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 ʽishthuh: sīrat ḥayāt (Le Maroc que j’ai
vécu) (ad-Dār al-Baydā: al-Markaz at-
thaqafi li al-lkitab, 2017), 839p.

نَّة حممودة ترتسخ تدرجييا يف مغرب اليوم تتمثل يف إقدام سياسيني عىل  بدأت سُ
كتابة مذكراهتم يدلون فيها بشهاداهتم عىل األزمنة التي عاشوها وأسهموا يف أحداثها، 
ويقيِّمون من خالهلا حصيلة ما أنجزوه يف حياهتم وجتارهبم السياسية. وينطبق هذا األمر 
عىل كتاب: املغرب الذي عشته: سرية حياة، لعبد الواحد الرايض، الصادر يف مطلع هذه 
صاحبه  خربة  يف  الكتاب/الشهادة  هذا  أمهية  وتتمثل  للكتاب.  الثقايف  املركز  عن  السنة 
الطويلة األمد، ومعاينته لكثري من خفايا التاريخ السيايس املغريب الراهن وحتوالته، ليس 
ورجل  سيايس  ومسؤول  حزيب  كقيادي  موقعه  من  وكذلک  بل  فحسب،  عيان  كشاهد 

دولة ذي جتربة سياسية استغرقت حوايل ستني عاما.
احلياة  وتطورات  اخلاصة  جتربته  فيها  تناول  حمورا،   22 إىل  كتابه  الرايض  قسم 
ويف  حمور  كل  هناية  يف  ووضع  اليوم،  إىل  املايض  القرن  ثالثينيات  منذ  املغربية  السياسية 
ملحق خاص عددا كبريا من الصور التي توثق لألحداث املروية. ويشري يف املقدمة إىل 
أن الكتاب كان يف بداية األمر مادة صوتية سجلها بمعية حسن نجمي الذي قام بتفريغها 
إىل  متواصلة،  بطريقة  وكتابتها  مضامينه  قراءة  إعادة  متت  مكتوب  نص  يف  حتريرها  ثم 
يف  خطابني  تعايش  يف  يتمثل  إشكاال  املعطى  هذا  ويطرح  النهائي.  شكله  يف  استقام  أن 
هذا النص لكنهام غري متطابقني متام التطابق، األول مادة شفوية خام مستعادة من ذاكرة 
الشاهد ومتثالته، والثاين حبكة رسدية مكتوبة ذات صبغة مجالية تعكس شخصية املحرر 
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وخرباته، علام أن فعل التحرير والكتابة هو يف حد ذاته شهادة.
وإنام  التاريخ  يكتب  ال  أنه  العبارة،  وبرصيح  بداية،  الرايض  الواحد  عبد  ويقر 
وعىل  سيايس.  كفاعل  الشخصية  جتربته  من  انطالقا  بالشهادة  ويديل  الذاكرة،  يستعيد 
العكس مع كثري من الشهود والفاعلني التارخييني الذين خيلطون الذاكرة بالتاريخ، التزم 
يف جل حمتويات الكتاب باحلرص عىل الفصل بينهام. وقد جعل من واجب الذاكرة سببا 
يقدم  خضمه  ويف  به،  والتعريف  الراهن  املغريب  السيايس  التاريخ  استعادة  أي  لكتابته، 
حصيلة جتربته السياسية يف إطار املنجز اجلامعي، ويكشف مواطن النجاح والفشل فيهام.
بدايته  يف  الرايض  وضع  حيث  (الذاكرة)،  املذكرات  سامت  الكتاب  هذا  وحيمل 
بأهنا  أقر  عندما  واضحا  كان  لكنه  احلقيقة،  بقول  القارئ  أمام  فيه  يلتزم  أخالقيا  ميثاقا 
تفعيال  ستكون إىل ”احلد الذي يسمح به العقل واملنطق واألخالق ومصلحة الوطن“، 
واضحة  بانتقائية  اتسم  قد  الكتاب  يكون  عليه،  وبناء  يقال.“  يشء  كل  ”ما  لقاعدة: 
وبسقف سيايس حمدد ومؤطر لعملية احلكي. ومتيز أيضا بدرجة من االنفعالية وحضور 
به  ربطتهم  الذين  الزعامء  عن  الرايض  حديث  عند  باخلصوص  ذلک  ويتبني  العاطفة، 
الثاين،  احلسن  بوعبيد،  الرحيم  عبد  بركة،  بن  (املهدي  وشخصية  سياسية  عالقات 
املشهد  يف  الشخصية  ألدواره  استعادته  وعند  السادس)،  وحممد  اليوسفي  الرمحن  عبد 
هذا فضال عن  السيايس، وأثناء دفاعه عىل املسار التارخيي حلزبه (االحتاد االشرتاكي). 
حضور بَنيِّ للذات بحكم أهنا مصدر التذكر وحمور التذكري. وال تعني هذه اخلصائص 
التي  للمذكرات  األصيلة  املقومات  من  تعد  أهنا  ذلک  الشهادة،  هذه  قيمة  من  انتقاصا 
احلدث  بني  بالتعايش  يتميز  الذي  الكتابة  من  اجلنس  هلذا  وجاذبية  ومتيزا  فرادة  تعطي 

