
والتأمل وقليل البوح وبقدر صبره
وطول نَفَسِه وحتمّلـه للشدائد فقد
كـان أيــضــاً دقـيــقـاً فـي اخـتــيـارات
جـــمــلـه ومــفـــردات خـــطــابـه الــتي
يـحـرص عـلى تـدويـنـهـا وتـوثـيـقـها
ألنه ال يــــريـــد االرجتــــال أو لـــردود
الفعل اآلنية أن تأخذ مكانها عكس

رء أحياناً.  ما يرغب به ا
ومـع كل الــتــردد واالنـــتــظــار وافق
أخــيـراً وبــعـد نــأي عـلـى مـحـاوالت
ـــتــكـــرّرة ومــخـــاطـــبــاته بـــودرقه ا
ــتـعـدّدة لـتـدوين ســيـرته أو لـنـقُل ا
بـعـضاً مـنـهـا وهكـذا شـرع األخـير
بــتــجــمـــيع وتــوثــيق واســتــكــمــال
نــتــاجــات ونـــشــاطــات الــيــوســفي
ـــتـــنـــوعــة الـــتي غـــطت مـــرحـــلــة ا
تاريخية كامـلة  سواء على صعيد
الـــفــكـــر أم الــســـيــاســـة أم حــقــوق
اإلنــســان أم الــقــانـون أم اإلدارة أم
الــصــحــافــة وقــد خــصص اجلــزء
الثاني والثالث من مذكراته لرؤيته
االستـراتيـجية عـلى مسـتوى الـفكر
واقف والـتحـليالت الـسيـاسية وا
وقع األول في خصوصاً وهو من ا
الــدولـة. ومن عـمق الــذاكـرة احلـيّـة
ـتـوقـدة لـرجل جتـاوز الـتـسـع وا

(مــــوالـــيـــد 8 مـــارس /آذار 1924)
ـغـاربيـة بـشكل كـتـبة ا أمـكن رفـد ا
ادة خاص والـعربيـة بشـكل عام 
ــــفــــكــــر رؤيـــوي حــــيّــــة وزاخــــرة 
وسـيــاسي اسـتـراتــيـجي وصـاحب
رأي ووجـــهــة نـــظــر فـي الــتـــحــوّل
ـقراطي ومـنـاضل مـشـهود له الـد
في مـيــدان حـقـوق اإلنـسـان وهـذه
ــادة لـيـست سـوى ذخــيـرة أولـيـة ا
كن قراءتها بعناوينها األساسية
واالستناد إليها بالتوسّع والتعمّق

لفضاء أرحب للمغرب بشكل خاص
والعالم العربي بشكل عام بل على
مـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـة والـــفـــكــر
ــا فــيــهـا مـالبــسـات ــيــ  الــعــا
ـنـظـمـات الـدولـيـة الـكـبرى. ولـعلّ ا
ـذكــرات أنـهـا أهــمـيـة قــراءة هـذه ا
تـعــطي الـقــار فـكــرة تـكــاد تـكـون
مـدهــشـة عـن عـمــلـيــة ديـنــامـيــكـيـة
مــتــواصــلــة طــرفــيــهــا: الــســلــطـة
ـا فـيـهـا من تـداخل ـعـارضـة   وا
وتــــخـــــارج واتــــفـــــاق وتــــعــــارض
وتـواصل وتـبـاعـد لـكــنـهـا عـمـلـيـة
متـفاعلـة تنطـلق باألساس من روح
ــســوؤلـيــة الــوطـنــيـة الــشـعــور بـا
والـواجـب اإلنـسـاني واالعــتـبـارات
األخالقـــيـــة في إطـــار اجـــتـــهــادات
خــاصـة لـكل مــنـهـمــا دون نـسـيـان
شـتركات الـتي جتمعـهما  حتت " ا
اخلــيـمـة الــوطـنـيــة" ولـذلك كـان كل
طرف على الرغم من اجلفاء أحياناً
ــدّ جــســور من الــثــقـة مع يـســعى 
الــطـرف اآلخــر الـشــريك في الـوطن
حـــــتـى وإن بـــــدت الــــــضـــــفـــــتـــــان
. وبـالـفعل  بـنـاء هذه مـتبـاعـدت
اجلـسور بـعـمل مـضـني في ظروف
قــاســـيــة لـــكن حتــقـــيــقه وإن كــان
صعباً وبـدا في فترة ما مـستحيالً
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إلّــــا أن روح الــــشــــعــــور الــــعــــالي
سـؤولـيـة واحلرص عـلى تـطور بـا
قراطي البالد باجتاه التحوّل الد
ـطـاف هـو الـذي سـاد في نـهـايـة ا
وهـــذا مــا حـــصل وهـــكـــذا انـــتــقل
ــــعـــارضــــة إلى الــــيــــوســـفـي من ا
ــشـاركـة ومـن الـرفض إلى الــنـقـد ا
ـطـالبـة بـتغـيـير الـنـظام إلى ومن ا
ـسـؤولــيـة لـلــمـشـاركـة في حتــمّل ا
ـــســـاهـــمـــة في إصالحه إدارتـه وا
والعـمل من أعـلى موقع في الـدولة
لـــتـــقـــد رؤيــة جـــديـــدة تـــتــعـــلق
بـــالــتــطــور الــســلـــمي اســتــجــابــة

