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قام بجمع ونشر النصوص :محمد معروف الدفالً ،حسن الوزانً
الشاهدي ،أنطوان فلوري

تقـــــــــــدٌـــــم
بمناسبة الذكرى المائوٌة لمٌالد محمد بن الحسن الوزانً ،نظمت مإسسة محمد حسن
الوزانً،أٌام  64-63-62نونبر  ،6202ندوة و نقاشا فكرٌا ،تكرٌما لهذا الوطنً الكبٌر،
الذي كرس كل حٌاته من أجل تحرٌر المغرب من نٌر االستعمار ،ومن أجل إقامة نظام
دٌمقراطٌة حقٌقٌة؛ ضامنة لنمو اقتصادي و اجتماعً و ثقافً ،وضامنة لحقوق جمٌع
المواطنٌن .فبفضل التفانً التام ،الذي تمٌز به هذا الرجل تظل كتاباته العدٌدة شهادات حٌة،
تعكس التزاماته المتعددة .وقد حرصت المؤسسة ،مدفوعة بإرادة ابن الراحل عز العرب
الوزانً ،على نشر جزء من تلك الكتابات ،التً تشكل مصدرا ثمٌنا لتارٌخ الحقبة
االستعمارٌة ،وتبرز ،فً نفس اآلن ،التفكٌر ال نمواطن  ،المالزم لدولة فً بحث دائم عن
المالئمة بٌن نسق اشتغالها ،وبٌن تطلعات الشعب.
فاحتراما لذاكرة هذا الوطنً ،وإغناء للنقاش ال نمواطن حول ماضً المغرب وحاضره
ومستقبله ،وجهت المؤسسة دعوة لعدد من الجامعٌٌن من مختلف التخصصات فً العلوم
اإلنسانٌة والقانونٌة ،إضافة إلى فاعلٌن سٌاسٌٌن و اجتماعٌن ،من أجل عرض تحلٌالتهم
وأفكارهم وشهاداتهم و اقتراحاتهم ،حول موضوع الدولة والمجتمع بالمغرب وتحدٌات
العالم الحدٌث.
وقد تسلسلت وقائع هذه الندوة ،وفق ثالث لحظات زمنٌة و موضوعاتٌة.
فً اللحظة األولى ،حاول الباحثون ،تشخٌص الوضعٌة السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة
والدبلوماسٌة ،لمغرب ما قبل توقٌع عقد الحماٌة فً مارس  ،0506حٌث تم فحص مسألة
واقع تنظٌم الجٌش و التجارة ،كجزء من محاوالت اإلصالح فً القرن التاسع عشر،
باستحضار فرضٌة دٌنامٌة من أجل إمكانٌة إصالح بنٌوي  ،تدمج المغرب فً عالم متوجه
نحو طرٌق العولمة ،والتً قد تكون قد لمحت إلٌها اتفاقٌة مؤتمر الجزٌرة الخضراء فً
 . 0522إال أن المنافسات اإلمبرٌالٌة ،سرعان ما أجهضت تلك اآلفاق الواعدة واالستثنائٌة
بالمغرب ،الذي كان آخر بلد سقط فً ٌد االستعمار.
