعــة عــى بعــد 75 كلــم 
ــة  ــة شــيخ القبيل وج بنجل ض ــث ســيرت ــا بمســجدها، حي ــح إمام ــة خنيفــرة، ليصب ــة مــن مدين عــى الجهــة الغربي

ولكنــه لــم يخلــف معهــا.
ــة  ي قداس

ــة �ض ــة المتجلي ــاس، وخاص ــة الن ــجد لتوعي ي المس
ــة �ض ــه الفقهي ــاعدي حيات ــاس لمس ــتغل عب اس

”المناطــق المهــدأة”، وبــدأت تــراوده فكــرة إحيــاء المقاومــة  ي
ض �ض القــوات الفرنســية للفقهــاء والأوليــاء الصالحــ�ي

ي خمــدت بتطويــق القبائــل الأمازيغية المســتعصية 
ي منطقــة الأطلــس المتوســط الــىت

المســلحة بشــكل منظــم �ض
ــة، وبمــا أن المنطقــة  فيهي ــع الوســائل الرت ــا بجمي ــم تدجينه ي ت

ــىت ــل ال ــا محكمــا وإغــواء القبائ أمرهــا، تطويق
ي يســكنها 

ي المناطــق الــىت
ي حــط بهــا عبــاس رحالــه كانــت “مهــدأة” بعــد أن تحكمــت فرنســا بشــكل مطلــق �ض

الــىت
ي وانضمــام أبنائــه للمصالــح  الفرنســية، انتقــل بعــد ذلــك  المقاومــون وخاصــة بعــد مــوت موحــا أوحمــو أزا�ي
ي أحرضــان(،  ــد المحجــو�ب ــة أحرضــان )وال ــد المنطق ــب خــاص لقائ ــاس ليشــتغل منصــب كات ــاس إىل ولم عب
ت  وقــد ســئم عبــاس مــن العيــش معــه وشــد رحالــه مــرة أخــرى إىل مــولي بوعــزا ليتمــم عملــه النضــاىلي وكــرش
ــر  ــل وخاصــة الشــباب الأمازيغــي المتعطــش لتحري ــاء القبائ ض أبن ــ�ي ــن التنســيق ب ــن م ــه بعــد أن تمك تحركات
ي بيتــه، وبســبب إزعاجهــا 

ي تــزوره �ض
بــاده. إل أن زوجتــه لــم يرقهــا ذلــك، محتجــة عــى أفــواج الشــباب الــىت

ت والدهــا )شــيخ القبيلــة(، إل أن عبــاس نفــى أمــر هــذه  بهــذه الزيــارات واللقــاءات السياســية المتكــررة، أخــرب
ــه  ــرار خافات ــا، وتك ــم الهداي ــة لتقدي ــارات ودي ــرد زي ــا مج ا إياه ــرب ــيخ” معت ــام “الش ــية أم ــاءات السياس اللق
ي تهمــة أعتقــل عــى أثرهــا بالســجن الفرنــ�ي يالــدار 

الزوجيــة أدت بــه إىل توريطــه مــن طــرف شــيخ القبيلــة �ض
ض الذيــن ســجنتهم فرنســا  ض وخاصــة منهــم الريفيــ�ي ض الأمازيغيــ�ي البيضــاء، وهنــا التقــى بالعديــد مــن المناضلــ�ي
ض وتحركاتهــم بزعامــة محمــد بــن  ثبــات انتمائهــم للمقاومــة، وإىل الســجن كانــت تصلهــم أحــوال المقاومــ�ي لإ
ــدي  ورة التص ــرصض ــبث ب ــجناء، وتش ي الس

ــاس �ض ــث الحم ــد ب ــرة، وق ــد بالقاه ي المتواج ــا�ب ــم الخط ــد الكري عب
ي 

ل الــرودا�ض ض ي مــرض
فــراج عنــه ظــل مقيمــا بالــدار البيضــاء �ض للمســتعمر كيفمــا كانــت الظــروف، وبعــد أن تــم الإ

ض إىل أن استشــهد رفيقــه، وهنــاك  ، لكــن ظــل عــى اتصــال مبــارسش بالكثــري مــن المقاومــ�ي ي
إىل جانــب الزرقطــو�ض
تــزوج للمــرة الثانيــة

ي ليتلقــى بعــض التداريــب  وانتقــل بعــد ذلــك إىل القاهــرة، حيــث يتواجــد محمــد بــن عبــد الكريــم الخطــا�ب
ي عاشــها وتعيشــها بــاد شــمال افريقيــا، وظــل عــى اتصــال بزوجته 

وقــد تأثــر عبــاس لمســاعدي بالأحــداث الــىت
حيــث كتــب إليهــا العديــد مــن الرســائل.

ــعيد  ــرادة، س ــن ب ــي، حس ــه الصنهاج ــد الل ــب، عب ــور الخطي : الدكت ض ــ�ي ي المقاوم
ــا�ت ــع ب ــاس م ــق عب التح

ي بمدينــة تطــوان لتأســيس قيــادة 
ي والفــرا�ض

، صفــي الديــن احمــد، المذكــوري والمــد�ض ي
بونعيــات، الغــاىلي العــرا�ت

مكلفــة بالريــف والتنســيق مــع الجهــات الأخــرى وخاصــة عــى صعيــد جهــات شــمال افريقيــا…. وقــد تمكنــوا 
 ، ض عــى يــد بعــض الضبــاط الفاريــن مــن الجيــش الفرنــ�ي ي مراكــز لتدريــب المدنيــ�ي

ض �ض مــن تكويــن المقاومــ�ي
، العــارف  ي ي وضــع أسســها الأمــري عبــد الكريــم الخطــا�ب

ي المرحلــة الأوىل عــى حــرب العصابــات الــىت
معتمديــن �ض

ي بظــروف مائمــة لتنفيــذ هــذه العمليــات 
�ت ض جبــال الريــف الــرش لســهول وجبــال هــذه المنطقــة، ونظــرا لتمــري

ــورد  ي وســىي وب ض ــري ــول، ت ــث الجهنمــي أكن ــن المثل ــاك متخــذة م ــزت جــل التنظيمــات هن ــد ترك ــة، فق الري
اف عــى  رسش قواعــدا لهــا بزعامــة عبــد اللــه الصنهاجــي وعبــاس لمســاعدي اللذيــن تكلفــا باســتقبال الســاح والإ
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ض  توزيعــه عــى زعمــاء القبائــل الأمازيغيــة بشــكل منظــم، وقــد كان عبــاس منســقا يمتــاز بالخفــة والــذكاء بــ�ي
ي شــهادته مــن ضمــن 

قيــة، وقــد وضعــه عبــد اللــه الصنهاجــي �ض ي المنطقــة الشــمالية الرش
القيــادات المســلحة �ض

ي المنطقــة الشــمالية الذيــن هاجــروا مــن الجنــوب إىل تطــوان، كمــا يضعــه 
أعضــاء قيــادة المقاومــة الريــة �ض

ام  ض ي التسلســل القيــادي لمؤســ�ي جيــش التحريــر بالناظــور وبحكــم الــرت
ة  �ض ي المرتبــة الثانيــة بعــده مبــارسش

�ض
ــمال  ي ش

ــة �ض ــركات التحرري ض كل الح ــ�ي ــيق ب ــتطاع التنس ــد اس ــا، فق ــارك فيه ي ش
ــىت ــد ال ــة مدري ــاس باتفاقي عب

ض القيــادة التحرريــة الجزائريــة بزعامــة محمــد بوضيــاف وقيــادة  أفريقيــا، حيــث كانــت حركتــه أكــرش وقعــا بــ�ي
ي المغــرب فحســب، بــل عــى مســتوى 

ي �ض
�ت ي قيــادة الشــمال الــرش

ي ليــس �ض
الناظــور، ليصبــح المســؤول الثــا�ض

ــد  ــاد، فق ــر الب ــب تحري ــوي بواج ــه الق ــم إيمان ــا. وبحك ــا كله ــمال أفريقي ــاد ش ــى ب ــة ع ــادات التحرري القي
ــن  ــرة، وم ــى الأرض الطاه ــن ع ــع الغيوري ــات جمي ــن خدم ــتفادة م ــات لاس ــع الجه ي جمي

ــواب �ض ــرق الأب ط
ض  ي ترعــرع فيهــا، وبــدأت اتصالتــه مــع العديــد مــن المقاومــ�ي

جديــد اتجهــت أنظــاره اىل تلــك المنطقــة الــىت
ي الريــف والأطلــس، إل أن التواجــد المكثــف للجيــوش 

ض المقاومــة �ض ( قصــد التنســيق بــ�ي ض ض )الأطلســي�ي الفزازيــ�ي
ض مــن  ي جبــال الأطلــس جعلهــا متأخــرة شــيئا مــا، إضافــة إىل وقــوف العديــد مــن الزعمــاء السياســي�ي

الفرنســية �ض
قصــاء التــام لزعامتهــم، وبالتــاىلي فضــح  ســتقال ســدا منيعــا أمــام هــذا التنســيق الــذي رأوا فيــه الإ حــزب الإ
ــزال يحــاول الخــروج منهــا، ولكــون هــذا التنســيق ســتكون  ــة مــا ي ي أودت بالمغــرب إىل هاوي

ــىت سياســتهم ال
ي المعــارك البطوليــة ضــد 

ي يــد رجــال جيــش التحريــر الــذي أبلــوا البــاء الحســن �ض
زعامتــه بالدرجــة الأوىل �ض

ض لإخضــاع وتبعيــة الجيــوش التحريريــة لحــزب الســتقال، ول لأي حــزب ســياسي  منفــذي الحمايــة والرافضــ�ي
ــإىل حــدود  ــت….، ف ــورد، إيمــوزار مرموشــة، تافوغال ــري ب ــث كب ي إىل مثل ــذا توســع المجــال الحــر�ب آخــر. وهك

. ي
�ت ي منطقــة فــزاز مــن التنســيق بالريــف وخاصــة منــه الــرش

أكتوبــر 1955 تمكنــت القبائــل الأمازيغيــة �ض
ض عــن  واعتــرب عبــاس الرجــل المســؤول عــن هــذا التنســيق المحكــم، وتمكــن مــن معرفــة نوايــا العروبيــ�ي
ض  ي صفــوف المواطن�ي

ي زرعوهــا �ض
دعــاءات الكاذبــة الــىت شــاعات والإ طريــق الحتــكاك بهــم ميدانيــا انطاقــا مــن الإ

ض بذلــك المســاجد والزوايــا، بحيــث ل تخلــو خطبــة مــا مــن التمجيــد بحزبهــم “الســتقال” إىل حــد  مســتغل�ي
زرع خرافــة مفادهــا أن الحــزب هــو حــزب يجــب تقديســه عــن طريــق أداء القســم بعــدم التخــىي عنــه كيفمــا 

كانــت الظــروف.
ــأ مــن خــال الأحــداث ذاتهــا،  ــه كان يتنب ــة الذاكــرة والمطامــح، إذ أن ــاس لمســاعدي شــخصية قوي إن عب
لمســتقبل المغــرب، إذ ســبق لــه أن عــرب عــن خطــورة الحســن اليــوسي عــى مســتقبل المغــرب ورسعــان مــا 
ــد  ــن عب ــة، كمــا فقــدت محمــد ب ــا الســاحة المغاربي ــاس لمســاعدي فقدته ــل عب ــه. شــخصية مث تحقــق نبؤت
ــا  ــر دول شــمال أفريقي ض تحري ي مســاندة الكفــاح المســلح إىل حــ�ي

ــة �ض ــه القوي ، نظــرا لمبادئ ي ــم الخطــا�ب الكري
ي هاويــة منــذ بدايــة 

ي رمــت بالمغــرب �ض
ض الــىت كلهــا، واعتــرب مــن الأوائــل الذيــن شــعروا بمخططــات الســتقالي�ي

الســتقال الصــوري.
وبعــد اغتيالــه انهــار جيــش التحريــر، كمــا أن موقفــه مــن الأحــزاب السياســية كان واضحــا، بحيــث عــرب 
ــا السياســية لبلــد اســمه المغــرب. كان ذا شــخصية كاريزميــة  أكــرش مــن مــرة عــن عــدم صاحيــة هــذه الخاي
ي 

ي أوســاط المجتمــع الأمازيغــي الــذي فضــل تحريــر البــاد عــوض توقيــع وثيقــة المطالبــة بالســتقال، الــىت
�ض

ي موقــف ضعــف.
ض �ض تجعــل التحرريــ�ي

اير 2002 *  العالم الأمازيغي عدد 16 ف�ب
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ي حوار مع المرحوم المقاوم بن حمو ن بوعزا أزا�ي

، عــم مؤلــف الكتــاب، ولــد عــام 1920 ببلــدة بولمــو قبيلــة أيــت  ي هــو بنحمــو باجــي الملقــب ببنحمــو أزا�ي
ي 

ي ريعــان شــبابه، تــم ترحيلــه ليشــارك �ض
ســعديان، أيــت عمــو عيــ�، خنيفــرة، تــم تجنيــده إجباريــا وهــو �ض

الحــرب الهنــد الصينيــة والحــرب العالميــة الثانيــة. وفقــدت العائلــة أخبــاره لأكــرش مــن عقــد مــن الزمــن، حــىت 
اعتقــدت أنــه قتــل هنــاك، وبمجــرد إعادتــه إىل جبــال الريــف، هــرب مــن الجيــش الفرنــ�ي لينضــم إىل جيــش 
ي آخــر حياتــه ببولمــو إىل 

ض مــن الشــهيد عبــاس لمســاعدي، واســتقر �ض ، وأصبــح أحــد المقربــ�ي ي التحريــر المغــر�ب
ي ن ثقــا ببولمــو. ض أن وافتــه المنيــة عــام 2007، حيــث وري جثمانــه بتــري

ي جعلتكــم 
ي هــذا اللقــاء الــذي يجمعنــا بشــخصكم، نــود لــو تقربوننــا مــن الظــروف الــىت

نرحــب بكــم �ف
نضمــام إىل أبنــاء جيــش التحرير؟ تتخلــون عــن الخدمــة العســكرية الفرنســية والإ

ي 
أول، أرحــب بهــذا العمــل الجبــار الــذب طرحتــه جريدتكــم عــى الســاحة المغربيــة، وبالمجهــودات الــىت

تقــوم بهــا مــن أجــل إســماع صــوت الأمازيــغ.

ــم  ــم نكــن نعل ــذاك، ل ــا ودول أخــرى ســاندتها آن ــب فرنســا ضــد ألماني ــا إىل جان ــا حرب ــا، لقــد خضن ثاني
أنهــا ســتنتهي أو ســنعود إىل بادنــا. عــى الرغــم مــن ذلــك عدنــا، ولكــن اعتقدنــا أن فرنســا ســتتفهم أمورنــا 
ي موقــف محــرج أل وهــو مســاعدتها عــى قمــع أهلنــا المتمرديــن عليهــا، لقــد عجلــت برحيلهــا 

دون أن تضعنــا �ض
عندمــا أقدمــت عــى هــذا العمــل الشــنيع، وجعلــت منــا أداة للضغــط عــى الثــوار خاصــة وأن الجبــال صعبــة 
ــة المحكمــة، وتطــورت لديهــم الحــرب إىل  ــوا منهــا قلعــة لهجوماتهــم العصابي ــال، والمجاهــدون جعل المن
ي المتواجــد بالقاهــرة  ــم الخطــا�ب ــد الكري ــن عب ــادة محمــد ب ــر بقي ــش التحري ــة إســمها جي ــة قوي تشــكيل كتل
ي جميــع بلــدان المغــرب 

عــى رأس لجنــة تحريــر شــمال إفريقيــا، لقــد صعــب عــى فرنســا محاربــة الثــوار �ض
الكبــري عــى الخصــوص، وأن الحركــة التحريريــة بهــذه المنطقــة اتســمت بالتنظيــم المســلح القــوي. عــى أي، 
ي “شــاف كبانيــا” بجبــل اقشــار بنواحــي الناظــور، وكنــت دائمــا أســاعد المجاهديــن 

عــدت إىل المغــرب ومهمــىت
ويدهــم بالمعلومــات الكافيــة عــن الهجمــات الفرنســية المرتقبــة عــى المنطقــة. ض برت

الســيد الحــاج، كيــف تمكنتــم مــن التعــرف عــ� زعيــم جيــش التحريــر عبــاس لمســاعدي؟ ومــا هــي 
ي بدايــة التحاقكــم بالمجاهديــن؟

ي وضعتموهــا �ف
الحتياطــات الــىت

ي عــن طريــق إرســال  ي اللقــاء �ب
ي عبــاس لمســاعدي الــذي أبــدى رغبتــه �ض ي ظــل هــذه الظــروف وصــل خــرب

�ض
باغــي بهــذه الرغبــة، حيــث كنــت اعمــل تحــت إمــرة قبطــان فرنــ�ي “Surna” أكــن  ض معــه لإ بعــض العاملــ�ي
لــه الكراهيــة، مــرت الأيــام حيــث ذهبــت إىل الســعيدية لأبقــى هنــاك لبعــض الوقــت، فدخــل عــىي “رقــاص” 
ــرة الأوىل  ــاك للم ــه هن ــت ب ــل التقي ــة” وبالفع ــر “ملوي ــب نه ــي بجان ــه مع ي بلقائ

ــىض ــاعدي وأبلغ ــاس لمس عب



يوميات مقاومة مغتالة                                                                                  اإعداد: �سعيد باجي 

