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طال انتظار أحد أبرز القادة السياسيني يف املغرب، الوزير األول السابق، وقائد حكومة 
ما  يف  بـ:أحاديث  عنوهنا  التي  مذكراته  عن  يكشف  أن  قبل  اليوسفي،  عبدالرمحن  التناوب، 
جر. وهو الذي نعته صديقه األخرض اإلبراهيمي، السيايس والدبلومايس اجلزائري بالقولة 
وعكست  بالكالم.“  التفوه  قبل  مرات  سبع  لسانه  يلوي  الذي  ”الشخص  املعروفة:  الفرنسية 
هذه املذكرات، حماولة للبوح من قبل الرجل وذلک بالتنقيب عام جر يف أزمنة املايض البعيد، 

ألزيد من ثامنني سنة، من عمر مناضل خرب األمل بشتى أنواعه. 
وانرب لكتابة هذه الشهادة امبارک بودرقة (عباس) الصادرة يف ثالثة أجزاء، وعىل امتداد 
االستقالل  معركة  منذ  لليوسفي،  والكفاحي  النضايل  املسار  تتبعت  صفحة،   1200 من  أكثر 
املعارضة  كريس  ومن  والقانون،  احلق  دولة  وبناء  بالديمقراطية  املطالبة  مسارات  إىل  وصوال 

إىل سدة احلكم.
احلركة  وهيئات  األوىل،  النشأة  تتناول  فصول  مخسة  عىل  األول  اجلزء  يف  البوح  ويتوزع 
ليختتم  احلكومة.  ورئاسة  الشعبية،  للقوات  االشرتاكي  االحتاد  وقيادة  واملعارضة،  الوطنية، 
هذا اجلزء بملحق للصور ومخسة مالحق أخر تتناول مواقف وأحداث خاصة، فضال عن 
اخلطب التي ألقاها اليوسفي خالهلا. ومن ذلک ختليد ذكر 20 غشت 1953 بخريبكة املدينة 
العاملية، ومرثيّات مهّت عددا من الشخصيات الوطنية مثل عبد الرحيم بوعبيد، وعيل يعتة، 
وعالل الفايس، وحممد عابد اجلابري، وشخصيات مغاربية مثل أمحد بنبلة. وهذا عالوة عىل 
خالصات مهت اللقاءات مع مهنيّني وقطاعات خمتلفة، إىل جانب مؤمترات األممية االشرتاكية 

والفضاء األورو مغاريب، وقضايا وحقوق اإلنسان.
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مارس   8 يوم  الريف،  حرب  إيقاع  عىل  اليوسفي  الرمحان  لعبد  األوىل  النشأة  وكانت 
1924 بضواحي مدينة طنجة، بني أحضان أرسة متواضعة، تنحدر من قرية دار زهريو بمنطقة 

بني  الدراسة  مرحلة  وتوزعت  طنجة.  مدينة  عن  كيلومرتا  وعرشين  بخمس  البعيدة  الفحص 
مدينتي مراكش ثم الرباط. ويف هذه األخرية، كان لفكر املهدي بن بركة وحيويته تأثريمها البالغ 
املهدي بن بركة سنة 1943،  استدعاهم  الذين  الشباب  إذ كان ضمن  شخصية اليوسفي؛  عىل 
فدشنت تلک السنة بداية انخراط عبد الرمحان اليوسفي يف العمل السيايس حتت لواء حزب 

االستقالل وعمره تسع عرشة سنة.
نضالية  جتربة  أول  يوسف  موالي  بثانوية  التالميذ  شنه  إرضاب  يف  املشاركة  وشكلت 
عىل  ضيفا  واحللول  الرباط  عن  الرحيل  إىل  اضطرته  حيث  الطنجوي،  الشاب  مسار  بصمت 
بيت باشا مدينة آسفي، قبل أن تُكشف هويته لتتم العودة صوب الدار البيضاء. وقد أسندت 
له هبذه املدينة مهمة اإلرشاف عىل اخلاليا احلزبية املتكونة من شغيلة معمل السكر (كوزيامر). 
ولتغطية النشاط احلزيب وتربير وجوده بني العامل، تقدم وفد من العامل املنظمني حزبيا، بطلب 
ملدير املعمل، وهو فرنيس، لريخص هلم يف البحث عن أستاذ يتوىل مهمة اإلرشاف عىل حصص 