ية. تغيرات داخلية وعا
WOJK  …œ«—«

وقــد أسـهم هــذا الـتــطـور في ثالث
جهات أساسية: 

أولـها - تـوفر إرادة مـلـكيـة سامـية
ـقـراطـية بـاالنـتـقـال الـسـلـمـي لـلـد
والـعـمل عـلى تـطـويـرهـا بـخـطوات

تدرّجية وتراكمية.
وثــانـيـهــا - مـجـتــمع مـدني نـاشط
وأجـواء حقـوقيـة مـساعـدة راصدة
ونـــاقــدة وتـــســـعى لـــتــكـــون "قــوة
اقــتــراح" ولــيـس "قــوة احــتــجــاج"
فـحـسب  بل تـبـذل مـا في وسـعـها
لكي تكون شريـكا في اتخاذ القرار
وفي تـنــفـيــذه لـتــحـقـيق الــتـنــمـيـة

نشودة. ا
وثـالـثـها- حـركـة سـيـاسيـة وطـنـية
ـلـكـيـة الـتـقت رؤيـتـهـا مع اإلرادة ا
الــعــلــيــا ومع تــطــلّــعـات اجملــتــمع
ــــــدنـي ويــــــضــــــاف إلى كـل ذلك ا
شــــجــــاعــــة من جــــمـــيـع األطـــراف
ـواجـهـة الـصـعـوبـات ومـجـابـهـة
ـشـترك الـتـحـدّيات لـلـوصـول إلى ا
الـــذي يــــخــــدم الــــبالد والــــعــــبـــاد
ويــطــمح لــلــحــاق بــركب الــبــلــدان
ـقـراطـيـة تـأســيـسـاً عـلى قـيم الــد
إنـسـانــيـة مـشــتـركـة وفـقــاً لـثالثـة
اعـتـبـارات:االعـتـبـار األول- جتـاوز
ـــاضي وفـــتـح صـــفـــحـــة مـــآسـي ا
جـديـدة من الـعالقـات بـ األطراف
عنيّة في إطـار مسار طويل األمد ا
ونـضال مـتعـدّد اجلـهات والـوجوه
واألشــكـــال. واالعــتـــبــار الـــثــاني-
تطـبيق مـعايـير العـدالة االنـتقـالية
ــغـربــيــة سـواء وفـقــاً لــلـظــروف ا
ـسـاءلـة أم بـكــشف احلـقـيـقـة أم بـا
بـجــبـر الـضــرر أم بـالــتـعــويـضـات
لـــلــــوصـــول إلى إصـالح الـــنـــظـــام
الــقــانـــوني والــقــضـــائي واألمــني
نع تكرار ما حصل ووضع آليات 
ــصــاحلـة والـهــدف هــو حتــقــيق ا
الـــوطـــنـــيـــة في إطـــار االعـــتـــراف
والــتــســامح بــعــيــداً عن االنــتــقـام
والثأر والكراهية. وتعتبر التجربة
غـربية بـسيـاقها الـتاريخي أولى ا
جتــارب الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة في
العالم العربي علماً بأن بعض من
تــولى مـســؤولـيــة قـيــادة مـثل هـذا
ــهم هم من الــتــحــوّل احلــقــوقـي ا
ضــحــايــا الــعـسـف ســابـقــاً الــذين
شاركوا بفاعلية في عملية التحوّل

مـتــمـسـكــاً بـالــطـربـوش واجلــلـبـاب
التقـليدي في مراكش والـرباط لكنه
تـخـلّى عـنـهـمـا بعـد حـادثـة عـرضـية
مـنـذ الـعام 1944 وعـاد الرتـدائـهـما
في مـنـاسـبــات بـروتـوكـولــيـة الـعـام
بــعـد تـعـيــيـنه وزيـراً أوالً من 1998
ـــــلـك احلـــــسن الـــــثـــــاني . طـــــرف ا
ويـــســتــذكـــر الــيـــوســفي عـــمــله في
احلـــركـــة الــوطـــنــيـــة وفي تـــنـــظــيم
اخلاليـا الــنـقـابــيـة الــعـمـالــيـة الـتي
شــكّـلت بــذوراً لـلــمـقــاومـة في احلي
احملــمـدي وكــانت تـنــشط في إطـار "
ـغـربـيـة" االحتـاد الـعـام لـلـنـقـابـات ا
الــتي يــشــرف عــلــيــهــا كــمــا يــقـول
مـنــاضــلــون من احلــزب الــشــيـوعي
الفـرنـسي (في األربعـينـات). ويروي
الــيـوســفي عن لــقـائه  األول بـ عــبـد
الرحيم بـو عبيد (1950-1949) في
باريس وكـان عبـيد قـد اعتـقل العام

