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 م�خص: 

ظاهرة  إ��  الورقة  هذه  ��دف عند    ا�حياة  ��  جديدة  ظاهرة   و��  املغرب،   ��  السياسية  املذكرات  كتابة  الوقوف 

 ��   السياسية   املذكرات   تؤديھ  الذي  ا�حوري  الدور   إ��  بالنظر  األخ��ة،  اآلونة  ��  سيما  وال   للمغرب،   السياسية 

 .الدراسة هذه  �� سن�ى ذلك  كما السيا��ي، ترا��ا ع��  وا�حفاظ  للمجتمعات السياسية الذاكرة ع�� ا�حفاظ

 ال�لمات املفتاحية: 

 املذكرات السياسية، الفكر السيا��ي، الذاكرة السياسية، الس��ة الذاتية، األحزاب السياسية. 

 

 

Summary : 

This paper aims to observe the phenomenon of the writing of political notes in Morocco, a new 

phenomenon in Morocco's political life, particularly recently, given the pivotal role played by 

political notes in preserving the political memory of societies and preserving their political heritage, 

as we will see in this study. 

Keywords: 

Political memoirs, political thought, political memory, biography, political parties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
عوامل كتابة المذكرات السیاسیة بالمغرب ودورھا في حفظ الذاكرة  

 السیاسیة

 

 

 
2022 نونبر  04   

 
3 الصفحة     

 مقدمة:

السياسة   علم  أبجديات   �� عل��ا  يطلق  ما  أو  باملغرب،  السيا��ي  ا�جال   �� الذاتية  الس��ة  كتابة  ظاهرة  عرفت 

 �� السنوات األخ��ةتناميا ً  ب"املذكرات السياسية"،  
ً
، قد 1وما �عد التناوب ا�ح�ومي  فإذا �انت ف��ة ما قبل  ؛كب��ا

"، ومذكرة محمد فكري  10كمذكرة أحمد املرزو�� "تزممارت: الزنزانة رقم  ُعِرفت بكتابة ذاكرة االعتقال السيا��ي،  

امللك:  "حدائق  أوفق��  فاطمة  الشر�ف"، وكذا مذكرة  ع��  إ�� درب موالي  و���  آيت  مغر�ي: من  �ساري  "مذكرات 

املذكرا أو  الريس،  �حمد  تزممارت"  إ��  ال�خ��ات  "من  ومذكرة  ونحن"،  الثا�ي  وا�حسن  أوفق��  ال�ي ا�جن�ال  ت 

كمذكرة عالل الفا��ي "�� منفى الغابون"، ومذكرة "حياة وجهاد" ملؤسس    ؛كتبت من طرف أعضاء ا�حركة الوطنية

، باإلضافة إ�� عدة مذكرات ال�ي كتبت خالل تلك الف��ة، وال�ي سردت  حزب ا�حركة القومية محمد حسن الوزا�ي

 : سية سبق وأن أشار إليھ عبد السالم بنعي��ى �� كتابھ�� كتابة الس��ة السيا  هذا الزخم  عن االعتقال السيا��ي.

حوارات ومسارات"، حيث أورد �� الصفحة السا�عة من الكتاب بأنھ: "إذا �ان املغرب    :"ذاكرة االعتقال السيا��ي

�عرف   ما  ضمن  صنفت  السيا��ي  االعتقال  تجر�ة  عن  كتابات  ظهور  املستقبل،   �� بالتأكيد  وسيعرف  عرف،  قد 

، وهو ما تم بالفعل �عد ف��ة هيئة 2السيا��ي، أنجزها املعنيون أنفسهم أو أنجزت بمبادرة م��م..."  بأدب االعتقال

واملصا�حة عام    اإلنصاف   �� ظهرت  تم،  2004ال�ي  ذاكرة    إذ  عن  تتحدث  ال�ي  املؤلفات  من  مجموعة  إصدار 

 ة للزعماء السياسي�ن املغار�ة. ، قبل أن تصدر �عد ذلك مؤلفات عن الذاكرة السياسياالعتقال السيا��ي باملغرب

السياسي�ن   السنوات األخ��ة، �جوء مجموعة من   �� أنھ من املالحظ  الذين  إال  �انوا أعضاء داخل باملغرب سواء 

الرحمان  و"عبد  أحرضان"،  ك"ا�حجو�ي  السياسية،  مذكرا��م  كتابة  إ��  ال��ملان  مجل��ي  داخل  أو  ا�ح�ومة 

 و"محمد الشيخ بيد هللا" وغ��هم من �جئوا إ�� كتابة مسارهم السيا��ي. اليوسفي"، و"عبد الواحد الرا��ي"، 

باملغرب السيا��ي  ا�جال   �� الذاتية  الس��ة  كتابة  ظاهرة  عند  الوقوف  سنحاول  الورقة،  هذه  �س�ى    ��  ما  أو 

وعة من ، باعتبارها ظاهرة جديدة �� ا�حياة السياسية املغر�ية، خاصة أ��ا جاءت نتيجة �جمب"البوح السيا��ي"

العاملي وم��ا ما هو ذو �عد داخ�� فرضتھ عدة ظروف اجتماعية وسياسية  العوامل بالسياق  ، م��ا ما هو مرتبط 

املغرب عرفها  السياسية، واقتصادية  مذكرا��م  كتابة  إ��  املغار�ة  السياسي�ن  الزعماء  من  مجموعة  �جأ  لذلك   .

الق لألجيال  والنضا��  السيا��ي  تار�خهم  ع��  ا�حفاظ  إ�� قصد  تتطرق  لم  املذكرات  �عض  أن  من  بالرغم  ادمة، 

املؤسسة  داخل  أو  ا�ح�ومية  املؤسسة  داخل  تجر���م   �� سواء  السياسي�ن  هؤالء  عاشها  ال�ي  املراحل  جميع 

 
، عند �عي�ن امللك الراحل ا�حسن 1998مارس    14التناوب ا�ح�ومي هو تبادل األدوار ب�ن األغلبية ا�ح�ومية واملعارضة ال��ملانية، وهو األمر الذي شهده املغرب يوم  1

ال�اتب األول �حزب   اليوسفي  لعبد الرحمان  �� مرحلة جديدة، وذلك �عدما �ان املغرب الثا�ي  ، وهو ما أدخل املغرب 
ً
 أوال

ً
للقوات الشعبية، وز�را االتحاد االش��ا�ي 

 �عيش مجموعة من الصراعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. أنظر �ل من:

 . 54، ص 2010ة األو�� محمد ا�حا��ي، التعددية السياسة باملغرب من األمس إ�� محك االنتقال الديمقراطي، الطبع -

 . 168 – 167، ص 2016يو�س برادة، مقدمات �� النظام السيا��ي املغر�ي، الطبعة األو��، نون��،  -

 .141، ص  2011أمينة املسعودي، هوامش التغي�� السيا��ي �� املغرب، الطبعة األو��،  -

 . 7املغرب، بدون ذكر تار�خ النشر، ص -لس الوط�ي �حقوق اإل�سان عبد السالم بنعي��ي، ذاكرة االعتقال السيا��ي حوارات ومسارات، منشورات ا�ج2
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رصد   قصد  وذلك  التحليل،  إ��  اليوم  تحتاج  الظاهرة  هذه  أن  إال  كتابة  األسباب  ال��ملانية.  إ��  هؤالء  دفعت  ال�ي 

 سية. مذكرا��م السيا 

 اإلش�اليات الرئيسية: 

 بناء ع�� ما سلف ذكره يجوز لنا طرح اإلش�اليات التالية:

 أي دور للمذكرات السياسية �� ا�حفاظ ع�� الذاكرة السياسية املغر�ية؟ -

 ما �� العوامل ال�ي دفعت السياسي�ن املغار�ة إ�� كتابة مذكرا��م السياسية؟  -

 الفرضيات األساسية:

 الدراسة باألساس الوصول إ�� الفرضيات التالية: ��دف هذه 

إن ظاهرة كتابة املذكرات السياسية باملغرب جاءت نتيجة لتأثر أ�حا��ا �عوامل خارجية وأخرى داخلية،   -

األخ��ة   هذه  أن  كما  السياسية،  املذكرات  بكتابة  ارتبطت  وال�ي  االتجاه،  هذا   �� العاملية  املوجة  خاصة 

 اإلعالم بمختلف أنواعها، خاصة الورقية واملرئية م��ا.  أصبحت مادة دسمة لوسائل

للمذكرات السياسية دور أسا��ي �� حفظ الذاكرة السياسية للمجتمعات، لذلك نجد بأن هذه الظاهرة   -

 ال تقتصر فقط ع�� زعماء األحزاب السياسية، و�نما شملت كذلك ح�ى رؤساء الدول وا�ح�ومات.

