خاص

5

الحركة العدد 10043 :
األربعاء ـ الخميس  18ـ  19نونرب 2020

الزعيم أحرضان ..شخصية سياسية بإمتداد مغاربي وإفريقي

استقبل بوتفليقة في منزله إبان املقاومة اجلزائرية

أعترض على كلمة القذافي بعد توقيع معاهدة وجدة الوحدوية بين المغرب وليبيا
..و امتنع عن التخلي عن خنجره الذي عادة ما يومن به األمازيغ عندما يلبسون لباسهم التقليدي
منوعات

علي االنصاري
وط��ن��ی��ة ص���ادق���ة ،ت��ج��س��دت على
م��دى عقود في مساره النضالي
والسیاسي الحافل بالعطاء؛ حیث
كان رحمه مثاال للوفاء واإلخالص
في خدمة المصالح العلیا للوطن
ف��ي تشبث متین ب��ث��واب��ت األمة
ومقدساتها ،ووالء مكین للعرش
العلوي المجید».

تويف الزعيم السيايس ،محجويب
احرضان  ،وهو شخصية سياسية
ال يشق لها غبار ،عارص  3ملوك
وجمع بني السياسة والفن التشكييل
وكتابة الشعر والرواية ،عارص زمن
الحامية الفرنسية وعارص حصول
املغرب عىل اإلستقالل وخاض غامر
السياسة مبكرا.
وتقلد وظائف حكومية عديدة
وارتبط بحزب الحركة الشعبية
التي كانت وراء إقرار التعددية
السياسية يف املغرب ورفض الحزب
الوحيد وأيضا الدفاع عن مغرب
متعدد ثقافيا ولسنيا.
محجويب أحرضان ،الذي وافته
املنية صباح األحد ( 16نوفمرب) ،يف
مصحة خاصة يف العاصمة الرباط،
عن عمر ناهز قرنا من الزمن،
يحظى بتقدير خاص من قبل ملوك
املغرب ما بعد االستقالل ،الراحلني
محمد الخامس والحسن الثاين،
وامللك محمد السادس.
جاللة الملك في برقية
التعزية ألسرة أحرضان:

كان مثاال للوفاء
واإلخالص في خدمة
المصالح العلیا للوطن
ب��ع��ث ص��اح��ب ال��ج�لال��ة الملك
م��ح��م��د ال���س���ادس ب��رق��ي��ة تعزية
ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم
المحجوبي أحرضان.
ومما جاء في برقية جاللة الملك
” تلقینا ببالغ التأثر وعمیق األسى
نبأ وفاة المشمول بعفو ومغفرته،

وأض������اف ج�ل�ال���ة ال��م��ل��ك “إن
عزاءنا في الفقید الكبیر ،ما أسداه
لوطنه من جلیل األع��م��ال ،سواء
ب��ان��خ��راط��ه ال��م��ب��ك��ر ف��ي مقاومة
االستعمار ،وال��ذود عن استقالل
المغرب ووحدته الترابیة ،أو بما
أب��ان عنه من حنكة ،وك��ف��اءة ،في
مختلف ال��م��س��ؤول��ی��ات السامیة
وال��ح��ك��وم��ی��ة ال��ت��ي ت��ق��ل��ده��ا بكل
ت��ف��ان ون���ك���ران ذات ،ف��ض�لا عما
جادت به روحه الفنیة من أعمال
إبداعیة متمیزة عكس من خاللها
تجربته السیاسیة وأصالة بیئته
المرحوم المحجوبي أحرضان ،الثقافیة ،كتابة وتشكیال ،وكذا
ال���رئ���ی���س ال���ش���رف���ي وال���ق���ی���ادي

ارت���ب���ط أح���رض���ان بعالقات
واس���ع���ة م���ع ع����دد م���ن ال���رؤس���اء
والشخصيات وال��ح��رك��ات وكان
محل تقدير الكثير م��ن معارفه،
م��غ��ارب��ي��ا وإف��ري��ق��ي��ا ،وف��ي��م��ا يلي
بعضا من تلك النماذج :

وف�����دا م���ن ال��م��ج��ل��س االنتقالي
ف��ي ب��داي��ت��ه ،وك����ان ل��ه دور مهم
ف��ي إي��ص��ال رس��ال��ة الملك محمد
ال���س���ادس ،يلتمس م��ن��ه الحفاظ
على ثروات الليبيين في المغرب
إلى حين اختيار الشعب لحكومة
منتخبة تمثله ،وهو ما استجاب
له الملك محمد السادس.

