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وأسرار أخرى : 

 محمد الحبابي يتحدث عن جث##ة ب##ن برك##ة ويكش##ف
 ال##وطني للق##وات الش##عبية'التحاد 'حزب أسرار العلقة بين 

 :والجيش
. 2012 يوليوز 22جريدة ''المشعل''، الحد 

:  محمد الحبابيعبد العزيز كوكاس، ي�ستجوب
 

 كيف توص##لت إل##ى أن جث##ة ب##ن برك##ة مدفون##ة مك##ان
السفارة المغربية بفرنسا؟

 بع��ض الم��ور مرتبط��ة بمعلوم��ات أث��ق ف��ي مص��درها،
.وبعضها يمكن أل تصدقه، وهو يدخل في اللمرئي والروحي

كيف؟
  صدر كت�اب لل�دكتور الفرنس�ي كلي�ري،،2002  سنةفي
 بن بركة فيالمهدي أوفقير أتى برأس الجنرال محمد يقول إن 

 ،لحس��ن الث��انيلمل��ك ا وقدم ال��رأس ل،سلة خاصة إلى المغرب
 إدري�س الس�لوي وس�ي محم�دهم�ا  بحض�ور ش�اهدين، وذل�ك

 الشرقاوي الذي حينما رأى ذلك المنظر أغمي علي��ه، وعن�دما
:الحسن الثانيالملك أيقظوه قال له 



 -ooh! Vous avez le cœur bien faible!
(بمعنى : أووووه، يظهر أن لديك قلبا ضعيفا ! ).

  وقبل،2002  سنةمن حكى لك هذا المر، أنت قبل
ظهور الكتاب الفرنسي؟

 محم��د الش��رقاوي نفس��ه وه��و ل زال حي��ا[، وق��د ج��اء
 ،هت�aا عل�م بم�ا قلتaم̀�م`ل_إني�اس دال ل_الفرنس�ي عندي الص�حافي 

.الشرقاويمحمد وطلب مني عنوان السي 
 نفVفVدU دUتU، كما قلتU،بن بركةالمهدي إذا كان رأس 

؟ فأين الجثة) في الرباط، PF3 (3 رقم بالنقطة الثابتة
 إنه��ا تح��ت الس��فارة المغربي��ة بفرنس��ا.. وق��د س��ألت
 إدريس السلوي عن الم�ر، ورغ�م أن�ه ل�م يكش�ف ل�ي ك�ل م�ا
 يعرفه، لكني استنتجت م�ن كلم�ه أن�ه ك�ان ش�اهدا[ ح�تى عل�ى

 )PF3 (3 النقط��ة الثابت��ة رق��م ف��يالمهدي بن بركة دفن رأس 
بالرباط.  

 تذكر دائما إدريس السلوي كمحطة للسر، مع العلم
 أنه في نهاية المطاف يظل مستشار الراحل الحسن الث##اني،

وأي معلومة في هذا التجاه قد تكون موجهة للتشويش؟
 يج����ب أن تع���رف أن إدري����س الس���لوي أخ���ي م���ن
 الرضاعة، وقد ق�ال ل�ي ف�ي موض�وع المه�دي ب�ن برك�ة بص�ريح

                                                                   العبارة:
              



Bouby c’est un assassinat sans cadavre.
(بمعنى : بوبي، إنها جريمة بدون جثة !).

بفرنسا
 19:40 - 2012 يوليوز 22الحد 

  يس###تجوب محم###د الحب###ابيعب###د العزي###ز كوك###اس
 (قيادي سابق في حزب التح##اد ال##وطني للق##وات الش##عبية،
 الذي تحوmل فيما بعد إلى حزب التحاد الش##تراكي للق##وات

الشعبية).
 محمد الحبابي يتحدث عن جث##ة ب##ن برك##ة ويكش##ف

 ال##وطني للق##وات الش##عبية'التحاد 'حزب أسرار العلقة بين 
 : والجيش

 ف�ي ح�زب التح�ادالقيادي س�ابقا (أكد محمد الحبابي 
 "المش�عل" ، أنجري�دة ف�ي تص�ريح ل� الوطني للقوات الشعبية) 

  ف�ي بداي�ة''الكتل�ة الوطني�ة''علل الفاسي هو من اق�ترح إنش�اء 
 السبعينيات، وتحدث ل� "المشعل" ع�ن علقت�ه بالت�ازي رج�ل
 أعمال الجنرال الدليمي، وكي��ف ك��ان يوص��ل المعلوم��ات ال��تي
 تصله حول الجيش إلى عبد الرحيم بوعبي��د ال��ذي ظ��ل مؤمن��ا

  وه��و م��ا أدى ب��ه إل��ى.بالنض��ال السياس��ي ف��ي ظ��ل الش��رعية
 القطيعة مع الفقيه البص�ري، ويس�تعيد محم�د الحب�ابي ش�ريط