التارخيي والسرية الذاتية وجتانسهام.
يف  األوىل  تتمثل  أساسيتني،  بؤرتني  عىل  الرسد  تركيز  يف  التعايش  هذا  ويتضح 
التاريخ السيايس الراهن مركزا فيه عىل مسار حزب االحتاد االشرتاكي، وتتجىل الثانية يف 

التجربة الشخصية لصاحب الكتاب وأدواره السياسية.
بظالهلا  حاليا  االشرتاكي  االحتاد  يعرفها  التي  والرتاجع  الضعف  حالة  خيمت 
عىل عملية الرسد عن واقعه وتقلباته عرب الزمن. لقد حاول الرايض إعادة بناء مرشوعية 
مل  هذه  الرسد  عملية  السيايس، لكن  ومساره  والتارخيية باستعادة تارخيه  احلزب الوطنية 
الواضحة  العاطفية  الشحنة  خالل  من  أيضا،  تبدو  بل  جميد،  ماض  إىل  حنني  جمرد  تكن 
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التي  التارخيية  صيغته  انتهت  ربام  حلزب  سيايس  تأبني  عملية  إىل  أقرب  الرسد،  هذا  يف 
يستعيدها.

ويستهل الرايض حديثه بالتأكيد عىل األصول الوطنية حلزب االحتاد االشرتاكي، 
إنه سليل احلركة الوطنية التي قاومت االستعامر منذ الثالثينيات من القرن املايض. بل 

إنه، كام يبدو من كالمه، احلزب األكثر جتسيدا لقيم هذه احلركة.
ومتناقضة  خمتلفة  تيارات،  الفرتة  هذه  خالل  االستقالل  حزب  يف  تتعايش  كانت 
أحيانا، كان يوحدها أولوية مقاومة املستعمر، لكن تناقضاته الداخلية رسعان ما طفت 
كام  املستقل،  املغرب  بتصور  تتعلق  إيديولوجية  ألسباب  االستقالل  غداة  السطح  عىل 
يقول صاحب الكتاب، بني تيار حمافظ يمثله القادة األوائل الذين ظلوا متشبثني بالسلطة 
وتيار  االستقالل،  وحتقيق  املستعمر  مقاومة  مرشوعية  امتالكهم   بدعو احلزب  داخل 
عن  الدفاع  يف  التارخيية  مهامها  أنجزت  ة  سَ املؤسِّ القيادة  أن  يعترب  ديموقراطي  تقدمي 
استقالل البلد وهويته، وجيب عليها أن ترتک الساحة لقيادة جديدة شابة إلنجاز مهام 

بناء الدولة املستقلة احلديثة.
دافع  وقد  الشعبية.  للقوات  الوطني  االحتاد  حزب  وأسس  األخري  التيار  انشق 
هذا التأسيس اجلديد، حسب عبد الواحد الرايض، عن احلداثة والتقدم والديموقراطية 
من  وللقمع  ضده  االنتخابات  لتزوير  عرضة  جعله  ما  وهذا  الوطني،  القرار  واستقالل 
إبراهيم (اعتقاالت  اهللا  عبد  حكومة  إهناء  بعد  أقيم  الذي  واألمني  السيايس  النظام  قِبَل 
لقد  واغتياله...)  بركة  بن  املهدي  زعيمه  واختطاف  مناضليه  حق  يف  باإلعدام  وأحكام 
األجهزة  قبل  من  الرصاص  سنوات  خالل  السيايس  العنف  من  نصيبه  احلزب  هذا  نال 
األمنية األوفقريية، كام قال صاحب الشهادة، وقد كان الفتا ما رواه من حديث دار بينه 
وبني احلسن الثاين ينفي فيه هذا األخري أي مسؤولية عن ما حل بمصري املهدي بن بركة.