تعليمية ملحاربة األمية وإعطاء دروس للدعم لفائدة أوالدهم. 
ومع تقدم الوضع التنظيمي للقطاع العاميل، وضعت خطة جديدة للتنظيم احلزيب بمدينة 
القديمة  واملدينة  السلطان  درب  شملت  مناطق،  أربعة  إىل  املدينة  تقسيم  تم  إذ  البيضاء،  الدار 
ودرب غلف، ثم احلي املحمدي الذي توىل اليوسفي اإلرشاف عليه. وبعد جتربة الدار البيضاء 
عاد إىل مسقط رأسه بطنجة سنة 1946، فأرشف فيها عىل تأسيس أول فرع حلزب االستقالل 
الذي يرجع إليه فضل تنظيم الزيارة امللكية التارخيية التي قام هبا السلطان حممد بن يوسف يف 

أبريل 1947 هلذه املدينة. 
بالرباط،  احلقوق  كلية  عىل  اليوسفي  اختيار  وقع  الباكالوريا،  شهادة  عىل  حصوله  وبعد 
ومنها انتقل سنة 1949 إىل فرنسا لتحصيل دراسته اجلامعية. ويف ذات الظرفية وقع اللقاء األول 
بينه وبني الراحل عبد الرحيم بوعبيد سنة 1949-1950، فكان ذلک منطلقا ملسلسل نضايل مجع 
الزعيمني عىل امتداد أكثر من أربعة عقود. وتواصل العمل النضايل بباريس، حيث استغلت 
فرصة عقد األمم املتحدة للدورة السنوية العادية للجمعية العامة بباريس، سنة 1951، فتمت 
املبادرة إىل التعريف بمطالب الشعب املغريب ورشح مواقف الوطنيني املغاربة. بل ذهب األمر 
العامة  اجلمعية  أعامل  جدول  ضمن  املغرب  بوضعية  خاصة  نقطة  بإدراج  املطالبة   مستو إىل 
الدول  جلامعة  وقتئذ  العام  األمني  عزام  الرمحان  عبد  من  بمساعدة  وذلک  املتحدة،  لألمم 
طرد  فتقرر  ملصاحلها،  املعادية  اخلطوة  هلذه  الرضا  بعني  الفرنسية  السلطات  تنظر  ومل  العربية. 
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الدوائر   لد النفوذ  ذات  الفرنسية  الشخصيات  بعض  تدخل  بعد  لكنه  فرنسا،  من  اليوسفي 
السياسية، تم حتويل قرار الطرد من فرنسا إىل نفي من باريس إىل مدينة بواتيي (Poitier) وسط 

فرنسا.
وتغريت مواقف اليوسفي السياسية بعد عودته إىل املغرب بداية اخلمسينيات، إزاء حزب 
املسافة  أخذ  قرر  حيث  العاملية.  الطبقة  عنارص  جتاه  يه  قياديّ بعض  سياسة  بحكم  االستقالل 
بعد أن اعترب القيادة مرصة عىل امليل إىل االنغالق عىل نفسها، فظل التجاوب حمدودا مع الفئة 

القادرة عىل تزويد احلزب بالفعالية املطلوبة. 
وعىل الرغم من املسافة التي اختذها لعدم االنخراط املبارش يف حركية حزب االستقالل، 
يف  رسميا  اسمه  تسجيل  إىل  فبادر  الوطنية،  القضية  أجل  من  النضايل  عمله  اليوسفي  واصل 
دجنرب 1952، ضمن نقابة املحامني بطنجة. وقد أرشف انطالقا من هذه املدينة رفقة املهدي بن 
عبود، عىل التنسيق مع باقي القيادات سواء يف الداخل أو عىل مستو اخلارج يف كل من القاهرة 
ومدريد وباريس وغريها. وهذا فضال عن اإلرشاف عىل احلمالت اإلعالمية، واالهتامم بنرش 

