سياسيون يودعون الزعيم الحركي األخ المحجوبي أحرضان
صليحة بجراف

ووري جثمان الزعيم الحركي ،األخ املحجوبي أحرضان ،بعد صالة ظهر اإلثنني ،الثرى ،بمقربة العائلة الصغرية بواملاس ،بجوار زوجته ورفيقة دربه الراحلة مريم أحرضان.
الجنازة ،التي تمت وفق التدابري اإلحرتازية ،التي تفرضها الظروف الوبائية ملنع تفشي فريوس كورونا املستجد (كوفيد ـ  ،)19حيث منعت السلطات املحلية بجماعة واملاس التابعة إلقليم
الخميسات بجهة الرباط سال القنيطرة ،املئات من األشخاص تشييع جنازة الراحل ،وتم االقتصار فقط على مقربيه ،وعدد محدود من الشخصيات السياسية ،منها األخ محند العنصر( ،األمني
العام لحزب الحركة الشعبية) ،بمعية األخ السعيد أمسكان (رئيس املجلس الوطني للحركة الشعبية) إىل جانب بعض أعضاء املكتب السياسي واملجلس الوطني واملنتخبني ومناضلي الحزب،
وبعض الفعاليات السياسية من أحزاب وطنية إضافة إىل سكان واملاس والضواحي الذين حرصوا على توديع ابن املنطقة البار إىل دار البقاء.
وبهذا املصاب الجلل الذي ال رد لقضاء اهلل ،كانت لنا وقفة مع فعاليات سياسية عاشرت الراحل عن قرب.
بشهادة في حق هرم كبير ،من قامة السي أحرضان،
األخ العنصر  « :السي أحرضان
وتعداد مناقبه وخصاله ،ومساره النضالي والسياسي
..قدوة لكل الحركيات والحركيني» والفني ،ف��ي أصعب الفترات م��ن التاريخ السياسي
للمغرب ولن تكفيه ما يستحق في استحضار نضاالته،
فهو بحق شخص «غير ع��ادي» أو أسطورة تاريخية،
ق��ائ�لا«:ع�لاق�ت��ي ب��ه ل��م تنقطع ي��وم��ا ،فهو ك��ان يجمع
خ�ص��اال ن ��ادرا م��ا جتمع ف��ي شخص واح ��د ،فما بني
اجلرأة والنضال والبساطة واملغامرة والسياسة والفن،
فشخصية الراحل السي أحرضان بحق ،أثارت اجلدل
في محطات سياسية عديدة من تاريخ املغرب ،والذين
عايشوا الرجل ،وخصوصا في املرحلة احلساسة من
تاريخ املغرب يعرفون ذل��ك إل��ى درج��ة أن��ه ُز َّج به في
السجن مباشرة بعد االستقالل».
وأضاف األخ أمسكان«:متكن رفقه الدكتور عبد الكرمي
اخلطيب واحلسن اليوسي ومبارك البكاي وآخرون ،من
مواجهة «هيمنة احلزب الوحيد» ،حيث أسسوا احلركة
الشعبية ،التي كانت كانطالق للتعددية احلزبية دون
أن ننكر دوره في محطات تاريخية حاسمة عالوة على
تقلده مناصب حكومية عديدة».
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ق��ال األخ محند العنصر ،األمني وخلص األخ أمسكان إلى القول ،أن«السي أحرضان
العام للحركة الشعبية ،افتقدنا «السياسي الكبير» يشكل ذاك ��رة غنية وه��و بحق م��ن آخ��ر الشخصيات
و«رجل الدولة بامتياز» ،زعيم سياسي قوي ،جمع بني الوطنية احلقيقية ،ولن يتكرر أبدا… رحمه الله».
اجل��رأة والشجاعة في مواقفه ،لم يتراجع يوما إلى
ال��وراء ،وسيسجلها التاريخ ،استطاع تأسيس حزب
األخت عسالي:السي أحرضان
احلركة الشعبية ،إلى جانب الراحل الدكتور عبد الكرمي
اخلطيب ،في زمن احلزب الوحيد .
«موسوعة»
وأردف األخ العنصر مضيفا«:السي أح��رض��ان ،رجل
طبع ت��اري��خ امل�غ��رب على م��دى عقود طويلة ،بفضله
دخلت الثقافة احلزبية إل��ى ال�ب��وادي ،داف��ع عن اللغة
والثقافة األمازيغية ،في الوقت التي كان يصعب اجلهر
بالتحدث بها ،باألحرى الدفاع عنها ،فضال عن توليه
ملناصب حكومية عديدة».
تابع األخ العنصر«:أعطى الشيء الكثير لوطنه وكان
ملكي حتى النخاع ،يصعب أن توفي الكلمات الرجل
حقه ،والتعبير عما مييز قامة وطنية من طينة السي
احملجوبي أحرضان ال��ذي جمع بني السياسة والفن
واإلبداع ،إنه بحق رجل قدوة لكل احلركيات واحلركيني
وسيبقى كذلك ،سنفتقده في احلركة الشعبية ..رحمه
الله».