�عرفھ  - بدأت  الذي  الزخم  من  قامت    بالرغم  الكتابات  هذه  أن  إال  باملغرب،  السياسية  املذكرات  كتابة 

 بتغييب مجموعة من املواضيع السياسية ال�ي �عت�� ذات قيمة �� بناء مسار املغرب السيا��ي ا�حديث.

 املن�جية املعتمدة: 

 وع إ�� ما ي��: لإلجابة عن هذه اإلش�اليات وغ��ها من األسئلة ال�ي تطرحها هذه الدراسة، ارتأيت تقسيم املوض

 ة؛ أوال: مفهوم املذكرات السياسي -

 رب؛إ�� كتابة املذكرات السياسية باملغال�جوء  ثانيا: أسباب   -

 ثالثا: دور املذكرات السياسية �� حفظ الذاكرة السياسية باملغرب.  -
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 أوال: مفهوم املذكرات السياسية 

باملغرب مقتصرة فقط   الذاتية  الس��ة  �عد كتابة  األمر أصبح �شمل لم  بل  األد�ي،  ا�جال   �� الذاتية  الس��ة  ع�� 

كذلك الكتابة �� ا�جال السيا��ي، مما أدى إ�� ظهور الس��ة الذاتية السياسية أو ما �س�ى �� البحوث السياسية 

السياسية" أو    .3ب"املذكرات  السياسية  فالس��ة  باملذكرة  �عرف  أو  ما  األدبية  الناحية  من  الناحي سواء  ة من 

السياسية �عرف ب�و��ا، ذلك البحث الذي يقوم بھ صاحب الس��ة أو أحد الكتاب الذي لھ دراية �افية بحياة ذلك  

بحياة  املرتبطة  األحداث  ع�� ذكر مجموعة من  وفاتھ،  ح�ن  إ��  منذ والدتھ  بكتابة قصتھ  املع�ي، وذلك  ال�خص 

رف صاحب املذكرة نفسھ أو من طرف �خص أخر �� ، وال�ي قد يتم كتاب��ا إما من ط 4صاحب الس��ة أو املذكرة

 إطار ما �س�ى بالس��ة الذاتية الغ��ية أو املذكرة السياسية الغ��ية.

السياسية   املذكرات  فإن  ال�خص،  حياة   �� أد�ي  هو  ما  ع��  تقتصر  األد�ي  ا�جال   �� الذاتية  الس��ة  �انت  فإذا 

السلط داخل  وتجر�تھ  لل�خص  السيا��ي  ا�جانب  إ��  داخل �ش��  أو  ا�ح�ومة  أو  الدولة  رئاسة  داخل  سواء  ة، 

��دف   السياسية  املذكرات  كتابة  أن  خاصة  الوطنية،  الهو�ة  مفهوم  من  يق��ب  مفهوم  وهو  ال��ملانية،  املؤسسة 

أ��ا �عت�� بمثابة شاهدة ع��  الناحية السياسية واالجتماعية، ح�ى  إ�� ا�حفاظ ع�� هو�ة الشعوب من  باألساس 

 .5�� ال�حفي أحمد منصور العصر حسب �عب

الس��ة الذاتية �� ا�جال األد�ي أو �� ا�جال السيا��ي، فإنھ يجب ع�� صاحب تلك الس��ة   تلك �انت كتابة فح�ى لو 

حياتھ للقارئ ح�ى ت�ون هناك ثقة �� صاحب املذكرة من جهة، و�� مسار    أو املذكرة، أن يتحرى الصدق �� كتابة

 .6الذاكرة السياسية للشعوب من جهة أخرى 

الذ� ب�ن  التمي��  يجب  السياق  هذا  الفر���ي �  املفكر  فحسب  املؤرخ�ن،  ذاكرة  و��ن  ا�جماعية  أو  الفردية  اكرة 

JACQUES LE GOFF  ذاكرة تأ�ي  ح�ن   �� خاطئة،  أو  �حيحة  ت�ون  قد  أسطورة  مجرد   �� الفردية  فالذاكرة   ،

 ع�� مجموعة من 
ً
املؤرخ�ن قصد ت�حيح تلك الذاكرة، وذلك بالبحث والتنقيب ع�� املعلومات ال�حيحة اعتمادا

 .7ملصادر واملراجع ال�ي �عا�ج ذاكرة الشعوب وتار�خهاا

ا�جتمعات، فاملذكرة   �� جميع  السيا��ي  الفكر  السياسية، من املصادر األساسية �حفظ ذاكرة  املذكرات  و�عت�� 

ال�ي عاشها   والقصص  األحداث  من  مجموعة  ف��ا  يروي  إذ  بكتاب��ا،  صاح��ا  يقوم  رواية  عبارة عن   �� السياسية 

 
العدد  3 الفيصل،  الضائعة، منشورات مجلة  ا�حقيقة   عن 

ً
بحثا السياسية؛  املذكرات  �شعل حرب  املغرب   �� الرصاص  أزمنة  صدوق،  أبر�ل  510  –  509نورالدين   ،

 .64، ص 2019

، أطروحة الستكمال متطلبات درجة املاجست�� �� اللغة العر�ية ب�لية الدراسات 2002  –  1992سطي�ي ما ب�ن  ندى محمود مصطفى الشيب، فن الس��ة �� األدب الفل4

 . 6، ص 2006فلسط�ن،  –نابلس   –العليا، جامعة النجاح الوطنية 

عن سلسلة من حلقات ال��نامج التلفزي الذي  قام ال�حفي بقناة ا�جز�رة القطر�ة أحمد منصور بتأليف كتاب تحت عنوان: "شاهد ع�� العصر"، والذي هو عبارة  5

 تبتھ قناة ا�جز�رة القطر�ة، والذي يحمل نفس االسم.

والعشرون،  6 الثالث  العدد  العر�ي،  القسم  مجلة  منشورات  العر�ي،  األدب   �� وأنواعها  الذاتية  الس��ة  فن  البغدادي،  ا�جيد  الهور، 2016عبد  بنجاب،  جامعة   ،

 . 194باكستان، ص 

 .36، ص 2013، صيف، 95را�ي، الذاكرة والتار�خ �� "مشوار" شفيق ا�حوت: من يافا إ�� ب��وت، منشورات مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد وجيھ �وث7
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مس  من طوال  بمجموعة   
ً
مرورا السيا��ي،  العمل  اع��الھ  ح�ن  إ��  والدتھ  ف��ة  من  وذلك  والنضا��،  السيا��ي  اره 

، 8األحداث ال�ي عاشها طوال مراحل حياتھ، و�تج�� الهدف األسا��ي م��ا هو حفظ الذاكرة السياسية من النسيان

 .9كما أن هناك �عض املذكرات السياسية ال�ي كتبت من طرف الغ��

السياسية  عموم املذكرات  فإن   ،
ً
ب�و��ا  ا داخل �عرف  سيا��ي  موقع  لهم  �ان  أ�خاص  طرف  من  تصدر  ال�ي   ��

السياسية انتماءات داخل األحزاب  لهم  �انت  أو  برملانية،  أو  تقلدهم ملناصب وزار�ة  ،  10ا�جتمع، وذلك من خالل 