أخبار املقاومة ومواجهة آليات اإلعالم املضاد.
يف  البرصي  حممد  الفقيه  رفقة  اليوسفي  الرمحان  عبد  خيوضها  اعتقال  جتربة  أول  وكانت 
قادة  من  العديد  لتشمل  امتدت  أن  فتئت  ما  والتي  1959؛  سنة  لالستقالل  األوىل  السنوات 
دون  أشهر،  ستة  عن  تزيد  ملدة  اعتقال  وضع  يف  البرصي  بالفقيه  االحتفاظ  تمّ  وقد  املقاومة. 
تقديمه للمحاكمة، إىل أن تم إهناء وجود جيش التحرير باجلنوب. أما اليوسفي، فتم إطالق 

رساحه بعد مخسة عرش يوما من احلجز نظرا لوضعيته الصحية.
قضية  وخاصة  السياسية،  القضايا  جانب  إىل  االعتقال  ومحالت  النضايل  املسار  وأثّر   
اليساري.  الزعيم  لليوسفي  الشخيص  املسار  عىل  مدين،  كطرف  تابعها  التي  بركة  بن  املهدي 
وبعد أن كان اللقاء برفيقة دربه، هيلني (Helene)، إثر لقاء مجعهام بالصدفة، بعد التعرف أوال 
عىل والدها اخلياط، املنحدر من أصول يونانية، بمدينة الدار البيضاء سنة 1947، حيث حل هبا 
خالل نفس السنة قادما من فرنسا، استغرقت فرتة اخلطبة زمنا طويال، ومل يعقد القران حتى 

سنة 1968 ببلدية الدائرة السادسة ملدينة باريس.
حيث   ،1963 ماي  يف  الترشيعية  االنتخابات  خوض  عند  املذكرات مطوال  وتوقفت 
حالف احلظ كل أعضاء الكتابة العامة لالحتاد االشرتاكي عدا عبد الرمحان اليوسفي، بعد أن 
مطلقا وهو ما التزم  فقرر عدم ترشيح نفسه  منافسه الرشيف الوزاين،  النتائج لصالح  رت  وّ زُ
وهي  العالقة،  الراهن  املغرب  تاريخ  قضايا  أهم   إحد هذه  البوح  حلظات  واسرتجعت  به. 
املحاكمة  سري  عىل  اإلرشاف  بعد  ملفها  اليوسفي  تابع  لقد  بركة.  بن  املهدي  اختفاء  موضوع 
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املسؤولية  فيها  وحيمل  بوعبيد.  الرحيم  عبد  من  طلب  عىل  بناء  وذلک  العلوي،  املهدي  بمعيّة 
أحد  عىل  معتمدا  املؤامرة  خيوط  اليوسفي  أكده  ما  حسب  نسج  الذي  أوفقري  ملحمد  رصاحة 
اسام  حيمل  كان  الذي  التونزي  ميلود  وهو  املغربية)،  االستخبارات  (جهاز   1 الكاب  عنارص 
مستعارا هو العريب الشتوكي. هذا األخري، يقول اليوسفي، هو من أرشف عىل االتصاالت مع 
بركة  ابن  استدراج  بغية   ،(G. Figon) فيگون وجورج   ،(G. Boucheseich) بوشيس جورج 
الختطافه، وذلک عرب الرتويج لفكرة إنتاج فيلم بعنوان: باستا، (Basta). كام اتصل الشتوكي 
بركة  ابن  اختطاف  قبل  العلوي  املهدي  أخرب  الذي   (Ph. Bernier) برينيي  فيليب  بالصحفي 
بأن أوفقري قد بادر إىل االتصال به، وعرض عليه مبلغا ماليا مغريا ليساعده عىل نصب كمني 
وجون  بوشيس  جورج  من  كل  اوفقري  استقبل   1965 غشت  ويف  بركة.  بن  املهدي  الستدراج 
باليس (J. Palice) وجوليان لوين (J. Leny) وبيري دوباي (P. Dubail) ووعدهم بأن يسهل 