  حي�ن ع�ارض 1981  يوني�و20الذكريات حول ما ح�دث ف�ي 



 بوعبيد قرار الحسن الثاني بقبول الس��تفتاء ال��ذيعبد الرحيم 
 اعتبره خيانة، ويقلب أسرارا[ قد تساعد عل�ى ملء الك��ثير م�ن
 البياضات ف�ي مس�ار ح�زب الق�وات الش�عبية وتاري�خ المغ�رب
.المعاصر. ونظرا للقيمة السياسية للستجواب نعيد نشره هنا

 يحك##ي الع##ارفون أن##ك كن##ت الوس##يط الساس##ي بي##ن
 التح##اد ال##وطني للق##وات الش##عبية وح##زب الس##تقللحزب 

  ف##ي بداي##ة الس##بعينيات، م##ا ه##و''الكتل##ة الوطني##ة''لنش##اء 
السياق الذي صاحب هذه الولدة لحزبين لذوذين؟

 كان علل الفاسي أستاذا بكلية الحقوق، وكنت� أستاذا
 بنفس الكلية، قال لي عل��ى ه��امش اجتم��اع م��ع عمي��د الكلي��ة
 إنه يريد أن يراني، فالتقينا بعد خروجنا من الجتم��اع.. كن��ت
 حينها أسكن أمام كلية الحقوق فجاء إلى منزلي، وكان ع��رض

 واضحا[: "نحن وطنيون.. وقع ما وقع بعدالفاسي الراحل علل 
 النش��قاق، ونحت��اج الي��وم إل��ى ل��م�� الص��فوف لنق��اذ البلد م��ن

  تناقشنا في ع�دة أم�ور ل�م نك�ن متفقي�ن حوله�ا، وكن�ا.الزمة"
  ل سيما بعد اختطاف،نريد أن ننهي النشقاق الذي كان بيننا

 المهدي بن بركة، فاقترح علي الستاذ علل الفاسي إع��ادة ل��م
  بع��د، حي��ث، لم أرد علي��ه ب��أي ش��يء،الشمل.. بطبيعة الحال

  ت��وجهت مباش��رة إل��ى من��زل عب��د الرحي��م بوعبي��د،،الجتم��اع
 قضينا المساء كله نتناقش ح��ول لق��ائي بعلل الفاس��ي، وقل��ت

 ، لن مش��اكلنا الفاس��يله بأنني متف��ق م��ع اق��تراح الس��ي علل



  ك��انت وص��لت إل��ى1970  س��نةمع الجناح النقابي حينها ف��ي
 ال��ذيإبراهي��م، حدود ل تطاق.. وكذلك م��ع م��ولي عب��د الل��ه 

  وك�ان يحس�د عب�د.كان يهمه أمر واح�د.. أن يك�ون وزي�را أول
 ، أما المحجوب بن الصديق فكان بذكائه يعرف بوعبيدالرحيم

  ويلع��ب عل��ى ه��ذا الحب��ل... وقته��ا كل��ف،ه��ذا الم��ر جي��دا
 المحجوب بن الصديق ص�ديقه ون�ائبه محم�د ب�ن عب�د ال�رزاق
 بالتص��ال بال��ديوان الملك��ي به��ذا الخص��وص ح��تى يأخ��ذ أي

 بوعبي�دتغيي�ر حك�ومي محتم�ل بعي�ن العتب�ار.. عب�د الرحي�م 
 إنن��اإبراهي��م كان يعي هذه المور لذلك قلنا لمولي عبد الل�ه 

 ننوي إقامة الكتل�ة الوطني�ة للرج�وع للحك�م ال�ذي ك�ان عن�دنا
 إنن��ا اس��تقطبنابوعبي��د : . وق��ال ل��ي عب��د الرحي��م 1960س��نة 

 والمحجوب بن الصديق بهذه الطريق�ةإبراهيم مولي عبد الله 
.الذكية

 (محم��د أعضاء: أنا 8كانت الكتلة الوطنية تتكون من 
  وعب��د،بن الصديقالمحجوب  و،بوعبيدعبد الرحيم ولحبابي) 

 للق��وات الش��عبية،التح��اد ال��وطني ح��زب الل��ه إبراهي��م ع��ن 
 بوستة وب��وبكر الق��ادري وال��دويري ع��نمحمد وعلل الفاسي و

 ح��زب الس��تقلل، لق��د ك��ان علل الفاس��ي وب��وبكر الق��ادري
  ال�تي يري�دها س�ي علل'الكتلة الوطني�ة'خاصة مناصرين لقيام 

  زواجا[ كاثوليكيا، بل إنه كان يذهب إل�ى أبع�د الح�دود،الفاسي
 ، ب�ل ك�ان المغربي�ةوما ك�ان يهم�ه ه�و وح�دة الحرك�ة الوطني�ة