 عماء لألجيال املقبلة. وال�ي ��دف باألساس إ�� حفظ ذاكرة ا�جتمع، وكذا حفظ أسماء هؤالء الز 

 �جوء إ�� املذكرات السياسية باملغرب الثانيا: أسباب  

ارتبطت ظاهرة كتابات املذكرات السياسية باملغرب �عدة عوامل، خاصة أن هذه املذكرات السياسية �عت�� آلية  

أنھ   خاصة  والنضا��،  السيا��ي  مساره  عن  للدفاع  السياسة  رجل  إل��ا  ي�جأ  ال�ي  اآلليات  مذكرتھ من   �� يح�ي 

ال�ي شارك ف��ا أو شاهدها منذ والدتھ إ�� ح�ن اع��الھ للعمل السيا��ي ن  سواء �ا  ،11السياسية عن �ل األحداث 

و�عد ظاهرة كتابة الس��ة الذاتية �� ا�جال السيا��ي، من الظواهر ا�جديدة �� ا�حياة    .داخل السلطة أو خارجها

سياسي�ن إ�� كتابة مسارهم السيا��ي �� السنوات األخ��ة، ويعود ذلك  السياسية باملغرب، إذ �جأ مجموعة من ال 

 داخ��. عوامل ترتبط بما هو خار�� وم��ا عوامل ذات �عد إ�� عدة عوامل م��ا 

ترتبط   ا�خار��  املستوى  باملغرب،  فع��  السيا��ي  ا�جال   �� الذاتية  الس��ة  كتابة  ال�ي ب ظاهرة  العاملية  املوجة 

كت  ظاهرة  �عرف  السياسية اب أصبحت  املذكرات  مجموعة  ة  طرف  السياسي�ن،   12من  والزعماء  الدول  رؤساء  من 

بيجوفيتش"،   عزت  "ع��  البوس�ي  �الرئيس  السياسية،  مذكرا��م  بكتابة  قاموا  بإصدار    لذياوالذين  كتاب  قام 

ذاتية س��ة  عن  م��ا"  عبارة  مفر  ال  وأسئلة  ذاتية  "س��ة  عنوان:  عن  13يحمل  فيھ  ح�ى  والذي   ، �� سواء  قصتھ 

نفس األمر قام بھ رئيس جنوب إفر�قيا "نيلسون وأسرتھ أو �� عالقتھ مع املواطن�ن و�ا�� الدول،    عالقتھ مع ذاتھ

ومقاومامانديال"،   السيا��ي  النضال   �� تجر�تھ  فيھ  يح�ي  كتاب  أصدر  القارة    الستعمارل  تھ لذي  دول  داخل 

 
 . 7، ص 2014، خر�ف 62عبد العز�ز الطاهري، املذكرات وكتابة تار�خ الزمن القر�ب والراهن، منشورات مجلة وجهة نظر، العدد 8

كتاب، والذين يكتبون إما من خالل ما  أن تتم كتابة هذه املذكرات من طرف أ�حا��ا، و�نما األمر قد يتم من طرف أ�خاص آخر�ن، إما �حفي�ن أو ليس بالضرورة   9

�� ا�حركة والكتابة. عسمعوه عن طر�ق الذاكرة الشفهية، أو عن طر�ق نقل األحداث من صاح��ا �ش�ل مباشر، خاصة إذا �ان هذا األخ�� ع�� فراش املرض، وال يقدر 

إ سنتطرق  وال�ي  اآلخر،  م�ان   �� الغ��  بكتاب��ا  يقوم  ال�ي  الس��ة  و��  الغ��ية،  السياسية  الذاكرة  أو  الغ��ية  بالس��ة  �س�ى  النوع  هذه هذا   �� م��ا  النماذج  �عض   ��

 الدراسة.

 .29، ص 2014، خر�ف 62عثمان الز�ا�ي، ذاكرة االعتقال السيا��ي، منشورات مجلة وجهة نظر، العدد أنظر:  -

 عن ا�حقيقة الضائعة، م، س، ص 10
ً
 . 64نورالدين صدوق، أزمنة الرصاص �� املغرب �شعل حرب املذكرات السياسية؛ بحثا

 . 7عبد العز�ز الطاهري، املذكرات وكتابة تار�خ الزمن القر�ب والراهن، م، س، ص 11

 .96، ص 2015، الطبعة األو�� 30اسية واملقاطعة الشعبية، منشورات مجلة دفاتر وجهة نظر، العدد محمد شق��، السلوك االنتخا�ي باملغرب، ب�ن الشفافية السي12

بتار�خ:  ع��   13 منشور  م��ا،  مفر  ال  وأسئلة  ذاتية  س��ة  بيغوفيتش،  التا��: 2018مارس    19عزت  الرابط  ع��   ،

e/2uphttps://archive.org/details/hamlaenglish_gmail_20180319_1557/page/n3/mod   :16.45ع�� الساعة:  2022أكتو�ر  26تم االطالع عليھ بتار�خ . 

https://archive.org/details/hamlaenglish_gmail_20180319_1557/page/n3/mode/2up
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بوش االبن" فقد قام جورج  ، أما الرئيس األمر��ي "14الطو�لة من أجل ا�حر�ة"، وذلك تحت اسم: "رحل�ي  اإلفر�قية

مص��ية" "قرارات  عنوان:  حملت  وال�ي  الذاتية  س��تھ  وال15بكتابة  السياسية ذ،  ظروفھ  عن  ف��ا  ح�ى  ي 

بإصدار بدورها    "هيالري �لينتون"�� ح�ن قامت  ،  2003واالجتماعية، وكذا حر�ھ ع�� اإلرهاب وغزوه للعراق سنة  

، وال�ي حكت فيھ عن مجموعة من القصص السياسية ال�ي عاش��ا، من بي��ا 16كتاب حمل اسم: "خيارات صعبة"

العراق �� غزو  الدور الذي لعتبھ  �� أفغا�ستان، وكذلك  للعمل العسكري  الكب��  ��  2003�� عام    دعمها  الوقت  ، 

ر كتاب تحت عنوان: "مذكرات طو�ي بل��: مس��ة رئيس  رئيس الوزراء ال��يطا�ي "طو�ي بل��"، بإصدا  فيھ  قامالذي  

 ، والذي تطرق فيھ إ�� عدة مواضيع خاصة سياساتھ ا�خارجية عندما �ان ع�� رأس رئاسة الوزراء. 17وزراء"

الزعماء   ع��  كب��  تأث��  لھ  �ان  السياسية  املذكرات  كتابة   �� الغر�ية  الدول  شهدتھ  الذي  الكب��  الزخم  هذا 

املغ �ان  السياسي�ن  املغرب  أن  خاصة  هذه    يفتقرار�ة،  �انت  ملثل  وال�ي  ا�ح�ومي  التناوب  ف��ة  قبل  ما  الكتابات 

الدول   من  مجموعة  مع  مقارنة  قبل،  من  ذلك  إ��  وأشرنا  لنا  سبق  كما  السيا��ي  االعتقال  بذاكرة  فقط  مرتبطة 

امل  18كمصرالعر�ية   كتابة  ف��ا  ُعٍرفت  ال�ي  العر�ية  الدول  ب�ن  من  �عت��  كب��ال�ي  تنامي  السياسية  هذه   ،ذكرات 

تبقى  لك��ا  ال��ملان،  بمجل��ي  املنتخب�ن  ع��  وكذا  باملغرب،  السياسية  األحزاب  زعماء  ع��  تأث��  لها  �ان  املوجة 

. و��ذا ا�خصوص تم إصدار مجموعة من املذكرات السياسية ال�ي �� 19كتابات جد محدودة ولم تروي �ل الوقائع

تحت    "عبد الرحمان اليوسفي"، بإصدار كتاباألسبق    20الوز�ر األول   ، إذ قام الزعماء  ؤالءعبارة عن س��ة ذاتية له