وقضى سنت في السجن 1944
ثم ذهـب هـــــو اآلخــــــر إلى بــــــاريس
إلتــمـام دراســته وكـان مــسـؤوالً عن
حــزب االسـتـقالل فــيـهـا ويــسـتـذكـر
انعقـاد دورة للجـمعيـة العامة لأل
تـحـدة في باريس (1951) ولقاءه ا
بـ عــبــد الــرحــمن عــزّام " أمــ عــام
جامعة الدول العربية" الذي ساعده
ــغـربــيــة عـلى في طــرح الـقــضــيـة ا
الـعــديـد من الــوفـود الــعـربـيــة لـكن
الـسـلـطات الـفـرنـسـية شـعـرت بـعدم
الـرضا وقـامت بطـرده وكـان يومـها
ــلك مــســؤوالً عن الــطــلـبــة. ولــكن ا
مــحــمــد اخلــامس احــتجّ عــلى قـرار
الــطـرد واالحـتـجـاز لــدى الـسـلـطـات
الفرنـسية ثم  تـنسيـبه إلى قيادة
مــكـتب الـقـاهـرة وسـعـيه لـلـحـصـول
على جـواز سفـر مصـري لكن جناح
ثورة 23 يولـيو (تـموز) 1952 حال
دون ذلك. واضطر اليـوسفي للعودة
ويـــســتـــذكــر إلى طـــنـــجــة (1952)  
اإلضـــراب الـــذي  تـــنــــظـــيـــمه في
ــغـرب تــضــامــنــاً مع تــونس بــعـد ا
اغتيـال مجموعـات متطرّفـة فرنسية
الـقـائـد الـنـقـابي الـتـونـسي  فـرحات
وتــــــــعــــــــرّض حــــــــشّــــــــاد (1952)  
الــتـظـاهـرات احلـاشــدة لـقـمع قـوات
االحتـالل الفـرنسـي وخصـوصاً في
الــدار الـبــيــضـاء. وفي الــوقت الـذي
كانت الـبالد محـتلّة من الـفرنـسي

ــغــربي مــحــتالً من كــان الــشــمــال ا
ــقــاومـة طـرف إســبــانــيـا وكــانت ا
ـغـربيـة تـتـركّز في الـشـمـال وح ا
انــطـلـقت الــثـورة اجلـزائــريـة الـعـام

 استفادت من هذا الفضاء1954
ــغــربــيـة  ــقــاومــة ا الــذي وفّــرته ا
ـلك ويــسـتــذكــر الــيــوســفي عــودة ا
ـغـرب 1955 مـحـمـد اخلـامس إلى ا
ويــشــيــر إلى الــتــنــســيق بــ قــادة
ـــغــرب واجلـــزائــر ـــقــاومـــة في ا ا
والـبـحث عن أسـلحـة ومـعـدّات لدعم
غـربي واجلزائري جيش الـتحريـر ا
ـصـريـة في ــسـاعـدة األجـهــزة  ا و
ذلك عــبــر أحـمــد بـن بـلّـه الــذي كـان
ثّل الثورة اجلزائرية ومعه محمد
هيدي. بوضياف ومحمـد العربي با
ونـقــلت األسـلــحـة من اإلســكـنــدريـة
بـبــاخـرة تـدعى ديـنـا Dina وصلت
ـغـربـيـة (28 إلـى مـديـنـة الـنــاظـور ا
شـبـاط/فـبـرايـر/1955)  وكـان عـلى
ظهرهـا محمـد بوخروبه وهو االسم
احلـقـيــقي لـ"هـواري بـومـدين" الـذي
كان يتابع دراسته باألزهر الشريف.
وكــــان ربّــــان الــــســــفــــيــــنــــة شــــاب
يوغـسالفي اسـمه مـيالن  عاش في
اإلســكـنــدريـة هــو وزوجـته وابــنـته
وحـ حصل الـعـدوان الـثالثي على
مـصــر الـعـام 1956 تــطـوّع لــلـدفـاع
عـنـهـا فـاسـتـشــهـد في بـور سـعـيـد
ـصـريـة ـقـاومـة ا حـ انـخـرط مع ا