وفً اللحظة الثانٌة ،انكب الباحثون على تقٌٌم مساهمة نظام الحماٌة فً التحوالت التً
شهدها المجتمع المغربً .وقدموا فً هذا اإلطار عددا من العروض ،حول التحوالت
العمٌقة لمؤسسات الدولة ،و أٌضا حول مسألة إخضاع ساكنة المجال المغربً لسلطة
مركزٌة ،سواء فً الرباط؛ كمقر لإلقامة العامة فً المنطقة الفرنسٌة  ،أو فً تطوان
بالنسبة للمنطقة اإلسبانٌة .بوصفهما سلطا خارجٌة حلت محل السلطة التقلٌدٌة للسلطان الذي
أصبح محمٌا من طرف فرنسا وإسبانٌا .فً وقت لم ٌكن فٌه باإلمكان ،إقامة إدارة عامة
على مجمل المجال ،دون إدماج قسري لساكنته الغٌورة على حرٌتها وتقالٌدها ،كما حلل

العدٌد من المتخصصٌن فً تارٌخ الحركة الوطنٌة ،بروز مقاومة سلطة االستعمار فً
المدن .وقد وضح هؤالء  ،إلى أي حد ساهمت النخب الحضرٌة فً إغناء مشارٌع تحدٌث
المجتمع والسلطة فً المغرب ،تلك المشارٌع التً أبانت عن مالمحها مبادرة" ،مطالب
الشعب المغربً" التً قدمت فً  0دٌسمبر  0591للسلطات الفرنسٌة ببارٌس من طرف
محمد حسن الوزانً وعمر بن عبد الجلٌل ،وبالرباط للسلطان ،عن طرٌق الشباب الوطنً،
الذٌن اجتمعوا لهذا الغرض فً "كتلة العمل الوطنً" .ولم تقتصر تلك المساهمة على
النخب الحضرٌة وحدها ،بل كان إلى جانبها طبقة عاملة ارتبطت نشأتها بأسلوب اإلنتاج
الحدٌث ،إذ أفرزت تلك الطبقة بدورها حركة متنامٌة أملت فً تغٌٌر اجتماعً و ثقافً .و
غداة االستقالل برز فً المجتمع المغربً ،وخصوصا لدى نخبه التً تلقت تكوٌنها فً
المدارس األوربٌة ،منحى قوٌا ٌرمً إلى تشٌٌد مشروع تحدٌثً للمجتمع .واألكٌد أن
النقاشات العمٌقة ،التً شغلت هذه النخبة  ،حول مسألة الهوٌة المغربٌة بمكوناتها التقلٌدٌة
والمحلٌة والعربٌة واإلفرٌقٌة ،فً وقت كانت قد راهنت فٌه الممارسات االستعمارٌة
التركٌعٌة و القمعٌة و العنٌفة ،بقوة على تشٌٌد مجتمع جدٌد ،بكبحها للدٌنامٌات التحدٌثٌة
الكامنة وراءه ،مازالت تشغل المجتمع لحد اآلن.
وفـً اللحظة ا لثالثة ،حلل باحثون من مختلف التخصصات التحوالت المهمة التً شهدها
المغرب مند االستقالل على صعٌد المؤسسات والثقافة و المجتمع .فتناول متخصصون فً
القانون الدستوري ،التطور الدستوري الذي شهده المغرب فً إطار سعٌه الحثٌث نحو تشٌٌد
دولة الحق والقانون .وخصصوا لدستور ربٌع  ،6200حٌزا مهما من التحلٌل والتعلٌق.
باإلضافة إلى عرض وتقٌٌم مفصل لتطور الحرٌات األساسٌة ،و المجهودات المبذولة فً
مجال تخلٌق الحٌاة العامة .إال أن أحد التحدٌات الكبرى التً واجهتها الدولة المغربٌة
الجدٌدة،وحدٌثة العهد باالستقالل ،خصت مسألة فرض سٌادتها على مجالها الترابً ،وتحدٌد
حدوده مع جٌرانه ،خاصة مع الجزائر التً كانت ما تزال فرنسٌة إلى حدود  ،0526وبعد
ذلك مع الجمهورٌة الجزائرٌة .وأٌضا مع إسبانٌا التً كان تحت نفوذها و إلى حدود
 ،0531مجال شاسع من الصحراء ،دون إغفال وجودها بثغري سبتة و ملٌلٌة المحتلتٌن إلى
اآلن .فقد قٌدت تلك المشاكل الحدودٌة فً جزء كبٌر منها السٌاسات الخارجٌة للمغرب
المستقل سواء فً ما ٌتعلق بمشروع الوحدة المغاربٌة أوما ٌتعلق بالتضامن اإلفرٌقً .فً
حٌن عكف باحثون آخرون على شرح االختٌارات الثقافٌة للمغرب الجدٌد ،فانصبت
عروضهم على شرح الكٌفٌة التً ٌمكن بها إدماج اإلسهامات الحاسمة للتعلٌم ذي المٌوالت
األوربٌة ،الذي استفادت منه النخب الجدٌدة ،فً مجتمع ترسخت فٌه بشكل عمٌق قٌم تقلٌدٌة
حٌة .إال أن التحدي األكبر المطروح فً المجال الثقافً اآلن على المجتمعٌ ،كمن فً مدى
قدرته على تشٌٌد تولٌفة مبتكرة وجدٌدة ،تدمج رواسب ثقافٌة و إٌدٌولوجٌة ورمزٌة ،من
أصول متفاوتة بل ومتناقضة أحٌانا مع بعضها البعض ،سواء كانت خارجٌة أم داخلٌة.

