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* 23  مارس 1920 فتح عبد الرحیم بوعبید عینیھ بمدینة سال.  
* 1938 حصل على البروفي. 

* 1939 بدأ حیاتھ معلما في التعلیم االبتدائي باحدى المدارس بمدینة فاس. 
* 1941  حصل على الباكالوریا. 

* 1942 انتقل إلى مدرسة أبناء األعیان. 
* 1943 سیلتقي بالمھدي بنبركة في صفوف الحركة الوطنیة. 

* 11  ینایر 1944 وقع على وثیقة المطالبة باالستقالل، وھو أصغر موقع علیھا. 
* 18 ینایر 1944 كان عبد الرحیم من المؤسسین لحزب االستقالل. 
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* 29 ینایر1944 شارك في تظاھرة للمطالبة باالستقالل، واعتقل من طرف سلطات 
الحمایة الفرنسیة على إثر األحداث الدامیة التي عرفتھا مدینة سال. نجا عبد الرحیم 
بوعبید بأعجوبة من حبل المشنقة، بعد اتھامھ بقتل جندي فرنسي أثناء قیادتھ 
المظاھرة. قضى 18 شھرا في سجون سال، العادر، المدني اغبیلة بالدارالبیضاء، 

والفالحي. 
* 1946 التحق عبد الرحیم بوعبید بالعاصمة الفرنسیة لمتابعة دراستھ الجامعیة. 
كان یمثل الحركة الوطنیة بفرنسا، ورئیسا للوفد الوطني لدى األمم المتحدة بباریس 

عندما كان مركزھا بفرنسا. 
!

!
* 1949 عاد إلى المغرب، لیمارس مھنة المحاماة، وأصبح أنذاك من أصغر أعضاء 

اللجنة التنفیذیة لحزب االستقالل. 
* 12 أكتوبر1951 تحمل مسؤولیة إدارة جریدة الحزب األسبوعیة الناطقة 

بالفرنسیة التي تحمل اسم «االستقالل» واستمر فیھا إلى غایة دجنبر 1952 . 
* 5 دجنبر 1952 إضراب عام بالمغرب تضامنا مع الطبقة العاملة في تونس على 
إثر اغتیال الزعیم النقابي التونسي فرحات حشاد. وكان عبد الرحیم ھو من اتخذ 
مبادرة القیام بھذا اإلضراب. تعرض عبد الرحیم بوعبید لالعتقال، والنفي إلى 

«تنالت اداي» بسوس، بعد األحداث الدامیة. 
* 1953 نقل إلى سجن اغبیلة بالدارالبیضاء، 

دجنبر 1954 شرع عبد الرحیم بوعبید في اعادة تنظیم حزب االستقالل. 
1955 التحق عبد الرحیم بوعبید بقطاع المحاماة. 

* 20 مارس 1955، كان من المؤسسین لالتحاد المغربي للشغل. 
شتنبر 1955 عقدت قیادة الحزب مؤتمرا مصغرا بالعاصمة االسبانیة مدرید، وقام 

عبد الرحیم بوعبید بشرح التطورات التي عرفتھا االتصاالت المغربیة الفرنسیة. 
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* 6 نونبر 1955 كان عبد الرحیم بوعبید مع ولي العھد األمیر موالي الحسن، 
رأسا لرأس إلعداد الرد المغربي على اقتراحات» الكي دورسي»، بشأن بیان مشترك 

مغربي فرنسي یحدد مستقبل العالقة بین البلدین. 
* 2 دجنبر 1955 قدم عبد الرحیم بوعبید تقریرا سیاسیا إلى المؤتمر االستثنائي 

لحزب االستقالل المنعقد بالرباط، 
* 7 دجنبر 1955 أصبح وزیرا للدولة في الحكومة االئتالفیة المكلفة بالتفاوض مع 
فرنسا وإسبانیا، بشأن االعتراف باستقالل المغرب ووحدة ترابھ، وكانة أیضا مكلفا 

بالمفاوضات مع حكومة «ادغار فور». 
* ماي 1956 تولى بوعبید منصب أول سفیر للمغرب بباریس، محتفظا في نفس 

الوقت بدرجة وزیر دولة. 
* 1956 كاد عبد الرحیم بوعبید أن یلقى مصرعھ على ید عصابة حاولت أن تغتالھ 
بالقرب من مدرسة السور بسال ، قرب المنزل الذي كان یقیم بھ مع والدیھ في 
المدینة القدیمة، وتقول روایة أخرى أنھ كاد أن یسقط برصاص الغدر لوال حدوث 
نزاع بین أفراد تلك العصابة أسفر عن تبادل إطالق النار فیما بینھما في أحد شوارع 

المدینة، وذلك بعد عودتھ إلى المغرب. 
!
!
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* 5 أكتوبر 1957 سیتولى في نفس السنة من شھر أكتوبر منصب وزیر االقتصاد 
الوطني والمالیة، وھي وزارة جدیدة، وذلك في حكومة مبارك البكاي الثانیة. 