أثناء قيامه بإحدى العمليات.
l³²¹

I
حـ علـمت بـصـدور مذكـرات " عـبد
الـرحـمن الـيـوسـفي" رئـيس الـوزراء
غربي (األسـبق) والذي يسمى في ا
ـغـاربي " الـوزير األدب الـسيـاسي ا
األول" بــــادرت بـــالــــســـؤال عــــنـــهـــا
ـثـله الـيـوسـفي من ـا  القـتــنـائـهـا 
رمـزيـة وطـنيـة وعـروبـية وحـقـوقـية
وإنسـانية كـبيـرة تكاد تـكون نادرة
في هــذه األيـــام ولـــكي أطّــلـع عــلى
تفاصيل أخرى من حياته ومحطّات
مهمة كنت أجهل الـكثير عنها وهو
األمـر الذي تـأكّـدت منه بـعـد قراءتي
ـذكرات الـتي صدرت في نصـوص ا
ثالثة أجـزاء وهي بعـنوان "أحاديث
فـي مــا جــرى" عــكــست مــا جــاء في
اجلـــزء األول "شــذرات من ســـيــرتي
كــمــا رويـتــهــا لــبــودرقه " كــمــا قـال
ـــقـــصــود الـــيـــوســـفي نـــفـــسـه  وا
بــــبـــــودرقه هــــو امــــبــــارك بــــودرقه
(عــبـاس)  الــذي يـقــول في مـقــدمـته
ـوسومـة" مـحـاوالتي مع بوح سي ا
عــبـد الـرحـمن الـيــوسـفي": " عـنـدمـا
قـررتُ في سـنـة 2016 نـشـر رسـالـة
بــاريس لــلـــمــرحــوم مــحــمــد بــاهي
حـرمـة وشـرعت مع صـديـقي أحـمد
شـوقي بـنـيـوب في جتـمـيع مـوادها
مـن أرشـيف صـحـافـتــنـا ووثـائـقـنـا
برزت لـنـا مواد أخـرى ذات أهمـية 
كـــانت بــدورهـــا تــتــطـــلّع لــلـــنــشــر
وتـتــمـثّل في مـداخـالت في الـثـقـافـة
الـســيــاسـيــة والـذاكــرة الـنــضـالــيـة

لألستاذ عبد الرحمن اليوسفي". 
ويــشـــيــر بـــودرقه إلى أن ذلـك حــلم
راوده لـــفـــتـــرة قـــاربت عـــقـــدين من
الــزمن وكـــثــيــراً مـــا حــاول إقــنــاع
الــــيــــوســــفـي بــــتــــدويـن ســــيــــرته
خـــصــــوصـــاً أدواره ومـــواقــــفه في
ــقــاومـة احلــركــة الــوطــنــيـة وفـي ا
وجـيـش الـتــحــريــر وفي مــا شــهـده
ـــغــرب مـن أحـــداث جــســـام بـــعــد ا
اسـتقالله لـكـنه كان يـقـابل اإلحلاح
بالصمت أو بـابتسامـة عريضة تلك
الــتـي ال تــفــارقـه  واحلــامــلـــة لــكل
كن أن ـعـاني والـتأويـالت التـي  ا

تتبادر إلى الذهن. 
wMOÐQð qHŠ

ـذكــرات مــا إن صـدرت ويــبــدو أن ا
حـــتى نــفـــدت ألن كــثـــيــريـن كــانــوا
ينتظرونها  بشوق مثلي وعلى أحرّ
من اجلــمـــر كــمــا يُــقـــال وكــنت قــد
سـمعت عـن عبـد الـرحمن الـيـوسفي
وشاهدته  ألول مرّة ح حضر إلى
بـــــغــــداد فـي ربــــيـع الــــعــــام 1968
لــلــمــشــاركـة فـي احلــفل الــتــأبـيــني
ـقـراطيـة الـكـبـيرة لـلـشـخـصيـة الـد
كـــامل اجلـــادرجـي الـــذي أقـــيم في
قـاعـة اخلـلـد بـبـغـداد والـذي كـتـبت
ـستـقبل اللـبنـانية عنه في جـريدة ا
يــــوم 13 آذار (مــــارس) 2008 مــــا
ـسـاء الـربـيـعي يـلي:  أتــذكـر ذلك ا
يوم اجلـمعة 12 نيـسان عام 1968
حــ بــدأ احلــفـل في قــاعــة اخلــلــد
ببـغداد وامـتدّ إلى حـدائقـها لـتأب
ــفــكــر وتــكــر كــامـل اجلــادرجي ا
ــقــراطي ـ الـــلــيــبــرالي ولــعل الــد
ــفـارقــة الــتـاريــخــيـة يــوم اقــتـرب ا
ـصادف 4 الـتأبـ من يـوم مولـده ا
نـيــسـان 1897 حــيث اجــتـمع عــنـد
شرق ه رجال فـكر وقادة من ا تكر
ـغـرب إضـافة إلى كـوكـبـة المـعة وا
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بيروت

من الـــشـــخــــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة
الـعـراقيـة األمـر الـذي يثـيـر سؤاالً
حـاراً هـو كـيف يـصـبح االسـتـثـناء
قــاعـدة وتـلـتـقي عــنـدهـا الـتـيـارات
ـا فـيـهـا الـشـمـولـيـة ـتـصـارعـة  ا
أيضاً ? افتتح احلفل بـكلمة لرفيق
عـــــمــــره ونـــــائب رئـــــيس احلــــزب
قـراطي محمد حديد. الوطني الد
كـان مـصــطـفى الـبـارزاني الـزعـيم
الكـردي العـراقي حاضـراً بشخص
صــالح الـيــوسـفي رئــيس حتـريـر
ـنـصـة جـريـدة الـتـآخي واعـتـلى ا
الــزعـيم الـلـبـنــاني كـمـال جـنـبالط
ليـنـقل حتيـة األرز إلى النـخيل ثم
ألــقـى يــوسـف الــســـبــاعي حتـــيــة
شـعــوب آسـيـا وأفـريـقـيـا وأعـقـبه
الــعالّمـة آغــا بـزرك الـطــهـراني من
احلــوزة الـــعــلـــمــيــة فـي الــنــجف
ووصـلت بـرقـيـة الـكـنـانـة واألهرام
إلى بـالد ســــومـــــر وبــــابل وأرض
الرافـدين وكانت بـاسم خالـد محي
الــدين وألــقــيـت كــلــمــات لــلــفــريق
عــفــيف الــبــزري وبــرقــيــة شــفــيق
رشـيـدات ورسـالـة من أحـمـد بـهـاء
الــدين كــمــا حتــدث في االفــتــتـاح
الــدكـــتــور صـــفــاء احلـــافظ بــاسم
ـفكر أساتذة اجلـامعة واألديب وا

اللبناني حس مروة. 
وكــــــــان عــــــــبـــــــد
الـــــــــــــرحــــــــــــــمـن
الــــــــيــــــــوســــــــفي
الــــشــــخــــصــــيـــة
غـربيـة البارزة ا
قــد وصـل لــتــوه
ومن الطائرة إلى
االحتـفـال (ليـلقي
ـؤثـرة ) كـلــمـته ا
واخـــتــتـم احلــفل
بــكـــلــمــة عـــائــلــة
الــفــقــيــد ألــقــاهـا
جنــــــــلـه رفــــــــعت
اجلــــــــــــــــادرجـي.
وبــــالــــعـــودة إلى
مــــــــــــــذكــــــــــــــرات

اليوسفي فقد جرّبت السؤال عنها
في طـنـجـة فـلم أجـدهـا وفي الـدار
الـبـيضـاء في سـفـرة أخـرى  فـقيل
لي سـتـجـدهـا في الـربـاط وخـابت
جــــمــــيـع مــــحــــاوالت وآمــــالي في
احلـــصــــول عـــلـــيـــهـــا في جـــمـــيع
ـكتـبـات التي سـألتُ عـنهـا وكان ا
ي والــــروائي صــــديــــقي األكـــــاد
عزوز قد والكاتب الدكتور محمد ا
وعدني بتأمـ نسخة مـنها ولكن
الـدكـتور خـيـر الـدين حـسـيب ح
عـرف بــرغـبــتي  بـاالطالع عــلـيــهـا
ـهـا لي مـشـكوراً وهي بـادر بـتقـد
ـؤلف ذاته وبـخـطه مـهـداة له من ا
ــنــاســـبــة فــإن وبـــتــوقـــيــعه. وبـــا
اليـوسفي يـرتبط بـعالقـات صداقة
حـمـيـمة مـع عدد من الـشـخـصـيات
الـــعــراقـــيــة فـي مــقـــدمــتـــهم أديب
اجلادر وقد تـزامال في عملـهما في
نـظمة الـعربية جنيف وفـي إطار ا

حلقوق اإلنسان.
II

لــــعـلّ من خــــصـــــال الــــيـــــوســــفي
وشـخــصـيــته األثــيـرة كــمـا تــقـول
مـــقـــدمـــة بــــودرقه ومـــا تــــكـــشـــفه
ــذكــرات ذاتـــهــا ومــا نــصـــوص ا
عــرفــنــاه عــنه أنه كــثــيــر الــتــأني

ـقــراطي أذكـر مـنـهم الـصـديق الـد
إدريـس بن زكـــري الـــذي قـــضى 17
عـامـاً في الـسـجن وكـنت قـد أهـديت
له كـتـابي " الـشـعب يـريـد... تأمالت
فـكريـة في الـربـيع الـعربي" (2012)
وكـان قـد غـادرنـا قـبل هـذا الـتاريخ.
أمـا االعـتـبـار الثـالث- فـهـو الـتـطلع
لـلــمـســتـقــبل خـصــوصـاً بــاحـتـرام
مـعـايـيـر حـقـوق اإلنـسـان والـشـرعة
الدولية واالنضـمام إلى االتفاقيات
ـعاهـدات الـدوليـة وإطالق حـريّة وا
ا قراطية  التعبير واحلرّيات الد
فــيــهـا احلق في الــتــنـظــيم احلـزبي
والـنـقــابي واالجـتـمـاعي واحلق في
شاركة وعدم التمييز.  الشراكة وا
وقد كانت للـتغيرات الـدستورية في
ـغـرب الـتي حـصلت بـعـد فـتـرة ما ا
ســــــــــــــــــــــمــي
بــــــالـــــربــــــيع
الـــــعــــربي أن
أرست قـواعد
دســـــتــــوريــــة
جـــديــدة ألفق
تـــطـــور الحق
لالنـــــتـــــقـــــال
ــقـراطي الـد
تـــــــــــــــــــوّجـت
بـــــدســـــتـــــور
الـعام 2011.
وكـانـت فـتـرة