وبعد تفاقم حدة اخلالفات بني تيارات هذا احلزب، قرر عقد مؤمتر استثنائي سنة 
1975، فحدثت القطيعة النهائية مع التيار ”االنقاليب“ وظهر حزب االحتاد االشرتاكي 

مع  عنه،  انشقاقا  وليس  احلزب  اسم  تغيري  عن  هنا  الرايض  ويتحدث  الشعبية.  للقوات 
العلم بأن االحتاد الوطني مازال موجودا منذ ذلک احلني إىل اليوم. 

وتبنى احلزب اجلديد خيار النضال الديموقراطي من داخل الرشعية املؤسساتية، 
سياق  يف  وذلک  الرايض،  قال  كام  الوطنية،  القضية  عن  الدفاع  يف  كبري  بدور  واضطلع 
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مل  ذلک  لكن  اخلرضاء.  املسرية  غداة  الثاين  احلسن  أعلنها  التي  الوطني  التوافق  سياسة 
الرحيم  عبد  زعيمه  اعتقال  ذلک  ومثال  السيايس،  والقمع  باملضايقات  استهدافه  يمنع 
بوعبيد وبعض قادته، بعد معارضته لالستفتاء الذي اقرتح احلسن الثاين يف قمة منظمة 

الوحدة اإلفريقية سنة 1981 تنظيمه لتقرير املصري يف الصحراء.
العامل  عرفها  التي  التحوالت  سياق  ويف  حياته،  من  األخرية  السنوات  وخالل 
بعد هناية احلرب الباردة، بدأ امللک احلسن الثاين يفكر يف اآلفاق املستقبلية للبالد، ويف 
مصري الدولة واستمراريتها، فعرض الدخول يف مرحلة التناوب عىل أحزاب املعارضة 
الوطنية، وعىل رأسها االحتاد االشرتاكي. لكن ذلک مل يتم إال بعد استجابة التعديالت 
يف  العام  اجلو  وانفراج  الديموقراطية،  الكتلة  مطالب  من  لكثري   1996 سنة  الدستورية 

البالد بعد القرارات احلقوقية والسياسية التي اختذها امللک. 
نيِّ عبد الرمحان اليوسفي، الكاتب العام لالحتاد االشرتاكي، عىل رأس حكومة  عُ
من  الراوي،  حسب  املغرب،  احلكومة  هذه  وأنقذت   .1998 سنة  التوافقي“  ”التناوب 
السكتة القلبية وحققت الكثري من اإلصالحات واإلنجازات، وطنيا ودوليا، عىل الرغم 
تناوب“،  ”حكومة  تكن  مل  بأهنا  جيزم  الرايض  لكن  واملقاومات،  اإلكراهات  كل  من 
فالتناوب مل حيدث أصال ألن احلزب شارک يف احلكومة دون املشاركة الفعلية يف احلكم.
بعد انتهاء التجربة، عانى هذا احلزب أزمة بنيوية، وكان صاحب الكتاب رصحيا 
يف توصيف كثري من مظاهرها، فطالت هذه األزمة باخلصوص اجلانب األخالقي داخل 
اخلاصة،  واملصالح  الوالءات  منطق  وساد  العالقات  ساءت  حيث  السيايس،  العمل 
بالتحوالت  األزمة  هذه  وترتبط  الداخلية.  لالنشقاقات  نتيجة  البرشي  النزيف  فاستمر 
املامرسة  يف  األخالق  وأزمة  املغريب،  املجتمع  عرفها  التي  العميقة  السوسيولوجية 
السياسية، وإشكالية تدبري اخلالفات والديموقراطية الداخلية، وضعف التنظيم وفقدانه 
يتحدث  مل  الرايض  لكن  احلكومي.  بالتدبري  االنشغال  نتيجة  اجلامهريي  التأطري  أدوات 
عن بعض األخطاء يف التقدير السيايس التي ارتكبتها قيادة احلزب مثل قبوهلا باملشاركة 
يف حكومة التكنوقراطي إدريس جطو الذي شكل تعيينه عىل رأسها خروجا عن املنهجية 
الديموقراطية، كام قال احلزب نفسه يف بيانه الشهري، بعد أن كان هو املتصدر لالنتخابات 
نحو  البالد  مغادرة  إىل  اليوسفي  الرمحان  عبد  دفع  الذي  األمر   ،2003 سنة  الترشيعية 
بلجيكا احتجاجا عىل ذلک. كام أن الكاتب مل يرش إىل مسؤولية بعض قيادات احلزب، 
حيث أسهمت يف تقهقره االنتخايب وتراجعه عن صدارة املشهد احلزيب وحتوله إىل حزب 
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صغري جير تارخيا كبريا، وأبعدت قضية الديموقراطية من سلم أولوياته خالل السنوات 
األخرية، بل وحتالفت مع بعض مراكز السلطة بدعو أسبقية مواجهة املد املحافظ يف 