 ح��د "ولل��ي بغي��تيوه نعطي��وهت�يص��رح لن��ا: "الس��اس ه��و أن نت�
 م�عليكم"، رئاس�ة الح�زب الجدي�د، رئاس�ة الحكوم�ة".. وكن�ت 

 المحج��وببوعبيد من جهتن��ا ن��دعم الوح��دة، أم��ا عبد الرحيم 
  فق�ط'الكتل�ة'فهم�ا م�ع إبراهي�م، بن الصديق ومولي عبد الله 

.إذا كانت ستوصلهما إلى الفوز برئاسة الحكومة
من كان يتفاوض مع القصر في هذا الباب؟

 كلفني الخوان بالتصال بالقصر عبر المستشار الملكي
 إدريس السلوي، للتمهيد للنقاش حول الحكوم�ة، لك�ن ال�ذي
 أوقف كل شيء هو النقلبان المتتاليان، بالض��افة إل��ى إخلل

 ب��ن الص��ديق بش��روطالمحج��وب وإبراهي��م م��ولي عب��د الل��ه 
'.الكتلة'

كيف تم ذلك؟
 كان علل الفاسي قد ق��دم للمل��ك اق��تراحين، الول أن

  حكومة م��ن التقنيي��ن وم��ن السياس��يين'كتلة وطنية 'نشكل ك
  وأن ي�ترك للحسن الثاني أمر تعيين ال��وزير الول،الشباب منا

  بالضافة إلى وزراء العدل والداخلي��ة خاص��ة، وك��ان،من عنده
 الوزير الول المطروح ه��و كري��م العمران��ي، ال��ذي يمك��ن قب��وله

 ،، والثاني أننا نحن سنقترح الوزير الول من��ا'الكتلة'من طرف 
 وسنقترح على المل��ك تش��كيلة الحكوم��ة.. فس��ألنا المل��ك، ف��ي
 حال���ة قب���وله للق���تراح الث���اني: "م���ا ه���و البرنام���ج ال���ذي

 ..''إن برنامجنا هو برنامج الكتلة الوطنية: ''ستطبقونه؟" فقلنا 



 بعد أسبوع رد علينا الحسن الثاني بأنه يقبل القتراح القاضي
.بتشكيلنا للحكومة مقابل تعيين الملك للوزراء

 معن###اه أن بوعبي###د وعلل الفاس###ي ك###ان س###يقبلن
أوفقير في وزارة الداخلية؟محمد التعايش مع 

  لنق��اذ،الح��ق يق��ال، كن��ا س��نغمص العي��ن عل��ى الم��ر
 البلد، لكن كان الحسن الثاني ق��د اتف��ق س��را[ م��ع م��ولي عب��د
 الله إبراهيم ليكون هو الوزير الول، ول زل��ت أت��ذكر كي��ف ت��م

 البص��ري لقن��اع ب��اقيادريس تكليف مسؤولين هما الدليمي و
 بقب��ول م��وليللق��وات الش��عبية'' التحاد ال��وطني ''حزب قيادة 

.وزيرا أول من خلل اللقاء بيإبراهيم عبد الله 
الحسن الثاني؟من تم هذا باقتراح 

  عن�ديا وقضيا الليل�ة كله�،نعم أرسلهما الحسن الثاني
.في هذا المنزل لقناعي بالمر

في أي سنة؟
 بع��د النقلب، ب��دأ الحس��ن الث��اني ف��ي التح��رك نح��و
 المعارض��ة. وق��د ش��رب ال��دليمي قنين��تي ويس��كي لوح��ده، أم��ا

 البصري فلم ي�تم كأسا[ واحدة وظل يط��رح عل��ي أس��ئلةادريس 
  أن أتصل بعبد الرحي��م بوعبي��د لستش��يرت�بوليسية، فطلبت�

 بوعبي��دعب��د الرحي��م معه.. علل الفاس��ي ك��ان يري��د أن يك��ون 
  كان م��ولي عب��د الل��ه،1960 لنه حتى في حكومة ،وزيرا أول
 كرئي��س للحكوم��ة دائم الس��فر، وك��ان عب��د الرحي��مإبراهي��م 



 بوعبيد ينوب عنه في ك��ل ش��يء، ول��م يك��ن عب��د الل��ه إبراهي��م
  إل في قض��ية واح��دة وقع��ت حينه�ا ف�ي "عي��ن،يقوم بأي شيء

''.بيضا
  وقررن�ا أن ي�ذهب الثلث��ة،كنا نح��ن م�ع علل الفاس�ي

 ، وعب��د إبراهي��مإل��ى المل��ك: علل الفاس��ي، م��ولي عب��د الل��ه
  ويق�ترحوا عل�ى المل�ك أن يك��ون واح�د منه��م،الرحي��م بوعبي��د

  نبا إلى علمنا أن الحسن الث��اني اس��تفتى،وزيرا أول. قبل ذلك
 مستشارا[ أمريكي��ا ك��بيرا[ ك��ان يش��تغل بج��انبه، عن��دما دخل��وا