37

ي يعتمــدون عليهــا، 
ح ىلي الطريقــة الــىت ي الدفــاع عــن البــاد بحيــث رسش

ي بالأمازيغيــة، وكان متحمســا �ض
فخاطبــىض

 ، ض ي العمــل لمفــردي مــع المدنيــ�ي
ي ل أرغــب �ض

، لأ�ض ي
ي العامــل تحــت إمــر�ت ي بالعســكر المغــر�ب

وقــد وعدتــه أن أ�ت
ة وتجربــة مــن العســكر العــارف بــأرسار المســتعمر، فضحــك عبــاس… وأشــار إىل أصدقائــه  لأنهــم أقــل خــرب
وريــة، ومــرت الأيــام عــى هــذا اللقــاء الــذي كان بالنســبة ىلي تاريخيــا ومنعطفــا  بــأن فكــرة هــروب العســكر رصض
ض منــه رســالته  ض ألمــو” حاملــ�ي ي منطقــة “عــ�ي

ي مــرة رجالــه وأنــا �ض
ي العســكرية والشــبابية. وذات يــوم جــاء�ض

ي حيــا�ت
�ض

ي 
يقــول فيهــا أنــه آن الأوان للقيــام بالعمليــة، وقــد رتبــت كل أمــوري وحاولــت التآمــر مــع بعــض الأصدقــاء و�ض

ض والذيــن ل يمكــن لهــم أن يفصحــوا عــن نوايانــا أبــدا، ووضعــت جانبــا كل  الجيــش، وخاصــة الأنــاس المهمــ�ي
ي الشــك فيهــم لأختــار مــن بينهــم، جنــودا ل يعرفــون معــىض للخــوف ول للعيــاء والذيــن ســيكرون 

مــن يــراود�ض
ــود  ــاح الجن ــع س ــن جم ــت م ــد تمكن ، لق ــاىلي ــت كالت ــة كان ــة. والخط ي المنطق

ــات فرنســا �ض ــا بعــد طموح فيم
ي الحراســة وكنــت عازمــا عــى قتــل القبطــان، إل انــه بعــد منتصــف 

ي �ض
واحتفظــت فقــط بثــاث رجــال أصدقــا�أ

، ووضعنــا كل الســاح  أ الــذي ســهل المأموريــة أكــرش الليــل أصيــب بمــرض نقــل عــى إثــره إىل المستشــفى الــ�ش
ي 

ي بمــا فيهــم مخــز�ض
ض طريقــي أو يفشــل خطــىت المتواجــد فــوق البهائــم، وقيــدت كل مــن حــاول أن يعــرت

 Mortingo ــد ي الي
ــت معــي �ض ــة، وحمل ي حــارس الغاب

ــت مــن قبضــىت ض ألمــو” بعــد أن افل “بوســط poste عــ�ي
ي المناطــق الريفيــة الصعبــة 

عازمــا عــى قتــل مــن ســيقف أمامــي، وأنــا عــى أهبــة اللتحــاق بالمجاهديــن �ض
ــا ليــا حــىت وصلنــا إىل منطقــة  المنــال، إل أن الظــروف كانــت عــى أحســن مــا يــرام وتفادينــا الدمــاء، ورسن
ي إىل عبــاس لمســاعدي الــذي أرســل إلينــا الأمتعــة وبعــض 

ي خطــىت
الــت( ليصــل خــرب نجاحــي �ض ض ورطــاس )ترض

ي وســىي ومــن بنهــم الإخــوان  ض ي المجاهديــن بتــري
ــا أن نلتحــق ببــا�ت الأكل لأن الجبــال مكســوة بالثلــوج، وأمرن

، عبــد الســام وعبــد العزيــز أخلــو…. وهــم جميعــا مــن  الغابــوش وعــال، مســعود بوقــا، الطيــب الرحــاىلي
ي الهجــوم، 

حــون الطريقــة المعتمــدة �ض قــادة جيــش التحريــر بزعامــة عبــاس لمســاعدي، وبــدأ الإخــوان يرش
ــود ل يمتلكــون  ــف أحــارب مــع جن ــن اعــرف كي ــم أك ــرون عــى الأســلحة ول ض يتوف ــ�ي خاصــة وأن جــل المدني
ي المجاهديــن، لــم أر أناســا مثلهــم أبــدا يتحدثــون بالريفيــة، بقيــت هــذه 

كلهــم الســاح، لقــد زرع الحمــاس �ض
. ي

ي ذاكــر�ت
اللحظــة منقوشــة �ض

ــم،  ــر اســمه يبعــد عــن الناظــور بحــواىلي 50 كل ــم أتذك ــل ل ــا جميعــا إىل موقــع آخــر عــى قمــة جب رحلن
ي رفضــت 

ح القــادة الهجــوم المبــارسش عــى المعســكر الفرنــ�ي المتواجــد تحــت ذلــك الجبــل، إل أنــىض واقــرت
ــوم  ــى الهج ــاد ع ــول” لاعتم ــق “اكن ــلك طري ي لنس

ــا�أ ــع أصدق ــردت م ــث انف ــوم حي ــن الهج ــوع م ــذا الن ه
ــا  ــث كن ــا مــن الســتاء عــى مجموعــة مــن الأســلحة، حي ــاه بســهولة وتمكن الخلفــي المباغــث، وفعــا نفذن
ض فقــد اعتمــدوا  ــا أيــة ضحيــة، أمــا المدنيــ�ي نعــرف كيــف نتفــادى هجــوم الأســلحة الثقيلــة ولــم تســقط من
عــى الهجــوم المبــارسش انطاقــا مــن قمــة الجبــل المذكــور حيــت كانــت الأســلحة الثقيلــة الفرنســية تقصفهــم، 
ض عــوض الســتفادة مــن  ســعاف مــع ممرضــ�ي فمــات منهــم الكثــري وارتكبــوا أكــرب خطــأ حينمــا احرقــوا ســيارة لاإ
ض اســبانيا وفرنســا للقيــام بهــذه العمليــات، علمــا بــأن الظــروف  خدماتهــا وقــد اســتغلنا العــداء المســتمر بــ�ي

المناخيــة اتســمت بالقســاوة عــى قمــم هــذه الجبــال، وقــد مــات الكثــري بسســب الثلــج البــارد.
ي كتلــة واحــدة وخاصــة حينمــا ازداد عــدد الجيــوش 

ي نفوســنا، حيــث انســجمنا جميعــا �ض
لقــد أثــر هــذا �ض

ورة النضمــام إىل جيــش التحريــر الباســل، وقــد انقســمت بعــد  الفــارة مــن الخنــادق الفرنســية المؤمنــة بــرصض
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ذلــك هــذه الكتلــة إىل كتيــات أو فــرق تتحــرك بشــكل منظــم عــى قمــم الجبــال الوعــرة.

ي كتلة جيش التحرير؟ وكيف كانت عالقاتكم مع عباس لمساعدي؟
إىل أي حد انسجمتم �ف

ى مــن محمــد بــن عبــد الكريــم  كل هــذه الحــركات كانــت بزعامــة عبــاس لمســاعدي، وبالطبــع بقيــادة كــرب
ــد عــرب هــذا الرجــل عــن  ــن القاهــرة، لق ــا رســائل ومناشــري حماســية م ــا يوجــه إلين ــا م ــذي غالب ي ال الخطــا�ب
ي 

ي دول شــمال إفريقيــا، لقــد كانــت المــدة الــىت
إخاصــه لوطنــه ليــس للمغــرب فحســب، بــل دافــع عــن بــا�ت

ــة  ــة والمعنوي ي ــة والبرش ة الخســائر المادي ــا اتســمت بكــرش ة لكنه ــة قصــري ــا هــذه الحــروب الدامي ــا فيه خضن
غــراء والســتهواء  ي القــرى والمــدن لأن سياســة الإ

وبالرغــم مــن التهديــد الــذي يتعــرض لــه الســكان العاجزيــن �ض
ي نهجهــا القــادة الفرنســيون قوبلــت بالرفــض والعــداء. عــى أي نعــود إىل موضوعنــا، أل وهــو الحديــث 

الــىت
ي الجلســات الحميميــة، نتنــاول فيهــا الشــاي، 

ي �ض
عــن الشــخصية العماقــة عبــاس لمســاعدي، والــذي جالســىض

( والمهــم توالــت الهجومــات، ولــم  ي
ي )الزيــا�ض ي بــأزا�ي

وحــك ىلي ذكرياتــه الطفوليــة مــع أبنــاء زيــان، وكان يناديــىض
ي هــذا الصــدد ذات يــوم كنــا ببــاب 

أكــن أنفــذ أمــر أي أحــد ســوى أمــره رحمــه اللــه – إشــارة إىل عبــاس – و�ض
ويديــر فجــاء إلينــا رجــل لــم يســبق ىلي أن رأيتــه، وطلبــت مــن رجــاىلي أن يضعــوه تحــت الحراســة حــىت نتمكــن 

مــن معرفــة هويتــه، فتقدمــت إليــه وســألته، مــن أنــت؟
؟ ي

أجاب أنا الخطيب ومجاهد معكم، أل تعرفونىض
قلــت، ل أعــرف ســوى عبــاس، فــأي دليــل لــك عــى انتمائــك لمجاهــدي الريــف؟ لقــد كان حامــا لرســالة 
ــا بالمناســبة عــى المتيــازات  ي حملــت إلينــا خــرب عــودة محمــد الخامــس إىل أرض الوطــن، هنأن

عبــاس، الــىت
ي 

ي حصلنــا عليهــا، خاصــة وأننــا قــد اســتولينا قبــل ذلــك عــى مجموعــة مــن القواعــد العســكرية الفرنســية �ض
الــىت

نــا بأوضــاع المغــرب كلــه، كمــا طلــب منــا الكفــاح المســتمر حــىت تتحــرر بادنــا شــمال إفريقيــا.  المنطقــة، وأخرب
ي الهجــوم عــى القاعــدة الفرنســية 

ومــرت الأيــام عــى ذلــك وفجــأة جــاءت ىلي رســالة مــن عبــاس يطلــب مــىض
ض الصفــوف، وبرعــة فائقــة نفذنــا الهجــوم وتمكننــا مــن  المتواجــدة “بتيناســت” ونحــن نتواجــد بمنطقــة بــ�ي
اجــع إىل الــوراء، وذات ليلــة هجمنــا عــى القاعــدة لكــن  الســتياء عــى بعــض الأســلحة، لكــن أرغمنــا عــى الرت
مــن جهــة معاكســة، وإثــر هــذا الهجــوم مــات مــن جيــش التحريــر أكــرش مــن 10 جنــود، ومــن بينهــم أعــز 
ي انتمــي إليهــا )قبيلــة مــن قبائــل إزايــان(، وكان 

صديــق ىلي وهــو عبــد الســام مــن قبيلــة أيــت عمــو عيــ� الــىت
ــن اســتنطاق  ــا م ــث تمكن ــة للتجســس، بحي ي نفــ�ي واكتشــفت أول حال

ــق �ض ــر عمي ــق أث لمــوت هــذا الصدي
نــا أن قبطــان القاعــدة وصلــه خــرب هجومنــا منــذ  أحــد المغاربــة المتنظمــون لصفــوف الجيــش الفرنــ�ي ليخرب
ي آخــر، ولكــن لــم نســتوىلي عــى القاعــدة وتراجعنــا مــرة أخــرى،  صبــاح ذلــك اليــوم عــن طريــق رجــل مغــر�ب
ض إىل داخــل المعســكر  وعنــد مطلــع الفجــر تمكننــا مــن خــال الهجــوم الكاســح بعــد أن تســللت مــع جنديــ�ي
ــوف  ي صف

ــى �ض ــدد القت ــكان ع ــاحة، ف ــود إىل الس ــل الجن ــث دخ ــدة، حي ــي للقاع ــاب الأمام ي الب
ــم �ض والتحك

ي فيــه عبــاس لمســاعدي 
ي الصبــاح وأنــا أتذكــر هــذا اليــوم، إنــه يــوم الثاثــاء جــاء�ض

ض 125 جنديــا، و�ض الفرنســي�ي
فقــال ىلي بالأمازيغيــة، هــل كنــت تتوفــر عــى القرطــاس الــذي اســتطعت بــه أن تهاجــم الليلــة بأكملهــا؟

ــد المــوت أو يخــرج هــذا الفرنــ�ي مــن  ــا أري ــا أحــس بغضــب شــديد جــراء مقتــل صديقــي: أن قلــت وأن
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ع  ض بــادي، أمــا أنتــم فالبســوا أحســن لبــاس وتمتعــوا – إشــارة إىل الجلبــاب المزركــش الــذي كان يرتديــه- فانــرت
الجلبــاب عــن جســده ومزقــه بجنــون، لــم يســبق ىلي أن عرفتــه عــى هــذه الحالــة النفســية وأحسســت بالخطــأ 

فيمــا قلتــه فاعتــذرت لــه، ومررنــا عــى الجثــث لنعــد المــو�ت والجرحــى.
ة أولد حــدو، ودعتــه لمــا قــال ىلي بــأن الجهــاد لــم ينتــه بعــد،  ي نقــل المــو�ت إىل مقــرب

وســاعدنا شــخصيا �ض
ي رجــل ل أعرفــه ول أضــع فيــه الثقــة يأمرنــا بوضــع 

ومــرت الأيــام عــى هجوماتنــا المتتاليــة، وكل يــوم يأتيــىض
الســاح والرحيــل إىل منطقــة “بــاب الريــح” يقــول إنــه مبعــوث عبــاس لمســاعدي، واكتشــفت أنــه ل عاقــة 
ض أن هــذه المنطقــة المقصــودة تتواجــد  ي حــ�ي

ــة كلمــة رس عــن الزعيــم �ض ــا أي ــم يعطين ــه ل ــاس، لكون ــه بعب ل
ض ولــم يعــد يأتينــا ل الأكل ول القرطــاس، فأرســلت  فيهــا القــوات الفرنســية، ومــر عــى ذلــك أكــرش مــن أســبوع�ي
ض المقاومــة المســلحة والجيــوش  نــا أن الهدنــة ســادت بــ�ي رجــا مــن المجاهديــن ليتفقــد الأمــور، فرجــع يخرب

اف فرنســا باســتقال المغــرب. الفرنســية بموجــب اعــرت

ع� ذكر الهدنة مع فرنسا، هل يمكن أن توضحوا لنا موقفكم من هذه الهدنة؟

ــا نصــادق بالإجمــاع عــى  ــا، ممــا جعلن ــا انســحاب القــوات الفرنســية مــن قاعــدة مجــاورة لن لقــد لحظن
ــة  ، وانقطعــت الصل نــو�ي : عــزوز الرب ي

ــد المخــز�ض ي اســتقبلنا فيهــا القائ
ــىت ــاب الريــح وال اللتحــاق بمنطقــة ب

( باللتحــاق بالكثــري  نــو�ي ــد المذكــور )عــزوز الرب ــا القائ ــة، ولقــد ألــح علين ي هــذه الآون
ض عبــاس �ض ي وبــ�ي

بيــىض
مــن رجــالت جيــش التحريــر بنواحــي تــازة، امتثــال لأوامــر جالــة الملــك محمــد الخامــس، وقــد تــا علينــا 
ي وجههــا جالتــه إىل رجــال جيــش التحريــر والمقاومــة المســلحة يدعوهــم فيهــا إىل 

مقتطفــات مــن الكلمــة الــىت
ي المجاهديــن بجبــال الأطلــس، وبعــد ذلــك اســتقبلنا جالتــه 

وضــع الســاح، وتمكنــا فعــا مــن اللتحــاق ببــا�ت
نضمــام إىل القــوات  ض جبــال الأطلــس المتوســط وأمضينــا وثيقــة تســمح لنــا بالإ بمنطقــة أجديــر المتواجــدة بــ�ي

المســلحة الملكيــة.
ض بذلــك  ض محققــ�ي ي انقطعــت الصلــة بيننــا وبينهــا لمــدة ســني�ي

لقــد عدنــا بفرحــة عارمــة إىل عائاتنــا والــىت
نــا الأعمــال والخدمــات العســكرية بالداخــل وجدنــا أنفســنا كأننــا لــم نفعــل  النتصــار، لكــن بمجــرد مــا بارسش
 ، ض ي المدعويــن بالوطني�ي

شــيئا، لقــد خــرج المســتعمر الفرنــ�ي وعوضــه مســتعمر مــن النــوع الآخــر والمتجــىي �ض
ض بالمبــادئ الوطنيــة القويــة  وبــدأ الخونــة يتبجحــون ببطولتهــم، وســيق كل المجاهديــن الأحــرار والمتشــبث�ي
ــى أن  ــاوة ع ــتقال، ع ــزب الس ــتبد، ح ــزب المس ــلح للح ــاح المس ــادة الجن ــت قي ــب تح ــجون التعذي إىل س
ي الواقــع 

هــا الســتقاليون خيانــة للوطــن لكنهــا �ض ي المنطقــة لأســباب اعترب
ض الأقويــاء لزالــوا �ض جــل المقاومــ�ي

ــاء  ــاذا وقــع زعم ، والســؤال فعــا يطــرح نفســه، لم ي
ســبا�ض ــد المســتعمر الإ ي ي

ــت �ض ــف لزال ــة، أن الري معقول
ي منطقــة الريــف والأقاليــم الصحراويــة؟.