وقد استكملت تلك العروض بشهادات حٌة ،أدلً بها تكرٌما لفكر ومنجزات محمد حسن
الوزانً؛ الرائد بنزعته نحو تحدٌث المجتمع المغربً ،ونحو تطوٌر مثل دٌمقراطٌة تصبوا
نحو تشٌٌد دولة قانون فً خدمة المواطنٌن.
وباختصار فعلى امتداد ثالثة أٌام أظهرت العروض والبحوث المقدمة من طرف هؤالء
الجامعٌٌن ،مدى غنى األبحاث وغنى التفكٌر الجاري اآلن ،من اجل إبراز التحدٌات التً
ٌجب على المغرب تجاوزها ،فً ظل عالم تتم عولمته أكثر فأكثر  ،سواء على مستوى
الحكامة العامة؛ كاحترام حقوق اإلنسان ،أو على المستوى القانونً واالقتصادي
واالجتماعً بوصفها شروط رفاهٌةٌ ،سعى كل إنسان إلى الحصول علٌها.
و بالتأكٌد ،إن هذه الورقة لم تتطرق لكل المداخالت التً قدمت فً هذه الندوة ،بل اقتصرت
على المداخالت التً قام أصحابها بإرسالها إلى سكرتارٌة المؤسسة فً الوقت المحدد.
وإذ تشكر المؤسسة كل الذٌن التزموا إزاءها ،تشكر بشكل خاص أٌضا ،كال من األستاذ
حسن الوزانً الشاهدي ،واألستاذ محمد معروف الدفالً ،واألستاذ نجٌب بامحمد ،واألستاذ
رشٌد بنانً .على مساهمتهم فً وضع البرنامج العلمً لهذه الندوة ،وربطه بمتخصصٌن من
مختلف الجامعات ومراكز البحث .حرصا منهم على إغناء نقاش علمً فً مستوى عالً .
وال تنسى المؤسسة أٌضا التعبٌر عن امتنانها لسلطات فاس-بولمان ،ومدٌنة فاس،
لمساعداتهم العدٌدة التً قدموها .مساهمٌن بذلك فً نجاح هذه التظاهرة العلمٌة التً جرت
فً قصر المؤتمرات.
وفً األخٌر تصبو مؤسسة محمد حسن الوزانً من خالل مبادراتها وبمنشوراتها ،إلى
المساهمة فً تطوٌر التفكر السٌاسً االجتماعً والثقافً ،داخل مجتمع ٌواجه تحدٌات العالم
المعاصر ،وإلى المساهمة فً تكرٌس خصال االلتزام الفكري ،واحترام القٌم ،واالستقامة
األخالقٌة ،التً كانت خصاال جسدها بدقة محمد حسن الوزانً .والشك أنه ٌمكنها أن تكون
مرجعٌة لكل من ٌطمح لبناء وطنه على كافة المستوٌات.
مؤسسة محمد حسن الوزانً.
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تمهٌد
فيييً الوقيييت اليييذي كانيييت أقطيييار أوربيييا الغربٌييية تجنيييً تميييار الثيييورتٌن الفالحٌييية والصيييناعٌة اللتيييٌن
شيييهدهما القيييرن الثيييامن عشييير ،فضيييال عميييا كيييان قيييد تحقيييق لمجتمعاتهيييا فيييً مجيييال الفكييير والتنظيييٌم
اإلداري والعسيييكري ،وتعميييل جاهيييدة عليييى تحقٌيييق المزٌيييد مييين اإلنجيييازات فيييً كافييية المٌيييادٌن ،كيييان
المغرب ٌرقد فً سبات عمٌق ،ال علم له و ال اهتمام بما كان ٌجري وٌحدث خارج حدوده.
والحيييق أنيييه ليييوال الهيييزة العنٌفييية التيييً اهتيييزت لهيييا أركيييان الكٌيييان المغربيييً سييينة  1844فيييً وقعييية
إٌسيييلً ،لميييا اسيييتٌقظ مييين غفلتيييه ،حٌيييث انكشيييف واقيييع الجيييٌش المغربيييً الميييزري ،وهيييو الواقيييع اليييذي
أكدتييه حييرب تطييوان سيينة  ، 1859بعييد انهزامييه مييرة ثانٌيية أمييام الجييٌش اإلسييبانً .تييرى ،مييا عسييى
أن ٌكيييون فيييً وسيييع السيييالطٌن أن ٌفعليييوا ،فيييً حقبييية زمنٌييية حاسيييمة ،أخيييد الميييد االسيييتعماري ٌتقيييوى
وٌنتشيير ،لٌصييل أواخيير القييرن التاسييع عشيير إلييى عنفييوان قوتييه وغطرسييتها ففييً هييذا اإلطييار تنييدرج
محيييياوالت "اإلصييييالح" العسييييكري ،حٌييييث اتخييييذت مجموعيييية ميييين الترتٌبييييات العملٌيييية والتنظٌمٌييييية
لتيييدارك العٌيييوب التيييً كانيييت تعتيييري قطييياع الجيييٌش .وهيييذا ميييا سييينعمل عليييى معالجتيييه فيييً دراسيييتنا
هذه.