 للمغف��ور ل��هإبراهي��م عند الملك الراحل، قال مولي عبد الل��ه 
 الحسن الثاني: "صاحب الجللة، إننا سنترك ل��ك ثلث��ة وزراء،
 هي الداخلية والعدل والبريد". فكان رد الحسن الثاني بنرف��زة:
 "أن��ا فه��اذ البلد م��ا كنس��وا غي��ر ثلث��ة ال��وزراء؟". فأخ��ذ عب��د

  وش��رح للمل��ك ب��أنهم ج��اءوا عن��ده،الرحي��م بوعبي��د الكلم��ة
  وتع��ديل، وأراد تطيي��ب الخ��واطر.للتف��اق عل��ى ال��وزير الول

 ستتركون ل��يالحسن الثاني : الجواء، فقال لهم الملك الراحل 
 فرصة للتفكير في القتراح الول، رجع الثلثة من عند المل��ك

 .فوجدونا في انتظارهم
 المحجوب بن الصديق علق على غض�بة الحس��ن الث�اني

il :: "ق���ائل  a  fait  tilte"أي أن المل���ك الراح���ل أص���يب ، 
 م��ن الجتم��اعغ��براهيم ب��العطب، انص��رف م��ولي عب��د الل��ه 



 حين تأكد أنه لن يك��ون ال��وزير الول، بع��دها اتص��ل بن��ا كري��م
.العمراني لعرض مقترحه، لكن عبد الله إبراهيم رفض

 أرسلنا علل الفاسي وأبو بك��ر الق��ادري وعب��د الرحي��م،
 أنا لم أذهب، وقيل لي إن الملك غي̀ر حينها من طريقة كلمه،
 ولم تبق هناك إمكانية الحصول على ال��وزارة الول��ى لي مم��ن

 . ول��م تع��د هن��اك أي'للكتلة'رشحناهم، وبالتالي لم يبق وجود 
. لن الملك حسم المر،اجتماعات مع القصر

  عن##دما قب##ل)1981 ( يوني##و20بخص##وص إض##راب 
 الملك الستفتاء، وبحكم أنك كنت ترافقه كثيرا، كيف كان

عبد الرحيم بوعبيد في تلك المرحلة؟
 ك��ان لن��ا منط��ق حينه��ا، أي��دنا اتفاقي��ة إس��بانيا م��ع

 بوعبي��د وعب��دعب��د الرحي��م . ذهب��ت م��ع 1975المغرب ع��ام 
  لل��دفاع ع��ن، منه��ا موس��كو،الرحمن اليوسفي إلى بلدان ك��ثيرة

 قضية الص��حراء، أخرجن��ا بلغ��ا نق��ول في��ه إن الص��حراء أرض
 مغربية، ويجب استرجاعها ب��دون اس��تفتاء، كم�ا ت��م اس�ترجاع
 الراضي الخرى في الشمال والتي كانت تحت النفوذ الفرنسي
 والس��باني، واعتبرن��ا الس��تفتاء خيان��ة. وأص��درنا بلغ��ا[ ف��ي

 "لومات��ان"جري��دة  وهاجمتن��ا ، الحسن الثاني غض��ب.الموضوع
  ويج��ب أن نحك��م،واعتبرتنا خونة(جريدة غير رسمية للقصر) 

.المؤبدالسجن ب



  للق��واتالتح��اد الش��تراكيح��زب ت��م اعتق��ال قي��ادة 
 ،، وك��ان أول م��ن اعتق��ل ه��و عب��د الرحي��م بوعبي��دالش��عبية

  لنه كان عنده في بيته، أن��ا ل��م أك��ن موج��ودا،اليازغيمحمد و
 معهما، وكانوا يبحثون عني لعتق��الي أن��ا أيض��ا، ولنن��ي كن��ت
 أتوجه إلى إفران، فقد ذهبوا إليه��ا للبح��ث عن��ي. ذهب��وا أيض��ا
 إلى الدار البيضاء للبحث عن��ي ف��ي من��ازل أخ��واتي لن��ي كن��ت
 أزورهن هناك أيضا. بعد ذلك توجهوا إلى ال��بيت ال��ذي أقط��ن

. وكنت موجودا فيه رفقة زوجتي،فيه حاليا لعتقالي
  فطن_ت� للم��ر فق��الت الباب،عندما فتحت لهم زوجتي

  ولم يع��د بع��د،لهم: "تبحثون عن زوجي؟ إنه في الدار البيضاء
 إل��ى ال��بيت". ص��دقوها وذهب��وا، ث��م ت��وجهت إل��ي لت��أمرني أن