* 22 أكتوبر 1958 ألقى عبد الرحیم محاضرة بالدارالبیضاء كان موضوعھا 
«سنتان ونصف بعد االستقالل»، تحدث فیھا عن سیاسة الحزب والمشاكل الطارئة 
والدعایة المسمومة والثقة بالنفس والتحرر من اإلدماج في االقتصاد الفرنسي، 
وتطھیر الجھاز اإلداري من العناصر األجنبیة وتكوین األطر المغربیة، وتحدث عن 

المؤامرات والدسائس المحاكة ضد المغرب. 
* 22 نونبر 1958 قدم عبد الرحیم استقالتھ من حكومة أحمد بال فریج، احتجاجا 

على وجود قوى خفیة مشبوھة تدبر الفتن المصطنعة. 
* 24 دجنبر 1958، تحمل عبد الرحیم بوعبید مسؤولیة وزیر االقتصاد ونائب 
رئیس الحكومة. ثم عقد مؤتمرا صحفیا تحدث فیھ عن سیاسة الحكومة االقتصادیة 

والنقدیة. 
* 20 ینایر 1959 ألقى بیانا اقتصادیا أمام المجلس الوطني االستشاري، الذي كان 

یترأسھ المھدي بنبركة. 
* 12 فبرایر 1959 وقع اتفاقیة مع الشركة االیطالیة للبترول تتعھد فیھ الشركة 

بإنشاء معمل لتكریر البترول في المغرب. 
* 1 یونیو 1959 قام عبد الرحیم بوعبید بتأسیس بنك المغرب إلصدار العملة 

المغربیة. 
* 24 ماي 1960 انتھت كل عالقة لعبد الرحیم بوعبید بالمسؤولیة الحكومیة. 

أكتوبر 1960 قاد بوعبید الحملة من أجل جالء القوات األجنبیة عن المغرب، 
وطالب المغفور لھ محمد الخامس بأن ال یصادق على اتفاقیة 2 شتنبر 1960 التي 
تسمح للفرنسیین باالحتفاظ بقواعد عسكریة في شكل مدارس عسكریة، التي ترید 

أن یستمر وجودھا إلى نھایة 1963 . 
* 26 ماي 1962 قدم تقریرا أساسیا ھاما إلى المؤتمر الوطني الثاني لالتحاد 

الوطني للقوات الشعبیة بالدارالبیضاء. 
* 4 دجنبر 1962 حاول رجال الدرك اعتقالھ في أیت ملول بإنزكان إقلیم أكادیر 

أنذاك، بعد اعتقال محمد الحبیب الفرقاني. 
ماي 1963 تحدث بوعبید خالل اجتماع اللجنة اإلداریة االتحاد الوطني للقوات 

الشعبیة قائال: «الحكم القائم رجعي یتعاون مع الخونة واإلقطاع واالستعمار». 
* 17 ماي 1963 انتخب في أول برلمان في المغرب بمدینة القنیطرة. 

یولیوز 1963 حملة اعتقاالت بدأت أثناء االجتماع اللجنة المركزیة للحزب 
بالدارالبیضاء، شملت أطر الحزب والقواعد في العدید من األقالیم. 

!
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* 29 أكتوبر 1965 اختطف المھدي بنبركة في قلب باریس في شارع سان 
جرمان، وفي منتصف النھار أمام مقھى «لیب» من طرف البولیس الفرنسي. وكان 

تصریح عبد الرحیم بوعبید أنذاك بیننا وبین القصر جثة المھدي.. 
* 11 غشت 1967 خرجت اللجنة اإلداریة لالتحاد الوطني للقوات الشعبیة بقرار 
إحداث مكتب سیاسي من ثالثة أعضاء ھم: عبد هللا ابراھیم، عبد الرحیم بوعبید، 

المحجوب بنصدیق. 
* 1967 دافع في مرافعاتھ أمام المحكمة عن المحجوب بن الصدیق الكاتب العام 

لالتحاد المغربي للشغل المعتقل أنذاك. 
* 1969 رافع عبد الرحیم أمام محاكمة جریدة «العلم». 