والذي    إصدار كتابدوره  ، كما قام مستشاره "عبد العز�ز النو���ي"، ب201821  جرى" سنة"أحاديث �� ما    عنوان:

، أما  22تجر�ة التناوب وما �عدها": "مذكرات مستشار الوز�ر األول عبد الرحمان اليوسفي: دروس من  حمل عنوان

وزار�ة،  مناصب  عدة  تقلد  والذي  الشعبية،  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد  حزب   �� القيادي  الرا��ي"  الواحد  "عبد 

 
أكتو�ر   26تم االطالع عليھ بتار�خ:    /https://foulabook.com/ar/bookرحل�ي الطو�لة من أجل ا�حر�ة الطو�لة، دون ذكر تار�خ النشر، منشور ع�� الرابط التا��:     14

 . 17.59ع�� الساعة:  2022

أكتو�ر   26تم االطالع عليھ بتار�خ:    /book.com-https://www.noor، ع�� الرابط التا��:  2016ف��اير    13ذكرات جورج دبليو بوش، قرارا مص��ية، منشور بتار�خ:  م   15

 . 17.08ع�� الساعة:  2022

التا��:  هيالري �لينتون، خيارات صعبة،     16 الرابط  النشر، منشور ع��  تار�خ  بتار�خ:    /https://www.4read.net/book/1179دون ذكر  أكتو�ر    26تم االطالع عليھ 

 . 17.21ع�� الساعة:  2022

وزراء،  مذكر    17 رئيس  مسرة  بل��:  طو�ي  التا��:  ات  الرابط  ع��  منشور  النشر،  تار�خ  ذكر  https://arabianpdfbooks.info/ktb_qwt_ldf_lshby_lhr-دون 

_ry_ys_wzr_6042.htmlmdhkrt_twny_blyr_msyr  :17.25ع�� الساعة:  2022أكتو�ر  26تم االطالع عليھ بتار�خ . 

ر ع��  هذه الكتابات نذك�ان السياسيون املصر�ون هم السباقون إ�� إصدار مجموعة من املؤلفات ال�ي �عا�ج أ�حا��ا س����م الذاتية �� ا�جال السيا��ي، ومن ب�ن  18

و  السياسة   �� "مذكرا�ي  هي�ل"،  حس�ن  �حمد  املصر�ة  السياسة   �� مذكرات  الثا�ي"،  ا�حميد  عبد  للسلطان  السياسية  "مذكرا�ي  الذكر:  ل��وت  السبيل  الثقافة 

 ع�اشة".

 �� تحق19
ً
يق االنتقال إ�� الديمقراطية والعدالة االجتماعية؟، حس�ن مجدو�ي، مذكرات أم�� مبعد لألم�� هشام أو اإلجابة ع�� سؤال شائك: ملاذا فشلت امللكية تار�خيا

 . 9، ص 2014، خر�ف 62منشورات مجلة وجهة نظر، العدد 

 .2011حل اسم "رئيس ا�ح�ومة" محل اسم "الوز�ر األول"، وذلك وفق املستجدات ال�ي جاء ��ا الدستور السادس للمملكة املغر�ية لسنة   20

 صفحة. 1000، وذلك تحت إشراف ال�حفي امبارك بودر�قة، يت�ون الكتاب من 2018سنة صدر كتاب "أحاديث �� ما جرى"  21

 صفحة.  242عن منشورات النورس، و�ت�ون من  2022صدر هذا الكتاب سنة 22

https://foulabook.com/ar/book/
https://www.noor-book.com/
https://www.4read.net/book/1179/
https://arabianpdfbooks.info/ktb_qwt_ldf_lshby_lhr-mdhkrt_twny_blyr_msyr_ry_ys_wzr_6042.html
https://arabianpdfbooks.info/ktb_qwt_ldf_lshby_lhr-mdhkrt_twny_blyr_msyr_ry_ys_wzr_6042.html
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�� عام   النواب، فقد أصدر  "املغرب الذي عشتھ"  2017وقيدوم أعضاء مجلس  إ�� جانب ذلك .  23كتاب �عنوان: 

ح عدة  إجراء  تم  �حفية  فقد  من  و وارات  مجموعة  مع  واألجنبية  الوطنية  ال�حف  من  مجموعة  أجر��ا  ال�ي 

، وكذا برنامج "شاهد 24جر�دة املساء �� م�حقها األسبو�� "كر��ي االع��اف"من بي��ا  ،  املغار�ة   الزعماء السياسي�ن

 لعر�ية. ع�� العصر" الذي تبثھ قناة ا�جز�رة، و�رنامج "الذاكرة السياسية" الذي �عرض حلقاتھ ع�� القناة ا

الكتب    من  مجموعة  بإصدار  بدورهم  ال��ملان  مجل��ي  أعضاء  من  مجموعة  قام  فقد  التمثي��،  املستوى  ع��  أما 

، وقبل ذلك، أصدر "محمد بن ا�حسن الوزا�ي" كتاب يت�ون من بمجلسيھ  تروي تجر���م داخل املؤسسة ال��ملانية

الذاتية داخل ا�حركة  جزأين، بحيث خصص ا�جزء األول من كتابھ: "مذكرات حياة وج هاد" ل�حديث عن س��تھ 

 .25الوطنية ع�� مراحلها السر�ة والعلنية، وتجر�تھ �� ا�حياة ا�حز�ية باملغرب

عرفتھ   الذي  الزخم  الغر�يةإن  بالبلدان  السياسية  املغرب  املذكرات  مع  اإلعالممقارنة  وسائل  دور  إ��  يرجع   ،   ��

�� املذكرات  ذلك،   القراءبحيث تجد هذه األخ��ة  إثارة  ، خاصة أن هذه واملشاهدين  السياسية مادة دسمة قصد 

 .26املذكرات السياسية تتم عن طر�ق الطلب من طرف وسائل اإلعالم

مجموعة من زعماء األحزاب  أما من حيث العوامل الداخلية فقد لعبت هذه العوامل بدورها دورا أساسيا �� دفع ب

أن هذه األخ��ة  وذلك ل�ون  املنتخب�ن، إ�� كتابة مذكرا��م السياسية،    السياسية وأعضاء ا�حركة الوطنية، وكذا

ونضا�� أد�ي  إرث  لهم  بالنسبة  "ا�حبيب    وسيا��ي  �ش�ل  النواب  مجلس  رئيس  كمذكرة  السياسية،  تجر���م   ��

التوافق"   "ديمقراطية  كتاب:  الذي أصدر  املال�ي    -والذي أشار فيھ   املال�ي"  األ   -ا�حبيب  حداث  إ�� مجموعة من 

 �جلس النواب،  
ً
أصدر  رئيس مجلس املستشار�ن "محمد الشيخ بيد   إ�� جانب ذلكال�ي عاشها عندما �ان رئيسا

 هللا" مذكرتھ: "ال�حراء ..الرواية األخرى"، وال�ي كت��ا ال�حفي املغر�ي محمد أحداد.