.أرتدي ملبسي وأهرب
 بعد ساعتين ع��ادوا إل��ى ال��بيت، وفتش��وه فل��م يج��دوني
 لنن��ي كن��ت مخت��بئا ف��ي من��زل بالرب��اط، إل��ى أن أرس��ل عب��د
 الرحيم بوعبيد، عبر وسيط، في طل��بي لك��ي آت��ي وأق��دم نفس��ي
 للمحكمة، حينها اتصلت بفتح الل��ه ولعل��و ليرس��ل ل��ي زوج��تي
 بالسيارة وتم اصطحابي من المكان الذي كنت أختبئ فيه إل�ى
 المحكمة. تم أخذوني من المحكمة إلى سجن لعلو، كان هن��اك

 اليازغي، محم��د منص�ور، الح��بيبمحمد عبد الرحيم بوعبيد، 
 الفرق��اني ومص��طفى القرش��اوي... كن��ا نح��ن المعتقلي��ن حينه��ا

.وكان هناك آخرون لم يتم اعتقالهم بعد



 ب###المس ك###ان المل###ك يفت###ح قن###وات م###ع النخ###ب
 فيم##ا بع##د ع##بر لحليم##ي،و ،السياسية عبرك وعبر ال##دويري

كرجالت دولة، اليوم كيف غاب هذا المر؟
 كان الحليمي يأتي عن��دي ويخ��برني ب��أمور مهم��ة كن��ت

 عبدأوصلها إلى بوعبيد. لقد كان الحليمي ذكيا جدا، واختاره 
 ،اليوسفي ليك��ون وزي��را للش��ؤون العام��ة ف��ي حك��ومتهالرحمان 

 لنه كان يدرك مقدار ذكائه. لقد ك��ان يض��اهي الحس��ن الث��اني
 وعبد الرحيم بوعبيد في الذكاء، هؤلء كانوا أذكي��اء بش��كل ل

.يتصور
 م##ا ه##ي القن##وات الخ##رى ال##تي ك##ان الحس##ن الث##اني

يفتحها بشكل غير رسمي مع الحزاب الوطنية؟
 الش��رقاوي، ك��اتب الدول��ة ف��ي الخارجي��ة. وك��ان ش��به
 رسمي، ظل يربط التصال بيننا لسنوات. بع��دها عن��دما ك��ان

 بوعبي��د يري��د أن يوص��ل للمل��ك أم��را مهم��ا دونعب��د الحي��م 
  ك�ان عب�د الواح�د الراض�ي يق�وم،زي�ادة أو نقص�ان ف�ي محت�واه

 به�ذا ال�دور م�ع القص�ر، الحس�ن الث�اني أيض�ا ك�ان يرس�له ف�ي
 الم�ور المهم�ة، ك�ان ينق��ل الرس�الة دون أن يعل�ق عليه�ا ول��م
 ينق��ل يوم��ا أم��را مغلوط��ا، ول��م يخ��ن ثق��ة بوعبي��د ول الحس��ن

الثاني.
كيف كان بوعبيد يرى الحسن الثاني؟



 عب��د الرحي��م بوعبي��د ك��ان يق��د�ر ق��وة شخص��ية الحس��ن
 الث�اني وتعطش�ه للحك��م، وي�درك أن�ه ذك�ي إل�ى أبع�د الح�دود.
 كان يعي أن الحسن الثاني عندما يلتق�ي ب�ك وتم�ر رب�ع س�اعة
 دون أن تنطق بكلمة فإنه يعرف فيم تفكر، بكل ص��راحة، لق��د

.كان ذكيا جدا
 بوعبيد كان يفاتح الحسن الثاني ويصارحه بأفكاره، ل��م

  عن��دما،يطلب منه يوما أي مساعدة سياسية أو مادي��ة، مثل
 كن��ا نتن��اقش م��ع البن��ك ال��دولي عل��ى التق��ويم الهيكل��ي، ك��ان

  وطل��ب م��ن بوعبي��د،الحسن الثاني يريد إشراكنا في الحكوم��ة
 .1984 و1983  س��نةأن يفك��ر ف��ي المس��ألة، ك��ان ه��ذا ف��ي

  أنا وعبد الرحيم بوعبيد ومولي المهدي العل�وي،ت�اجتمعت�
  وإذا ك��انت ميزاني��ة المالي��ة،وقل��ت إن��ه إذا ك��ان الم��ر مؤقت��ا

 والمفاوض��ات ف��ي أي��دينا نح��ن، ف��إنه يمكنن��ا أن نغي��ر الم��ور
 : بوعبي�د  م�ن نزي�ف المالي�ة، ق�ال ل�ي عب�د الرحي�مد�د�ح��ح�ن_ون_

 "أبوبي، اكتب لي ورقة ف�ي الموض�وع، بكاف�ة المقترح�ات ال�تي
 تراها مناسبة"، في الغد اجتمعن�ا وأريت�ه النق�ط ال�تي س�جلتها،

:فنظر إلي بوعبيد قائل
  وقال لي: "أن��ت).وضحك( ''، بغيتي تكون وزير'' أم� م� م�

  عل��ى ش��ياطينر " انتين��ا غاتق��د؟الحس��ن الث��اني! بغ��اتلعب 
 "، وخت��م ق��ائل: "ل، ل��ن؟ الدول��ة، ويخلي��وك ت��دير لل��ي بغي��تي 



 نش���ارك ف���ي الحكوم���ة، م���ا ق���ادين عل���ى زي���ادة ف���ي الس���كر
. وكان على حق''.والطحين....