تهــا �ض حــزب الســتقال وثيقــة الســتقال مــع فرنســا وليــس مــع نظري
ي محتلــة اليــوم- إشــارة إىل ســبتة 

إنــه الســبب الرئيــ�ي الــذي جعــل المناطــق الخاضعــة للنفــوذ الســبا�ض
ــلحة  ــوات المس ــش )الق ــن الجي ــتعملنا نح ــد اس ــع، لق ــر الواق ــام الأم ــنا أم ــا أنفس ــى أي وجدن ــة- ع ومليلي

ــل. ي الدخ
ــع �ض ــة الوض ــة( أداة لتهدئ الملكي

هل اتصلتم أو حاولتم التصال مرة أخرى بعباس لمساعدي؟ وكيف كان موقفه؟
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ــة  ي نواحــي مدين
ــر- �ض ــش التحري ــاء –رجــال جي ــن الأصدق ــري م ي الداخــل، وجــدت الكث

ــة الوضــع �ض لتهدئ
ــة  ي الآون

ــائد �ض ــاف الس ــذا الخ ي به
�ض ــرب ــذي اخ ــاعدي، ال ــاس لمس ــع عب ي م

ــال�ت ــددت اتص ــم تج ــب، ث الحاج
ــا  ــر علين ــل والتآم ــا بالقت ــرب يهددون ــم الع ــال ىلي “هاه ــا ق ــون عندم ــتقاليون العروبي ــدره الس ة مص ــري الأخ
ي الســيادة المطلقــة والنفــراد بالحكومــة ويســمون أنفســهم 

نحــن رجــال جيــش التحريــر الأمازيــغ، ويرغبــون �ض
ــا  ــة، وم ــؤون الدول ي ش

ــل �ض ــا أن ل نتدخ ــش علين ــرد جي ــن مج ــك، ونح ي ذل
ــق �ض ــم الح ــن له ض الذي ــ�ي بالوطني

ي حزبهــم المســتبد وطاعــة أوامــر زعمائهــم، لقــد وقعــوا وثيقــة الســتقال 
علينــا ســوى طاعتهــم والنخــراط �ض

مؤامــرة منهــم مــع فرنســا دون أن يفتحــوا أمامنــا المجــال لتحريــر الجزائــر الشــقيقة، ومنــذ ذلــك اليــوم لــم 
تتــح ىلي فرصــة اللقــاء بعبــاس لمســاعدي، بــل ولــم تمــر أيــام قائــل حــىت جــاء خــرب اغتيالــه مــن طــرف حجــاج 
ي الطريــق تــم قتلــه، كان ذلــك يــوم 

)رجــل مــن جيــش التحريــر( الــذي خــا بــه إىل تاونــات مــن مدينــة فــاس و�ض
ض بزعامــة المهــدي بــن بركــة. لقــد تأثــرت  27 يونيــو 1956، وشــاع خــرب اغتيــال عبــاس مــن طــرف الســتقالي�ي
ــا ســميته “عبــاس”  ي إبن

ــة حينمــا أنجبــت ىلي زوجــىت ــا لهــا مــن صدفــة عجيب ا لهــذا الحــدث الفضيــع، وي ــري كث
ي الأمــري الحســن والحســن اليــوسي أن 

ي بالشــهيد، وبعــد ذلــك طلــب مــىض
ي كانــت تجمعــىض

تكريمــا للصداقــة الــىت
ض لعيــد الأضحــى إىل أم وزوجــة عبــاس لمســاعدي -المرحــوم- الــذي خلــف ابنــا يتيمــا، وبمجــرد  أخــذ كبشــ�ي
أ قــد انقلــب عــى رأســه، ولمــا وصلــت إىل الــدار البيضــاء  ي الحاجــب وجــدت كل سش

ي إىل مقــر العمــل �ض
عــود�ت

ي 
ي بعبــاس، وســبب تســميىت

ي تربطــىض
لأعــرف مــا الأمــر، تــم اعتقــاىلي وبــدأ التحقيــق معــي عــى العاقــة الــىت

فــراج  ي الســجن مــدة 22 يومــا، حــىت جــاء الحســن اليــوسي وتــم الإ
لمولــودي بإســم المرحــوم، لقــد وضعــت �ض

ي وبعــد ذلــك تــم إبعــادي إىل الأقاليــم الصحراويــة كجنــدي عــاد، وشــهد الكثــري بعــد الغتيــال إهانــات 
عــىض

واعتقــالت بســبب العــداء المبــارسش الــذي كانــوا يواجهنــا بــه الحــزب الســتقاىلي وعنــارصه.

أل تعرفون من هو المسؤول الأول عن اغتيال عباس لمساعدي؟

ــن  ي م
ــود�ت ــد ع ــذا بع ــمعت ه ــد س ــال، لق ــذا الغتي ــة وراء ه ــن برك ــدي ب ــة أن المه ــت رائج ــار كان الأخب

ــجن. الس

قلتم بأنكم سجنتم بعد تسميتكم للمولود بعباس من كان وراء سجنكم؟

ســجنت )اعتقلــت( مــن طــرف أنــاس يحملــون الــزي العســكري لكــن رجــال المباحــث كانــوا أشــخاصا بــدون 
زي، لــم أتعــرف عليهــم آنــذاك، ولكــن علمــت فيمــا بعــد أنهــم ينتمــون لحــزب الســتقال. 

شــكالية اتضحــت مــن خــال العتقــال الــذي قــام بــه الســتقاليون  مــن جهــة، يبــدو مــن كامكــم أن الإ
ض الحركــة الشــعبية  ي دارت بــ�ي

ي حــق شــخصكم، ومــن جهــة أخــرى، مــا هــو موقعكــم مــن الرصاعــات الــىت
�ض

وحــزب الســتقال؟
اتضــح أنــه قبــل أن يبــدأ رواد الحركــة الشــعبية بمناوراتهــم بدعــم مــن الســلطة المخزنيــة كانــت هنــاك 
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أســباب موضوعيــة خلفهــا حــزب الســتقال داخــل أبنــاء المقاومــة وجيــش التحريــر، وعــى أي هــذه لعبــة مــن 
ي فرصــة أخــرى للتحــدث عنهــا.

نــوع آخــر، ربمــا ســتأ�ت

ة كلمة أخ�ي

ض وأعضــاء جيــش التحريــر، ومــا أطلبــه مــن  إن مــوت عبــاس لمســاعدي كان موتــا لجميــع المقاومــ�ي
ض هــو إعــادة العتبــار لجيــش التحريــر ورجــال المقاومــة المســلحة الذيــن ضحــوا بالغــاىلي والنفيــس  المســؤول�ي

جاع بلدهــم. مــن أجــل اســرت
اير 2002 * العالم الأمازيغي عدد 16 ف�ب
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يس تكشف المسكوت عنه لكس�ب

ي عددهــا 2922 
يس” �ض ــة “ليكســرب ي مجل

ــا أن اضطلعــت عــى مضمــون الســت صفحــات، المنشــورة  �ض م
ي والمؤرخ للسياســة التشيكوســلوفاكية 

ي كشــف مــن خالهــا الصحــا�ض
ض 5 و 11 يوليــوز 2007، والــىت الصــادر مــا بــ�ي

كــة، كان يعمــل جاسوســا لصالــح  ض 1948 و1968، “بيــرت زيديــك”، أن المهــدي بنرب فريقيــة مــا بــ�ي ي القــارة الإ
�ض

ســتخبارات التشــيكية. الإ
مــا أن اضطلعــت عــى ذلــك، حــىت توجهــت برعــة إىل حيــث أضــع أرشــيفي الخــاص، المتعلــق بموضــوع 
، عبــاس لمســاعدي، لأعيــد قــراءة مــا  ي ي حــدث اغتيــال زعيــم جيــش التحريــر المغــر�ب

كــة �ض تــورط المهــدي بنرب
ي انهالــت عــىي أيــادي عقليــات 

ت اللحظــة، الــىت ي الموضــوع ذاتــه، وبقــدر مــا اســتحرصض
قــد ســبق وأن كتبتــه �ض

نســان ومنتــدى  ب، أثنــاء النــدوة المنظمــة مــن قبــل كل مــن الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإ متحجــرة، بالــرصض
ــا أتذكــر أيضــا المشــادات الكاميــة  نصــاف، مســاء يــوم 22 دجنــرب 2001 بمدينــة خنيفــرة، وأن الحقيقــة والإ
ــون  ــدو أن يك ــهيدا، ل يع ــمه، ش ــون باس ــن يهتف ــون م ت إىل ك ــذ، أرسش ــدث، حينئ ــذا الح ــت ه ي صاحب

ــىت ال
ي إىل جريمــة 

، وهــي لحظــة تشــنج أعصــاب، كادت أن تفــىض ي
�ت ســوى قاتــا ومجرمــا وعميــا للمعســكر الــرش

ــاس  ــال عب ي موضــوع اغتي
ــة، �ض ــد النقــاش، بجدي ــد والمجــات تعي ي جعلــت الجرائ

ــىت ــل. وهــي المســألة ال قت
ي 

لمســاعدي، ونتجــت عنهــا ردود مــا زالــت تداعياتهــا مســتمرة إىل وقتنــا الراهــن. وكنــت بــدوري ســاهمت، �ض
ت عــى  ي أرشــيفي الخــاص، عــرش

ي تناولــت الموضــوع ذاتــه. قلــت، لمــا بحثــت �ض
مختلــف النقاشــات الــردود الــىت

ي المنشــورة بجريــدة الأيــام، عــدد 
ض قرأنــا، مقالــىت ي عــدة جرائــد ومجــات، ولــ�أ

تهــا �ض مقــالت، ســبق وأن نرش
ــة  ــتوقفتنا، المعلوم ــور-، لس ــال المذك ــورة للمق ــر ص ــر -2003 ينظ اي ــر و 5 فرب ض 30 يناي ــ�ي ــا ب ــادر م 71، الص
كــة بدايــة  زها بالخــط العريــض، فلنقــرأ إذن: “… أمــا فيمــا يخــص اعتقــال المهــدي بن�ب ي ســنرب

ذاتهــا، والــىت
ــن،  ــوزة الوط ــن ح ــع ع ــه كان يداف ــس لكون ــه، لي ــية اعتقلت ــة الفرنس ــة العام قام ــإن الإ ــينيات، ف الخمس
كــة،  ...”، ولنــا عــودة لتفاصيــل وأصــول جاسوســية/عمالة المهــدي بنرب ي

�ت بــل لأنــه كان عميــال للمعســكر الــ�ش
ومدلــول “الخائــن” الــذي كان ينعتــه بــه الشــهيد عبــاس لمســاعدي.

ي أحرضان وعبد الرحيم الورديغي يشوهان الحقيقة المحجو�ب

ي أحرضــان )عــدد 67( ورد الســيد عبــد الورديغــي  ي حــوار مــع الســيد المحجــو�ب
أثــارت جريــدة الأيــام، �ض

ــت  ض تم ــهادت�ي ــرا لأن كا الش ــرب. ونظ ــتقبل المغ ــاء رصح مس ي بن
ــة �ض ــد مهم ــة ج ــة تاريخي ــدد 68(، قضي )ع

ض  مصارعتهمــا بطريقــة مرغــوب فيهــا، وتــم حــذف مجموعــة مــن النقــط الجوهريــة منهــا، رغبــة مــن الطرفــ�ي
ــات  ــام والمؤسس ــل النظ ــل كاه ي تثق

ــىت ــائكة، ال ــات الش ــذه الملف ــل ه ارة مث ــاد رسش ــاش وإخم ــل النق ي تحوي
�ض

السياســية.
، تتغذيــان عــى أنقــاض مثل هــذه الملفــات التاريخية،  ض ض مصلحتــ�ي إن الحــوار والــرد، همــا بمثابــة رصاع بــ�ي
ــه  ي القــول إن الــرصاع ذات

ــغ �ض ــن ابال نســانية. فل وتســعى كل واحــدة منهمــا إىل التهــرب مــن جرائمهــا ضــد الإ
متيــازات الجديدة/القديمــة. ي غطــار التســابق نحــو المصالــح والإ

ي �ض
ينــدرج �ض



يوميات مقاومة مغتالة                                                                                  اإعداد: �سعيد باجي 

43

ي أحرضــان، فــإن ترصيحاتــه ظلــت تشــوش وتفســد قضيــة اغتيــال زعيــم جيــش  بالنســبة للســيد المحجــو�ب
ي يلتجــئ إىل الإختبــاء وراءهــا، كلمــا أحــس بحبــل 

اكــة” الــىت التحريــر، الســيد عبــاس لمســاعدي، وهــي “الرصض
بصــه، وهــو نفــس الســلوب الــذي الــذي اعتمــده منــذ تأسيســه لحــزب الحركــة الشــعبية. وبهــذه  الشــدة يرت
ي تاريــخ المغــرب بالجرائــم والمؤامــرات الرخيصــة، 

الطريقــة، يتهــرب مــن مــن إثــارة ملفاتــه الخاصــة والغائــرة �ض
ــه  ــوب حصان ــرات، إىل رك ــن الم ــد م ي العدي

ــئ، �ض ــا يلتج ــخصية، كم ــه الش ــى مصالح ــاظ ع ــل الحف ي مقاب
�ض

ــاه إىل تدمــري  ي وخنجــره الصــدئ، محــاول إغــراء النــاس بأمازيغيتــه، علمــا أن أنانيتــه ومؤامراتــه قادت الخشــىب
ي 1958 و1959.

ي الريــف ســنىت أمازيغــىي
لقــد اعتمــد أحرضــان أســلوبا رخيصــا وصبيانيــا وهــو يــدىلي بشــهادات ناقصــة، حســب هــواه ومــا يخــدم 
ي بعــض الأحيــان، إىل تكذيــب مــا قالــه، إذا 

ي كشــف الحقيقــة، فيلتجــئ، �ض
مصلحتــه شــخصيا، وليــس رغبــة �ض

ــا  ــك رموزه ــان ونف ــهادة احرض ــد ش ــف عن ــا أن نق ــة علمتن ــة التاريخي ــن الموضوعي ــك، لك ــال ذل ــىض الح اقت
ي شــهادات العديــد مــن 

ونــدرك مضمــون مــا حــذف وأضمــر، فروايــة تســمية عبــاس للمهــدي بالخائــن، وردت �ض
ض وأعضــاء جيــش التحريــر، أمــا أحرضــان فقــد حــاول فقــط، أن يضــع عليهــا بعــض التحســينات،  المقاومــ�ي

لصالحــه ويعرضهــا للتســويق.
ــس  ي نف

ــب �ض ــوط تص ــع خي ي تجمي
ــى �ض ــي يتج ــم الورديغ ــد الرحي ــده عب ــذي اعتم ــرح ال ض أن الط ــ�ي ي ح

�ض
ض الأطــراف  تجــاه، قوامهــا، تمجيــد “الحركــة الوطنيــة” ومقــت خصومهــا، ل ليوضــح نوعيــة الــرصاع الدائــر بــ�ي الإ
”. وضمــن هــذا الســياق، افتتــح  ض يــ�ي ي ثمــار المقاومــة المســلحة لصالــح حلفائــه “الحرصض

المتصارعــة، بــل ليجــىض
، ليــس ليعــرف بشــخصية احرضــان والمهــدي فحســب، بــل ليقــود حربــا مــن نــوع آخــر،  اع شــخىي ض الــرد بــرض

. ض قطاعيــ�ي ض بالإ ويصــف جميــع الأمازيغيــ�ي
ــش  ض صفــوف أعضــاء جي ــ�ي ــم الورديغــي ب ــد الرحي ــا عــن إســم عب ــا بحثن ــه عندم ــر، ان ي الأم

ــب �ض والغري
ســم، وربمــا تســلل إىل  التحريــر، وســألنا عنــارص صنعــت مجــد تحريــر المغــرب بالســاح، لــم نجــد هــذا الإ

ي أحرضــان وعرشــان… ــة الســامية للمقاومــة، كمــا تســلل إليهــا إســم المحجــو�ب أوراق المندوبي
قامــة العامــة الفرنســية اعتقلتــه،  كــة بدايــة الخمســينيات، فــإن الإ أمــا فيمــا يخــص اعتقــال المهــدي بنرب
ض ويجهــل كثــري ممــن وقعــوا  قــ�ي ليــس لكونــه كان يدافــع عــن حــوزة الوطــن، بــل لأنــه كان عميــا للمعســكر الرش
ي شــباك القوميــة أن هــذا الرجــل المشــهور ب”التقدميــة”، كان يؤيــد الأنظمــة العروبيــة باســم القوميــة، بــل 

�ض
ي كفــة واحــدة، وأنــه كان يؤيد 

ابطــة و�ض وقــد جعــل مــن مصالــح التحــرر الثــوري ومصالــح القوميــة العروبيــة مرت
ي 

ــا�ت ــه بالنظــام الســوري وب ــة، ول أدل عــى ذلــك، عاقت ــة باســم القومي مجموعــة مــن الأنظمــة الديكتاتوري
الأنظمــة  البعثيــة.