أو ما �عرف �سنوات الرصاص،   ،سنوات املصا�حة باملغرب، ال�ي تم خاللها إجراء مصا�حة مع املا��ي  تش�ل لقد  

واملصا�حة اإلنصاف  هيئة  بتأسيس  توجت  بن�كري"    2004سنة    وال�ي  "إدريس  دفع  سبب  أهم  برئاسة  الذي 

إ��   املغار�ة  اإلنصال�السياسي�ن  هيئة  أن  خاصة  السياسية،  مذكرا��م  كتابة  إ��  إ�� جوء  دعت  واملصا�حة،  اف 

رقم  إطار  قانون  ع��  املغر�ي  ال��ملان  بتصو�ت  توجت  الدعوة  وهذه  املغرب،  بتار�خ  يتعلق  ما  �ل  أرشفة  ضرورة 

.كما تم إ�شاء مؤسسة أرشيف املغرب، إ�� جانب ذلك تم فتح مجموعة من 200727املتعلق باألرشيف سنة    69.99

 .28علق بذاكرة ا�جتمع املغر�ي من الناحية السياسيةاملسالك �� سلك املاجست�� والدكتوراه تت

، هو السياسية  إ�� كتابة مذكرا��مالذي دفع هؤالء السياسي�ن املغار�ة  الهدف األسا��ي  إذا �ان البعض يرى بأن  

املغر�ية،  السياسية  ا�حياة  داخل  كب��ة  تجر�ة  لهم  أن  خاصة  االندثار،  من  والنضا��  السيا��ي  تار�خهم  حفظ 

 
 عن املركز الثقا�� للكتاب والنشر والتوزيع. 2017صدر كتاب "املغرب الذي عشتھ" سنة 23

24 ،
ً
، م، س، صخالد طحطح، مذكرات �عضها جاء باهتا

ً
 . 67وآخر أثار جدال

 .14، ص 2014، خر�ف 62عبد اللطيف حس�ي، من مذكرات �عض القادة السياسي�ن املغار�ة، منشورات مجلة وجهة نظر، العدد 25

، منشورات مجلة الفيصل، العدد 26
ً
، وآخر أثار جدال

ً
 .66، ص  2019، أبر�ل 510 – 509خالد طحطح، مذكرات �عضها جاء باهتا

 املتعلق باألرشيف.  99-69)، بتنفيذ القانون رقم 2007نون��  30( 1428من ذي القعدة  19صادر ��   1 – 07 -167ف رقم ظه�� شر�27

 . 4، السنة العشر�ن، ص 2014، خر�ف 62حسام هاب، تار�خ الزمن الراهن باملغرب: املفهوم واإلش�اليات، منشورات مجلة وجهة النظر، العدد 28
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ع�� تجار��م السياسية، وذلك من خالل �عر�ف األجيال    االطالع ضع هذه املؤلفات أمام ا�جميع من أجل  وكذلك و 

 . 29القادمة ��ؤالء الزعماء السياسي�ن

يرى  ف من  هناك  األسا��يإن  الهدف  م  بأن  كتابة  إ��  السياسي�ن  هؤالء  كتابة  وراء  �ان  تمجيد   �مذكرا�الذي  هو 

و  السيا��ي  ومساره  املؤلف،  طرف  صاحب  من  معلنة  غ��  أهداف  و��  وفاتھ،  عند  ذكراه  تخليد  مع  النضا��، 

  .30مجموعة من أ�حاب هذه املذكرات، بل تبقى أهداف خفية

وا�حقائق، إ األسرار  ع�� مجموعة من  التكتم  يتم  حيث  األخالقيات،  ملنطق  تخضع  السياسية  املذكرات  أغلب  ن 

جميع السياسي�ن املغار�ة الذين صدرت مذكرا��م، فهم أ�خاص األمر الذي يحول دون البوح ع��ا، إضافة إ�� أن  

 .31كبار �� السن، مما يدفعهم إ�� الكشف عن �عض جوانب ا�حياة السياسية املغر�ية قبل وفا��م

الكتابة   مجال   �� محدودة  جد  ثقافة  لد��م  بأنھ  نجد  باملغرب  السياسي�ن  الزعماء  أغلب  فإن  ذلك،  جانب  إ�� 

� أن  كما  ح�ى  واإلبداع،  أحداث  أي  ع��  يتوفر  ال  السيا��ي  تار�خھ  بأن  يرى    تم  يعضهم 
ً
مصدرا للباحث�ن وضعھ 

ا�جتمع فئات  وترتبط  32ولعموم  محدودة  ت�ون  الكتابات  هذه  مثل  جعل  الذي  األمر  وهو  األ،  �خاص، ببعض 

 . واالقتصادية باملغرب الذين عاشوا مجموعة من األحداث السياسية واالجتماعيةأ�خاص 

السيا��ي  ف البوح  أنفسهمباملغرب  ظاهرة  السياسي�ن  كتابة  من  تكن  األد�ي، فقط  لم  ا�جال   �� األمر  هو  كما   ،

بحيث يقوم ال�اتب بكتابة س��تھ الذاتية بنفسھ، و�نما �� مجال املذكرات السياسية نجد هناك نوع من الكتابات  

السيا��ي نفسھ، وهناك من �انت من كتابة أ�خاص عاشوا مع ذلك ال�خص، كما  ال�ي �انت من كتابة الزعيم  

وذلك  اليوسفي  الرحمان  �عبد  عالقتھ  عن  فيھ  يتحدث  كتاب  بتأليف  قام  الذي  النو���ي  العز�ز  لعبد  األمر  هو 

) التناوب  ح�ومة   �� لھ   
ً
مستشارا �ان  عام  2002-1998ل�ونھ  من  ماي  شهر   �� صدر  كتاب  وهو  تحت  2022)،   ،

عنوان: "مذكرات مستشار عبد الرحمان اليوسفي: دروس من تجر�ة التناوب وما �عدها". كما قام �ل من محمد 

حفيظ وأحمد بوز بإصدار كتاب عن حياة عبد الرحمان اليوسفي، والذي حمل عنوان: "اليوسفي كما عشناه"، 

عبد الرحمان اليوسفي، خاصة   و�ل كتاب حاول أن يقف عند مجموعة من املواقف والقضايا ال�ي طبعت حياة

خالل ف��ة ح�ومة التناوب، إال أن عبد العز�ز النو���ي اعت�� �� كتابھ بأن كتاب "اليوسفي كما عشناه" ملؤلفيھ 

 ع�� حياة عبد الرحمان اليوسفي
ً
 .33محمد حفيظ وأحمد بوز �ان قاسيا

��ة �� حياة الذاكرة السياسية باملغرب، كما أنھ من املالحظ بأن �خصية عبد الرحمان اليوسفي، ش�لت أهمية كب

إذ صدرت مجموعة من الكتابات ال�ي تتحدث عن ذاكرة عبد الرحمان اليوسفي، فإ�� جانب "أحاديث �� ما جرى"، 

 
 . 7ذكرات وكتابة تار�خ الزمن القر�ب والراهن، م، س، ص عبد العز�ز الطاهري، امل29

 . 7عبد العز�ز الطاهري، املذكرات وكتابة تار�خ الزمن القر�ب والراهن، م، س، ص 30

 عن ا�حقيقة الضائعة، م، س، ص 31
ً
 . 66نورالدين صدوق، أزمنة الرصاص �� املغرب �شعل حرب املذكرات السياسية؛ بحثا

امل32 العالم،  الرحيم  التا��:  عبد  الرابط  ع��  منشور  األشرف،  حسن  ا�حوار:  أجرى  التار�خ،  استعصاء  املغرب...   �� السياسية    https://www.alaraby.co.ukذكرات 

 .14.34�� الساعة ع 2022شتن��  19، تم اإلطالع عليھ بتار�خ، 2018مارس  10بتار�خ 

، الصادر  941العدد    سناء العوما�ي، أحمد لفضا��، ما �� دوا�� استحضار س��ة عبد الرحمان اليوسفي �� زمن االنحباس السيا��ي؟، جر�دة الوطن اآلن املغر�ية،33

 .5، ص 2022يونيو  2يوم ا�خميس 

https://www.alaraby.co.uk/
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و"اليوسفي كما عشناه"، وكذا "مذكرات مستشار عبد الرحمان اليوسفي: دروس من تجر�ة التناوب وما �عدها"، 

يس الكراوي والذي جاء تحت عنوان: "عبد الرحمن اليوسفي دروس للتار�خ"، والذي  نجد كذلك هناك كتاب إلدر 

الرحمان  عبد  �حياة  االهتمام  هذا  يرجع  اليوسفي.  الرحمان  عبد  حياة  عند  بدوره  الكراوي  إدريس  فيھ  وقف 

�عت��   األخ��  هذا  �ون  إ��  املاليوسفي،  ب�ن  املغر   ين مهدمن  أدخلت  ال�ي  ا�ح�ومي  التناوب  تجر�ة لتجر�ة  إ��  ب 

 التوافق واملصا�حة.