 ك##انت لك##م علق##ة وطي##دة ب##الجنرال أحم##د ال##دليمي
 عبر رجل أعماله عبد الحق التازي، كيف كنت##م تس##تعملون

 الت##ازي ومعلوم##اته والرس##ائل ال##تي توص##لونهاعب##د الح##ق 
عبره؟

 لم تكن لي علقة مباش�رة م�ع الجن�رال أحم�د ال�دليمي،
 نعم كانت لي علقة حميمية مع أحد رج��الته وه��و عب��د الح��ق
 ،التازي الذي كان يحكي لي بعض السرار، ما كان منها م�هم�ا

  أنقله في الحين إلى الراحل عبد الرحي��م بوعبي��د، ك��انت�كنت�
 ال�دليمي وك�انأحم�د التازي هو ال�ذي ي�دير أعم�ال وش�ركات 

 جد مقرب منه، وكلما حكى لي ما ثم̀ن��ت أن يك�ون معلوم�ات
.بوعبيدعبد الرحيم مة للحزب كنت أفاتح فيه ي�قي�

مة مثل ماذا؟معلومات قي
 التازي أن الحسن الث�اني ك�ان يعط�يعبد الحق أخبرني 

 به�ا مب�الغ) des enveloppes (الجنرال الم�ذبوح أظرف�ةإلى 
 مالية ضخمة، لكن المذبوح كان يتميز ب��أنفته، فل��م يك��ن يفت��ح

  ي��أتي به��ذه،ه��ذه الظرف��ة، ك��انت ل��ه خزين��ة خاص��ة ف��ي بيت��ه
 قaت ��ل،الظرف��ة ويرم��ي به��ا ف��ي خزينت��ه دون فتحه��ا، وحي��ن 

 م�س..تa ل�م تa،جدت هذه الظرفة كما ه�ي، مليي��ن المليي�نوو
 .مما يدل على أن الرجل كان غاضبا من الرش��وة وم��ن الفس�اد



aوالمسألة الثانية مرتبطة بما سبق أن كتبتaه حول مكان وجودت 
 جثة المهدي بن بركة، حيث التم��س الجن��رال الق��ادري رئي��س

Administration("لدجي��د"   Générale  d’Etudes  et  de 

Documention(أي الم�ؤس�س��ة الم�كلف��ة بمخ��ابرات الدول��ة) ( 
 التازي الذي كان يع��رف أن��ه ص��ديق حمي��م ل��ي،عبد الحق من 

 التص��ال ب��ي لمعرف��ة تفاص��يل المعلوم��ات ال��تيإلتم��س من��ه 
aنشرتaوهذا وحده كان بالنسبة ل��ي. عليهات�ها وكيف حصلت�ت  

.دليل على صدق ما كتبت
 الت##ازي أيض##ا مرس##ول ح##ب،عب##د الح##ق أل##م يك##ن 

؟  رسائل ما،أنت أو الراحل بوعبيدعبره، تبلغون 
 عب�د الرحي�م بوعبي�د ك�انت ل�ه حساس�ية مفرط�ة تج�اه
 الجي��ش، وك��ان دائم��ا يبتع��د ع��ن أي تنس��يق ف��ي الموض��وع،

  أش��تغل كأس��تاذ قب��ل انقلبت�وس��أعطيك مث��ال، لق��د كن��ت�
  أعط�ي دروس�ا ف�ي القي�ادة العلي�ا للق�واتت�الصخيرات، كنت�

  حول مادة القتص�اد، حص�ة'المهديةمدينة 'المسلحة الملكية ب
 كل أسبوع، إن الكثيرين ممن ق�ادوا النقلب كالش�لواطي مثل
 كانوا م�ن طلب�تي، وك�ان عب�د الرحي�م بوعبي�د ينص�حني دوم�ا[
 بالحتراس من التعام��ل م�ع الجي��ش، وك��ان يق��ول ل�ي بنرف��زة

:أحيانا
Bouby. Attention, aucun contact direct avec 

les militaires- !