املجتمع. 
أن  ذلک  له،  يشفع  قد  التاريخ  فإن  للحزب،  احلايل  الوضع  من  الرغم  وعىل 
نجاحه احلقيقي، يستنتج الرايض، يكمن يف مرشوعه النظري والفكري السيايس وقوته 
إىل  الرامية  للمحاوالت  متصديا  ووقوفه  سنة،  أربعني  امتداد  عىل  املعارضة  االقرتاحية 
سكة  عىل  املغرب  وضع  يف  وإسهامه  والشمولية،  والرجعية  الفيودالية  يف  املغرب  إيقاع 

االنتقال الديموقراطي.
وبموازاة مع هذا املسار السيايس، استحرض عبد الواحد الرايض جتربته السياسية 
الصف  إىل  االنتامء  اختار  أنه  األوىل  الصفحات  منذ  الصدد،  هذا  يف  أكد،  وقد  اخلاصة. 
الوطني الديموقراطي التقدمي. واستعرض بعد ذلک املهام واملسؤوليات التي توالها، 
يف إطار هذا االنتامء، ودافع عن حصيلته فيها، سواء عىل املستو احلزيب (الكاتب العام 
 1963 منذ  سليامن  سيدي  منطقة  عن  الربملان  (عضوية  الربملاين  أو  االشرتاكي)  لالحتاد 
ورئاسته ملدة 13 سنة) والوزارية (وزارتا التعاون والعدل) أو عىل املستو الدويل (األمانة 

العامة لالحتاد العريب اإلفريقي بني املغرب وليبيا، ورئاسة االحتاد الربملاين الدويل).
قدم  اإلطار،  هذا  ويف  االنتامء.  هذا  إىل  دفعته  التي  العوامل  الرايض  أوضح  وقد 
نفسه جزءا من النخبة الوطنية احلرضية، ويشري إىل أن املدينة (سال)، التي انتقل إليها يف 
طفولته قادما من دوار الدواغر - لال يطو ببادية سيدي سليامن، وفرت له أدوات وآليات 
تربوية  بمناهج  يتميز  عرصي  تعليم  رأسها  وعىل  السياسيني،  ومساره  شخصيته  لبناء 
متطورة، خاصة يف مدارس احلامية الفرنسية وثانوياهتا، واالنخراط يف مؤسسات مجعوية 
من  والقرب  اخلمسينات،  من  األخرية  السنوات  يف  الوطنية  للحركة  واالنتامء  وشبيبية، 
اليوسفي  الرمحان  وعبد  بوعبيد  الرحيم  وعبد  بركة  بن  (املهدي  وطنية  تارخيية  قيادات 
فضال  وغريهم)،  البرصي  والفقيه  القادري  بكر  وأبو  الفايس  وعالل  أبراهيم  اهللا  وعبد 

عن دراسته اجلامعية بفرنسا.
سياسة  أساس  عىل  يقوم  سياسيا  منهجا  الرايض  تبنى  االنتامء،  هذا  خضم  ويف 
السياسة  عايشوا  ممن  اآلخرين  عكس  عىل  والتواصل،  واإلنصات  والتبرص  املمكن 
كأسطورة وممارسة مثالية ورومانسية، أو مارسوها بروح املغامرة واملخاطرة. وقد كان 
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ذلک سببا يف متتني أوارص العالقة السياسية والشخصية اجليدة التي ربطته باحلسن الثاين 
حتى يف فرتات األزمة بينه واالحتاد االشرتاكي. 