إدارة
الـيـوسـفي قد
ــثل أســسـت 
هـذا الـتـطور
وكــنـت شــاهــداً وراصـــداً عــلـــيــهــا
شاورات قترحات وا وداعماً لها با
 خـصـوصـاً من خالل وزيـر حـقـوق
اإلنــســان الـصــديق مــحـمــد أوجـار
الــذي أسـهـم بـحـيــويـة واقــتـدار في
حتـمّل مــسـؤولـيـاته مـا أهـلّه الـيـوم
لــــيــــكـــون وزيــــراً لــــلـــعــــدل. وخالل
رئـاستي لـلمـنظـمة الـعربـية حلـقوق
اإلنـــــســــان فـي لـــــنــــدن  كـــــنـت قــــد
استضـفته (أواخر الـتسعـينات) في
Soas مــحـاضـرة بـجــامـعـة سـواس
وفي لــقـاءات مع اجلـالـيــة الـعـربـيـة
ومع جـهات رسـمـيـة ودوليـة عـديدة
غربية مثلما لشرح آفاق التجربة ا
التـقيت بـالوزيـر األول عبـد الرحمن
الــــيـــوســــفي أكــــثـــر مـن مـــرّة خالل
رئـاســته لــلــوزارة وهـو مــا ســيـرد

داخلة. ذكره في هذه ا
III

ولـد عـبـد الـرحـــــــمن الـيوسـفي في
يــــــــوم 8 آذار (مــــــــارس) 1924 في
مديـنة طنـجة وتلـقى تعـليمه األولي
فيـها وكـانت طـنجة حـينـها تـخضع
لـــنـــظـــام دولي بـــعـــد ثـــورة الـــريف
بقيـادة عبد الـكر اخلطابي. خالل
عـمــله الـنــضــالي تـعــرّض لـلــسـجن
والــتــعــذيب واضـــطــر لــلــعــيش في
ـغـرب ـنـفى  15عـامــاً وعـاد إلى ا ا
الــعـام 1980 بــعـد لــقــاء والـدته مع
ـلـك احلـسن الـثـاني بـطـلب جاللـة ا
من األخـيـر سـألـهـا في آخـر الـلـقـاء
عـن أي طــلب لــهـا  فــقــالت لـه أريـد
عـــودة " ولـــدي" وهــــذا مـــا حـــصل

حيث كان قد صدر عفواً عنه. 
وكـان عـبـد الـرحـمن الـيـوسفـي على
ــهـدي بن بـركـة عالقــة وطـيـدة مع ا
الــذي اخــتـــطف من بـــاريس الــعــام
واخــتـفـى قــســريـاً مــنــذ ذلك 1965
احلــــ ويـــتـــحــــدث في مــــذكـــراته
بـإعــجـاب عـنه مـنـذ أن تـعـرّف عـلـيه
الـــــعــــام 1943 فـــــيـــــذكـــــر قـــــدراته
التنظيـمية واحلوارية وديـناميكيته
ـتــنـوّر وطـاقــته الـعــالـيــة وفـكــره ا
وكــان في ذلك الــتــاريخ قــد انــخـرط

معه في حزب االستقالل.  
ومـن الــــطــــرائـف الــــتي يــــذكــــرهــــا
الــــيـــوســــفي في مــــذكـــراتـه أنه ظلّ

d…∫ الصور من ذاكرة االيام االولى لالحتالل االمريكي وتوثق النهب والسلب حتت رؤية اجلنود االمريكي حيث لم يسلم شيء اإل مبنى وزارة النفط السباب تتعلق بنوايا احملتل «–
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مــازالت صــورة اجلـــنــدي االمــريــكي عــالــقــة فـي االذهــان .. وهــو يــضع الــعــلم
ـشـهـد   لم االمـريـكـي عـلى وجه  تـمــثـال صـدام في سـاحــة الـفـردوس .. لـكـن ا
يـسـتـمـر طويال  .. فـقـد    رفع  الـعـلم االمـريكـي على عـجل .. واسـتـبـدل بـعلم

عراقي كان بيد شاب عراقي هرع الصالح اخللل .
كانت فـضائـيات الـدنيـا  تفـتح عدسـاتهـا لتـصويـر احلدث اجلـلل .. هذا الـزلزال

الذي جاء باألجل .
ـسـتـهـجـنة .. لـم يأت ـسـرحـيـة ا ان مـعـنى وضع و رفع الـعـلم االمـريـكي بـهـذه ا
اعــتـبـاطــا  فـقـد درج رعــاة الـبـقــر عـلى اخـراج مــشـاهـد اإلثــارة عـلى الـطــريـقـة
الهـوليودية .. مع ان االمر لم يخرج من سيـماء الصورة ودالالتها  ..انه الشروع
ـاحق .. مـهـمـا كـانت تـبـريـراته السـقـاط الـدولـة .. وبـيـانـا  لـسـفـاهـة  االحـتالل ا