هلم فتح مالهي فاخرة للدعارة باملغرب.
مت  ويفصح اليوسفي عن طرح ملف املهدي بن بركة زمن حكومة التناوب، حيث قُدّ
لت بعد ذلک إىل النيابة العامة  وّ شكاية لد قايض التحقيق بالرباط، فيام خيص القضية. وحُ
م  قدّ مُ أن  األول،  لسببني:  الشكاية  قبول  عدم  قررت  التي  بالرباط  االستئناف  حمكمة   لد
القضية،  هذه  يف  مبارش  رضر  أي  يلحقه  مل  الشعبية،  للقوات  االشرتاكي  االحتاد  الشكاية، 
شملها   الدعو أن  والثاين  القضاء،  إىل  اللّجوء  حق  له  حتول  صفة  أية  له  ليست  وبالتايل 
االحتاد  حزب  نواب  أحد  طرح  عندما  القضية  هذه  عرفته  الذي  املآل  نفس  وهو  التقادم. 
االشرتاكي سؤاال شفهيا عىل وزير العدل، يف فرتة حكومة ادريس جطو، إذ جاء يف جواب 

الوزير أن ملف القضية قد اختفى.
بداية  للحزب  السياسية  املواقف  تغيري  دواعي  تفسري  عند  مطوال  املذكرات  وتوقفت 
التسعينيات، فتم ربط ذلک بتبعات األزمة االقتصادية قرينة التقويم اهليكيل وعزوف املستثمرين 
عن البالد، فضال عن هناية احلرب الباردة، والتغيري احلاصل يف موازين القو العاملية. وشكلت 
هذه الظرفية كذلک بالنسبة لراوي املذكرات، مرحلة محل مشعل قيادة احلزب، بعد وفاة عبد 
الرحيم بوعبيد يوم 8 يناير 1992، حيث تقرر دخول االنتخابات ومقاطعة االستفتاء. غري أن 
وزارة الداخلية جتاهلت التوجيهات امللكية، واتضح أن ال يشء قابل للتغري. ثم اختذ اليوسفي 
األمر،  هذا  عىل  احتجاجا  االشرتاكي  لالحتاد  العامة  الكتابة  مهام  من  استقالته  تقديم  قرار 
وقرر الذهاب إىل فرنسا، يوم 19 شتنرب 1993. وقد أرسل امللک احلسن الثاين يف األيام األوىل 
زيارة  االستقالة  تلک  وصادفت  بالرتاجع.  اليوسفي  إلقناع  حماولة  يف  عواد،  حممد  مستشاره 
امللک إىل الربتغال، وبحكم الصداقة املوجودة بني اليوسفي والرئيس الربتغايل ماريو سواريس 
(M. Soares)، طلب امللک من هذا األخري بدل مساعيه لد اليوسفي حلمله عىل تليني موقفه. 
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ويف موازاة مع ذلک، رفض املكتب السيايس لالحتاد قرار االستقالة، فوقع بذلک العدول عن 
القرار وسارت األمور تدرجييا نحو قيادة جتربة التناوب.

وخلق قرار العفو العام الذي أصدره الراحل احلسن الثاين انفراجا داخل املجتمع املغريب، 
فتم اإلعالن إثر ذلک وبمناسبة إحياء ذكر 20 غشت سنة 1995 عن تنظيم استفتاء عىل دستور 
جديد. وقد اختذ اإلحتاد االشرتاكي ألول مرة قرار التصويت بنعم. ثم أُلغي مسلسل التناوب 
ليفاتح  جطو  ادريس  حينها  املالية  وزير  الثاين  احلسن  امللک  فأرسل   ،1994 سنة  انطلق  الذي 
العقود  طيلة  املعارضة  يف  كان  من  بمعيّة  التناوب  تطبيق  يف  األكيدة  امللک  رغبة  يف  اليوسفي 