ربط محجوب أحرضان أيضا
ع�لاق��ات ص��داق��ة م��ع شخصيات
ليبية م��س��ؤول��ة ف��ي ع��ه��د الملك
السنوسي ،كما ارت��ب��ط بعالقات
شنآن وإعجاب مع الزعيم معمر
القذافي ،اذ كان ضمن أول كاسري
الحصار على ليبيا ،اذ ذاك خالل
اإلع���داد الستقبال القذافي لوفد
مغربي يرأسه أح��رض��ان ورفيقه
الدكتور الخطيب ،امتنع أحرضان
ع���ن ال��ت��خ��ل��ي ع���ن خ��ن��ج��ره الذي
عادة ما يتزين به االمازيغ عندما
يلبسون لباسهم التقليدي في
المغرب.

أحرضان والجزائر

أحرضان وليبيا

وكما ربطت محجوبي أحرضان
ع�لاق��ات ج���دا ق��وي��ة م��ع ع���دد من
رؤساء الجزائر ما بعد االستقالل،
وكانت عالقات تتسم بالكثير من
ال��ت��ق��دي��ر واالح���ت���رام ،اذ جمعته
ع�لاق��ات ن��ض��ال وت��ط��اب��ق اآلراء
والتوجهات مع الزعيم الجزائري
 ،ال��ح��س��ي��ن اي���ت اح���م���د ،وال���ذي
تتشابه مسيرتهما السياسية،
والرئيس الهواري بومدين والذي
كان وزيرا للدفاع في الجزائر في
وق���ت ك���ان ف��ي��ه أح��رض��ان بدوره

موريتاني من أجل اطالق سراحه،
ب��ع��د إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ي��ه ،وهو
م��ن المدافعين آن���ذاك ع��ن حقوق
العبيد المحررين السابقين في
ممارسة السياسة ونيل حقوقهم
في موريتانيا.
ول������م ي���ك���ن م����ن����زل محجوب
أح���رض���ان ي��خ��ل��و م���ن شخصية
مغاربية من كل االتجاهات.
كما ارتبط أحرضان بشخصيات
افريقية مهمة على رأسها الرئيس
السنغالي سينغور.

أحرضان مرتبط بالبداية
ول����د ال��م��ح��ج��وب��ي أحرضان
ع��ام  ،1924ف��ي منطقة والماس
ض���واح���ي ال��خ��م��ي��س��ات بوسط
المغرب.
ح��ف��ظ ال��ق��رآن ال��ك��ري��م ف��ي سن
مبكرة قبل أن يلتحق بمدرسة
طارق بن زياد في مدينة أزرو .
شارك لمدة قصيرة في الحرب
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ض��اب��ط��ا في
ال��ج��ي��ش ال��ف��رن��س��ي ،ث���م التحق
بالمقاومة وجيش التحرير .وهو
متزوج وأب لستة أبناء.
الزايغ
اشتهر ال��راح��ل ح��رض��ان ،منذ
إص�����داره م��ذك��رات��ه ق��ب��ل ن��ح��و 7
سنوات بـ»الزايغ» ،وهي المذكرات
التي أثارت جدال كبيرا حينها في
األوس���اط السياسية واإلعالمية
ال��م��غ��رب��ي��ة ،ل��م��ا ت��ض��م��ن��ت��ه من
ك��وال��ي��س ال��ح��ي��اة السياسية في
سنوات مهمة من تاريخ المغرب.