وحججه عن وحشية و دكتاتورية النظام السابق .
ثير .. سببا  القتـحام مؤوسسات الدولة وحرق سجالتها لقـد كان هذا احلدث ا
ـواطنـ .. حتى ..ونهب أثـاثهـا ومقـتنـياتـها .. والـتجـاوز على عـقارات الـدولة وا

حتولت مدن العراق الى ساحة مفتوحة  للحرق   والسلب  والدمار .
ومـنــذ يـوم  بـدء االحـتالل فـي الـتـاسع من نــيـسـان  من ســنـة ٢٠٠٣ / والـعـراق
يعـاني من اثار االحتالل واثـامه.. الن عمالء احملتل درجـوا على على تـعزيز نهج

االحتالل  وتخطيطاته اثما وعدوانا . . 
مــسـتـغــلـ  تــفـاقم  اخـطــاء الـنــظـام الـســابق  الـذي حــول الـعــراق الى سـاحـة
لـلـحـروب والـغـزوات   بعـد تـراجع  مـلـحـوظ في آلـيـة الـعـمل الـسـيـاسي و الـغاء
مـشـروع  اجلبـهـة الـوطنـيـة .. وتفـرد احلـزب ( الـقائـد ) بـحكم  الـبالد  لـيـصبح
فيمـا بعد حـزبا للـقائد .. فال  دور  حـقيقي لـلحزب  و اجملـالس الشعـبية  حتى
ـجلس  عائـلي ) واحد صمـد .. فتالشت االمال  اختـزل  العمل الـسياسي (  
وتخـبطت  االجيال .. وسرت وتعـاظمت  بقوة موجـة الطغيان .. والطـغاة يجلبون

الغزاة .
الثـابت.. اننا ال نستطيع اليوم وقف التدهور في حكم االحتالل ومحو جرائمه ..
في غيـاب حكومة وطنية.. وفي غـياب قرارات وارادة مستقـلة .. فاألمور مرشحة
تسـارع .. بانتـظار متـغيرات اقـليمـية ودوليـة .. كانت قد لتاخـذ بعدهـا الزمنـي ا
ـتـحــقق من هـدف ـعــنى ا وضـعت الــعـراق في حــالـة شـلل مــزمن .. وهـذا هــو ا
االحتالل وعـدوانـيتـه .. والذي اصـاب الـعراق بـالـصمـيم  وشل قـدراته  وأنهى

يا . دوره السياسي واالقتصادي  .. اقليميا وعا
ثل لقـد حزن الوطـنيون .. الن الـتغيـير لم يحـصل من الداخل .. وفرح الـعمالء 
وعود  بعد ان فتحت لهم خزائن العراق  .. وظهرت طبقة احلواسم هذا اليوم ا
.. وجـاء دور الــقـواسم / ومـا زلـنـا في حـيــرة من امـرنـا بـ حـواسم .. صـاروا

قــادة ونـوابـاً ومـسـؤولـ في الــدولـة .. وقـواسم لم يـدخـروا
جهـدا في اقتسام ثـروات العراق شيـعا واحزابا .. بـينما
ظـل صـوت الـوطـن مـجـروحــا في حـنـــــــــــجـرة شـاب
عـراقي ..كان يـبـكي وهـو يراقــــــب سـرقـة اثار بالده
عــنـد بــاب مـتــحف االثــار في الـصــاحلـيــة .. وال احـد
ــة وهي جتـــــــــري في هــواء طــلق يـــوقف اجلــــــــــر

وحزين .

بغداد
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(نيـسان) وما أدراك مـا نيـسان .. شـهر النـكبـات واالنهيـارات  شهـر التـصفيق
. واالهازيج واألغاني احلماسية في حقبت مختلفت

(نيـسان) لم يكن شهـراً عابراً في العـراق لقد كان يحـمل في ثنايـاه عبر التأريخ
احداثا" جدلية جما في وقعها وتأثيرها ;

فــفي (نـيـســان) من كل عـام  كــان الـعـراق يــشـهـد احــتـفـاالت كــبـيـرة مــفـروضـة
نحل .  ولد احلزب احلاكم (حزب البعث ) ا لالحتفال 

العسكرية دنية  ؤسساته (ا وفي (نيسان) من كل عام ;كـان الشعب العراقي  
واحلـزبيـة) وفـعالـياته (الـنـقابـيـة  اجملتـمـعيـة والعـشـائريـة) تـعد الـعـده لالحتـفال
ـنـاســبـة يـعـتـبــر من الـطـابـور اخلـامس ـولـد »الـرئـيس «ومن اليـحـتـفـل بـتـلك ا

عادي للثورة . ا
وفي (نـيـسـان  1990) اعـلن صـدام حـســ امـتالك الـعـراق اسـلـحـة كـيـمـيـاويـة
قـادرة عــلى حـرق نــصف اسـرائــيل فـكــانت الــفـتـيـل االول لالزمـة الــتي وضـعت
العراق فـي خانة الشـكوك جتاه امـكانيـاته الكيمـياوية ومـدى جديّة رئـيس النظام