السابقة، وحتديدا مع شخص عبد الرمحان اليوسفي، وهو ما حتقق فعال يوم 4 فرباير 1998.
 يعود اليوسفي يف مذكراته إىل لقائه مع امللک احلسن الثاين الذي وعده بضامن األغلبية 
طيلة األربع سنوات، وحرية اختيار الفريق احلكومي. ويف املقابل، طالب ببقاء وزير الداخلية 
حينها إدريس البرصي، بحكم إرشافه عىل إدارة ملف الصحراء ملدة طويلة، واختاذ جملس األمن 
قرار إجراء استفتاء يف الصحراء قبل هناية 1998. ولذات املربرات طالب امللک باستمرار عبد 
اللطيف الفياليل وزيرا للخارجية. ويكشف اليوسفي بخصوص االحتفاظ بإدريس البرصي 
امللكي،  بالديوان  التحاقه  من  بدال  احلكومي،  الطاقم  ضمن  بتوظيفه  متسک  أنه  منصبه،  يف 
فيصبح يف موقع متقدم لن يرتدد يف استغالله لوضع عراقيل قد تفيض إىل تعقيد طرق االتصال 
بامللک وعرقلة النشاط احلكومي. بيد أنه، وعىل الرغم من التعليامت امللكية، مل يفتأ البرصي 

يشوش عىل التجربة؛ حتى أن وزير اإلعالم املرحوم العريب املساري قدم استقالته مرتني. 
وخيتتم الزعيم اليساري حلظات االسرتجاع هذه وانتهاء جتربة التناوب مع انتخابات 27 
شتنرب 2002. ومعها طرح تساؤال عن مد نجاح التجربة واالستفادة من فرصتها عىل درب 
حتقيق االنتقال الديموقراطي؟ خاصة أن مرحلة ما بعد االنتخابات محلت مفاجآت وتغيريات 

نيّ ادريس جطو املرشف عىل االنتخابات وزيرا أوال ، وهو غري املنتمي حزبيا. عدة، حيث عُ
و امتدت فصول اجلزء الثاين من هذه املذكرات لتغطي زمنيا السنوات املمتدة ما بني 27 
املرحلة  أحداث  يف  اخلوض  الثالث  اجلزء  واصل  حني،  يف   .1999 أكتوبر   30 و   1992 مارس 
طب اليوسفي املتعلقة هبذه  املمتدة ما بني 21 يناير 2000 و10 شتنرب 2003، وقد تم فيها تناول خُ
اختذوا  ممن  املغاربة  السياسيني  كوكبة  ضمن  الرجل  العتبار  وليدة  نرشها  فكرة  وكانت  املدة. 
من اخلطب أداة سياسية ناجعة. ويف هذا الصدد، يكاد يكون اليوسفي القيادي الوحيد الذي 
ال يرجتل خطبه، بل إنه يكتبها وبخط يده، مما يعني أنه كان األكثر إنتاجا خلطب ذاتية أصيلة، 
أن  فيه،  الشک  ومما  ومقاصدها.  غاياهتا  ويف  العام،  مبناها  يف  انفراد  وعىل  مليا  فيها  بالتفكري 
الكفيلة  املعطيات  من  يكفي  ما  تقدم  دسمة  تارخيية  مادة  تشكل  اليوسفي،  خطب  نصوص 
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والسياسية،  والنفسية  واملعرفية  الشخصية  اخلصائص  استخراج  بغية  والتحليل،  بالدرس 
الذي  املغريب  الزمن  وتقلبات  اليوسفي  الرمحن  لعبد  واحلقوقي  والسيايس  الوطني  للفاعل 
من  التمكني  يف  حمالة  ال  تسهم  قد  التي  باملعطيات  غنية  مواد  من  أكثر  بذلک  وهي  عارصه. 
التارخيي،  البحث  إليها  يتطلع  التي  احلقيقة  إىل  للوصول  حماولة  يف  الذاكرة،  تصحر  مواجهة 
عن  الصادرة  الشهادات  تكتسيها  قد  التي  األمهية  من  الرغم  عىل  باليسرية  ليست  مهمة  وهي 
والوقائع،  األحداث  صناعة  يف  اليوسفي-،  الرمحن  عبد  غرار  -عىل  املنخرطة،  الشخصيات 

وذلک يف زمن تعددت فيه الرهانات، واختلفت فيه اآلراء عىل مستويات وأصعدة كثرية.
إبراهيم أيت إزي

باحث يف التاريخ، مراکش

ʿAbd ar-raḥmān al-Yūsfī