كــة لــم يكــن خائنــا لوطنــه الــذي  ففــي معــرض قــول عبــد الرحيــم الورديغــي “… إن المهــدي بنرب
ســتعمار الفرنــ�ي  قطاعيــة القبليــة والمخزنيــة، بــل كان بطــا سياســيا لتحريــر البــاد مــن الإ اســتبدت بــه الإ
ــد أن المهــدي  ــه الورديغــي، يعتق ــا كتب ــرأ م ــن يق …”. م ض اكي�ي شــرت ــذي كان يحــارب الإ ــد ال ســتعمار الجدي والإ
ــغ مــن اســتعمر بادهــم،  ي بــاد المغــرب، وأن الأمازي

ــة �ض عي ض هــم مــن يملكــون الرش اكي�ي شــرت وأصدقــاءه الإ
د  ي المعــارك عــى وطنهــم، أو مــن عاشــوا البــؤس والتــرش

ض هــم مــن حملــوا الســاح وماتــوا �ض اكي�ي شــرت أو أن الإ
ــع مجــد معــارك الأطلــس  ــدأ “الأرض أو المــوت”، أو هــم مــن صن ض بمب ــن ومتشــبث�ي ــاد صامدي ي أعــاىلي الب

�ض
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ــف. ــوب والري والجن
ــار  ــون الحص ــتعمارية ويعيش س ــات الإ ــتنكرون المخطط ــل يس ــاء القبائ ــه أبن ــذي كان في ــت ال ــي الوق فف

ــم. ض حفاته ــي�ي ــاء الفرنس ــاركون أبن ــه يش ــة وأمثال ك ــدي بنرب ــديد، كان المه الش
ألــم يكــن هــذا الرجــل مــن تــر�ب داخــل القــرص، وعــن طريقــه حصــل عــى امتيــازات ثقافيــة وماديــة تؤهلــه 
ي مهامــه، الأمــر الــذي لــن يتــأ�ت لــه إل إذا تحالــف مــع الأنظمــة المعاديــة للنظــام القائــم 

لمنافســة الملــك �ض
بالمغرب؟.

ي حرب الرمال؟.
أو لم يكن هذا الرجل الذي قادته نزعة الزعامة إىل مساندة نظام فرانكو والجزائر �ض

هــا عبــد الرحيــم الورديغــي  ي اعترب
كــة، حــرصض معاهــدة “إيكــس ليبــان”، الــىت عــاوة عــى أن الرجــل، أي بنرب

عيــة لصالــح “الحركــة الوطنيــة”، ضــدا  ، إل مرحيــة لتحويــل الرش ض ي نظــر المؤرخــ�ي
صنيعــة الفعــل، ومــا هــي �ض

ض وأعضــاء جيــش التحريــر. عــى المقاومــ�ي
ي 

ــم �ض ــن جمعه ــل )الذي ــاء القبائ ــد أبن ــد أن ش ــل بع ــاد حص ــر الب ــرف أن تحري ــي أن يع ــى الورديغ فع
ي عجلــت 

ي هزائــم يشــهد لهــا التاريــخ، وأن بنادقهــم هــي الــىت
قطاعيــة( الحبــل عــى المســتعمر وأوقفــوه �ض الإ

ي إخمــاد ثــورة تحريريــة، كانــت ســتمتد 
، ولــم تســاهم أوراق حلفــاء المهــدي إل �ض ض ســبان والفرنســي�ي برحيــل الإ

إىل كل بلــدان شــمال أفريقيــا.
أمــا فيمــا يخــص حديثــه عــن فاجعــة اغتيــال عبــاس لمســاعدي، فقــد اســتعار الســيد الورديغــي شــهادته 
اعــه لأســطورة “الرصاصة  ي اخرت

و �ض ، وربمــا تغــدى أكــرش عــى نفايــات عبــد اللطيــف جــرب ض تحاديــ�ي مــن كتابــات الإ
ــه لتشــويه  ــة من ي ابتدعهــا هــذا الأخــري عــن “عــدي أوبيهــي”، محاول

ــىت الطائشــة”، وهــي أســطورة شــبيهة بال
اء. الحقيقــة بــدل الكشــف عنهــا، وهــي بالنســبة للمــؤرخ زىكي مبــارك خرافــة وافــرت

ي كتــاب “الــر” لرجــل المخابــرات، الســيد أحمــد البوخــاري، رغبــة 
إن مثــل هــذه الروايــة وردت مؤخــرا �ض

ــا، تفتقــد إىل المقاييــس  ، وهــي بالنســبة إلين ض ــ�ي ض الحقيقي ــط الأوراق والتســرت عــى المجرمــ�ي ــب خل مــن الكات
العلميــة مــن صــدق وأمانــة ودقــة ووضــوح.

ض أيــدي أصدقائــه، ويعرفــون جيــدا، بالتوقيــت والمــكان،  كــة، فالكــرة بــ�ي أمــا عــن قضيــة مقتــل المهــدي بنرب
ي 

ي مثــل هــذا الملــف، وأن اســتمرارهم �ض
مــن قتلــه والدافــع الحقيقــي وراء ذلكــن فعليهــم أن يدلــوا بالحقيقــة �ض

جــر مجريــات الحادثــة واســتعمالها كورقــة لبنــاء الزعامــات، ســيؤدي بالمغــرب إىل الهاويــة.
ي معالجــة 

ض أن يتحلــوا بالموضوعيــة والرزانــة �ض ض الحقوقيــ�ي ، ندعــو جميــع الفاعلــ�ي ومــن هــذا المنــرب
وا، هــم الآخــرون، وراء مثــل هــذه الملفــات الشــائكة )وهــذا فعــل يعاقــب عليــه  هــذه الملفــات، وأل يتســرت
ورة فتــح تحقيقــات عــن ســنوات  ، عــى رصض نســان(، وألــح، أكــرش مــن أي وقــت مــىض القانــون الــدوىلي لحقــوق الإ

الخمســينيات، حــىت يتضــح الخيــط الأبيــض مــن الأســود.

اير 2003 * سعيد باجي/أسبوعية الأيام عدد 71 – 30 يناير – 5 ف�ب
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كة من جريمة اغتيال عباس  ئة المهدي بن�ب يرات البوخاري لت�ب المؤرخ زكي مبارك: ت�ب
لمساعدي واهية

ــا  ــدرا موثوق ــة مص ــر مخابراتي ــى تقاري ــدة ع ــاري المعتم ــد البوخ ــات أحم ــار كتاب ــن اعتب ــد يمك إىل أي ح
ــا  ــفارة فرنس ــه س ــذي رفعت ــاص ال ــر الخ ــب التقري ــاذا غي ــارص؟ لم ــرب المع ــخ المغ ات تاري ــرت ــة ف ــه لدراس ب
ي اعتمدهــا 

ــىت ــق ال ــاس لمســاعدي، عــن الوثائ ــال عب ــا يخــص مســألة اغتي ــة بادهــا، فيم بالمغــرب إىل حكوم
كــة الــذي بــرأه البوخاري  عضــو المخابــرات المغربيــة »الــكاب 1«؟ ومــن الأقــرب إىل الجريمــة؟ هــل المهــدي بنرب
ــذي  ي أحرضــان ال ي محمــد الغــزاوي؟ أم المحجــو�ب

ــن الوطــىض ــر الأم ســتقاىلي ومدي ــه الإ ــه زميل ــه ب ــا ألصق مم
ــذ ســنة 1948؟. ســتخبارات الفرنســية من ــة جاسوســا لاإ ــق المخابراتي ه الوثائ ــرب تعت

ي تاريــخ المقاومــة 
لتســليط الضــوء عــى هــذه المرحلــة التقينــا الدكتــور زىكي مبــارك، الجامعــي و الباحــث �ض

المغاربيــة والمــؤرخ لتفاصيلهــا ووقائعهــا، فــكان الســتجواب التــاىلي :

ــا  ــرات، منه ــالت والمذك ــن المق ــد م ــة العدي ــة المغربي عالمي ــية والإ ــاحة السياس ــ� الس ــرت ع ظه
ي أثارهــا عضــو المخابــرات المغربيــة الســابق أحمــد البوخــاري معتمــدا عــ� الوثائــق وتقاريــر 

تلــك الــىت
ســتقالل.  ي شــهدها مغــرب مــا بعــد الإ

غتيــالت والتصفيــات الجســدية، الــىت مخابراتيــة تتنــاول قضايــا الإ
ي ذلــك 

ــة معتمــدا �ف ي هــذه المرحل
ي البحــث �ف

ف المشــهود لهــم بكفاءاتهــم �ف ــ�ي ــرز الباحث وكونكــم مــن أب
ي 

عــ� وثائــق تاريخيــة وطنيــة وأجنبيــة وشــهادات حيــة. إىل أي حــد تعتــ�ب التقاريــر ال�يــة المحفوظــة �ف
؟ ي ــخ المغــر�ب ــة التاري ــكاب1” مــن الوثائــق الواجــب اعتمادهــا لكتاب أرشــيفات “ال

ــا  ــية، كان له ــة وسياس ــة إعامي ــارت ضج ــاري أث ــد البوخ ــيد أحم ــات الس ــإن كتاب ــك ف ــم إىل ذل ت ــا أرسش كم
ــة. ــه الإجتماعي ائح ــه ورسش ــكل فئات ي ب ــر�ب ــع المغ ــل المجتم ــري داخ ــول كب مفع

والــكل بالطبــع يتســاءل إىل أي حــد يمكــن أن تعتــرب كتابــات البوخــاري المعتمــدة عــى تقاريــر مخابراتيــة 
ــر  ــى تقاري ــاري ع ــد البوخ ــارص. إعتم ــا المع ــخ مغربن ــن تاري ــة م ــذه الحقب ــة ه ــه، لدراس ــا ب ــدرا موثوق مص
ــو  ــا فل ــع عليه ــم نطل ــا ل ــا، لأنن ــوب به ــود ومكت ــو موج ــا ه ــس م ــر لي ــذه التقاري ي ه

ــم �ض ــة، والمه مخابراتي
ض أن تكــون لديهــم فكــرة عــن مضمونهــا. ولكــن البوخــاري  ض والمتفحصــ�ي تفضــل ونــرش بعضهــا، لأمكــن للباحثــ�ي
ة حاســمة مــن تاريخنــا ويضيــف إىل مــا هــو موجــود بهــذه التقاريــر  يكتــب، مــن خــال هــذه التقاريــر، لفــرت
ي 

ــة �ض ــون صائب ــا تك ــراءة ربم ــا، ق ــخصية له ــه الش ــر( وقراءت ــذه التقاري ــل ه ــل )تأوي ــو التأوي ــر، وه ــيئا آخ ش
ي أخــرى، لأنهــا تبقــى قــراءة خاصــة، كمــا أن تأويــل مضمــون 

بعــض الموضوعــات وقــد تكــون غــري صائبــة �ض
ي الظــرف الحــاىلي عــى كتابــات البوخــاري 

هــذه التقاريــر تأويــا شــخصيا. بالنســبة للمــؤرخ ل يمكــن أن يعتمــد �ض
ي هــذه التقاريــر، 

شــد بمــا ورد �ض كمصــدر موثــوق بــه، يمكــن للباحــث والمتفحــص والمتهــم أن يســتأنس ويسرت
ــا  ــع عليه ــم يطل ــرش ول ــم تن ــر ل ــت هــذه التقاري ــا دام ــه، م ــوق ب ــن أن يأخذهــا كمصــدر موث ــه ل يمك ولكن

ــون. الباحث
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ــية  ــس الفرنس ــة التجس ــة مكافح ــا مصلح ي جمعته
ــىت ــيفات ال ــس الأرش ــاري نف ــد البوخ ــد أحم إعتم

ي 
ــىت ــكاب 1”. وبدوركــم تتوفــرون عــ� وثائــق دبلوماســية ال بالمغــرب، قبــل أن تنضــم إىل أرشــيفات “ال

غالبــا مــا تســتقيها مــن أجهزتهــا المخابراتيــة. وبالرجــوع إىل التقريــر الخــاص الــذي بعثــه أنــدري لويــس 
ــال عبــاس  ي اغتي

كــة �ف ــوا ســف�ي فرنســا بالمغــرب إىل بــالده، والــذي يشــ�ي إىل مســؤولية المهــدي بن�ب دوب
ي 

ــىت ــيفات ال ــن الأرش ــق ع ــذه الوثائ ــل ه ــت مث ــاذا غيب ــم لم ي نظرك
ــو 1956. �ف ــوم 27 يوني ــاعدي، ي لمس

ــه؟ ي روايات
ي اعتمدهــا �ف

ــىت حصــل عليهــا أحمــد البوخــاري وال

ض هــذه الوثائــق. فالبوخــاري اعتمــد عــى تقاريــر المخابــرات الفرنســية أو المغربيــة ومــا  يجــب أن نفــرق بــ�ي
ي 

ض أو حــول أحــداث شــهدتها هــذه الحقبــة مــن تاريــخ المغــرب �ض كتبتــه هــذه الأجهــزة حــول أشــخاص معينــ�ي
ي بعــث 

ي اعتمدهــا البوخــاري ل عاقــة لهــا بالتقاريــر الدبلوماســية الــىت
ســتقال. هــذه التقاريــر الــىت بدايــة الإ

، كمــا جــرت العــادة، يعتمــد تقاريــر دبلوماســية ل تقــل  ي المغــرب إىل بــاده. فالســفري
بهــا الســفري الفرنــ�ي �ض

ي يبعــث ســفري أو مقــام ســفري إىل 
أهميــة عــن التقاريــر المخابراتيــة. وأنــا أضيــف التقاريــر الدبلوماســية الــىت

ــة والصــدق، وأعتقــد أن فيهــا مــن  ــة جــدا، وتتحــرى الموضوعي ــا تكــون رسي ــا م ــر غالب ــه، هــي تقاري حكومت
ي تقاريــر مخابراتيــة.

الدقــة ومــن المصداقيــة أكــرش بكثــري ممــا يــورد �ض
ــال  ــق باغتي ــه، حــول الخــرب المتعل ــوا إىل حكومت ــدري دب ــه الســفري أن ــذي بعــث ب ــر ال ــم إىل التقري ت أرسش
غتيــال،  ي هــذا الإ

كــة وعــال الفــاسي �ض عبــاس لمســاعدي، والــذي يشــري فيــه بــكل وضــوح إىل تــورط المهــدي بنرب
ي نفــس التاريــخ، مــن حيــث مضمونهمــا ومــن حيــث اتهامهمــا للمهــدي 

ض �ض ض أخرتــ�ي وأتوفــر كذلــك عــى رســالت�ي
ي هــذه القضيــة واضحــة جــدا.

كــة �ض بنرب
دارة الفرنســية  أريــد فقــط أن أشــري وأؤكــد عــى أن هنــاك تقاريــر دبلوماســية تبعــث مــن طــرف مصالــح الإ
ــة مــن  ــة،… وهــي ل تقــل أهمي إىل الحكومــة الفرنســية أو إىل مــن يهمهــم الأمــر، وخاصــة إىل وزارة الخارجي
ي كتاباتــه مــن صنــف آخــر. إذن هنــاك 

ي اعتمدهــا البوخــاري �ض
حيــث صــدق المعلومــات ودقتهــا. فالوثائــق الــىت

ي 
ســتخباراتية ذات الطابــع المخابــرا�ت صنــف التقاريــر الدبلوماســية ذات الطابــع الرســمي والجــدي والتقاريــر الإ

ون ورجــال المخابــرات مــن مختلــف التجاهــات، فتتــم قراءتهــا وتحليلهــا وتلخيصهــا لتقــدم  يحررهــا مخــرب
للدوائــر المختصــة.

تهامــات، خاصــة  هــل ســبق و أن اطلعتــم عــ� رد مــن طــرف المهــدي بــن بركــة عــ� مثــل هــذه الإ
وأن هــذا الأخــ�ي تــرددت عــ� مســامعه منــذ ســنة 1956 وهــو تاريــخ مقتلــه؟

كــة حــول  ي عــدة حلقــات، أن يزيــل تهمــة المهــدي بنرب
كمــا تتبعنــا، فــإن البوخــاري حــاول مــا أمكــن، و�ض

ي عــن نفســه آنــذاك. 
ي لــم يزلهــا المعــىض

اغتيالــه )أو مســاهمته مــن قريــب أو بعيــد( لعبــاس لمســاعدي. والــىت
تجــاه، أي اتجــاه إزالــة هــذه التهمــة. ي بنصــوص ربمــا ل تخــدم هــذا الإ

ولكــن يــأ�ت
ي 

ي دارا بفــاس ويجعــل اســمه �ض كــة توصــل بمبلــغ مــن المــال لــكي يكــرت فعندمــا يقــول بــأن المهــدي بنرب
كــة هــذا العــرض  توصيــل الكــراء مــن أجــل اللقــاء بعبــاس لمســاعدي، فالــكل يتســاءل لمــاذا قبــل المهــدي بنرب
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؟ وبالتــاىلي فكيفمــا كان الحــال فمحمــد الغــزاوي كان عــى علــم بهــذا اللقــاء  ي
مــن طــرف مديــر الأمــن الوطــىض

وبأبعــاده وخلفياتــه.
ي مــن أجــل 

ض مــا نصبــه لــه مديــر الأمــن الوطــىض ي كمــ�ي
كــة وقــع �ض ضنــا أن المهــدي بنرب النقطــة الثانيــة لــو افرت

ي كان المهــدي 
ــاح منــه كذلــك كل الجهــات الــىت لقــاء القبــض عليــه حــىت يرت التنكيــل والتشــنيع بــه، وحــىت لإ

ي نفــس الوقــت لعبــاس لمســاعدي والــذي بــدوره يشــكل 
ض �ض ي ذلــك الوقــت، ونصــب الكمــ�ي

كــة يضايقهــا �ض بنرب
غتيــال، فالجانــب  ض وأنــه ل عاقــة لــه بهــذا الإ ي هــذا الكمــ�ي

عرقلــة لعــدة جهــات، لنفــرض أن المتهــم ســقط �ض
كــة أنــه، وربمــا يكــون جــواب عــى ســؤالكم، لمــاذا خــال المــدة الممتــدة  ي موقــف المهــدي بنرب

الضعيــف �ض
ض 56 و65 )تاريــخ اغتيالــه(، وهــي طويلــة جــدا، لــم يقــم ولــو لمــرة واحــدة بإزالــة هــذه التهمــة عنــه  مــا بــ�ي
. لمــاذا لــم يقــم ل هــو  ض ي هــذا الكمــ�ي