دلل ألمريكا ".  السابق بأستخدامها لضرب دولة اسرائيل "الطفل ا
وفي (نـيـسـان  2003) اقـدمت الـقـوات االمـريـكـيـة والـبـريـطـانـيـة مع من سـانـدها
تجحفلة معها  بأحتالل العراق واسقاط نظام صدام وحزبه احلاكم . والقوات ا
كـمـا أن في »نـيـسان «ارتـكب احملـتـلـون جـرائم يـنـدى لهـا اجلـبـ وتـقـشـعر من
نهج كان الغرض منها هولهـا االبدان بحق ابناء شعبنـا العراقي بعمليات قـتل 

واطن االبرياء . زرع اخلوف والرعب في نفوس ا
ا كـما ان في (نـيـسان ) سمح احملـتـلون بـنهب كل مـؤسـسات الـدولة الـعـراقيـة 
ـصـارف والـقـصـور ووووو  واظـهـروا الـشـعب الـعـراقي عـبـر ـتـاحف وا فـيـهـا ا
فـضـائـياتـهم  وكـأنه شـعب غـيـر مـتـحـضر يـعـبث ويـسـرق مـؤسـسـات بـلده حتت

تلكات صدام وحزبه وأعوانه ). شعار (انها مؤسسات و
ونـحن اليـوم وبعد (16 نيـسانـا) لم نعـد نعرف هل الـفرح بـسقـوط صدام وحزبه
مـنـاسـبـة تـسـتـحق االحـتـفـال وهـي مـقـرونـة بـاحـتالل اذاقـنـا الـويالت وانـزل بـنـا
ـستـويـات ومـا رافـقهـا من فـضـائح سـجـني ابو الـعـقاب اجلـمـاعي عـلى جـمـيع ا
غريب و بـوكا  تلك الـسجون الـتي امتـهنت بهـا الكرامـات واستبـيحت االعراض

هانة.  واطن القسى انواع التعذيب والذل وا وتعرض ا
ر نيسان بيوم وطني تـتحقق به آمال العراقي من خالل اسقاط كم تمـنيت ان 
الـنـظام الـسـابق عـلى ايدي ثـوار أحـرار من ابنـاء بـلـدي  بعـيـداً عن قوة الـدبـابة
الـبــرامــز  أو ظالل الـقــاصــفـة بي 52الـتـي حـصــدت ارواح عــشـرات االالف من

العراقي دون تمييز .
شـهـر نـيسـان نـحـتفل بـه رغم انوفـنـا في ظل نـظـام شمـولي مـركـزي يـعدم به من
يـعـارض ســيـاســة الـنـظــام  ويـســقط به بـلــدي الـعـراق حتـت حـراب االحـتالل 
وتـمـارس ضـدنـا كل اشـكـال هــمـجـيـة الـقـتل والـتـنــكـيل من قـبل قـوات االحـتالل

واألرتزاق .
(نيـسان) لم يتغير نفس الـشهر الذي يصفق به الـشعب ويفرح تارة على الوالدة

ويصفق ويفرح  على موت تلك الوالدة 
ا نـحن فية األن  ولم نعد نعرف وبالنتيجة لم جنـد من يقف معنا  تارة اخـرى 
مـاذا نـسـتـذكر في (نـيـسان) لم شـاعـر الفـرح ام الـبـؤس واخلـوف من مـسـتـقبل

مجهول دفعنا ثمنه خيرة شبابنا ومواردنا االقتصادية ومستقبل آجيالنا ?
شـهر نـيـسان فـيـة اشكـالـية وظـلم وغـصة وآنـ ومـعانـاة لـكل العـراقـي وهـو ما
يسـتدعي - من وجهة نظـرنا- الغاءه من الـتقو أو أستبـدال أسمه  كونه يحمل
احلقد  الدكـتاتورية واالسـتبداد  على وت  ا ب طـياته تاريخ طويل من اآللـم  
ثل في تراثها غير حقيقة هذا الشهر في ذاكره الشعوب احلية االخرى والذي 
اجملـتـمـعي وإرثـهـا احلـضــاري حـالـة حتـول مـبـهـجـة فـي مـواسم الـسـنـة تـقـام له

االحتفاالت  وتفرح وتستبشر بقدومه األقوام.
ا شكـراً شـهر نـيـسـان .. حبـذا  لـو تـخجل مـرة واحـدة 

رور علينا !!! فعلته بنا وان التعاود ا
شـكــراً شـهــر نــيـســان.. فـقــد كــنت سـبــبــا" حـتى في
اختالفـاتـنـا ولم تـقل قـسوة مـن حكـومـات الـشـر التي
تـآمـرت عـلـينـا .. شـهـر يـبـدأ كذبـة فـكـيف تـكـون ايامه

الالحقة ?