أوال  :الجٌش جهاز من أجهزة الدولة.
 - 0مالمح الدولة المغربٌة فً القرن التاسع عشر
مميييا ال خيييالف فٌيييه أن المغيييرب كيييان ٌمثيييل كٌانيييا سٌاسيييٌا واجتماعٌيييا وثقافٌيييا واضيييح المعيييالم .وكيييان
السيييلطان ٌعتبييير أعليييى سيييلطة فيييً اليييبالدٌ ،سيييتمد مشيييروعٌة حكميييه مييين األصيييول واألسيييس الشيييرعٌة
التييً تنبنييً علٌهييا كييل نظييم الحكييم فييً الييبالد اإلسييالمٌة ،فضييال عيين تقالٌييد وأعييراف وقواعييد مرعٌيية
وعرٌقييية فيييً القيييدم ،كانيييت تحيييد مييين سيييلطة العاهيييل المغربيييً وتيييدعوه ،مييين حيييٌن آلخييير ،الستشيييارة
العلمييياء والفقهييياء ،أو أعضييياء الجماعيييات القبلٌييية ،أو فئيييات اجتماعٌييية أخيييرى مييين ذوي االختصييياص،
كالتجيييار ،باشيييوات وعميييال الميييدن ،وقيييواد القبائيييل ،حيييول قضييياٌا معٌنييية ،أو نيييوازل طارئييية .وهيييذا ميييا
حيييدث فعيييال ،بعيييد نكسييية تطيييوان ،حيييٌن استشيييار السيييلطان سيييٌدي محميييد بييين عبيييد اليييرحمن -1276
 ) 1873-1859/1290ثالثيييييييييييييية ميييييييييييييين العلميييييييييييييياء فييييييييييييييً شييييييييييييييأن إحييييييييييييييداث ضييييييييييييييرٌبة
*ٓ .ئهؿ

اسيييييتثنائٌة تيييييدعى ال مم ىكيييييس ،اعتيييييزم العاهيييييل االسيييييتعانة بميييييدخولها عليييييى تحسيييييٌن أوضييييياع الجيييييٌش
المتردٌة ،وتحدٌث مناهج وطرق تنظٌمه.1
كمييييا أن العاهييييل المغربييييً لييييم ٌكيييين ٌسييييتمد حكمييييه وشييييرعٌته ميييين تفييييوٌض إلهييييً ،أو كييييان حكمييييه
اسييتبدادٌا مطلقييا ،أو طبقٌييا تسييلطٌا .ومييا نظييام البٌعيية إال دلٌييل واضييح علييى مييا ذهبنييا إلٌييه ميين القييول
فييً هييذا الصييدد ،حٌييث هييو بمثابيية التييزام صييرٌح وتعاقييد متييٌن بييٌن السييلطان الجدٌييد ورعاٌيياه ،وهييً
أمور كانت تحدد بموجبها واجبات وحقوق كال الطرفٌن.2
إضيييييافة إليييييى هيييييذه المقوميييييات الفكرٌييييية والرمزٌييييية ،ال بيييييد مييييين اإلشيييييارة إليييييى بعيييييض الخصيييييائص
والممارسيييات التيييً تعتبييير مييين صيييمٌم اختصاصيييات الدولييية المسيييتقلة ،وكانيييت عالمييية وبرهانيييا عليييى
وجودهييييا ،كالرقعيييية الترابٌيييية التييييً كييييان ٌشييييملها نفييييوذ وسييييلطة السييييلطان ،مادٌيييية كانييييت أم روحٌيييية،
وحرٌتييه الكامليية فييً سييك العمليية متييى شيياء ،وتييوفره علييى قييوة عسييكرٌة ،وهييً علييى كييل حييال قييوة
مهمييا كانييت عٌوبهييا ونقائصييها ،ظلييت تمثييل أداة فييً ٌييد المخييزن لتنفٌييذ أوامييره ،واإلسييهام فييً