وروائيا بارعا ،امتاز بدينامية يصعب أن جتدها في ع��ن العالم ال�ق��روي وأي� ً
�ض��ا تقديره للمرأة والشباب وأضاف« السي أحرضان ،أعطى الكثير للبالد وخص
إنسان واحد ،فبقدر ماكان سريع اإلنفعال كان عفويا وتشبثه بثوابت األمة وتعلقه بالعرش العلوي وحبه ال �ب�لاد م��ا ت�ن�س��اه ألن ال �س��ي أح��رض��ان ب�ص��م تاريخ
للملك» ،مضيفة «:السي أحرضان ،رحل إلى دار البقاء املغرب»..
ومتسامحا وصابراوصادقا وطيبا.
واس�ت�ط��رت القيادية احلركية متابعة«:عرفت السي
أحرضان منذ صغري ،كان عندما يأتي لزيارة والدي،
ابن كريان:السي أحرضان ..زعيم
القبيلة كلها تقف على رج��ل واح��د الستقباله ،كان
مدافعا عن العالم القروي وطالب مبكرا بترسيم اللغة
حقيقي أتى من رحم الشعب
األمازيغية ،لم ينسى يوما هم احلركة الشعبية ،حتى
عندما ك��ان مريضا و كنت أزوره ،ك��ان دائ�م��ا يسأل
بدوره ،نعى عبد اإلله ابن كيران (رئيس احلكومة السابق
عن أح��وال احلركة الشعبية واحلركيات واحلركيني،
واألمني العام حلزب العدالة والتنمية السابق)،قائال«:
وي��وص��ي ب��ال��وح��دة والتضامن واالل�ت�ف��اف ح��ول األخ
ك��ان زعيما حقيقا ول�ي��س زعيما م�ص�ن��وع��ا..أت��ى من
االمني العام».
رحم الشعب وناضل وبقي وفيا للمقدسات ،دافع عن
األخت عسالي التي تأسفت لوفاة السي أحرضان في
قناعاته».
زم��ن جائحة ك��ورون��ا ،ال�ت��ي متنعنا حتى م��ن توديع
وأض��اف اب��ن ك �ي��ران «:السي أح��رض��ان ،رج��ل مغربي
أحبابنا مبا يليق بهم ،قائلة «:السي أحرضان يستحق
جنازة الكبار» ،لكنها استرجعت ،متابعة «:ال رد لقضاء
الله ..رحمه الله وجزاه الله خيرا عن كل ما ترك من أثر تار ًكا عالقات إنسانية وطنية ودولية للتاريخ و لوحاته
الفنية وكتبه ومساره الفريد من نوعه … رحل وعزاؤنا
طيب ،لن ننساه أبدا».
أنه كان وسيضل حاضرا معنا ومنوذجا ل«متغربيت»
األخ مبديع :مسار السي أخرضان و ال�ه��وي��ة املغربية بكل رواف��ده��ا وتنوعها الثقافي
وأبعادها اإلفريقية واألورو املتوسطية» .
حافل بالنضاالت
وأردف ��ت مسترسلة «:ك��ان ل��ي مبثابة األب والصديق
ال�ن�ص��وح،أح�ب�ت��ه ك�ث�ي��را وك �ن��ت أس�ت�ش�ي��ره ف��ي أمور
وقضايا ،وهو كان يقدرني ،ولكن كنت وسأظل أقدره
أك�ث��ر ،لقد بصم م�س��اري السياسي ببصمات عميقة
في نفسي وفي محيطي األس��ري والقبلي ،لكن ال راد
لقضاء الله ،رحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الشهداء
والصاحلني».