* 1971 ورافع في محاكمة مراكش الكبرى. في ھذه المحاكمة، جلجل صوتھ في 
قاعة المحكمة بإسم ھیئة الدفاع وبحضور شخصیات كان من بینھا: فرانسوا میتران 
ومشیل روكار. قال بوعبید في ھذه المحاكمة: «إن موكلینا أعطونا األمر وأمرونا أن 
نقابل ذلك كلھ بالصمت... إن ھذا الصمت الجماعي نعتبره صمودا من أجل أفكارھم 
التحرریة االشتراكیة ... وھذا الصمت ھو الرد الطبیعي الوحید على ممثل النیابة 

العامة وعلى مطالبھ الجماعیة». 
* 30 یولیوز 1972 اجتماع تاریخي للحزب، عرض فیھ عبد الرحیم بموضوعیة 
جمیع مجھوداتھ، وكانت السمة األساسیة لعبد الرحیم ھي التي أبرزھا األستاذ عبد 
الرحمان الیوسفي والتي تفسر جمیع تصرفاتھ وھي: «العمل والصبر من أجل 

ضمان استمرارالحركة في جمیع األحوال». 
!
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* 14 أكتوبر 1972 قدم عبد الرحیم بوعبید رسالة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، 
وھي لالجابة عن مذكرة الملك المؤرخة في 23 شتنبر 1972 والتي جاءت في 
أعقاب محاولة االنقالب الثاني، وكان عبد الرحیم بوعبید لم یعتبر ما وقع في تلك 

الفترة «حادثة سیر». 
شتنبر 1974 كان بوعبید یترأس اجتماع اللجنة المركزیة للحزب التي اتخذت قرار 
تغییر االسم من االتحاد الوطني إلى االتحاد االشتراكي واقتصار القیادة الحزبیة على 

عناصر الحزب بالداخل فقط. 
* 10 ینایر 1975 قدم عبد الرحیم تقریرا سیاسیا إلى المؤتمر االستثنائي لالتحاد 
االشتراكي للقوات الشعبیة. انتخب ضمن أعضاء المكتب السیاسي ثم كاتبا أول 

لحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبیة. 
* 18 دجنبر 1975 استشھاد عمر بنجلون على ید الظالمیین، كانت شھادة عبد 
الرحیم بوعبید التي كان سیفید بھا المحكمة بمصادر علمھ باعتقال أحد المخططین 
للجریمة، لكن المحكمة رفضت الطلب، فاعتبر أنذاك عبد الرحیم بوعبید، ملف اغتیال 
الشھید عمر بنجلون مازال مفتوحا، وان المحاكمة صوریة واقتصرت على المنفذین 

للمؤامرة دون الرؤوس المدبرة لھا. 
یونیو 1977 رفض عبد الرحیم أي وصایة على قرار الحزب، وقرر الترشح في 
أكادیر عاصمة الجنوب متحدیا الجمیع، لكن اإلدارة المغربیة أبانت عن شراستھا 

تجاه االختیار الدیمقراطي في البالد الذي تم تشویھھ. 
* 24 أبریل 1979 استشھاد محمد كرینة أحد عناصر الشبیبة االتحادیة في 
الكومیساریة أثناء التعذیب، كان عبد الرحیم بوعبید متأثرا كثیرا بما حدث، وقد 
أذرف الدموع أمام فاجعة الشھید محمد كرینة. الذي سقط في ساحة الشرف بمناسبة 

ذكرى یوم األرض 30 مارس، إثر التعذیب الذي مورس علیھ في المعتقل. 
* 15 شتنبر 1980 اجتمع عبد الرحیم بمنزل محمد الودیع األسفي مع االخوة 
المحامین في إطار التحضیر للمرافعات التي سیقومون بھا ضد قتلة عمر بنجلون، 

الذین تقرر محاكمتھم زوال ذالك الیوم. 

أنوار بريس�6



!
* 5 شتنبر 1981 صدور بالغ المكتب السیاسي لالتحاد االشتراكي، یحدد فیھ رأي 
الحزب من قضیة الصحراء المغربیة إثر الموقف الذي اتخذه مؤتمر نیروبي، البالغ 
أعرب من خاللھ عن الموقف المعارض لفكرة االستفتاء في الصحراء. وأكد فیھ 
«أنھ ینبغي العودة إلى األمة عن طریق االستفتاء فیما یخص السیادة الترابیة»، مما 

أثار غضب الملك الراحل الحسن الثاني. 
* 7 شتنبر 1981 اعتقل عبد الرحیم بوعبید من طرف الشرطة من منزلھ، كما 
اعتقل أعضاء المكتب السیاسي محمد الیازغي، محمد الحبابي، محمد منصور، محمد 

الحبیب الفرقاني، وذلك على اثر البالغ. 
* 24 شتنبر 1981 أصدرت المحكمة االبتدائیة بالرباط حكما قاسیا، على إثر بالغ 
المكتب السیاسي، على كل من عبد الرحیم بوعبید، محمد الیازغي، محمد الحبابي، 
بسنة سجنا نافذا، وعلى األخ محمد منصور بسنتین سجنا مع وقف التنفیذ، وعلى 
محمد الحبیب الفرقاني بسنة واحدة موقوفة التنفیذ. وقال عبدالرحیم بوعبید في ختام 
ھذه المحاكمة : (ھذه المحاكمة سیكون لھا تاریخ، فأنتم لكم األمر ونحن نقول: 
«ربي السجن أحب إلي من أن ألتزم الصمت، وأن ال أقول رأیي في قضیة مصیریة 