نشيير األميين واسييتتبابه ،والييدفاع عيين حييوزة الييبالد ،إن دعييت الضييرورة إلييى ذلييك ،كمييا كانييت تسيياعد
على جباٌة الضرائب وغٌرها من الفروض والواجبات التً هً من مستحقات المخزن.3
وكييان ٌسيياعد السييلطان فييً تسييٌٌر شييؤون الييبالد وزراء وكتيياب ،وأعييوان ،وأمنيياء ،وعمييال ،وقييواد
 ...وكيييان هيييؤالء وغٌيييرهم مييين األعيييوانٌ ،كونيييون ميييا اصيييطلح عليييى تسيييمٌته ب "الجهييياز المخزنيييً"
فيييً القيييرن التاسيييع عشييير .هيييذا ،وقيييد ٌبيييدو هيييذا الجهييياز ،وألول وهلييية وبالخصيييوص للمالحظيييٌن
األجانيييب ،أنيييه كيييان عتٌقيييا وبسيييٌطا ،ال ٌرقيييى إليييى مسيييتوى األنظمييية السٌاسيييٌة السيييائدة آنيييذاك فيييً
أوربيييا .ولكييين ،فيييً الحقٌقييية ،ليييم ٌكييين األمييير مييين البسييياطة إليييى هيييذا الحيييد ،وال كيييان ٌيييدعو البتييية إليييى
االسييتغراب والتعجييب ،مييا دام أنييه كييون بالفعييل وسييٌلة مالئميية وأداة فعاليية فييً تسييٌٌر شييؤون الييبالد،
وضيييمان اسيييتمرارٌة مؤسسييياتها ،بعٌيييدا عييين فضيييولٌة وتيييدخالت األجانيييب ،عليييى األقيييل خيييالل الثليييث
األول من القرن التاسع عشر.

 .1أُ٘ٓ ،٢ٗٞؾٔل ثٖ ػجل اُٜبكٓ ،١ظبٛو ٣وظخ أُـوة اُؾل٣ش كاه اُـوة اإلٍالٓ ،٢ث٤وٝد ،1985 ،ط.80 .ٓ ،1 .
ُِٔ .2ي٣ل ٖٓ أُؼِٓٞبد ؽٓ ٍٞئٍَخ أُقيٕ ٛٝج٤ؼخ اُؾٌْ كٓ ٢ـوة اُووٕ اُزبٍغ ػْو٣ ،وعغ اُ: ٠
اُ٘بٕو ١أؽٔل ثٖ فبُل اَُالً : ١ٝزبة االٍزوٖب ألفجبه ك ٍٝأُـوة األهٖ ٠كاه اٌُزبة ،اُلاه اُجٚ٤بء 9 ،أعياء.1956-1954 ،
ؿوٓ ،ٜ٣ؾٔلً :زبة كٞإَ اُغٔبٕ ك ٢أٗجبء ٝىهاء ًُ ٝزبة اُيٓبٕ .رؾو٤ن ػجل اُوبكه ٍؼٞك ٝػجل أُغ٤ل فَّ٤بُ ٢كاه األٓبٕ ،اُوثب.2010 ،ٛ
اُْبثٖٓ ،٢طل :٠اُ٘قجخ أُقيٗ٤خ كٓ ٢ـوة اُووٕ اُزبٍغ ػْو ٓطجؼخ كٚبُخ ،أُؾٔل٣خ.1995 ،
Jules Erckman, Le Maroc Moderne, Paris, Challamell, 1885.
René Mauduit, « Le Makhzen Marocain », Renseignements coloniaux, B.C.A.F, 1903, p. 293-304.
Eugène Aubin, Le Maroc d'Aujourd'hui, Paris, 1904, p. 172-257.
Henri Gaillard, « L'Administration Marocaine : le Makhzen », Bull. Soc. Géogr d'Alger, 1909, p. 438-470.
Michaux-Bellaire Edouard, « L'Organisme Marocain », in Revue du Monde Musulman, Vol.9, p. 1-43.
Mohamed Lahbabi, Le Gouvernement Marocain à l'Aube du XXe siècle, Rabat, Editions Nord-Africaines, 1958.
3. Adballah Laroui, Les Origines Sociales et Culturelles du Nationalisme Marocain (1830-1912), Paris, François
Maspéro, 1977, p. 57 et s.