أم��ا محمد مبديع (ع�ض��و املكتب السياسي للحركة
الشعبية)،فقد اعتبر مسار الراحل احملجوبي أحرضان
حافال بالعطاءات والنضاالت ،مضيفا أنه «كان بحق
موسوعة من التاريخ..كان إنسانا شجاعا ،لديه رؤية
واضحة ومتشبث بامللكية ومشروع املغرب الكبير».
وتابع األخ مبديع أن الراحل ،ناضل من أجل التعددية
احلزبية في إطار مغرب موحد ،وظل متشبثا مببادئه
األخ أمسكان «رجل غري عادي»
حول األمازيغية والعالم القروي« ،رحمه الله وجراه الله
ف��ي ن�ف��س ال �س �ي��اق ،حليمة ع �س��ال��ي ،ع�ض��و املكتب حسن اجلزاء».
السياسي للحركة الشعبية ،ال�ت��ي اعتبرت الراحل
«موسوعة» ،راك��م مسارا سياسيا طويال ،س��واء إبان
األخت لكحيل:زعيم ال نظريله
فترة احلماية الفرنسية ،أو بعد مرحلة االستقالل،
طبع به تاريخ املغرب ،حلضوره في محطات حكومية
يف عصاميته
وسياسية كبرى،ومساهمته في تأسيس حزب احلركة
الشعبية بعد استقالل املغرب مبعية الراحل الدكتور بدورها ،فاطنة لكحيل (عضو املكتب السياسي للحركة
عبد الكرمي اخلطيب ،ولشخصيته الفريدة وطريقته الشعبية) قالت«:العائلة احلركية ت��ودع اليوم ،زعيما
اخلاصة في اخلطابة،حيث كان سياسيا محنكا وشاعرا ق��ل نظيره ،ب��ل ال نظير ل��ه ف��ي عصاميته و نضاالته
م��ن ج�ه�ت��ه ،األخ السعيد أم�س�ك��ان،ح�ك�ي��م احلركيات فصيحا (يكتب بالفرنسة واألمازيغية) وفنانا تشكيليا ومبادئه واستماتته على الوطن واملواطن ودفاعه عن
العدالة اإلجتماعية واملجالية وحقوق اإلنسان ،ودفاعه
واحلركيني ،الذي أكد أنه من الصعوبة مبكان اإلدالء

مساره
في
سطور

احمل�ج��وب��ي أح��رض��ان ،ال��ذي ت��وف��ي ،ص�ب��اح ي��وم األح��د 15
نومنبر ،2020بأحد مستشفيات العاصمة ،عن عمر يناهز 100
سنة ،بعد معاناة مع املرض ،رأى النور بواملاس (اخلميسات)،
ودرس مبدينة آزرو ،يحمل مسارا سياسيا حافال سواء إبان
فترة احلماية الفرنسية ،أو بعد مرحلة االستقالل ،طابعا
تاريخ البالد بحضوره في محطات حكومية وسياسية كبرى،
وهو من مؤسسي حزب احلركة الشعبية بعد استقالل املغرب،
مبعية الراحل الدكتورعبد الكرمي اخلطيب.
وتقلد الراحل وظائف حكومية عديدة ،حيث عني واليا على
الرباط بعد االستقالل مباشرة.
وأصبح الكاتب العام للحركة الشعبية في مؤمترها الثاني