 ).!: بوبي، إحذر، ل اتصال مع العسكريين  (بما معناه
  ول��ه،المهديةمدينة وكان آيت قدور مهندسا[ في ميناء 

  ولك�ويرة، ك�ان، وأمق�ران،الم�ذبوحالعس��كريين علقات قوي�ة ب
 بوعبيد ظل يرفضعبد الرحيم دائما يستدعيني للعشاء، لكن 

 حض��وري خوف��ا[ م��ن أي ت��ورط م��ع الجي��ش، ك��ان ل��ه ح��دس
 ينبهن�ي دوم�ا ق�ائل: "م�ع الجي��ش ل تع��رف م�اك��ان  و،خ�ارق

".يمكن أن يحدث، كن حذرا[
 وحتى حين كان يطلب مني أي مسؤول داخ��ل القاع��دة
 العسكرية أي معلومة أو استفسار عل�ى ه�امش ال�دروس ال�تي
 أقدمها، كان عب�د الرحي�م بوعبي�د يق�ول ل�ي، تراس�ل م�ع إدارة

".الجيش بشكل مكتوب وعبر السلم الداري
 وبالفعل كان المذبوح ق�د راس��لني ح��ول أم��ر م��ن أم��ور

 الجن��رال محم��دال��دروس ال��تي أق��دمها، والم��رة الثاني��ة ك��ان 
 أوفقير ق�د راس�لني عم�ا إذا كن�ت أن�وي الس�تمرار ف�ي تق�ديم

  ف��أجبت بالموافق��ة ف��ي ظ��ل،دروس��ي بالقي��ادة العلي��ا للجي��ش
.الشروط السابقة... كل ذلك تم بشكل مكتوب ورسمي

 أل##م تش##ك يوم##ا� أن المعلوم##ات المهم##ة ال##تي ك##ان
 الت##ازي ك##انت بإيع##از م##ن الجن##رالعب##د الح##ق يق##دمها ل##ك 

الدليمي وبتوجيه منه؟أحمد 
 التحاد الشتراكي، لم يكن الم��رحزب بالنسبة لنا في 

 يتعلق بتنسيق وإنما بصداقة شخصية ك�انت ت�دفع عب�د الح�ق



 ال���دليمي ليم���دنيالجن���رال أحم���د  رج���ل أعم���ال ،الت���ازي
.بمعلومات هامة

 عب��دال��دليمي، زرت الجن��رال أحم��د مثل قب��ل مقت��ل 
  لق�د :التازي في منزله، فحكى ل�ي أم�را[ خطي�را[، ق�ال ل�يالحق 

  وأن��ه ك��ان،الدليمي بعض ساعات قبل وص��ولكأحمد غادرني 
 ،ف��ي حال��ة غي��ر عادي��ة، لق��د زار المل��ك ف��ي قص��ر الص��خيرات

..وخرج غاضبا مما رآه بالقصر الملكي
وأين المر الخطير؟

 ض�حك) لق�د قلت�ه للراح�ل بوعبي�د وح�ده، ول�ن ينف�ع(ي
 قراءكم اليوم إذاعته بينهم، فمجالس الرجال أسرار.. الساسي

 دوم�ا[الش��تراكي التح��اد ح�زب في الم�ر أنن�ا كن�ا ف�ي قي�ادة 
 نفض��ل الفع��ل السياس��ي الواض��ح، ولك��ن كن��ا نس��تفيد م��ن أي

.معلومة تقع بين أيدينا
 من مثل المعلومات التي وقعت بي##ن أي##ديكم، ح##ول

؟ 1972  و1971النقلبيين في 
 ،1971  س��نةل��م نك��ن مطلعي��ن عل��ى تفاص��يل انقلب

 لكن ل أكتمك سرا[ أننا كنا ننتظر وقوع شيء ما من الخط��ورة
 بمكان، كان الجنرال الم�ذبوح ق�د ع�اد م�ن الولي�ات المتح�دة

  واطل��ع عل��ى أس��رار ك��ثيرة، منه��ا وزراء لعب��وا ف��ي،المريكي��ة
  وقض��ايا ك��برى للفس��اد،، وف��ي بع��ض العق��ارات،الم��ال الع��ام

 ومم��ا حك��ي ل��ي أن الم��ذبوح م��رة دخ��ل إل��ى الغول��ف الملك��ي



 الذي ك��ان بالرباط فوجد الحسن الثاني صحبة مومن الطاهري
 الجن�رال وشملته حملة اعتق�ال ال�وزراء، فحم�ل ،وزيرا[ للمالية

 الم��ذبوح غص��ن ش��جرة بي��ديه وكس��ره بنرف��زة وه��و ي�دم��دم
.ساخطا

 وم##ن أخ##برك به##ذا وأن##ت ل##م تك##ن تقص##د الغول##ف
الملكي؟
 ،البيضاءمدينة الدار  طبيب ب، وهوأخي حسن الحبابي"

 كان واخذ فريدة بنت العلمي، التي ك��انت له��ا علق��ة مص��اهرة
 الم��ذبوح،الجنرال مع المارشان أمزيان الذي كان مصاهر مع 

 والمصدر الثاني هو المستشار الملكي إدري��س الس��لوي ال��ذي
 ض�منهم الش�لواطيو ،أخبرني يوما[ أنه التق�ى بع�ض الجن�رالت