صييحٌح أن عٌوبييا ونقييائص عدٌييدة كانييت تعتييري هييذا الجهيياز ،كاسييتخدام مركزٌيية مفرطيية فييً أزميية
األميييور ،سيييواء تعليييق األمييير بيييأهم القضييياٌا وأخطرهيييا ،أم بمسيييائل عادٌييية ومألوفييية ،كانعيييدام التيييدقٌق
فييييً االختصاصييييات ،وكظيييياهرة ترحييييال وتنقييييل اإلدارة المركزٌيييية باسييييتمرار .وفٌمييييا ٌخييييص هييييذه
النقطيييية األخٌييييرة ،فييييال شييييك أن خصوصييييٌات الييييبالد االجتماعٌيييية ،وكييييذا الوسييييائل المادٌيييية والتقنٌيييية
المتواضيييعة التيييً كانيييت بٌيييد المخيييزن وقتئيييذ ،هيييً التيييً تفسييير الترحيييال المسيييتمر للسيييلطان وخداميييه،
فييييً مختلييييف أرجيييياء الييييبالد .وإذا كانييييت هييييذه السييييمات والمالحظييييات تنطبييييق بحييييق علييييى الجهيييياز
المخزنييً فييً النصييف األول ميين القييرن التاسييع عشيير ،فييإن األميير قييد أخييذ فييً التغٌٌيير تييدرٌجٌا فييً
النصييف الثييانً ميين هيييذا القييرن ،حٌييث انفتحيييت الييبالد وأسييواقها أكثيير فيييً وجييه األوربٌييٌن وسيييلعهم،
نتٌجيييية ضييييغوط شييييتى ،عسييييكرٌة ،وسٌاسييييٌة ،واقتصييييادٌة .آنييييذاك ،عييييرف جهيييياز المخييييزن تحييييوالت
وتغٌييرات ،وتأسسيييت دوالٌييب ومؤسسيييات حكومٌييية وإدارٌيية جدٌيييدة ،لييم تكييين معروفييية ميين قبيييل ،ومييين
"العييييالفن
يييً م
بٌنهييييا وزارة الحربٌيييية التييييً ع هنهييييدم إلييييى وزٌيييير خيييياص باإلشييييراف علييييـى شييييؤونها ،ندعه ي م
ال مك هبٌييييرن " .ونظييييرا لحساسييييٌة المنصييييب وخطورتييييه ،فييييإن السييييلطان سييييٌدي محمييييد بيييين عبييييد الييييرحمن
 ) 1873-1859اختيييار شخصيييٌة مييين حاشيييٌته المقربييية ،وهيييو الفقٌيييه عبيييد

بييين أحمييياد البخييياري،

أخييو الحاجييب ورجييل المخييزن القييوي موسييى بيين أحميياد ،لتييولً تسييٌٌر هييذا القطيياع الهييام .ولكيينٌ ،ييا
تييرى ،مهميياذا كييان ٌتكييون هييذا الجييٌش ،وكٌييف كييان ٌييتم اسييتقطاب ،وتكييوٌن ،وتييأطٌر عناصييرها هييذا
ما سنحاول تناوله فً الفقرة اآلتٌة :
 - 7تشكٌلة الجٌش وتركٌبته
م
ٌن المغاربييية ال تقيييدم لنيييا معلوميييات وتفاصيييٌل واضيييحة ودقٌقييية،
ييارٌ م
مييين المعليييوم أن مصييينفات األ ىخ مبي ه
ض أصييييحابها إلييييى قضييييٌة أو ظيييياهرة ،فييييً سييييٌاق حييييدٌثهم عيييين األحييييداث التييييً تسييييتأثر
عنييييد مت معييييرب ه
باهتميييامهم ،وٌرونهيييا قمٌنييية باليييذكر والتسيييجٌل .وليييوال الكتابيييات التيييً خصصيييها األنورن هب بٌيييون للمغيييرب
وسيييكانه ،ومييين بٌنهيييا ميييذكرات وتقيييارٌر أعضييياء البعثييية العسيييكرٌة الفرنسيييٌة اليييذٌن اسيييتقروا بيييالبالد
فيييً خرٌييييف سييينة  ، 1877لتعييييذر علٌنيييا ،فييييً العدٌييييد مييين الحيييياالت ،معالجييية موضييييوعات وقضيييياٌا
معٌنة من تارٌخنا الوطنً ،وفً مقدمتها الجٌش فً القرن التاسع عشر.4
وهيييذا ٌعنيييً أن معرفتنيييا بيييالجٌش وشيييؤونه ،وبالجوانيييب التيييً كانيييت ال تسيييتأثر باهتميييام األخبيييارٌٌن
المغاربييية خاصييية ،أو ال تيييرد عنهيييا معطٌيييات وبٌانيييات فيييً الوثيييائق المخزنٌييية ،أي الجوانيييب المادٌييية،
 .4أٗظو ٓضال ٓب ٝهك ك ٢اُزوو٣و ا٥ر ٢ؽ ٍٞاُغ ِ٤أُـوث ،٢مًوٗب٘ٛ ٙب ػٍِ ٠ج َ٤االٍزئ٘بً ال اُؾٖو
A.G.V, 3h1, Rapport du capitaine Féraud, en date du 25 Mai 1877, p.18 et s.