ي األساس  هذا  السياسي�ن  ع��  هؤالء  دفعت  ال�ي  الداخلية  العوامل  ت�خيص  لكتابة  مكن  ال�جوء  مذكرا��م إ�� 

 السياسية �� النقط التالية: 

 ؛  املوقع السيا��ي واالجتما�� لهؤالء السياسي�ن والذي دفعهم إ�� رواية األحداث ال�ي عاشوها -

السن   -  �� عن  التقدم  الغائبة  األحداث  من  �عت��  ال�ي الزالت  األحداث  من  مجموعة  عن  الكشف  ومحاولة 

 ؛34ا�حياة السياسية واالجتماعية باملغرب

األحداث   - من  مجموعة  عند  الوقوف  خالل  من  وذلك  املغر�ية،  السياسية  الذاكرة  ع��  ا�حفاظ  محاولة 

 ؛خاصة ما قبل ف��ة التناوب ا�ح�ومي

 �م �� ذاكرة ا�جتمع املغر�ي.ا�سمأ سي�ن ا�حفاظ ع�� محاولة من هؤالء السيا -

�� ا�حفاظ  عموما �� اآلونة األخ��ة يكمن باألساس  إ�� كتابة مذكرا��م السياسية  ، فإن �جوء السياسي�ن املغار�ة 

املغر�ي السيا��ي  الفكر  إغناء  خالل  املغر�ي، وذلك من  للمجتمع  السياسية  الذاكرة  أسماء  مع    ع��  ا�حفاظ ع�� 

  ء الزعماء �� ذاكرة ا�جتمع.هؤال

 ثالثا: دور املذكرات السياسية �� حفظ الذاكرة السياسية باملغرب 

القرن املا��ي، وذلك   �� السنوات األخ��ة، بدأ منذ السبعينات من  إن عودة االهتمام بكتابة املذكرات السياسية 

هالبفاكس، وال�ي مهدت للباحث�ن قصد البحث �� "للمفكر الفر���ي موريس    جراء ظهور نظر�ة "الذاكرة ا�جمعية

للشعوب ا�جماعية  األخ��ة  ،  35الذاكرة  الفردهذه  بذاكرة  ترتبط  داخلية  أبحاث  مجرد  �عت��  بذاكرة    �انت  وليس 

سغموند ك�ل،  ا�جماعة   النمساوي  والطبيب  دور�ايم  إميل  الفر���ي  الفيلسوف  من  �ل  ذلك  إ��  ينظر  �ان  كما 

 .36فرو�د

فقط ع�� العالقات الدولية وما يرتبط ��ا �� ا�جال  ة  مقتصر الذاكرة ا�جماعية للشعوب  عد  ���ة لم  منذ تلك الف

وال و�نماعسكري الدبلوما��ي  الفرديةاألمر  أصبح    ،  السياسية  بالذاكرة  �س�ى  ما  �شمل  من   كذلك  �عت��  الذي 

الكب�� الذي أصبحت تلعبھ الذاكرة  ، وذلك راجع باألساس إ�� الدور  النواة األساسية للذاكرة ا�جماعية للشعوب

 
التا��: 34 الرابط  ع��  منشور  الضائعة،  ا�حقيقة  عن   

ً
بحثا السياسية؛  املذكرات  حرب  �شعل  املغرب   �� الرصاص  أزمنة  صدوق،  نورالدين 

http://www.alfaisalmag.com  17.56، ع�� الساعة 2022شتن��  21بتار�خ ، تم االطالع عليھ 2019مارس  3بتار�خ . 

،  2020، �انون الثا�ي / يناير 11زه�� سو�اح، حقل "دراسات الذاكرة" �� العلوم اإل�سانية واالجتماعية: حضور غر�ي وقصور عر�ي، منشورات مجلة أسطور، العدد 35

 .35ص 

 .176، ص 2020، صيف 33ت مجلة تب�ن، العدد زه�� سو�اح، مراجعة كتاب الذاكرة ا�جمعية ملوريس هالبفاكس، منشورا36

http://www.alfaisalmag.com/
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أدت    ملفكر الفر���ي موريس هالبفاكس ، هذه النظر�ة ال�ي جاء ��ا ا37السياسية �� ا�حفاظ ع�� ذاكرة ا�جتمعات

�� السنوات األخ��ة، وذلك قصد املساهمة �� الذاكرة  �ش�ل كب�� كتابة املذكرات السياسية باملغرب إ�� نمو ظاهرة 

 . 38السياسية املغر�ية

��م مسارهم   ،وع�� هذا األساس ال�ي  باملغرب، عدة قضايا  السياسي�ن  للزعماء  السياسية  املذكرات  تناولت  فقد 

، 39السيا��ي وامل�ي، حيث �جأ هؤالء إ�� كتابة مختلف املراحل ال�ي مروا م��ا سواء داخل السلطة أو �� املعارضة

 
ً
 من املدرسة وصوال

ً
ببا�� السياسي�ن سواء ع�� املستوى الداخ�� أو   إ�� عالق��م  وعالق��م ببا�� األ�خاص انطالقا

 . ع�� املستوى ا�خار��

�� ثناياها    قد تناولتبالعودة إ�� املذكرات السياسية، ال�ي قام مجموعة من السياسي�ن املغار�ة بإصدارها، نجدها  

 التالية:  القضاياتتمثل باألساس �� وال�ي  مجموعة من القضايا، 

الطفوليةاألو��القضية   - حياتھ  إ��  املذكرة  صاحب  ف��ا  يتطرق  تلقاها    :  ال�ي  وال��بية  الدرا��ي،  ومساره 

 داخل ا�حيط الذي ولد فيھ، واملناصب ال�ي تقلدها طوال مشواره السيا��ي وامل�ي. 

حول  التيتناول ف��ا الزعيم السيا��ي عالقتھ باآلخر�ن، خاصة من �ان لهم دور أسا��ي ��  القضية الثانية: -

عرفھ   السياسية،  الذي  األحزاب  زعماء  و�با��  بامللك،  اليوسفي  الرحمان  عبد  كعالقة  السيا��ي،  مساره 

 �� ا�حياة السياسية لعبد الرحمان اليوسفي. 
ً
 أساسيا

ً
 الذين �ان لهم دورا

الثالثة: - ��   القضية  ومشاركتھ  االستعمار�ة  الف��ة  خالل  خاصة  النضا��  تار�خھ  عن  املؤلف  ف��ا  يح�ي 

االستقالل   ع��  حصولھ  �عد  للمغرب  واالجتماعية  السياسية  ا�حالة  وواقع  الوطنية،  ا�حركة  صفوف 

 .196440خاصة �� ف��ة حالة االستثناء ال�ي أعلن ع��ا امللك الراحل ا�حسن الثا�ي سنة 

هذه القضايا أو املراحل الثالثة نجدها �� مجموعة من املذكرات السياسية، وال�ي من بي��ا مذكرة عبد الرحمان 

اليوسفي "أحاديث �� ما جرى"، وكذا �� مذكرة عبد الواحد الرا��ي "املغرب الذي عشتھ"، إذ يح�ي عبد الرحمان 

طفو  ال�ي عاشها منذ  �� مذكرتھ مجموعة من األحداث  إ�� ح�ن  اليوسفي  السيا��يلتھ  العمل  �� اع��الھ  نقرأ  إذ   ،

، بأحد أحياء مدينة طنجة، والذي  1924مارس    8الفصل األول من مذكرات اليوسفي، ع�� أن هذا األخ�� ولد يوم  

الواقع باملدينة القديمة، حيث �علم عبد الرحمان اليوسفي أبجدياتھ األو�� �� ذلك ال��، كما    الدرادب  �س�ى ��

 .41أحداث حرب الر�ف ال�ي �ان يقودها محمد بن عبد الكر�م ا�خطا�يأنھ عاش 

 
 .319، ص 2018 عبد الرحيم ا�حسناوي، عودة ا�حدث �� كتابة التار�خ، إضاءة إ�ستيمولوجية، منشورات مجلة دراسات، العدد السا�ع، �شر�ن األول / أكتو�ر37

، م، س، ص 38
ً
، وآخر أثار جدال

ً
 . 22خالد طحطح، مذكرات �عضها جاء باهتا

 منھ ع�� أنھ: 10، وألول مرة ع�� مصط�ح املعارضة، إذ نص الفصل 2011دستور اململكة املغر�ية لسنة نص 39

لعمل ال��ملا�ي  "... ممارسة السلطة عن طر�ق التناوب الديمقراطي، محليا وجهو�ا ووطنيا، �� نطاق أح�ام الدستور. يجب ع�� فرق املعارضة املساهمة �� ا -

د كيفيات ممارسة فرق املعارضة لهذه ا�حقوق، حسب ا�حالة، بموجب قوان�ن تنظيمية أو قوان�ن أو بمقت��ى النظام الداخ�� بكيفية فعالة و�ناءة. تحد

 .ل�ل مجلس من مجل��ي ال��ملان..."