وظائف

المؤسس لحزب الحركة الشعبیة،
تقبله ف��ي ع���داد الصالحین من
عباده”.
وأع����رب ج�لال��ة ال��م��ل��ك  ،بهذه
المناسبة المحزنة ،ألف��راد أسرة
ال��م��رح��وم وم��ن خاللهم لعائلته
ال��س��ی��اس��ی��ة ال��وط��ن��ی��ة الكبرى،
السیما في حزب الحركة الشعبیة،
ولكافة أصدقائه ومحبیه عن أحر
تعازي وأص��دق مشاعر مواساة
جاللته في ه��ذا المصاب األلیم،
مستحضرا جاللته“ ،بكل تقدیر،
ما كان یتحلى به الراحل المبرور
م���ن خ��ص��ال رف��ی��ع��ة ،وم���ن غیرة

معرفته الدقیقة بالتاریخ المغربي
العریق».
وت��اب��ع جاللته «إذ نشاطركم
مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح،
نسأل العلي القدیر أن یعوضكم
عن رحیله المؤلم جمیل الصبر
وحسن العزاء ،وأن یجزیه الجزاء
األوف�����ى ،ع��ل��ى م��ا ق���دم ب��ی��ن یدي
ب��ارئ��ه م��ن ص��ال��ح األع��م��ال ،ومن
تضحیات جسیمة وخدمات جلیلة
لوطنه ،وأن یسكنه فسیح جنانه،
وی��ح��ش��ره ف��ي زم����رة الصدیقین
وال��ش��ه��داء والصالحین وحسن
أولئك رفیقا».

وزيرا للدفاع في المغرب.
ل��ك��ن ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن أحرضان
والرئيس بوتفليقة تظل األقوى
اذ عاش األخير فترة من الزمن في
منزل أحرضان ،في عهد المقاومة
الجزائرية ،وظلت العالقات بينهما
متواصلة عبر رس��ائ��ل ودي���ة في
مناسبات

وي��ذك��ر أح��رض��ان بفخر كيف
اعتذر له الزعيم القذافي حينما
أع��ت��رض على كلمته بعد توقيع
م��ع��اه��دة وج���دة ال��وح��دوي��ة بين
المغرب وليبيا ،وخ�لال اجتماع
لمعمر القذافي مع زعماء األحزاب
المغربية ،ك��ان ي��ردد ب��أن شعوب
دول شمال افريقية  ،شعوب عربية،
فوقف أحرضان ورد عليه بالقول
هي شعوب إسالمية أمازيغية ،لم
أحرضان وموريتانيا
يلبث الزعيم معمر القذافي أن قال
ال يخفي ال��زع��ي��م السياسي
ردا عليه نعم اعتذر.
الحرضاني اليساري الموريتاني،
خالل األحداث األخيرة التي ال������دور ال�����ذي ق����ام ب���ه محجوب
عرفتها ليبيا ،استقبل أحرضان ،أح����رض����ان ف���ي ال����ت����ودد لرئيس

تقلد الراحل أحرضان وظائف
حكومية عديدة.
عين بعد االس��ت��ق�لال مباشرة
واليا على الرباط.
وشارك أحرضان في  8حكومات
وحمل حقائب عدة وزارات ،منها
وزارة الدفاع ،بين  1961و،1964
ف��ي أول ح��ك��وم��ة ش� ّك��ل��ه��ا الملك
الحسن الثاني.
ث��م عين وزي���را للفالحة العام
 ،1964ووزيرا للفالحة واإلصالح
الزراعي في العام الموالي ،وعين،
بين فبراير  1966ومارس ،1967
وزي�����را ل��ل��دول��ة م��ك��ل��ف��ا بالدفاع
الوطني.
وف��ي فاتح م��ارس  1977عين
وزي��ر دول��ة .وف��ي  10أكتوبر من
السنة نفسها ،عُ ��ي��ن وزي��� َر دولة
مكلفا بالبريد وال��م��واص�لات في
حكومة أحمد عصمان.
ث��م عُ ��ي��ن وزي����را ل��ل��ت��ع��اون في
حكومة المعطي بوعبيد (.)1979
ثم وزي � َر دول��ة في حكومة محمد
كريم العمراني (.)1983