ؽوه ك٤و ٝروو٣وٛ ٙنا ،ثٔ٘بٍجخ رٞع ٚاَُل٤و اُلوَٗ ٢اُغل٣ل ثبُٔـوة ،ك ٟكوٗ٘ٛ ٖٓ ،(De Vernouillet) ٢٣ٞغخ اُ ٠كبً ،كٛ ٢و أثوٖٓ َ٣
ٍ٘خ  ، 1877ثؼل إٔ ٝاكن اَُِطبٕ ٓٞال ١اُؾَٖ ػِ ٠اٍزوجبًُٝ .ٚبٕ ك٤وٝ ،ٝهزئن ،روعٔبٗب ُٜن ٙاَُلبهحٝ .هل اٗ ْٚاُ ٠اُٞكل ًنُي ًَ ٖٓ أٌُ٘لاه
ٍزوٝ ،(Strohl) ٍٝاُوجطبٕ ٓبهٝا )ٛ (Maroisناٝ ،هل ػ ،ٖ٤كٔ٤ب ثؼلٍ ،ل٤وا ُلوَٗب ثبُٔـوة ٓب ث.1888ٝ 1885 ٖ٤

والتقنٌييية والتنظٌمٌييية ،أحسييين وأدق بكثٌييير خيييالل العقيييود الثالثييية األخٌيييرة فيييً الفتيييرة الزمنٌييية موضيييوع
هييذه الدراسيية ،ميين معرفتنييا بمييا كانييت علٌييه مؤسسيية الجييٌش فييً الحقييب السييابقة .علييى أنييه ال ٌنبغييً
التسييلٌم واالطمئنييان لكييل مييا تتضييمنه هييذه الكتابييات األجنبٌيية عيين الجييٌش أو غٌييره ميين أجهييزة الدوليية
المغربٌييييية األخيييييرى قبيييييل سييييينة  ، 1912بسيييييبب مراميييييً وحيييييوافز وأغيييييراض أصيييييحابها السٌاسيييييٌة
والثقافٌيية واالقتصييادٌة والتييً كييان ٌغلييب علٌهييا طييابع التعصييب الييدٌنً واإلثنييً ،وسييوء فهييم وتأوٌييل
مظييياهر الواقيييع المغربيييً وقتئيييذ .ومهميييا ٌكييين األمييير ،فيييإن أهيييم الفيييرق والتنظٌميييات التيييً كيييان ٌتكيييون
منها الجٌش المغربً آنذاك ،كانت تتضمن أساسا ما ٌلً:
أ  -قبائل ال َكٌش
ب  -حراك القبائل
ج  -جٌش أو عسكر "النظام"
أ  -قبائل الكٌش :
لعييل اللجييوء إلييى قبائييل معٌنيية وإعفاءهييا ميين أداء الضييرائب غٌيير الشييرعٌة ،مو ممييا شييابهها ميين الكلييف
والفيييروض والخيييدمات ،و"إقطييياع" عناصيييرها أراضيييً فالحٌييية ٌسيييتغلونها لحسيييابهم ،مقابيييل الخدمييية
فييً الجييٌش مييدى الحٌيياة ،لظيياهرة متمٌييزة وعرٌقيية فييً تييارٌخ المغييرب ،ترجييع علييى األقييل إلييى عهييد
الخلٌفييية الموحيييدي ٌعقيييوب المنصيييور  599-580هيييـ 1199-1184/م) ،حيييٌن أقيييدم عليييى ترحٌيييل
قبائييييل بنييييً هييييالل العربٌيييية ميييين إفرٌقٌيييية ،بسييييبب شييييغبها وعييييدم انقٌادهييييا ألواميييير الحكييييام ،وعبثهييييا
بممتلكات الغٌر ،حٌث أسكنهم فً منطقة الغرب ،متخذا منهم جندا فً خدمة الدولة.5
بٌييد أن هييذه المجموعييات القبلٌيية لييم تنييدمج نهائٌييا فييً مؤسسيية الجييٌش ،ولييم تحتييل مكانيية مرموقيية فييً
دوالٌبهيييا إال ميييع السيييعدٌٌن ،بيييالرغم مييين كيييون هيييؤالء ليييم ٌعتميييدوا علٌهيييا وحيييدها ،حٌيييث عمليييوا عليييى
تأسٌس جٌش نظامً تطعم صفوفه بعناصر محلٌة وأجنبٌة.6
وميييع تيييولً الدولييية العلوٌييية مقالٌيييد الحكيييم بيييالبالد ،ازدادت أهمٌييية هيييذه المجموعيييات القبلٌييية فيييً قطييياع
الجيييٌش وفيييً المجتمييي ع ،واسيييتكملت عيييدد مييين فرقيييه تشيييكٌلتها التقلٌيييد النهائٌييية ،وذليييك عليييى إثييير إدمييياج
5. Edouard Michaux-Bellaire - Georges Salmon, Les Tribus Arabes de la Vallée du Lekkous, Arch.Mar, Vol. 4,
1905, p. 127
Edouard Michaux-Bellaire, Le Gharb, Arch.Mar, Vol. 20, 1913, p. 23 et suiv.