 . 8عبد العز�ز الطاهري، املذكرات وكتابة تار�خ الزمن القر�ب والراهن، م، س، ص 40

 .25، ص 2018ات من س���ي كما رو���ا لبودرقة، الطبعة األو��، ف��اير امبارك بوردرقة، أحاديث �� ما جرى: شذر 41
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أما الفصل الثا�ي من مذكرات عبد الرحمان اليوسفي فتم تخصيصھ ل�حديث عن مساره النضا�� داخل ا�حركة 

الصفحة    �� اليوسفي  الرحمان  يقول عبد  بن عبود،   68الوطنية، حيث  �ان هو: "واملهدي  أنھ،  من مذكراتھ ع�� 

�� التنسيق مع با�� القيادات سواء �� الداخل أو ع�� مستوى ا�خارج بالقاهرة، مدر�د، باريس، وغ��ها، كما كنا  يتو 

 .42نحرص ع�� اإلشراف ع�� ا�حمالت اإلعالمية والسهر ع�� �شر أخبار املقاومة ومواجهة اإلعالم املضاد"

دوره �� قيادة املعارضة، �� الوقت الذي  �� ح�ن تم تخصيص الفصل الثالث من مذكرات اليوسفي ل�حديث عن  

أما   الشعبية،  للقوات  االش��ا�ي  االتحاد  حزب  قيادة   �� اليوسفي  الرحمان  عبد  دور  عن  الرا�ع  الفصل  خصص 

الفصل ا�خامس واألخ�� من كتاب "أحاديث �� ما جرى"، فتحدث فيھ اليوسفي عن تجر�ة ح�ومة التناوب و�قالة 

 .43برنامجھ ا�ح�ومي خالل تجر�تھ ا�ح�ومية إدريس البصري، كما تطرق إ��

نفس املسار تطرق إليھ عبد الهادي بوطالب �� مذكرتھ "نداء ا�حر�ة ب�ن املغرب العميق واملغرب ا�جديد"، حيث  

تطرق بوطالب �� مذكرتھ إ�� مساره النضا�� والسيا��ي، وكيف انت�ى إ�� حزب ا�حركة القومية الذي �ان ي��عمھ 

بن   عن محمد  مذكرتھ   �� بوطالب  تحدث  كما  الوط�ي.  العمل  كتلة  الذي عرفتھ  اال�شقاق  وعن  الوزا�ي،  ا�حسن 

تقلده ألول منصب وزاري �� أول ح�ومة �عد االستقالل، إذ تقلد حقيبة وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وذلك  

ذلك   جانب  إ��   .(
ً
سابقا القومية  (ا�حركة  واالستقالل  الشورى  حزب  لون  �� تحت  بوطالب  الهادي  عبد  وقف 

محمد  الراحل�ن  بامللك�ن  وعالقتھ  السياسية،  حياتھ  وعن  فاس  بمدينة  القرو��ن  جامعة   �� رفاقھ  عند  مذكرتھ 

 .44ا�خامس وا�حسن الثا�ي

تناولت مذكرة ا�حجو�ي أحرضان وال�ي حملت عنوان: "الزا�غ" �� ثالثة أجزاء، 45و�� نفس السياق  ، وال�ي جاءت 

تطرق   ال�ي فقد  األحداث  من  مجموعة  إ��  والتمثيلية،  الوزار�ة  املناصب  من  مجموعة  تقلد  والذي  أحرضان  ف��ا 

�غي��   �� ساهم  والذي  الفر���ي  املستعمر  عن  أحرضان  ا�حجو�ي  تحدث  مذكراتھ  من  األول  ا�جزء  ففي  عاشها. 

هت امللك الراحل ا�حسن الثا�ي عند ال�ي واج  واإلكراهاتمسار حياتھ، �� ح�ن تطرق �� ا�جزء الثا�ي إ�� التحديات  

توقيف   �� ساهمت  وال�ي  واجتماعية  سياسية  أحداث  من  آنذاك  املغرب  �عرفھ  �ان  وما  العرش،  إ��  وصولھ 

) االستثناء  حالة  عن  الثا�ي  ا�حسن  امللك  إعالن  جراء  الدستور�ة  الثالث  1970  –  1965املؤسسات  ا�جزء  أما   ،(

 .46دث املس��ة ا�خضراءفقد وقف فيھ ا�حجو�ي أحرضان عند ح

 
 .68امبارك بوردرقة، أحاديث �� ما جرى: شذرات من س���ي كما رو���ا لبودرقة، م، س، ص 42

 مقارنـــة مــع بـــا�� تــم �ســـليط الضــوء أك�ــ� ع�ـــ� مــذكرات عبــد الرحمـــان اليوســفي �ــ� هـــذه الدراســة، وذلــك راجـــع إ�ــ� �ــون أن هـــذه   43
ً
 كب�ــ�ا

ً
 إعالميــا

ً
املــذكرات عرفــت زخمـــا

 املذكرات السياسية ال�ي صدرت عن مجموعة من السياسي�ن املغار�ة.

 .15 – 14عبد اللطيف حس�ي، من مذكرات �عض القادة السياسي�ن املغار�ة، م، س، ص 44

 وخارج عن الطر�ق �ع�ي مصط�ح الزا�غ �� اللغة العر�ية، هو انحراف ال�خص عن ا�حق وعن الط45
ً
ر�ق ال�حيح، فيقال: "إن ذاك ال�خص زائغ"، �ع�ي الزال طائشا

 ال�حيح.

 . 11.42ع�� الساعة  2022شتن��  25تم االطالع عليھ بتار�خ https://www.almaany.comأنظر:  الرابط التا��:  -

ا�جال ألحرضان،  46 فف�خ  الزا�غ  تمخض  إال هللا،  سره  �عرف  منطلقا ال  ا�خزن  إن  العدد  محمد حات�ي،  النظر،  السنة 2014، خر�ف  62منشورات مجلة وجهة   ،

 .40 –  37العشر�ن، ص 

https://www.almaany.com/
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بالرغم من النقاشات ال�ي أثار��ا مذكرات ا�حجو�ي أحرضان داخل ا�جتمع املغر�ي خاصة ب�ن األحزاب السياسية  

  
ً
 أساسيا

ً
ال�ي استنكرت �عض املضام�ن ال�ي جاءت �� مذكرات ا�حجو�ي أحرضان، إال أن هذه األخ��ة �عت�� مرجعا

 مصدر للباحث�ن، كما أ��ا �عت��  
ً
 هاما

ً
 �� الذاكرة السياسية املغر�ية.  ا

ا�جانب   تناولت  املذكرات  من  وغ��ها  أحرضان  ا�حجو�ي  ومذكرة  اليوسفي  الرحمان  عبد  مذكرة  �انت  فإذا 