امللک  بني  الوسيط  بدور  لالضطالع  أهله  املنهج  هذا  أن  الرايض  ويضيف   
واحلزب، بناء عىل رغبة من احلسن الثاين نفسه وباتفاق مع القياديني يف احلزب (بوعبيد 
ما  حسب  مزدوجة،  وحزبية  ملكية  حاجة  نتيجة  كان  الدور  هذا  أن  أي  واليوسفي)، 
يفهم من كالمه. وأسهم هذا الدور، حسبام رواه صاحبه، يف إنضاج املسارات واألفكار 
الفاعلني  خمتلف  بني  واملسالک  العالقات  إنضاج  يف  وباخلصوص  والربامج،  واملشاريع 
السياسيني الكبار، وبالتايل تقريب وجهات النظر بني امللک والقيادة االحتادية، وإقناعهام 
بخلق أجواء توافقية بينهام تفتح املجال لعمل مشرتک يفيض إىل اإلصالح االقتصادي 

واالجتامعي والسيايس الذي يدخل املغرب عهد الديموقراطية.
عىل  رده  يف  وتوافق  وتوفيق  تقريب  رجل  أنه  حتليله،  حسب  إذن،  الرايض  يؤكد 
من يصفونه، من داخل احلزب وخارجه، برجل املخزن يف االحتاد االشرتاكي. أو بتعبري 
”الفالح  خلطاطة  إنتاج  إعادة  هو  السيايس  منهجه  قوام  يكون  أن  ضمنيا  ينفي  إنه  أدق، 
نظام  بأن  تفيد  التي   ،(Rémy Leveau) لوڤو ريمي  لكاتبه  العرش“  عن  املدافع  املغريب 
امللک احلسن الثاين وظف أعيان البادية، بمن فيهم أعيان منطقة الغرب، وأن بعضا منهم 

انتموا ألحزاب تقدمية، إلضعاف النخبة الوطنية احلرضية.
بعض  تشكل  آليات  فهم   مستو عىل   كرب أمهية  السالف  التفسري  ويكتيس 
مفاهيمه  يستقي  بتفسري  األمر  ويتعلق  الراهن،  املغرب  يف  وأدوارها  السياسية  النخب 
من احلقل التداويل احلداثي فقط، وال يتحدث عن أي دور للموروث القروي والتاريخ 
العائيل الذي يمكن عىل ضوئه أيضا فهم جوانب من منهج عبد الواحد الرايض وسلوكه 

السيايس. 
األعيان  من  لعائلة  نفسه،  عن  ذلک  يروي  كام  الرايض،  ينتمي  أول،  جانب  من 
القرويني بمنطقة الغرب حافظت عىل عالقة جيدة مع املخزن ملدة قرنني، حيث تولت 
مهمة قيادة قبيلة الصفافعة إحد فروع احتادية قبائل بني احسن منذ عهد السلطان املوىل 
عبد الرمحان، وقد توىل والده هذه املهمة خالل حكم ثالث سالطني (املوىل عبد احلفيظ 

واملوىل يوسف وسيدي حممد بن يوسف).
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 ومن جانب ثان، ما زال الرايض إىل اليوم حيافظ عىل عالقة دائمة مع قبيلته، بل 
ظل يامرس فيها نوعا من الزعامة سريا عىل هنج والده وأجداده. وتشكل هذه القبيلة أحد 
موارد صعود الرايض ومتوقعه السيايس، فقد ظلت توفر له أصواهتا االنتخابية منذ 1963 
إىل اآلن، ويف مقابل ذلک يقدم هلا خدماته اإلدارية واالجتامعية واالقتصادية املختلفة يف 

سلوک يذكر ببعض مالمح ممارسات األعيان.
وذلک  االجتاه  أحادية  نظر  زاوية  من  رواية  الرايض  الواحد  عبد  شهادة  تقدم 
تكتيس  لكنها  عنها،  يروي  التي  األحداث  يف  صاحبها  احتله  الذي  املوقع  من  انطالقا 
أمهية كرب بحكم أهنا توفر زمخا كبريا من املعطيات التي تشكل، يف حد ذاهتا، مادة أولية 
يمكن للبحث التارخيي األكاديمي يف تاريخ الزمن الراهن االعتامد عليها لدراسة مظاهر 
حتوالت هذا التاريخ يف مرحلة املغرب الراهن، وحتديد أدوار أهم الفاعلني فيه ومتثالهتم 
وسيايس  وذايت  متثيل  هو  مما  فيها  تارخيي  هو  ما  استخالص  رشيطة  بينهم،  والعالقات 
وإيديولوجي، ومقابلتها مع غريها من الشهادات املنشورة يف انتظار نرش أخر لتشكيل 

صورة أكثر اتساعا عىل مستو الزمان واملكان وخمتلف أبعاد الرؤية. 

عبد العزيز الطاهري
جامعة حممد اخلامس بالرباط


