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مقاوم ني النبأ وفاة األستاذ عبد الرحمن اليوسفي الوط واأللم تلقينا ببالغ الحزن واألسى

ناء والسياسي الكبير، وأحد مهندسي التناوب الديمقراطي والمناضل دون كلل من أجل الب

 .الديمقراطي

الل وبذلك يكون قد ترجل أحد الرجاالت الكبار الذين أسهموا في معركة التحرير من خ

فور ك المغالتحرير، خصوصا بعد عزل الفرنسيين لجاللة الملاالنخراط في المقاومة وبناء جيش 

د الكريم الفاسي والدكتور عب  عالل  هم، مع ثلة من المقاومين من1953 محمد الخامس عام  له

قيد  م علىإيدر وغيرهم، رحم هللا منهم األموات وبارك في أعمار من ه  وبنسعيد آيت  الخطيب

 .الحياة

ي لنقابء والسياسيين الذي بصم مسار العمل السياسي والعمل القد ترجل أحد كبار الزعما

ي من لحكوموناضل من أجل بناء الدولة الحديثة سواء من موقع المعارضة أو من موقع التدبير ا

صدق ني الخالل تجربة التناوب التوافقي، كما بصم مساره المهني في الصحافة والمحاماة بمعا

 ى المغربد إلقبل أن يعو  لنضال باالعتقال والعيش في المنفى،وااللتزام، وتحمل في ذلك ضريبة ا

تجربة  لى قيادةليتو ليشارك في قيادة حزبه بعد وفاة كاتبه األول آنذاك السيد عبد الرحيم بوعبيد، ثم

سنة  كان من ثماره ما عرفه المغرب من إصالحات سياسية رصيدا نضاليا، كما ورث التناوب
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ه، أو أقاربليس فقط ألسرته الصغيرة وعائلته و إن رحيل السيد عبد الرحمن اليوسفي لخسارة  

لتي اطنية لعائلته الحزبية، بل هي خسارة وطن، ودون شك فإن الراحل سيبقى من األيقونات الو

 .البناء الديمقراطيي من أجل التحرير وبصمت مسار النضال الوطن

وإننا بهذه المناسبة نرفع أكف الضراعة إلى هللا سبحانه أن يتقبله في الصالحين، وأن يدخله 

فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أجل الوطن، كما نتوجه إلى عائلته الصغيرة من 

الوطنية الواسعة بأحر التعازي والمواساة سائلين  أقاربه وذويه وإلى عائلته السياسية وإلى عائلته

المولى عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإن هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 

 .بمقدار وإنا هلل وإنا إليه راجعون