املرزو��  أحمد  كمذكرة  السيا��ي،  االعتقال  موضوع  تناولت  املذكرات  �عض  فإن  لهؤالء،  والنضا��  السيا��ي 

رقم   الزنزانة  ومذ10"تزممارت:  ع�� "،  موالي  درب  إ��  و���  آيت  من  مغر�ي:  �ساري  "مذكرات  فكري  محمد  كرة 

ونحن". الثا�ي  وا�حسن  أوفق��  ا�جن�ال  امللك:  "حدائق  أوفقر  فاطمة  مذكرة  وكذا  هؤالء  اكتفاء  إن    الشر�ف"، 

يكمن �� مذكرا��م بذكر مراحل اعتقالهم الذي �عرضوا لھ خالل الف��ة املعروفة �سنوات الرصاص،  السياسي�ن  

�عرض ال�ي  املعاناة  من  التخفيف  هو  منھ  األسا��ي  لها  الهدف  �� وا  الكتابة  ت�ون  و�التا��  اعتقالهم،  ف��ة  خالل 

الوسيلة الوحيدة للتخفيف من األلم الذي �عرضوا لھ، كما أن هؤالء لم يتقلدوا أي مناصب ح�ومية ولم ي�ونوا  

 .47م تكتفي فقط برصد سنوات اعتقالهمأعضاء داخل ا�جالس املنتخبة، لذلك نجد بأن مذكرا��

جميع املذكرات السياسية سواء ال�ي كتبت �� عهد امللك الراحل ا�حسن الثا�ي، أو �� عهد امللك محمد السادس، ف

جميعهاتطرق إ��   ت  والد��م  منذ  وذلك  السياسية،  املذكرات  أ�حاب  م��ا  مر  ال�ي  العمر�ة  املراحل  مختلف  إ�� 

للعمل   اع��الهم  بناء  مرحلة   ��  
ً
محور�ا  

ً
دورا لعبت  وال�ي  واجتماعية،  سياسية  أحداث  من  عاشوه  وما  السيا��ي، 

 ��دفون من  
ً
 بل �ان أمرا

ً
�خصي��م السياسية والنضالية. لذلك فإن كتاب��م �حيا��م ال�خصية لم يكن اعتباطيا

 ورائھ إ�� ترك بصمة سياسية لألجيال القادمة. 

سيالحظ بأن كتاب "أحاديث �� ما جرى"  لعبد الرحمان اليوسفي أو غ��ه  فالدارس لظاهرة املذكرات السياسية  

من الكتابات، حملت �� طيا��ا مجموعة من الِع�� لألجيال القادمة، وال�ي م��ا ما ��دف إ�� زرع ا�حس النضا�� �� 

تج�� �� املشاركة األجيال املقبلة، خاصة ذلك ا�حس املرتبط بحب الوطن واإلخالص لھ والدفاع عنھ، وِع�� أخرى ت

املطالب   تحقيق  إ��  ��دف  ال�ي  الوسائل  ب�ن  من   �� السياسية  املشاركة  أن  باعتبار  وذلك  واملدنية،  السياسية 

ا�جتمعية وال��افع ع��ا، سواء عن طر�ق مقاطعة العملية االنتخابية أو عن طر�ق التصو�ت، خاصة أن املشاركة 

ورقة التصو�ت فقط، و�نما تتج�� كذلك �� عملية املقاطعة وال�ي   السياسة ال ت�ون عن طر�ق التعب�� من خالل

أعطاه   الذي  التعر�ف  وهو  العمومية،  السياسات  من  ا�جتمع  فئات  مواقف  عن  للتعب��  وسيلة  صامو�ل �عت�� 

السياسية املشاركة  السياسية  48هنتغتون ملفهوم  املذكرات  �� مختلف  إليھ  التطرق  تم  التعر�ف  أو  املوقف  . هذا 

عنبا أ�حا��ا  وقف  حيث  ��   دملغرب،  اليوسفي  الرحمان  عبد  عنھ  ع��  ما  وهو  االنتخابية،  العملية  من  موقفهم 

 كتابھ: "أحاديث �� ما جرى". 

 
 .29عثمان الز�ا�ي، ذاكرة االعتقال السيا��ي، م، س، ص 47

 .64، ص 1997، 223لسياسية، منشورات مجلة املستقبل العر�ي، العدد حس�ن علوان البيج، املشاركة السياسية والعملية ا48
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إن الهدف ا�حوري واألسا��ي الذي يمكن أن تلعبھ املذكرات السياسية �� تار�خ الشعوب، وال�ي م��ا ذاكرة ا�جتمع  

�ش�ل   �و��ا   �� أن  املغر�ي،  باعتبار  وذلك  النسيان،  من  عليھ  وا�حفاظ  التار�خ  كتابة  قصد   
ً
أساسيا  

ً
مرجعا

 .49املذكرات السياسية �عت�� بمثابة شاهدة ع�� عصر ا�جتمعات

تروي   املذكرات  هذه  أن  خاصة  باملغرب،  السياسية  الذاكرة  حفظ   ��  
ً
محور�ا  

ً
دورا تلعب  السياسية،  فاملذكرات 

ال�ي عاش األحداث  ذاكرة سياسية مجموعة من  والقادم،  ا�حاضر  ل�جيل  �ان  ملا  فلوالهم  السياسي�ن،  وها هؤالء 

 غنية باألحداث ال�ي عاشها املغرب قبل و�عد االستقالل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يتيم،  49 للمغرب: مذكرات عن ثالثة ملوك وسلطان  التنظيم السيا��ي  اللطيف حس�ي، مش�ل  العدد  عبد  النظر،  ، السنة 2014، خر�ف  62منشورات مجلة وجهة 

 . 2العشر�ن، ص 
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 خالصة: 

السياسية، يرجع إن الدارس ل�حياة السياسية باملغرب، سيتب�ن لھ بأن �جوء هؤالء السياسي�ن إ�� كتابة مذكرا��م 

الناحية فمن  وداخلية.  خارجية  أ�عاد  ذات  عوامل  و��  العوامل،  من  مجموعة  إ��  بأن   باألساس  نجد  ا�خارجية، 

، مقارنة مع سنوات ما قبل ف��ة �� السنوات األخ��ة  ظاهرة البوح السيا��ي ال�ي أصبحت تزخر ��ا ا�خزانة املغر�ية

واملصا�حة،   اإلنصاف  باألساس  هيئة  الدول  ارتبطت  خاصة  الدول،  من  مجموعة  عرف��ا  ال�ي  العاملية  باملوجة 

بالعوامل يتعلق  فيما  أما  مختلف   الغر�ية.  ب�ن  منافسة  �ش�ل  أصبحت  الظاهرة  هذه  بأن  فنجد  الداخلية، 

الشعوب   �� حفظ ذاكرة  السيا��ي �ش�ل دور محوري وأسا��ي  البوح  إ�� �ون  باألساس  السياسي�ن، وذلك راجع 

خاصة فيما يتعلق با�جانب السيا��ي، وهو األمر الذي ��دف إليھ أ�حاب املذكرات   ؛جيال القادمةمن النسيان لأل 

 السياسية من خالل ترك بصم��م ضمن تار�خ الفكر السيا��ي باملغرب. 

لذلك، فإن ظاهرة كتابة املذكرات السياسية، لها دور محوري �� حفظ التار�خ السيا��ي للمغرب امل��ء بمجموعة 

سواء قبل االستعمار الفر���ي أو �عد حصول املغرب ع�� استقاللھ،   ؛األحداث والِع�� السياسية واالجتماعيةمن  

بالرغم من �ون �عض املذكرات لم تتطرق إ�� �ل القضايا وا�جوانب ال�ي أثرت �� صاحب املذكرة، إال أ��ا �ش�ل 

الفاعل�ن السياسي�ن واالجت إ�� االنطالقة قصد نقطة ضوء من أجل ��جيع مجموعة من  ماعي�ن واالقتصادي�ن 

 . مذكرا��م  كتابة
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