ي حاولــت إقحامــه �ض
ي أو الجهــات الــىت

واتهــام إمــا مديــر الأمــن الوطــىض
ي 

ول زمــاءه بعــده ببيــان حقيقــة أو الترصيــح بهــذه الحقيقــة وقــد كان لديهــم مــن الوقــت مــا يكفــي ســواء �ض
يــن لتوضيــح هــذه  الأمــور. فــا المهــدي ول ابــن اســعيد ول  داخــل المغــرب أو خارجــه مــن إعــام ونفــوذ كبري
ة. ولــم يــدل  ي كتاباتهــم الأخــري

غتيــال إشــارات تلميحيــة، و�ض الفقيــه البــرصي قامــوا بذلــك، بــل أشــاروا إىل الإ
أحــد منهــم بالحقيقــة، ول حــاول بترصيــح أو ببيــان أو بتوضيــح، عــى الأقــل، دحــض مخططــات الغــزاوي 
ومــا كان يســتهدفه. أظــن أن الســكوت الــذي اســتمر ومــا يــزال هــو الــذي ول ينفــي إن شــئنا، مطلقــا تــورط 

غتيــال. ي هــذا الإ
كــة �ض المهــدي بنرب

كــة حــىت مــن حضــوره أشــغال معاهــدة  ئ المهــدي بن�ب يتضــح مــن كتابــات البوخــاري أنــه أراد أن يــ�ب
ختبــار الثــوري”. مــاذا  ي كتابــه “الإ

ي لــم يــ�ش إليهــا المهــدي نفســه �ف
“إيكــس ليبــان “، وهــي الأمــور الــىت

ي هــذا الموضــوع؟
يمكــن قولــه �ف

.
ــان؟  ــس ليب ــات إيك ــت مفاوض ــات وليس ي مباحث

ــة �ض ك ــدي بنرب ــو دور المه ــا ه ــة الأوىل، م ــبة للنقط بالنس
ض الحكومــة الفرنســية  ي كام البوخــاري لمــا ســماها مباحثــات، وهــي مباحثــات مــا بــ�ي

وهنــا اتفــق مــع مــا ورد �ض
ــة أو  ي مــن أحــزاب سياســية أو طــرق ديني ــك الوقــت المجتمــع المغــر�ب ي ذل

ــون �ض ــوا يمثل ومجموعــة ممــن كان
وا إىل هــذه المباحثــات. كانــت الغايــة مــن هــذه المباحثــات جــس  رجــال أعمــال وممثــىي اليهــود الذيــن حــرصض
ــس  ــد الخام ــودة محم ــن ع ــم م ــو، أول موقفه ــاسي وه ء أس ي

ــل سش ــن أج ــم م ــة نواياه ــؤلء ومعرف ــض ه نب
ســتقال بالمحافظــة عــى مصالــح فرنســا  إىل عرشــه بالربــاط وثانيــا يخــص اســتقال المغــرب وربــط هــذا الإ

بالمغــرب.
كــة وعبــد الرحيــم بوعبيــد كانــا مــن أنشــط العنــارص  ي هــذا الســياق، والمهــدي بنرب

إذن المباحثــات جــاءت �ض
ســتقال باعتبــاره الحــزب القــوي والعتيــد. الذيــن كانــوا يمثلــون حــزب الإ

ي هــذه المباحثــات، وهــذا 
كــة �ض ي كتاباتــه يحــاول البوخــاري أن يقلــل مــن مســاهمة المهــدي بنرب

بالطبــع �ض
ئ نفســه كمــا  كــة ذاتــه، لــم يكتــب ولــم يــرب ض الرجــل إىل المهــدي. فحــىت بنرب التقليــل يظهــر إىل أي حــد يتحــري
ض مــع  بــرأه البوخــاري مــن ذلــك، باســتثناء مــا كتبــه المهــدي منتقــدا سياســة حزبــه ومــا قامــوا بــه كمباحثــ�ي
ي ذلــك الوقــت، بمــا فيــه هــو ورفاقــه 

، ل ســيما �ض ض ف بصــارح العبــارة بــأن المفاوضــ�ي الحكومــة الفرنســية. واعــرت
ض الذيــن كانــوا يتباحثــون  ة الفرنســي�ي ة السياســية مــن خــرب ي مســتوى الوعــي والخــرب

، لــم يكونــوا �ض ض السياســي�ي
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معهــم. وللتأكيــد مــن ذالــك يجــب الرجــوع إىل مــا كتبــه المهــدي، وســأقرأ لكــم بالضبــط النــص الــذي يشــري 
ســتعمار.  ها، الأغــراض الأساســية لاإ ــا مســري ي كن

ــىت ، ال ي
إىل ذلــك : “و لمــاذا لــم تــدرك حركــة التحــرر الوطــىض

ض مــع مــا ينتــج عــن ذلــك  تــب عنهــا مــن مســائل المناضلــ�ي ولمــاذا لــم نتــول توضيــح هــذه الأغــراض، ومــا يرت
ي 

مــن تحديــد لمتطلبــات معركــة تحريريــة جذريــة. علينــا اليــوم أن نجيــب عــى هــذه الأســئلة وعــن أمثالهــا �ض
هــذا البــاب. لقــد منحتنــا الظــروف التاريخيــة الوســائل الكفيلــة أن نقــوم بــدور التوضيــح الــذي كانــت تفرضــه 
ي تمــت مــع المســتعمر، كأنهــا حــل وســط، ربحنــا بمقتضــاه 

مهمتنــا الثوريــة، فهــل قمنــا بهــذه التســوية الــىت
تفاقيــة أســئلة مزيفــة  ي نفــس الوقــت ســجلنا خســائرنا مؤقتــا. ليــس المهــم اليــوم أن نطــرح بشــأن هــذه الإ

و�ض
تفاقيــة. ومــن الــذي دفــع فرنســا إىل قبولهــا…“. مثــل هــل كان يمكــن رفــض الإ

ــر التســويات  ي ــان، وأن نتــوىل ترب ي خطــأ إيكــس ليب
ــا أن ل نقــع مــرة أخــرى �ض ي نــص آخــر يقــول: “علين

و�ض
ــار الثــوري  ــة )الإختي ي الواقــع أغــراض انتهازي

ــة، والإحتفــاء بهــا، كأنهــا انتصــارات تخــدم �ض ــول كامل كأنهــا حل
ص 32(”.

ض الذيــن كانــوا يتفاوضــون مــع  كــة موقفــه مــن إيكــس ليبــان وأشــار بــأن الفرنســي�ي وضــح إذن المهــدي بنرب
ض مــن هــذا النقــد أن  ي يتبــ�ي

ي لهــذه المرحلــة والــىت
، وقــام بنقــد ذا�ت ة وذكاء ســياسي المغاربــة كانــوا أكــرش خــرب

ــه  ــار إلي ــا أش ــى م ــه ع ي ترصيحات
ــرد �ض ــم ي ــية، ول ــؤوليته السياس ــل مس ــرى، يتحم ــة أو أخ ــدي، بطريق المه

ــه. ي كتابات
البوخــاري �ض

ي نفــس 
طــة السياســية و�ف ي وال�ش

دارة العامــة لالأمــن الوطــىف محمــد الغــزاوي هــو المســؤول عــن الإ
ي كانــت 

كــة والــىت ف عليهــا المهــدي بن�ب ي كان يــ�ش
ســتقالل الــىت الوقــت عضــو مســ�ي لمليشــيات حــزب الإ

ــن  ــة إىل أماك ــات منعزل ــت ضيع ــا أن حول ــية. بعدم ــة السياس ط ــل ال�ش ــن قب ــا م ــا ومعنوي ــة مادي مدعم
ف هــذا الحــزب وواىلي الربــاط  ف لسياســة الحــزب الوحيــد. واســتحضار للــرصاع الحــاد بــ�ي لحتجــاز الرافضــ�ي

ي نظركــم الأقــرب إىل الجريمــة، هــل المهــدي أم أحرضــان؟
ي أحرضــان. مــن �ف ســال المحجــو�ب

ض عائلــة عبــاس لمســاعدي وأحرضــان،  ي كانــت تربــط بــ�ي
ي العديــد مــن المــرات إىل العاقــة الــىت

ت �ض لقــد أرسش
ــام  ــى اته ــاعد ع ــة ل تس ــذه العاق ــا ه ــان. ربم ــة أحرض ــاعدي وعائل ــاس لمس ض عب ــ�ي ــدة ب ــت وطي ي كان

ــىت وال
ض  ض التاريخيــ�ي ي اغتيــال عبــاس. لكــن العكــس عندمــا نقــرأ مــا كتبــه بعــض الفاعلــ�ي

برعــة مســاهمة أحرضــان �ض
ــدي  ض المه ــ�ي ــا ب ــرصاع كان قائم ــأن ال ــرى ب ــر، ن ــش التحري ــادة جي ــض ق ــيما بع ــة، ل س ــذه المرحل ــال ه خ
وعبــاس، ففــي هــذا الصــدد، أتوفــر عــى عــدة مراســات، كتبهــا زعيــم جيــش التحريــر، ومــن بينهــا الرســالة 
ــاس مــن  ــة قاطعــة عــى موقــف عب ــه، وهــي تــدل دلل ــو 1956، أي أســبوع قبــل اغتيال المؤرخــة ب 19 يوني
ي منطقــة كزيانــة وهــو نــص مأخــوذ مــن 

المهــدي، إضافــة إىل مــا كتبــه أحــد أعضــاء جيــش التحريــر الــذي كان �ض
، يقــول بصــارح العبــارة بأنــه كتــب وهــو شــاهد عيــان وهــو عــى قيــد الحيــاة، فمــن خــال  كتــاب هــذا الأخــري

ض الــذي كان رصاعــا أول قديمــا وطويــا. ض الرجلــ�ي قراءتنــا لهــذا النــص يتضــح كذلــك الــرصاع بــ�ي



يوميات مقاومة مغتالة                                                                                  اإعداد: �سعيد باجي 

49

دارة الغــزاوي، ارتكبــت مئــات  ســتقالل الخاضعــة لإ البوخــاري بنفســه أشــار إىل أن ميلشــيات حــزب الإ
ي هــذه الجرائــم، علمــا أن هــذا الأخــ�ي 

كــة �ف الجرائــم  عــ�ب مختلــف مناطــق البــالد، وأخفــي مســؤولية بن�ب
ــه  ــا يقول ــض فيم ــاك تناق ــأن هن ــرون ب ــتقالل. أل ت س ــزب الإ ي ح

ــزاوي �ف ــب الغ ــل إىل جان ــوى رج ــو أق ه
كــة؟ البوخالــري؟ وأن جهــات معينــة تحــرك الــراوي صــد إزالــة أيــة تهمــة عــن المهــدي بن�ب

ي إحــدى الحلقــات أن ميلشــيات حــزب 
ي كتابــات البوخــاري ول ســيما عندمــا أشــار �ض

هنــاك تناقــض واضــح �ض
ض 1956  ة الممتــدة مــا بــ�ي ي شــهدتها الفــرت

غتيــالت والتصفيــات الــىت ي الإ
ســتقال كانــت لهــا اليــد الطــوىل �ض الإ

كــة بهــذه المليشــيات؟ إذا كان المهــدي  ي هــذا الصــدد، هــو مــا عاقــة المهــدي بنرب
و1960. يطــرح ســؤال �ض

ــف  ــيات، فكي ــذه الملش ــى ه ف ع ــرش ــذي ي ــزاوي ال ــد الغ ــع محم ــدا م ــا وطي ــاون تعاون ــة يتع ة معين ــرت ي ف
�ض

ض  ي كانــت موجــودة مــا بــ�ي
كــة مــن هــذه الجرائــم ولكــن ل يقــول ول يكتــب عــن العاقــة الــىت ئ المهــدي بنرب يــرب

ســتقال بينهمــا تفاهــم.  ي حــزب الإ
ي مرحلــة معينــة مــن تعاونهمــا. فالغــزاوي عضــو بــارز �ض

المهــدي والغــزاوي �ض
كــة مــن اغتيــال عبــاس لمســاعدي وإلصــاق كل التهــم والمؤامــرات بمحمــد الغــزاوي  ئــة المهــدي بنرب فجانــب ترب
ي عمليــة التنكيــل 

يثــري شــكوك. هنــا يبقــى الســؤال مطروحــا لمــاذا يســكت البوخــاري عــن مســؤولية المهــدي �ض
ســتقال؟ فالبوخــاري حــاول مــا أمكــن أن ل يلصــق أيــة  ض الذيــن كانــوا يرفضــون الدعــم لحــزب الإ بالمواطنــ�ي
غتيــالت، قائــا أن مــن قــام بهــا ودبرهــا هــو محمــد الغــزاوي؟  ي هــذه الإ

كــة �ض تهمــة أو أي إســهام للمهــدي بنرب
ســتقال. أنــا بنفــ�ي أطــرح هــذا التســاؤل. ي بدايــة الإ

ض الغــزاوي والمهــدي �ض والــكل يعــرف العاقــة بــ�ي

ي سلســلة المقــالت الصــادرة عــن الجريــدة “الأحــداث المغربيــة” يقــول البوخــاري أن المليشــيات 
�ف

ــاص  ــر خ ــال آخ ي مق
ــود �ف ــال. ويع غتي ــة الإ ــذت عملي ي نف

ــىت ــي ال ــزاوي ه ــد الغ ــا محم ف عليه ــ�ش ي ي
ــىت ال

ــيات  ــذه الملش ــؤول ه ف مس ــ�ي ــة ب ــي العالق ــة. ماه ــه وراء الجريم ــان بوقوف ي أحرض ــو�ب ــم المحج ليته
ــات. ــذه المقارب ــ�ون ه ــف تف ــان؟ وكي ــوب أحرض والمحج

إن مثــل هــذه المقاربــات يجــب أن تطــرح، ويقودنــا هــذا إىل طــرح ســؤال جوهــري. نعــرف أن البوخــاري 
ــام،  ته ــت الإ ــزة الفرنســية. وإذا ثب ــح الأجه ــل لصال ــنة 1948 ويعم ــذ س ــوس من ــه جاس ــان بكون ــم أحرض اته
فهــذا خطــري جــدا، بمعــىض أن أحرضــان كان يقــوم بــكل هــذه الأدوار، وبإمكانــه أن يقــوم بــأدوار أخــرى، ربمــا 
ر ذلــك؟ ومــع  ي اغتيــال عبــاس لمســاعدي. ولكــن كيــف نــرب

ة، فــا يســتبعد أن يســاهم الرجــل كذلــك �ض متســرت
كــة أم مــع محمــد الغــزاوي أم  أيــة جهــة تعــاون أحرضــان لتنفيــذ الجريمــة. فهــل تعــاون مــع المهــدي بنرب
تعــاون مــع جهــات أخــرى؟ هــذا اتهــام خطــري لكنــه ل يجيــب عنــه البوخــاري. أضــف اىل ذلــك، وكمــا قلــت، 
ض  ي تربــط الرجلــ�ي

غتيــال نظــرا للعاقــة الــىت ي هــذا الإ
أنــه مــن الصعــب جــدا أن يقبــل أحرضــان أي مســاهمة �ض

ونظــرا لعتبــارات أخــرى، إذ لــم يكــن عبــاس يضايقــه ل سياســيا ول اجتماعيــا.
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ف ب  ــ�ي ف والمؤرخت ــهورت�ي ــة المش ــاعدي، وخاص ــاس لمس ــا عب ي كان يحرره
ــىت ــق ال ــوع إىل الوثائ بالرج

ــية،  ــزاب السياس ــن الأح ــر ع ــش التحري ــتقاللية جي ــوب اس ــ�ي الأوىل إىل وج ــث تش ــو 1956، حي 19 يوني
ي 

والثانيــة رســالة موجهــة إىل الملــك محمــد الخامــس يطلــب منــه تنصيــب بعــض أعضــاء جيــش التحريــر �ف
نتهازيــة لعامــل تــازة ضــدا عــ� أبنــاء الشــهداء.  ه بالأســاليب الإ مناصــب حساســة بمنطقــة كزنايــة، ويخــ�ب

أل تــرون بــأن محاربتــه عــ� جميــع الواجهــات هــي مــن أودت بحياتــه؟

ي كان يوجههــا مــن مدينــة الناظــور اىل تطــوان، هــذه 
مــن خــال أســلوب كتابــات عبــاس لمســاعدي والــىت

ي تطــوان، 
ي كان يطرحهــا عــى القيــادة �ض

الكتابــات متعــددة وموقعــة مــن طرفــه، يظهــر محتــوى القضايــا الــىت
ي ذلــك الوقــت. ل أحــد اليــوم ينكــر ول ســيما 

ض �ض ه مــن السياســي�ي ومــا مــدى تقــدم وعــي هــذا الرجــل عــن غــري
ــال الريــف وغــري ذلــك مــن المواقــف  ي جب

أولئــك الذيــن عاشــوا أو تقاســموا معــه مــرارا النضــال التحــرري �ض
ي كان يــدىلي بهــا، وكــذا نضالياتــه وإخاصــه وذكائــه الحــاد، فحــىت البوخــاري كتــب أشــياء مفيــدة جــدا عــن 