أص�ي��ل ،داف��ع ع��ن قناعات ساهمت ليبقى امل�غ��رب هو
األخ السباعي:أحرضان بصم تاريخ املغرب املغرب ،وماتيخلطش الراس مع الرجلني».
وأردف ابن كيران متابعا «:عالقتي به كانت خاصة،
في نفس السياق ،األخ عدي السباعي (عضو املكتب تربطني به عالقة مصاهرة» ،مشيرا إلى أنه بعد تعيينه
ال�س�ي��اس��ي للحركة ال�ش�ع�ب�ي��ة) ،اع�ت�ب��ر وف ��اة الزعيم رئيسا للحكومة ،زاره في بيته ليشكره على الدور الذي
احملجوبي أح��رض��ان «ص��دم��ة ك�ب�ي��رة» ،ق��ائ�لا «:السي قام به ،وتلقى لوحتني فنيتني من لوحات أحرضان ،في
مناسبتني مختلفتني ،هدية شخصية منه رغ��م أن��ه ال
يفهم في الفن التجريدي إال أنه يحتفظ بهما.
وختتم ابن كيران بالقول «:نطلب الله أن يرحمه ويكون
مع أسرته الصغيرة وعائلته احلركية ،التي كلها اليوم
بال شك مكلومة وكل محبي أحرضان وهم كثيرون».

العثماني واملالكي يعددان مناقب الراحل

أحرضان الرجل الكبير ،وأحد الزعماء الكبار للبالد،
الذي سخر حياته خلدمة اإلنسانية واألمازيغية ،وهو
أح��د رج��ال املقاومة ،ق��اوم من أج��ل احلركة الشعبية
واحل��ري��ة» ،إن��ه «بحق زعيم املغرب وك��ل املغاربة ،من
الرجال الكبار يستحق الشكر الكثير».

مبراكش عام  .1962وشارك في ثمان حكومات.
ومن بني املناصب التي تقلدها وزير الدفاع في أول حكومة
يشكلها جاللة املغفور له امللك احلسن الثاني ما بني  1961و
 ،1964وفي غشت  ،1964عني وزيرا للفالحة ثم وزيرا للفالحة
واإلصالح الزراعي في يونيو  .1965كما عني ما بني فبراير
 1966وم��ارس  ،1967وزي��را للدولة مكلفا بالدفاع الوطني.
وف��ي  1م��ارس  ،1977عني وزي��ر دول��ة وف��ي  10أكتوبر من
نفس السنة ،عني وزير دولة مكلف بالبريد واملواصالت في
حكومة أحمد عصمان عام  .1977وعني الراحل أيضا وزيرا
للتعاون في حكومة املعطي بوعبيد عام  ،1979كما عني وزير
دول��ة في حكومة محمد ك��رمي العمراني ع��ام  1983بصفته

جتدرا إلشارة إلى أن جاللة امللك محمد السادس ،بعث
يوم االحد ببرقية تعزية إلى عائلة أحرضان ،وأسرته
السياسية ،كما نعاه عدد كبير من الشخصيات ،مثل
رئيس احلكومة واألمني العام حلزب العدالة والتنمية،
سعد الدين العثماني ،ورئيس مجلس النواب احلبيب
امل��ال�ك��ي ،م��ذك��ران مبناقبه وح�ي��ات��ه احل��اف�ل��ة بالبذل
والعطاء والتفاني في حب الوطن واالستماتة في الدفاع
عنه ،وع��ن احل��ري��ات واحل�ق��وق وال�ع��دال��ة االجتماعية
واملجالية والهوية الوطنية بروافدها املتعددة وضمنها
االمازيغية ،تغمده الله برحمته الواسعة.

زعيم أحد األحزاب الستة الكبرى في املغرب .وخالل املؤمتر
االستثنائي حل��زب احل��رك��ة الشعبية املنعقد يومي  4و5
أكتوبر  ،1986أعفي من مهامه كأمني عام للحركة الشعبية.
فأسس في يونيو  1991حزبا جديدا أسماه “احلركة الوطنية
الشعبية” الذي تقلد به منصب األمني العام.
وفي يونيو  ،1997فاز أحرضان في االنتخابات البلدية .وفي
مارس  2006عملت قيادات «احلركة الشعبية» وكل احلركات
املنشقة منها ،مبا فيها «احلركة الوطنية الشعبية» و«االحتاد
ال��دمي�ق��راط��ي» ،على توحيد صفوفها ف��ي ح��زب واح��د هو
«احلركة الشعبية» ،ومت اختيار احملجوبي أحرضان رئيسا
للحزب ومحند العنصر أمينا عاما.