  وقال له كلما[ غي��ر لئق ع��ن المل��ك،،الذي تكلم معه بعجرفة
 الحسنالسلوي لخبار الملك الراحل ادريس وتوجه المرحوم 

 على اعتبار أن الم�ر ج��د خطي�ر، وه�و م�ا حكيت��ه لعب��دالثاني 
 الرحي�م بوعبي�د.. ه�ذا ك�ل م�ا ف�ي الم�ر، بع�دها مباش�رة وق�ع

.1971انقلب يوليوز 
 كيف توص##لت إل##ى أن جث##ة ب##ن برك##ة مدفون##ة مك##ان

؟ السفارة المغربية بفرنسا
 بع��ض الم��ور مرتبط��ة بمعلوم��ات أث��ق ف��ي مص��درها،
وبعضها يمكن أل تصدقه، وهو يدخل في اللمرئي والروحي؟

كيف؟



  صدر كت�اب لل�دكتور الفرنس�ي كلي�ري،،2002  سنةفي
 ب��ن برك�ة ف�ي س��لةالمه�دي أوفقير أت�ى ب�رأس محمد يقول إن 

  وق��دم ال��رأس للحس��ن الث��اني بحض��ور،خاص��ة إل��ى المغ��رب
  ال�ذي،إدريس السلوي وسي محمد الش�رقاويهما شاهدين، 

  ق�ال ل�ه،حينما رأى ذلك المنظر أغمي عليه، وعن�دما أيقظ�وه
:الحسن الثاني

ooh! Vous avez le cœur bien faible    !
(بمعنى : أووووه، يظهر أن لديك قلبا ضعيفا ! ).

  وقبل،2002  سنةمن حكى لك هذا المر، أنت قبل
الكتاب الفرنسي؟كتاب ظهور 

  وه��و ل زال حي��ا[، وق��د ج��اء،محم��د الش��رقاوي نفس��ه
 ،ا عل��م بم��ا قلت��هم̀��م`ل_إني��اس دال ل_الفرنس��ي عن��دي الص��حافي 

.الشرقاويمحمد وطلب مني عنوان السي 
 ف##ندU قل##ت� ق##د بن برك##ة كم#ا المهدي  إذا كان رأس 

؟ ، فأين الجثة)PF3  (بالنقطة الثابتة
 إنه��ا تح��ت الس��فارة المغربي��ة بفرنس��ا.. وق��د س��ألت
 إدريس السلوي عن الم�ر، ورغ�م أن�ه ل�م يكش�ف ل�ي ك�ل م�ا

 ني استنتجت من كلمه أن�ه ك�ان ش��اهدا[ ح�تى عل�ىنيعرفه، لك
  ف��يي''، أ3ي ''النقطة الثابثة رقم فالمهدي بن بركة دفن رأس 

)PF3.(



 تذكر دائما إدريس السلوي كمحطة للسر، مع العلم
 أنه في نهاية المطاف يظل مستشار الراحل الحسن الث##اني،

وأي معلومة في هذا التجاه قد تكون موجهة للتشويش؟
 يج����ب أن تع���رف أن إدري����س الس���لوي أخ���ي م���ن
 الرضاعة، وقد ق�ال ل�ي ف�ي موض�وع المه�دي ب�ن برك�ة بص�ريح

 : العبارة
 - Bouby c’est un assasinat sans cadavre 

(بمعنى : بوبي، إنها جريمة بدون جثة !).
 محم##دكيف تخلى عب##د الرحي##م بوعبي##د ع##ن الفقي##ه 

البصري؟
  بدأ عبد الرحيم،في بداية السبعينيات، أو قبلها بقليل

 الحس�ن الث�انيالمل�ك بوعبي�د يس�توعب اس�تحالة ه�زم نظ�ام 
 ،ع��بر خي��ار حم��ل الس��لح، لق��د ك��ان يتص��رف كرج��ل دول��ة

 وكسياسي يؤمن بالش�رعية، وه�و م�ا ل�م يك�ن ي�ؤمن ب�ه الفقي�ه
 ،[ وحالم��ا بالختي��ار،[ ال��ذي ك��ان دوم��ا[ من��دفعا،البصريمحمد 

 الث��وري، ولن��ه ك��ان خ��ارج المغ��رب، ك��ان بعي��دا[ ع��ن فه��م
  بع��د أح��داث دار،التح��ولت الداخلي��ة، ويج��ب أن تع��رف أن��ه

  ت���م اس��تنطاقي وعب��د الرحي���م،1973 م��ارس 3ب��وعزة ف��ي 
  محم���دبوعبي���د، وقل��ت ش���هادة اس���تثنائية ف��ي ح���ق الفقي��ه

  دون أن أخش��ى،البصري، لك��ونه رجل نزيه��ا، ومقاوم��ا[ ش��ريفا



 م�ا بع�دأن يتم توريطي في الهجمات المس�لحة ال�تي وقع�ت في
 بالمغرب. الطلسفي جبال