الــىت
عــزع وكان يحــىض بمحبــة جميــع قــادة  ض ف أنــه كان رجــا صلــب مبــادئ ل يرت أهميــة هــذا الرجــل، حيــث اعــرت
جيــش التحريــر بالريــف وكل الذيــن تعرفــوا عليــه إل وتركــوا لنــا شــهادات وبصمــات جــد طيبــة عــن الرجــل 
كأخــاق وممارســة. فمــن خــال كتاباتــه كان لمســاعدي رجــا ذا بعــد نظــر ملحــوظ وصاحــب آفــاق سياســية 
كــة يــرى فيــه أكــرش معارضيــه  ات جعلــت المهــدي بنرب ض بعيــدة المــدى. وبالتــاىلي فــكل هــذه المواصفــات والممــري
ــات  ــج جه ــت تزع ات كان ض ــري ــذه المم ــك أن ه ــ� كذل ــتقبل دون أن نن ي المس

ــية �ض ــه السياس ــق طموحات لتحقي
ة. كثــري

ة “التحــدي” و»Le temps des anciens« وكتابات  ي مؤلفيهمــا مســ�ي
ف بــرادة، ومــالل الفكيــكي �ف الحســ�ي

ي منفذيــن لعمليــة اغتيــال عبــاس  ي وأحمــد منــ�ي بوشــعيب وحجــاج المــزا�ب
أخــرى تشــ�ي إىل مبــارك المــرزو�ت

ا إىل أســماء  ي دحضهــا البوخــاري، مشــ�ي
ف عيشــا، وهــي الروايــة الــىت لمســاعدي الــذي اكتشــفت جثتــه بعــ�ي

ي الســيارة، هــل 
ف ممــن كانــوا معــه �ف أخــرى لأشــخاص أفرغــوا خراطيــش بنادقهــم عــ� لمســاعدي واثنــ�ي

ي 
ضنــا صحــة روايــة البوخــاري، مــن قــام �ف ف مــن مرافقــي الشــهيد؟ ومــن هــم؟ وإذا اف�ت فعــال مــات اثنــ�ي

كــة عــ�  ي كان المهــدي بن�ب
ف عيشــا، حيــث تركهــا الجنــاة قبالــة الفيــال الــىت نظركــم بتحويــل الجثــة إىل عــ�ي

موعــد داخلهــا مــع الضحيــة؟

ي ل أتوفــر عــى مــا يكفــي 
ي مقــدوري الإجابــة عنهــا، لأ�ض

هــذه أســئلة وجيهــة، ووجيهــة جــدا. شــخصيا ليــس �ض
ي شــأنها الأشــخاص الذيــن عاشــوا هــذه الأحــداث، 

مــن المعلومــات حولهــا. إل أنــه مــن الأفيــد اســتجواب �ض
ســتنطاقات وتعــرف مــن خالهــا عى  ي البحــث عــن جثــة عبــاس لمســاعدي، بــل منهــم مــن بــارسش الإ

وســاهموا �ض
غتيــال. ي هــذا الإ

ض �ض أســماء مشــارك�ي

ف  ي قــادة بلــدان شــمال أفريقيــا وخاصــة ببعــض الجزائري�ي
ي كانــت تربــط عبــاس ببــا�ت

ماهــي العالقــة الــىت
؟ ي وبمحمــد عبــد الكريــم الخطا�ب
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ي 15 يوليــوز 1955 حــول تأســيس لجنــة تحريــر “المغــرب 
ي البدايــة يجــب أن نشــري إىل أن هنــاك وثيقــة �ض

�ض
ي  ــر�ب ــاف والع ــد بوضي ــرب، ومحم ــن المغ ــي ع ــه الصنهاج ــد الل ــاعدي وعب ــرف لمس ــن ط ــة م ” موقع ي ــر�ب الع
ــاس  ض عب ــ�ي ــاد ب ــذي س ــم ال ــل والتفاه ــري التعام ــد كب ض إىل ح ــ�ي ــة تب ــذه الوثيق ــر. ه ــن الجزائ ــدي ع بالمهي

. ض ــ�ي ــادة جزائري ــاعدي وق لمس
ي  ــم الخطــا�ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــم محم ــع الزعي ــة م ــك عاق ــه كذل ــت ل ــاس كان ي هــو أن عب

ــا�ض ــب الث الجان
ــر  ــش تحري اف جي ــإرسش ــة ب ــات المرصي ــع الجه ض م ــ�ي ــع أحــد المتعاون ض ول ســيما م ــ�ي ــادة المرصي وبعــض الق
ــا عســكريا بالســفارة  ــذي كان ملحق ــد المنعــم النجــار ال ــدة بعب ــاس جي ــة عب ــت عاق ”. كان ي “المغــرب العــر�ب
مــوا عــى  ض المرصيــة بمدريــد، وفتحــي الديــب، وعــزت ســليمان، خصوصــا لمــا ذهــب إىل القاهــرة، بعــد أن الرت
ورة اســتمرار الثــورة المغربيــة والقتــال ومســاندة الثــورة الجزائريــة. مــن خــال هــذه اللقــاءات مــع قــادة  رصض
، وقــادة الثــورة الجزائريــة وطــد عبــاس عاقتــه مــع العديــد مــن الجهــات ممــا يؤهلــه ىكي يكــون قائــدا  ض مرصيــ�ي
ض كذلــك  ي لجنــة تحريــر الشــعوب المغاربيــة. وهــذا يــدل عــى أن الرجــل لــم يكــن بســيطا وكان يتمــري

ا �ض كبــري
بوفائــه وصدقــه وحســن ترصفاتــه مــع قــادة التحريــر داخــل المغــرب، بــل كان يحظــى بنــوع مــن الإجمــاع. 

ســتقال. ي مغــرب الإ
ــا تجعــل منــه رجــا كان ســيلعب دورا مهمــا �ض فــكل هــذه المزاي

، ســيظهر عــ� الســاحة زعيــم  ف ي كانــت تقيــل الزعمــاء الخمســة الجزائريــ�ي
بعــد احتجــاز الطائــرة الــىت

منحــدر مــن القبائــل الجزائريــة وهــو  “عبــان رمضــان”، إل أنــه ســيغتال هــو الآخــر بالمغــرب يــوم 27 
: عبــاس لمســاعدي وعبــان رمضــان هــو بمثابــة القضــاء عــ�  ف دجنــ�ب 1957. أل تــرون بــأن إغتيــال الرجلــ�ي

النخــب الأمازيغيــة؟

ي هــذه 
ء المطــروح �ض ي

طــاق، الــ�ش ي ذلــك الوقــت لــم يكــن مطروحــا عــى الإ
أعتقــد أن التوجــه الأمازيغــي �ض

، فحــىت الأمــري عبــد  ســتعمار الفرنــ�ي الحقبــة هــو توحيــد الجهــود لتحريــر المغــرب والجزائــر وتونــس مــن الإ
ي 

ض وأل نقحــم التاريــخ �ض ي القاهــرة لــم يكــن لديــه هــذا التوجــه.  فيجــب أن نكــون واضحــ�ي
ي �ض الكريــم الخطــا�ب

أمــور بعيــدة كل البعــد عنــه وعــن الأحــداث وتطوراتهــا.
ــ�ي هــو  ــاك شــخص آخــر تون ــري، هن ــان رمضــان الجزائ ، وعب ي ــاس لمســاعدي المغــر�ب ــة إىل عب ضاف بالإ
ســتقال الداخــىي الــذي قبلــه الحبيــب  صالــح بــن يوســف الــذي تــم اغتيالــه نظــرا لأنــه لــم يكــن يقبــل الإ
ورة متابعــة التحريــر  ي وبالتوجــه الداعــي إىل رصض بورقيــة، فصالــح بــن يوســف كان متأثــرا بعبــد الكريــم الخطــا�ب
ي هــذا البــاب. أمــا بالنســبة 

بشــمال أفريقيــا. فموقــف هــذا التونــ�ي يشــبه إىل حــد كبــري عبــاس لمســاعدي �ض
ء المهــم  ي

ي ذلــك الوقــت. والــ�ش
ض قيــادات جزائريــة �ض لعبــان رمضــان فقــد أغتيــل نتيجــة لتصفيــة حســابات بــ�ي

ة.  ــرت ــك الف ــاء تل ــر أثن ــة التحري ي حرك
ــة �ض ــة الأمازيغي ــم القضي ــب أن ل نقح ــو يج ــده ه ــد أن أؤك ــذي أري ال

ي هــذا التحريــر بــكل بلــدان شــمال 
والــذي ل يمكــن إنــكاره هــو أن الأمازيــغ هــم الذيــن لعبــوا دورا قياديــا �ض

ض بنضالهــم وجهادهــم وبإخاصهــم وبمحبتهــم لوطنهــم.  ــ�ي ــوا معروف ض كان ــ�ي ــث أن الأمازيغي ــا، بحي أفريقي
ــة. ي حركــة التحــرر المغاربي

ــوا يشــكلون القاعــدة الصلبــة �ض وكان
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بمــاذا تفــ�ون ظهــور النخبــة المدينيــة “الحركــة الوطنيــة” عــ� حســاب زعمــاء المقاومــة وجيــش 
؟ ي التحريــر مــن أمثــال عبــاس لمســاعدي ومحمــد بــن عبــد الكريــم الخطــا�ب

ي أخــذت الســلطة والحكــم مــن المســتعمر، 
ي جميــع بقــع العالــم الحــركات التحرريــة بالســاح هــي الــىت

�ض
هــم التصفيــات أو  ي المغــرب نــرى بأنــه وقــع العكــس، و أن أولئــك الذيــن ناضلــوا بالســاح كان مصري

ولكــن �ض
ي مباحثــات إيكــس ليبــان ول حــىت 

التهميــش. لمــا جــاءت المفاوضــات لــم تقبــل فرنســا مشــاركة هــؤلء ل �ض
فــت عليهــا إســبانيا. فموقــف فرنســا تجــاه فصائــل المقاومــة وجيــش التحريــر هــو ل يجــب  ي أرسش

هــا الــىت ي غري
�ض

ــوا  ــن كان ــة”، ول ســيما الذي ــة الوطني ــون “الحرك ــوا يمثل ــن كان طت للتفــاوض مــع الذي ــا، اشــرت التفــاوض معه
ض للســاح. يمثلــون جميــع التجاهــات المغربيــة باســتثناء هــؤلء الحاملــ�ي

ض للمغــرب،  ــ�ي عي ض رسش ــ�ي ــة”، إذا كنتــم فعــا ممثل قالــت فرنســا لمحمــد الخامــس ولقــادة “الحركــة الوطني
ي الجبــال؟ فيجــب عــى هــؤلء أن يضعــوا 

فمــا موقــع هــؤلء الذيــن يحملــون الســاح ومــا زالــوا موجوديــن �ض
الســاح وأن يعلنــوا نهايــة العمليــات الحربيــة. وبالتــاىلي يمكــن أن نتفــاوض معكــم أنتــم إذا كان لديكــم نفــوذ، 
ي 

ــىت ي الجــولت ال
ــاىلي يدخــل هــذا �ض ء. وبالت ي

ــح هــذه المفاوضــات لــ�ش ــم يكــن لديكــم نفــوذ فــا تصل وإذا ل
يقــاف العمليــات الحربيــة ووضــع الســاح  كــة والبــرصي إىل معاقــل جيــش التحريــر لإ قــام بهــا المهــدي بنرب
حــىت تتمكــن “الحركــة الوطنيــة” أو مــا نســميه بالحركــة السياســية مــن التفــاوض مــع فرنســا، عــى أســاس أن 
ــالت. ولمــا رجــع محمــد الخامــس  ــات واغتي لديهــم نفــوذ عــى هــؤلء وانتهــى بوضــع الســاح بعــد تصفي
ي 7 دجنــرب 1955  مــن الأحــزاب السياســية وغيبــت فيهــا تمثيليــة المقاومــة وجيــش 

تكونــت الحكومــة الأوىل �ض
جعت مكانتهــا ودورهــا القيــادي عى  التحريــر. وهــذا يــؤدي بنــا إىل القــول أن” الحركــة الوطنيــة السياســية” اســرت
قصــاء المــدروس  ــم تهميشــها، وربمــا هــذا التهميــش والإ ي ت

ــىت ــر ال ــة المقاومــة وجيــش التحري حســاب حرك
ى  ي سنشــهدها بعــد ذلــك. بحيــث ســرض

بتعــاون مــع جميــع الجهــات هــو الــذي ســيؤدي إىل النتكاســات الــىت
ي الريــف وأن أول معارضــة للنظــام ســتنبثق عــن حركــة المقاومــة وجيــش 

ابتــداء مــن ســنة 1958 النتفاضــة �ض
جعوا  ي تحريــر البــاد وتــم  إقصاؤهــم، ولكــن عندمــا اســرت

التحريــر عــى أســاس أن هــؤلء لعبــوا دورا مهمــا �ض
وعيهــم لحظــوا أن الحــركات السياســية همشــتهم وجعلتهــم ضحايــا. فــكان عليهــم أن يقومــوا بعمــل آخــر 
ي دوامــة مــن الرصاعــات حــول حمايــة النظــام 

مثــل محاربــة النظــام والأحــزاب السياســية ودخــل المغــرب �ض
ي العديــد مــن المحطــات 

وانتهــت بانقابــات عســكرية وبمحاولــة إعــادة جيــوب المقاومــة وجيــش التحريــر �ض
ي تــم فيهــا 

ة الحاســمة الــىت ي شــهدها مركــز مــولي بوعــزا ســنة 1973. ففــي الفــرت
كانــت أشــهرها المحاولــة الــىت

ــد دورهــا  ي أخــذت مــن جدي
ــىت ــر مــن طــرف الحــركات السياســية ال ــارص المقاومــة وجيــش التحري إقصــاء عن

ض المتثــال لحــزب الســتقال  ي اســتهدفت كل الأشــخاص الرافضــ�ي
القيــادي، تولــدت التصفيــات الجســدية الــىت

. ولهــذا التوجــه الســياسي

ي ظهــرت عــ� الســاحة السياســية والحقوقيــة مــن قبيــل إنشــاء 
كيــف تنظــرون إىل المســتجدات الــىت

؟ ي ــة التاريــخ المغــر�ب ي إعــادة كتاب
ي نظركــم، �ف

نصــاف والمصالحــة، �ف هيئــة الإ
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ــل  ــذه المراح ــن ه ــددة. م ــل متع ــر بمراح ــد أن تم ــع ل ب ــا الواس ــة بمفهومه ــة وطني أرى أن أي مصالح
ــجينة  ــت س ي ظل

ــىت ــمة ال ة الحاس ــرت ــذه الف ــيما ه ي ول س
ــىض ــا الوط ــع تاريخن ــة م ــي أول المصالح ــية ه الأساس

ء أن نشــجع كل أولئــك الذيــن ســاهموا مــن  ي
الأرشــيفات والمذكــرات الفرديــة أو الجماعيــة. فعلينــا قبــل كل سش

ي 
ي هــذا التاريــخ ىكي يعلمــوا عــى كتابــة مذكراتهــم أو عــى الأقــل، أن يســاهموا كواجــب وطــىض

بعيــد أو قريــب �ض
ة. ي مازالــت تخيــم بضالهــا عــى هــذه الفــرت

ي إيضــاح الجوانــب الغامضــة مــن هــذا التاريــخ والــىت
�ض

ي أي 
ســتقال إىل اليــوم، و�ض النقطــة الثانيــة يجــب عــى كل مــن شــعر بأنــه أســاء إىل هــذه البــاد، منــذ الإ

ي بــكل شــجاعة ونزاهــة فكريــة. مجــال وبــأي وســيلة كانــت، أن يقــدم اعتــذاره إىل الشــعب المغــر�ب
روا بشــكل أو  ــة الثالثــة وهــي أن المصالحــة الوطنيــة يجــب أن تشــمل جميــع أولئــك الذيــن تــرصض المرحل
ي الســجون أو ممــا ألــم أو مــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات، فيجــب عــى 

بآخــر ممــا قاســوه مــن تعذيــب ســواء �ض
ا للموقــف الــذي اتخــذه إبــن المهــدي  ي حــق هــؤلء. وكــم رسرت كثــري

ف بأخطائهــا �ض الدولــة كذلــك أن تعــرت
كــة فيمــا يخــص اختفــاء والــده والبحــث عــن الحقيقــة، فأعتقــد أنــه كان واضحــا وشــجاعا بحيــث يقــول  بنرب
بــأن المصالحــة بالنســبة لعائلتــه ل يمكــن أن تكــون مصالحــة انطاقــا مــن عطــاء مــادي بــل أن تكــون مصالحــة 
ي 

ــاهمت �ض ي س
ــىت ــر ال ــع الدوائ ــن جمي ــذار م ــم العت ــت، وتقدي ــا كان ــا كيفم دلء به ــة والإ ــا الحقيق ــر فيه تظه

ــار  عتب ض الإ ــ�ي ــذ بع ــب أن تأخ ــة يج ــة الوطني ــدا. فالمصالح ــة ج ــف رزين ــذه المواق ــل ه ــده. فمث ــال وال اغتي
ت إليهــا. ي أرسش

المراحــل الثــاث الــىت

* العالم الأمازيغي – عدد 46 يونيو 2004
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؟ ي
�ت كة جاسوسا للمعسكر ال�ش هل كان المهدي بن�ب

ــة رئيســية،  ض 5 و11 يوليــوز 2007، مقال ي عددهــا الصــادر مــا بــ�ي
يس” الفرنســية، �ض ت مجلــة “لكســرب نــرش

ي والمــؤرخ “بيــرت زيديــك”، حيــث عبــأ، مــن خــال 
ي كتــاب صــدر الســنة الماضيــة للصحــا�ض