وطنیة ومقدسة»). 
!
!
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* 17 أكتوبر 1981 نقل اإلخوة من سجن ولعلو بالرباط إلى قریة میسور بشمال 

میدلت لیوضعوا تحت الحراسة المشددة في أحد المنازل المعزولة. 
فبرایر 1982 خروج عبد الرحیم بوعبید من السجن، وأصبح یتجھ إلى فرنسا 

لمواصلة استشفاء عینیھ. 
* 10 یونیو 1982 أول حوار لھ بجریدة «البالغ المغربي»، في معرض حدیثھ عن 
تقدیم المغرب لتسھیالت عسكریة للوالیات المتحدة األمریكیة، جاء فیھ أن المغرب 

في حاجة ألسلحة أمریكیة للدفاع عن حدوده ولیس في حاجة لقواعد أمریكیة. 
* 19 غشت 1984 قدم أمام اللجنة المركزیة عرضا، كان بمثابة محاضرة في 

القانون الدولي حول إشكالیة االتحاد الفدرالي، االتحاد الكونفدرالي. 
* شتنبر 1984 انتخب عبد الرحیم بوعبید نائبا عن مدینة المحمدیة، 

* 9 أكتوبر 1991 وجھ عبد الرحیم بوعبید رفقة امحمد بوستة مذكرة مھمة، 
وتاریخیة إلى الملك الراحل الحسن الثاني. 

!
!
!
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* 9 نونبر 1991 حضر عبد الرحیم آخر اجتماع للجنة المركزیة لالتحاد االشتراكي، 
ومن بین ما قالھ في ھذا االجتماع التاریخي:( أنا على یقین من أن المھام التي 
رسمناھا ألنفسنا، اما في الدفاع عن حوزة بالدنا أو في عمل اإلصالح الجذري.. ما 
یحتاج إلى االصالح الجذري وما یمكن إصالحھ جذریا في بالدنا ثم ألقى وصیتھ 
التاریخیة أیضا أمام المناضلین أعضاء اللجنة اللمركزیة للحزب :( أنتم تعلمون 
وكلنا یجب أن نعلم ، أن االضطالع بھذه المھام یتطلب منا الصبر، ألن األمر لیس 
سھال، كما یتصور البعض، بل یحتاج كفاحنا إلى مزید من التبصر وبعد النظر، وإلى 
شعور دائم بأن لنا في ھذه البالد رسالة نرید أن نؤدیھا على أحسن وجھ وأن نمھد 
الطریق لألجیال الصاعدة. إننا نشعر باالطمئنان على ما قمنا بھ من أجل الوطن، وإن 
كان لیس ھو الكمال، ومع ذلك نعتبر بأن ما أسدیناه من عمل متواصل یتجھ إلى 

الشعب وإلى المصلحة العامة). 

!
* 28 دجنبر 1991 عبد الرحیم بوعبید في آخر لقاء لھ بالمكتب الوطني للشبیبة 
االتحادیة، قبل رحیلھ، حیث خاطب الشباب: (لقد قدت سفینة االتحاد وماقمت بھ 
صدر من القلب والفؤاد والیوم أوصیكم بحزبكم الذي ھو أمانة في عنقكم). وأشار 
حول األوضاع في الجزائر أنذاك:(انتظروا في األیام المقبلة انقالبا في الجزائر )، 
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وبالفعل وقع انقالب یوم 10 ینایر 1992 بعد یومین على رحیلھ، حیث استقال 
الشادلي بن جدید من رئاسة الدولة الجزائریة. ثم قال رحمھ هللا عن مصیر الكتلة 
الشرقیة في تلك الظروف من الحرب الباردة:(إن غورباتشوف رجل بلید) وأضاف 
رحمھ هللا(البریسترویكا والكالسنوست شيء، وتفتیت وحدة البالد شيء ثان. وإن 

ماوقع وبالسرعة التي تمت بھا األشیاء، ال یمكن فھمھ،اال بعد خمسین سنة). 
* 8 ینایر 1992 غاب عنا فجر یوم األربعاء بمنزلھ بالرباط، عن سن 71 سنة. 
یمثل غیابھ خسارة كبرى لحزب القوات الشعبیة وللشعب المغربي وللطبقة العاملة 
المغربیة، حیث عمل طوال حیاتھ في توجیھ وتنظیم وتحصین الطبقة العاملة 

المغربیة.
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