عبــارة عــن قــراءة �ض
اتــه ومهاراتــه التحليليــة، ترســانة وثائقيــة هامــة، تضــم نصوصــا تاريخيــة وأرشــيف مخابــرات بــراغ ووثائــق  خرب
ــول  ــة أص ــا قص ــية. الأول رسدت فيه ــن رئيس ــة عناوي ي أربع

ــية �ض ــة الفرنس ــا المجل ــة، نظمته ــورا مختلف وص
ــدة  ســتخبارات التشــيكية الممه ــح  الإ ــة، لصال ك ــدي بنرب ي للمه

ســتخبارا�ت ســم الإ جاسوســية الشــيخ، وهــو الإ
ض  ي بعــض الأنديــة الفرنســية، بــ�ي

ي كانــت تتــم �ض
تيبــات الأوليــة الــىت ي حــول الرت

بلقــاء باريــس عــام 1960، والثــا�ض
، أمــا العنــوان الرابــع الــذي اختارتــه المجــاة  الشــيخ والعميــل زيدينــك ميــك المتخفــى خلــف ســتار ديبلومــاسي
ض  ي حــ�ي

اغ يــوم 1 شــتنرب 1961، �ض كــة لــرب ي قــام بهــا العميــل المهــدي بنرب
لمقالتهــا، فقــد تطــرق لاأجــواء الــىت

. هــذا  ــاز رسي تشــيكي ــا الشــيخ لجه ي كان يقدمه
ــىت ــر ال ــات والتقاري ــوى المعلوم ــع محت ــوان الراب ــاول العن تن

ي حددهــا 
كــة لصالــح بــراغ، الــىت ي الشــؤون السياســية التشــيكية، بالبــوادر الأوىل لعمالــة بنرب

ويعــود الخبــري �ض
ي الشــهري  ض ي الشــارع الشــون زيلــري

ي مقهــى ومطعــم لوفوكيتــس �ض
ي منتصــف شــهر مــارس عــام 1960 �ض

زيديــك �ض
، بتخفــى خلــف ســتار  بباريــس، حيــث كان يجلــس الضابــط زيدينــك ميــك، عميــل اســتخبارات تشيكوســلوفاىكي
ــذي كان اســمه  ض ال ــه الفرنســي�ي ــع أحــد عمائ ــراغ، م ــان لســفارة ب ــه كســكرتري ث ــن خــال عمل ، م ــاسي ديبلوم
ي هــذه الجلســة، قــدم هــذا الرجــل 

“كوكــول”، هــذا الأخــري الــذي كانــت لديــه عــدة اتصــالت مــع مغاربــة. �ض
ــف.  ي فرنســا، إىل الديبلومــاسي التشــيكي المزي

ي ســفارة المغــرب �ض
ــف بمهمــة �ض ــاوي، مكل شــخصا يدعــى الكنف

ي 
. و�ض ي

�ت ــرش ــل للمعســكر ال ــل«، هــو عمي ــك، واســمه الحــرىكي »موت ــك مي ــدري أن زديني ــم يكــن ي الكنفــاوي ل
كــة، 40 عامــا، الزعيــم  ي آخــر يدعــى المهــدي بنرب الطاولــة المجــاورة للرجــال الثاثــة، كان يجلــس هنــاك مغــر�ب
ي للقــوات الشــعبية الــذي أســس عــام 1959. اســتغل الديبلومــاسي التشيكوســلوفاىكي 

المنفــي لاتحــاد الوطــىض
ي مســاء 28 

ــه الســفارة التشــيكية. و�ض ــاوي إىل عشــاء تنظم ــة الكنف ــاه برفق ــة ودع ك الفرصــة للتعــرف عــى بنرب
ف وفــد مــاىلي ووصــل  مــارس 1960، اضطــر الكنفــاوي إىل التأخــر عــن الموعــد بســبب حفــل أقيــم عــى رسش
كــة، المعــروف بمواعيــده الدقيقــة،  متأخــرا إىل دعــوة العشــاء بعــد ســاعة ونصــف عــن الموعــد المحــدد. بنرب
ي أن يشــك 

ي الموعــد، وأثنــاء انتظــاره لمواطنــه تبــادل حديثــا مطــول وخاصــا مــع زدينيــك ميــك بــدون �ض
وصــل �ض

 . ي الـــSTB، جهــاز أمــن الدولــة التشيكوســلوفاىكي
يــن عامــا هــو ضابــط �ض بــأن هــذا الرجــل ذا التاســعة والعرش

ي قســم الســتخبارات 
بعــد هــذا الموعــد عــى العشــاء، فتحــت المصالــح الســتخباراتية التشيكوســلوفاكية �ض

كــة بنــاء عــى تقريــر كتبــه الضابــط زدينيــك ميــك عمــا جــرى  الخارجيــة ملفــا تحــت رقــم 802-43 باســم بنرب
ي 

ــىف ــاد الوط ــس التح ــرب. إن مؤس ي المغ
ــاىلي �ف ــع الح ــل الوض ــتطعنا تحلي ــد اس ــة: »لق ك ض بنرب ــ�ي ــه وب بين

كــة يــرى أن الحــل الوحيــد أمــام  للقــوات الشــعبية ل يســتطيع العــودة إىل المغــرب مخافــة اعتقالــه. بن�ب
ط  اكية. ولتحقيــق هــذا النضمــام يجــب اســتيفاء الــ�ش بــالده هــو النضمــام إىل مصــاف البلــدان الشــ�ت
ي تنظيــم ســياىسي موحــد. لهــذا 

ي البــالد �ف
ف جميــع القــوى الحيــة �ف ي تحقيــق اتحــاد بــ�ي

الأول الــذي يتمثــل �ف
، مــن أجــل الحصــول  ي ف العــام للحــزب الشــيوعي المغــر�ب يجــب مناقشــة الأمــر مــع عــ�ي يعتــة، الأمــ�ي

عــ� موافقــة الحــزب«.



يوميات مقاومة مغتالة                                                                                  اإعداد: �سعيد باجي 

55

ــتخبارات  ــؤوىلي الس ــون مس ي عي
ــة �ض ــارة إيجابي ت إش ــرب ــة اعت ــك نقط ــك مي ــار زديني ــك، أث ــى ذل ــاوة ع ع

ض  ض الســوفيات ولســيما المقربــ�ي كــة عــن ربــط اتصــالت دوليــة بالمســؤول�ي التشيكوســلوفاكية وتتعلــق ببحــث بنرب
مــن كوروتشــيف.

كة إىل زيارة تشيكوسلوفاكيا. كة وزدينيك ميك تمت دعوة بنرب ض بنرب وخال محادثات العشاء ب�ي
ي أنديــة 

كــة وزدينيــك يلتقيــان �ض تيبــات الأوليــة، فــكان العميــان المهــدي بنرب أمــا فيمــا يتعلــق، بأجــواء الرت
ي أبريــل مــن نفــس 

كــة �ض ي أثمــرت، بعــد حضــور المهــدي بنرب
تيبــات الــىت بالعاصمــة الفرنســية باريــس، وهــي الرت

ــا، حيــث التقــى بالشــيخ  ي غيني
ي كوناكــري �ض

ــا وآســيا �ض الســنة، أشــغال مؤتمــر منظمــة وحــدة شــعوب إفريقي
ه بــأن عليــه التوجــه إىل يوغســافيا وفرنســا ثــم تشيكوســلوفاكيا.  ، فاديمــري كنــاب، الــذي أخــرب الســفري التشــيكي
كــة، بشــكل رســمي،  . فدعــوة بنرب ي

ض نوفوتــىض ، أنطونــ�ي ــارت تخــوف الرئيــس التشيكوســلوفاىكي ــار، أث هــذه الأخب
ي لتشيكوســلوفاكيا بعــد مــرص.

يــك القتصــادي الثــا�ض ي مشــاكل مــع المغــرب، الــذي يعــد الرش
ستتســبب �ض

ي صفــوف اليســار عــى المســتوى 
كــة، النجــم الصاعــد �ض وكمــا أنــه ل يجــب أيضــا التقليــل مــن شــأن بنرب

، عــن طريــق توجيــه دعــوة، لــه مــن طــرف وســيط مــن النقابــات  ، ســتتم دعوتــه بشــكل غــري مبــارسش الــدوىلي
كــة بزدينيــك ميــك وأصبــح دائمــا يحادثــه ويدعــوه إىل الســينما أو  المركزيــة. بعــد ذلــك، توطــدت عاقــة بنرب
ي »نزهــة الجنــدي« 

ي مقهــى ليــب، وذات مــرة شــاهدا معــا الفيلــم الســوفيا�ت
ــا �ض ــا يلتقيــان غالب المــرح. وكان

ــدور  ــا ي ــن أحاديثن ــ�ي م ــزء كب ــا: »كان ج ــره قائ ي تقاري
ــب �ض ــك كت ــك مي ــوري تشــوكراي. زديني للمخــرج كريك

ي ملــف رقــم -43
اكية العلميــة«، حســب مــا جــاء �ض حــول المســائل النظريــة للفلســفة الماركســية والشــ�ت

ــة  ي مقابل
ــه �ض ــن أمل ا ع ــرب ــلوفاكيا مع ــارة تشيكوس ي زي

ــه �ض ــن رغبت ــة ع ك ــن بنرب ــنة 1960، أعل ــر س ي أواخ
802. �ض

كــة مــن صديقــه التشيكوســلوفاىكي مبلــغ 10000  ي 12 مــارس 1961، طلــب بنرب
. و�ض ض ض ســوفيات وازنــ�ي مســؤول�ي

كــة أن تســتمر هذه الأســبوعية اليســارية،  ض الدعــم لـ»فرونــس أوبرفاتــور«. لقــد أراد بنرب فرنــك مــن أجــل تأمــ�ي
ايــر  ي يــوم 26 فرب

، خليفــة محمــد الخامــس الــذي تــو�ض ي
ي انتقــاد الحســن الثــا�ض

المعروفــة بمواقفهــا النتقاديــة، �ض
كــة  . لكــن هــل اســتمر بنرب ــري ــأن مثــل هــذه الأســاليب قــد يكــون لديهــا بعــض التأث 1961. لقــد كان يؤمــن ب
ــلوفاكية،  ــتخبارات التشيكوس ــيف الس ي أرش

ــك �ض ــى ذل ــل ع ــن دلي ــاك م ــس هن ــدة؟ لي ــذه الجري ــم ه ي دع
�ض

، الوظيفــة الحقيقــة لزدينيــك ميــك.  ض ولكــن الحقيقــة الأكيــدة هــي أن هــذا المعــارض عــرف، منــذ ذلــك الحــ�ي
ي قــام بهــا الشــيخ إىل 

ي الشــؤون التاريخيــة والسياســية التشــكية، عــى إثــر الزيــارة الأوىل الــىت
وأوضــح الخبــري �ض

ــد توظيــف »الشــيخ«، الســم  ــه ل يؤي ي يــوم 12 شــتنرب 1961، أن زدينيــك ميــك كتــب إىل رؤســائه أن
ــراغ �ض ب

كــة، بشــكل رســمي ضمــن مصالــح الســتخبارات التشيكوســلوفاكية.يقول  الحــرىكي الــذي أطلقــه زدينيــك عــى بنرب
ي مســتقبل الدولــة المغربيــة. 

ة. إنــه يريــد أن يلعــب الــدور الأول �ف زدينيــك: »الشــيخ لديــه طموحــات كبــ�ي
ي 

كــة إىل دولــىض “، حيــث وصــل بنرب ولهــذا الســبب، يجــدر التعامــل معــه فقــط عــ� أســاس تعــاون ســياىسي
ي اليــوم المذكــور. واســتقبله زدينيــك 

ض ســيارة �ض دفوريســت عــى الحــدود النمســاوية التشيكوســلوفاكية عــى مــ�ت
كــة صــورة عــن النجــاح  غــراء. فقــد حــاول منظمــو الرحلــة أن يعطــوا لبنرب ميــك بنفســه. وهنــا ابتــدأت رحلــة الإ
ــك  ــدة أورلي ــارة لبل ي زي

ــه �ض ــم اصطحاب ــك، ت ــب ذل ــاد. إىل جان ي للب
ــا�ض رث الثق اكية والإ ــرت ــه الش ــذي حققت ال

ي بــار عــرصي. 
ي بــراغ ثــم اختتــم ســهرته �ض

ي المســاء، دعــي إىل ملهــى ليــىي �ض
. و�ض بســدها الكبــري وقرصهــا الشــهري

ض  ي الأيــام المواليــة، قــام بزيــارات متعــددة شــملت تعاونيــة فاحيــة، مصنعــا، لقــاءات مــع طلبــة ونقابيــ�ي
و�ض

… ض ومســؤول�ي
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ــيخ  ــرف الش ، تع ف ــ�ي ــم ميس ي مطع
ــاء �ف ــالل عش ــه: »خ ، أن ــرت ــك، يقــول بي ــرات زديني ي مذك

ــا جــاء �ض ومم
ــرأة  ــا ام ــيخ إنه ــا الش ــال لن ــة. وق ــة حميمي ــا عالق ــأت بينهم ــوري ونش ــه ث ــة ذات توج ــرأة مجهول ــ� ام ع
ي فرنســا 

كــة أرس لصديقــه بأنــه �ض «. بنرب ي الخامســة مــن عمــره، وهــي مــن أصــل روىسي
مطلقــة ولديهــا طفــل �ف

غــراء كـ»وســيلة فعالــة للحصــول عــى المعلومــات«. يســتخدم الإ
كــة بتعريفــه  ي هــذا الصــدد تضمنهــا هــذا الأرشــيف. يقــول زدينيــك ميــك: »قــام أخ بن�ب

وهنــاك قصــة �ض
ي باريــس. وقــام الشــيخ 

ر ميســمر، �ف ي ديــوان وزيــر الدفــاع، بــ�ي
ي تعمــل ككاتبــة �ف

بإحــدى عشــيقاته الــىت
بدعوتهــا إىل جنيــف وأعطاهــا بعــض الأمــوال وكــرس نفســه لهــا -ولــو أنهــا لــم تكــن جميلــة- مــن أجــل 
كســب رضاهــا ومقابــل أن تمــده بمعلومــات أو وثائــق تخــص الــوزارة«. ويضيــف زدينيــك ميــك أن عاقتــه 

كــة إىل درجــة أنــه كان يتحــدث معــه بشــكل رصيــح حــول المســائل الســتخباراتية. توطــدت ببنرب
كــة  كــة. وكان بنرب ي تقديــم تعويــض مــادي لبنرب

ي خريــف 1961، قــام جهــاز الـــSTB بخطــوة مهمــة تمثلــت �ض
�ض

يتلقــى 1500 فرنــك شــهريا مقابــل تقديــم وثائــق هــي عبــارة عــن بيانــات مــن داخــل مصلحــة التوثيــق ومكافحة 
ي روجيــه 

ي قــال إنــه تســلمها مــن عميــل فرنــ�ي التقــاه عــن طريــق المــؤرخ والصحــا�ض
التجســس الفرنســية والــىت

ي أســبوعية »فرونــس أوبرفاتــور«.
ي شــؤون المغــرب �ض

بــاري المتخصــص �ض
، قام جهاز الـSTB كذلك بتمويل سفره إىل غينيا )3500 فرنك(. ي نونرب

و�ض
ي يرســلها الشــيخ تقيــم مــن طــرف مســؤوىلي الســتخبارات التشيكوســلوفاك عــى 

وكانــت كل المعلومــات الــىت
.” ي .جــي.�ب ي الـ”ىكي

أنهــا مهمــة ويتــم تحويلها إىل جهــاز الســتخبارات الســوفيا�ت
ــة بشــكل مفاجــئ تجاهــه.  كــة إىل المغــرب، حيــث أصبحــت الســلطة مهادن ي 15 مــاي 1962، توجــه بنرب

�ض
ايــر 1963، رجــع الشــيخ إىل  ي فرب

ة، أوقــف تعاونــه مــع الـــSTB كإجــراء احتياطــي. و�ض وخــال هــذه الفــرت
ة  ي بــراغ فإنــه تــم توظيفــه خــال هــذه المــدة القصــري

ض �ض تشيكوســلوفاكيا. ورغــم أنــه لــم يُمــض ســوى يومــ�ي
.STBي بعــد تقييــم لمســاره مــن طــرف مســؤوىلي الـــ

�ت ــل للمعســكر الــرش بشــكل رســمي كعمي
ماك واســمه الحــرىكي  ــط آخــر يدعــى كارل ســري ــك إىل ضاب ــري الوســيط مــن زديني ــم تغي ة، ت ي هــذه الفــرت

�ض
كــة أنــه مراقــب  ي بــراغ. وبعــد عودتــه للمغــرب، لحــظ بنرب

ي �ض
بينكا وينتمــي للمكتــب المركــزي الســتخبارا�ت ســري

ي أنــه كان مدبــرا، وكان مقتنعــا باســتحالة التوصل 
وكان يخــ�ش عــى حياتــه، خاصــة بعــد حــادث ســيارة اشــتبه �ض

إىل اتفــاق مــع الدولــة المغربيــة، لذلــك عــاد إىل منفــاه مــن جديــد يــوم 23 يونيــو 1963، ولكــن بصفــة نهائيــة 
هــذه المــرة.

، فقــد كتــب زيديــك، يقــول أن  ي
ســتخبارا�ت ي كان الشــيخ يمــد بهــا الجهــاز الإ

وعــن محتــوى المعلومــات الــىت
كــة، جــاب تقريبــا جميــع بلــدان الكــرة الأرضيــة، وتركــزت رحاته بشــكل رئي�ي عــى تشيكوســلوفاكيا  الرحالــة بنرب
ــة  ــوز وبداي ي أواخــر يولي

ــة �ض (، والثاني ض ــوز )لمــدة يومــ�ي ي يولي
ــت الأوىل �ض ــراغ؛ كان ــارات مهمــة إىل ب ــاث زي ي ث

�ض
ي أواخــر نونــرب وبدايــة دجنــرب )لمــدة أربعــة أيــام(.

غشــت )لمــدة أربعــة أيــام(، والثالثــة �ض
ي بــراغ، 

ي غالــب الأحيــان، تمثــل محطــة عبــوره للــدول الشــيوعية. وعندمــا كان يحــط الرحــال �ض
وكانــت بــراغ �ض

ناســيونال، باريــس. وكانــت الـــ STB تســتغل  ي فنــادق العاصمــة الراقيــة: كيالطــا، أنرت
كان مــن عادتــه أن يحجــز �ض

كيــب أجهــزة للتصنــت عــى مكالماتــه الهاتفيــة… هــذه العــادة بالســتعداد مســبقا لرت
ي يــوم 17 دجنــرب 1963، رفــع رئيــس الســتخبارات الخارجيــة جوزيــف هوســكا مذكــرة إىل وزيــر الداخلية، 

و�ض
وكال، امتــدح فيهــا التعــاون مــع الشــيخ ووصفــه بالعنــرص الجــدي وأنــه كان يمدهــم بمعلومــات  ليبومــري ســرت
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اك ضابــط  ووثائــق مهمــة. كمــا أطلــع هوســكا وزيــر الداخليــة مــن خــال هــذه المذكــرة عــى أنــه ســيتم إرسش
ي التعامــل مــع الشــيخ.

ي الجزائــر، �ض
، عميــل الـــ STB �ض يدعــى الرفيــق لينســكي

ــل  ي ح
ــا �ض ــى دروس ــلوفاكية، تلق ــتخبارات التشيكوس ــع الس ــيخ م ــا الش ــل فيه ي تعام

ــىت ــدة ال ــال الم وخ
ــا  ــا عندم ــه. فمث ــى مكالمات ــون ع ــن يتنصت ــك الذي ــكوك أولئ ــاظ ش ــدون إيق ــات ب ــي التعليم ــفرات وتلق الش
ي أن عليــه التوجــه برعــة إىل بــراغ، وإذا كانــت 

ي زيوريــخ« فــإن ذلــك يعــىض
يطلــب منــه أن »يقابــل صحافيــا �ض

ــر! ــه التوجــه إىل الجزائ ــه يجــب علي ي أن
ــذا يعــىض ــف« فه ي جني

ــك �ض ــد مقابلت ــا يري ــول إن »صحافي ــة تق الجمل
كــة إىل تشيكوســلوفاكيا، ولكــن هــذه المــرة بجــواز ســفر جزائــري خــاص  ي يــوم 19 غشــت 1964، عــاد بنرب

�ض
كــة لــم يكــن هــذه المــرة وحــده، بــل كان برفقــة زوجتــه  يحمــل رقــم 798 وباســم الزايــدي عبــد الكريــم. بنرب
وأطفالــه الأربعــة! هــذه الزيــارة العائليــة أثــارت غضــب قيــادة الـــ STB بســبب عــدم إشــعارها بذلــك! ومــع 
ه  ــا، أخــرب ــة أســابيع(. وهن ــه )حــواىلي ثاث ــع عائلت ــة م ــه الطويل ــف إقامت ــت الـــ STB بتحمــل مصاري ــك قبل ذل
ي التصــال بهــم إىل 

ي تعاملــه معهــم بســبب عــدم انتظامــه �ض
مســؤولون مــن الـــ STB بأنــه لــم يعــد جديــا �ض

جانــب إمدادهــم بمعلومــات ليســت ذات أهميــة، والنتيجــة هــي قــرار بتحديــد تعويضــه المــادي بنــاء عــى 
تقييــم عملــه.

ــرا  ــك« تقري ــن الـــ STB يدعــى »دوبي ــط م ــب ضاب ــوم 25 غشــت 1964، كت ــدا ي ة وتحدي ــرت ي نفــس الف
و�ض

كــة بســبب تقديمــه لمعلومــات متضاربــة  ي بمصداقيــة بنرب
ة صفحــة شــكك �ض كــة مــن ثــاث عــرش مطــول عــن بنرب

ــح  ــيخ أصب ــد أن الش كي ــن الأ ــره: »م ي تقري
ــك �ض ــول دوبي ــع الـــ STB. يق ــه م ــول تعامل ــه ح ــة وثرثرت الصح

ف عنــد التعامــل معهــم، ومنتهــزا للفــرص عنــد التعامــل  ي التعامــل معنــا، ومســاندا لالأمريكيــ�ي
»ثوريــا« �ف

ــع: »إن  ــو أفظ ــا ه ــل م ــر حم ــن التقري ــوريا«، لك ــراق وس ي الع
ف �ف ــ�ي ــارص والبعثي ــد الن ــة وعب ــع بورقيب م

.»! ف ــ�ي ــع الصيني ــل م ــه يتعام ــدون بأن ــوفيات- يعتق ــاء -الس الأصدق
ي المغــرب مقتنعــة 

ي الربــاط، بــراغ بــأن الســلطات �ض
ي خريــف 1964، أشــعر عمــاء الـــSTB، المرابطــون �ض

�ض
ض لأحــزاب مغربيــة بطلــب مــن الشــيخ. كان هــذا التهــام يحمــل  بــأن الحكومــة التشيكوســلوفاكية تــدرب منتمــ�ي
ي للقــوات الشــعبية، 

شــيئا مــن الحقيقــة المتعلقــة بتقديــم مســاعدات وتداريــب لأعضــاء مــن التحــاد الوطــىض
ولكــن ملــف 802-43 ل يحمــل أي أثــر لأيــة معلومــات عــن هــذه المســاعدات.

ــر«: اللغــات  ــات »التآم ي تقني
ــا �ض ــه، تكوين ــد طلب ــزول عن ــى، ن ــة تلق ك ــق أيضــا أن بنرب تكشــف هــذه الوثائ

ي 
ــىت ــن ال ــدة التكوي ــراغ م ــة ب ــت العاصم ــل… واحتضن ــن التحاي ــو، ف ــق الرادي ــن طري ــال ع ــفرة، التص المش

.STB ــة لـــ ــة« تابع ــقة »عادي ي ش
ــارس 1965 �ض ــن 9 إىل 17 م ــتمرت م اس

ض كان عائــدا مــن كوبــا. وكانــت  ي أواخــر شــهر شــتنرب 1965 حــ�ي
وكانــت آخــر زيــارة لــه إىل تشيكوســلوفاكيا �ض

ــن  ــب م ــارة طل ــس الزي ــال نف ــة. وخ ــدوة صحفي ــد ن ــث عق ــا، حي ــمي تقريب ــكل رس ــرة بش ــذه الم ــارة ه الزي
ــد  ــه، وتعه ــدق بحيات ــري مح ــد كب ــعر بتهدي ــه كان يش ــرت لأن ــار 7.65 ملم ــن عي ــدس م ــداده بمس بينكا إم ســري
ــارة  ــام بزي ي القي ــل المعــارض المغــر�ب ــم يمه ــدر ل ــن الق ــة، لك ــه القادم ي زيارت

بينكا بمنحــه المســدس �ض ســري
ــام مقهــى  ــس أم ي باري

ي �ض
ــىض ي الحــي الاتي

ــه �ض ــم اختطاف ــر مــن نفــس الســنة، ت ــوم 29 أكتوب أخــرى، ففــي ي
ليــب، وهــو نفــس المقهــى الــذي التقــى فيــه لأول مــرة مــع ميــك زدينيــك! بعــد »حــادث« الختطــاف، فتحــت 
الـــ STB ملفــا فرعيــا تحــت رقــم 100-802-43، وكان الهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــق ربــح ســياسي عــى الســاحة 

الدوليــة.
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ي 
ولهــذا الســبب، أطلقــت الـــ STB حملــة تضليليــة أطلــق عليهــا »انطــاق«. وقــد حــددت مذكــرة صــادرة �ض

 ، ض ض والصحافي�ي ي وظــف فيهــا العديــد مــن المراســل�ي
12 نونــرب 1965 الأهــداف المتوخــاة مــن هــذه الحملــة، الــىت

: ي
�ض

.آي.إيه لاعتقاد بأنهم وراء هذا الختطاف؛	  توجيه الأنظار باتجاه الحكومة الأمريكية وال�ي
ي الكولونيل 	  ، ومديــر الأمــن المغــر�ب ال أوفقــري ، ووزيــر الداخليــة الجــرض ي

التشــهري بالملــك الحســن الثــا�ض
ياليــون أو عمــاء  ض إمرب الدليمــي وكــوادر النظــام، وتــرك النطبــاع بــأن هــؤلء الأشــخاص هــم ناشــط�ي

فريقيــة والعربية: وجواســيس أمريكيــون ضــد زعمــاء البلــدان الإ
ض ولســيما شــارل دوكــول شــخصيا.طبعا، هنــاك بعــض 	  طــة والحكومــة الفرنســيت�ي إقحــام الرش

ــن  ، لك ض ــي�ي ــة فرنس ط ــال رسش ــة ورج ــض المغارب ــورط بع ــة ت ــات، وخاص ــذه الترصيح ي ه
ــة �ض الحقيق

ــة. ــاحة الدولي ــى الس ــن ع ــدر ممك ــرب ق ــة بأك ــذه الفضيح ــتغال ه ــو اس ــدف الـــ STB كان ه ه

كــة التشــيك مــاذا حصــل لــه، ودفــن رس  وتــم إقفــال هــذا الملــف الفرعــي بــدون أن يعــرف أصدقــاء بنرب
كــة مــع الســتخبارات التشيكوســلوفاكية ولــم يتــم الطــاع عــى هــذا الملــف ســوى عامــي 1972 و1983. بنرب
ي 

أمــا عــن جوزيــف أوريــل، فهــو، حســب مــا أورده زيديــك، أنــه جاســوس ســابق ومتقاعــد يعيــش حاليــا �ض
ة حيــث  ل جوزيــف أوريــل مزيــن بتــذكارات مــن إفريقيــا تعــود إىل تلــك الفــرت ض إحــدى البــوادي التشــيكية. مــرض
ي ســن الـــ74، مازالــت تعلــق بذاكــرة هــذا 

فريقيــة. �ض كان يعمــل تحــت غطــاء ديبلومــاسي عــى مســتوى القــارة الإ
ي عالــم الســتخبارات قبــل أن يتــم 

الرجــل الكثــري مــن الذكريــات. فجوزيــف أوريــل كان يخــدم لمــدة طويلــة �ض
طاحــة بالنظــام الشــيوعي. التخــىي عنــه ســنة 1970، لكنــه رجــع إىل تشيكوســلوفاكيا ســنة 1990 بعــد الإ

كــة ســنة 1960 خــال رحلــة إىل غينيــا مــن أجــل حضــور  جوزيــف أوريــل يتذكــر أنــه التقــى المهــدي بنرب
ــر  ــر. ويتذك ــر دوىلي آخ ــبة مؤتم ــزة بمناس ي غ

ــنة 1961 �ض ــك س ــد ذل ــرى بع ــرة أخ ــيوي، وم ــر إفريقي-آس مؤتم
كــة أنــه كان رجــا ذكيــا ولطيفــا ومنفتحــا ومقربــا جــدا مــن إدارتــه… »قبــل تلقــي الأوامــر  جوزيــف عــن بنرب
، ولكنــه لــم يســمح  ي

كــة( عــ� عالقــة برؤســا�أ بالذهــاب إىل غــزة وبحكــم موقعــي، تــم إشــعاري بأنــه )بن�ب
ىلي بالكشــف عــن ذلــك«. وهــذا الملــف الــذي أزاح عنــه الســتار بيــ�ت زيديــك هــو »صحيــح وموثــوق«.

ي نظــره، التحــدث 
، فإنــه ل يمكــن، �ض ي ورغــم أن هــذا الرجــل ل يعــرف الكثــري عــن رحــات المعــارض المغــر�ب

ــا بالمعلومــات مــن الطــراز الأول وشــخصية مقربــة  بدقــة عــن »عميــل«، ولكــن فقــط عــن شــخص كان يمدن
ي 

مــن النظــام الشــيوعي تعاملــت معــه بــراغ وقدمــت لــه الدعــم. »لقــد كان الهــدف هــو مســاعدة رفقائــه �ف
أنشــطتهم السياســية بــل العســكرية. ونحــن نطلــق عــ� مثــل هــؤلء الأشــخاص »مصــدر �ي«. لســت 
كــة قــدم معلومــات وتلقــى مقابــل ذلــك أمــوال وتكوينــا«. لكــن المــؤرخ بيــرت زيديــك  متفاجئــا بكــون بن�ب
ي واســمه الحــرىكي  ي حوزتــه، إن المغــر�ب

ي �ض
ض قــال، مدعمــا أقوالــه بالوثائــق الــىت ذهــب إىل أبعــد مــن ذلــك حــ�ي

. »الشــيخ« كان عميــا بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معــىض
وســواء كان »مصــدرا رسيــا« أو »عميــا«، فــإن هــذا التعامــل مع المصالــح الســتخباراتية التشيكوســلوفاكية 
كــة كان محظوظــا؛  غــاب عــن عيــون الســتخبارات الأمريكيــة والفرنســية. ويخلــص أوريــل قائــا: “المهــدي بن�ب

ي إفريقيــا“.
ف بزمــام الأمــور �ف ف وممســك�ي فــ�ي ة، كنــا مح�ت ي تلــك الفــ�ت

لكــن يجــب القــول أيضــا إننــا، �ف
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ا�ب ا الك�ت ه�ذ

ــارات  ــى كل المس ــا ...، وع ــر وليبي ــرب والجزائ ي المغ
ــد �ض ــد الجدي ــمة العه ــاد س الفس

ــوز  ــبب الع ــار بس نتح ــو الإ ــم نح ــباب وانجرافه ــار الش داري، انهي ــاىلي والإ ــاد الم ... الفس
ــار  ــاتهم، انهي الت وسياس ــري ض والجن ــ�ي ــلطة العلوي ــة س ــات ثقاف ــاىلي وتراكم ــان الح والحرم
ض خــارج  بويــة وشــيوع ثقافــة جيــش حملــة شــهادات الدكتــوراه، نــزوح المايــ�ي العمليــة الرت
ي الــدول 

يــة �ض الحــدود لتغــدو إثــر ذلــك المغاربيــة بضاعــة رخيصــة بأيــدي الذئــاب البرش
ي جســد البلــدان 

ي القوميــة والديــن ...! الفســاد ينخــر �ض
المحيطــة بنــا والشــقيقة جــداً لنــا �ض

مــن أقــى شــمالها إىل أقــى جنوبهــا. فمــن يتحمــل مســؤولية الفســاد، أليــس الحاكمــون، 
ض عــى الســلطة والمــال  ض المتصارعــ�ي ي نشــهدها بــ�ي

ــاء الأمــور، الرصاعــات الــىت أليــس أولي
ــاب  ي الخط

ــن �ض ــل تكم ــرصاع، ب ي ذات ال
ــن �ض ــة لتكم ــاد، والكارث ــباب الفس ــم أس ــد أه أح

الســياسي لأطــراف الــرصاع، فــكل يتبــاىك عــى المغاربيــة والشــعوب المغاربيــة وكل يدعــي 
ي وقــت ينهــش الــكل مــن جســدها، ويحــاول الحصــول عــى أكــرب لقمــة. 

ي حبهــا، �ض
الذوبــان �ض

ــة«  ض الأطــراف »الحاكم ــ�ي ــة ب ــات المتبادل ــة عــى الســلطة والتهام ــات الحالي هــل الرصاع
نســحابات مــن حكومتهــا  يــة والإ ي برلماناتنــا الرش

و«المعارضــة« وحــالت تعليــق العضويــة �ض
ي خدمــة الشــعوب 

اشــق الكامــي والنــاري أيضــاً، كلهــا تصــب �ض وقراطيــة وحــالت الرت البري
ــدم  ــات تخ ــذه الرصاع ــم أن ه ــا نع ــل لن ــه، ليق ــن نفس ــاً م ــن كان واثق ــة ...؟ م المغاربي
تمازغــا ... ســنكون ســذجاً، لــو صدقنــا بــأن الديمقراطيــة هــي حالــة مــن الــرصاع المســتديم 
ي ... والحــال  يجــا�ب والتنافــر الواضــح ، بــل هــي حالــة مــن الــرصاع الحضــاري والتقــارب الإ
ي 

ي العالــم ديمقراطيــة عــى غــرار ديمقراطيــة البلــدان المغاربيــة الــىت
أنــه ليســت هنــاك �ض

وات. ولتقريــب الــرأي العــام  ســتحواذ عــى الــرش غتيــالت والإ ي حالــة التصفيــات والإ
تتجــى �ض

ح  ــرت ، نق ض ــ�ي ض المغاربي ــ�ي ــا بعــض المقاوم ي تعــرض  له
ــىت ــالت ال غتي ــن طبيعــة هــذه الإ م

هــا بجريــدة العالــم الأمازيغــي  ، يشــتمل عــى ملفــات ســبق أن تــم نرش التحقيــق  التــاىلي
ونيــة،  وذلــك مــن خــال  ي مواقــع إلكرت

ي جرائــد أخــرى أو �ض
هــا �ض ومقــالت مصاحبــة تــم نرش

ض هاتــه المــواد. التجميــع والربــط بــ�ي