ٝؽ ٍٞهجبئَ اٌُ ِ٤ثٖلخ ػبٓخ .ػالٝح ػًِ ٠زبثبد األفجبه ٖ٤٣أُـبهثخ ك ٢أُٞٙٞع٣ ،وعغ اُ: ٠
Delmas (Cap. Fort), Etudes Sur les Guiches Marocains, Paris - B.N.R.M, 1948, n° : 1409.
Jean LeCoz, « Les Tribus Guichs au Maroc Essai de Géographie agraire », La revue de géographie du Maroc,
n° 7, 1965, p. 1-52.
Frédéric-Guillaume Weisgerber, Au Maroc Seuil du Moderne, Rabat, La Porte, 1947, p.73 et S.
6. Delmas (Cap.Fort), Op.cit, p.4.

قبائيييل اشيييرا مكة وأوالد جيييامع ،واألوداٌييية ،والشيييراردة فيييً صيييفوفها ،عليييى امتيييداد قيييرن ونصيييف تقرٌبيييا
مييين اليييزمن ،بيييدءا مييين عهيييد ميييوالي الرشيييٌد بييين الشيييرٌف  ،)1672-1664/1083-1075وانتهييياء بعهيييد
موالي عبد الرحمن بن هشام  1276-1238هـ  1859-1822 /م).7
ونقرأ فً سجل محفوظ بالخزانة الحسنٌة ،فً هذا الصدد ،ما ٌلً :
"الييييدول المغربٌيييية السييييعٌدة كانييييت فييييً القييييدٌم تسييييمى القييييائمٌن بشييييؤونهم هكييييذا) حضييييرا
وسيييفرا بيييالجنود العسيييكرٌة ،ذات القيييوة العصيييبٌة إليييى أن ظهيييرت الدولييية الحالٌييية العلوٌييية،
"الحسيييينٌة") .هييييذا وأسسييييوا ورتبييييوا جنييييودهم ،وقسييييموها إلييييى أقسييييام سييييموها بييييالجٌوش،
وصييياروا ٌسيييمون هيييذا الجيييٌش السيييعٌد المؤسيييس عليييى طهيييارة وتقيييوى بيييالمخزنٌ ،شيييتمل
علييى بعييض قبائييل فيياس ونواحٌهييا ،ومكنيياس ونواحٌهييا ،وتافٌاللييت ...ثييم قسييم هييذا الجييٌش
إليييى قسيييام  6هكيييذا) ،ملفقيييه مميييا ذكييير أعييياله مييين النيييواحً المسيييمات أسيييفله ،وهيييم الجيييٌش
األعظيييم قيييوة وعيييددا عبٌيييد البخييياري ،نضيييٌفهم هكيييذا) جيييٌش شيييراردة نيييواحً مكنييياس ،ثيييم
جيييٌش قبٌلييية الوداٌييية وهيييم أكثييير عيييددا وشيييهامة ،ثيييم نضيييٌفهم هكيييذا) جيييٌش شيييرا مكة وأوالد
جيييامع ،وأحمٌيييان نيييواحً فييياس العلٌيييا الجدٌيييد وسيييكانه ،ثيييم جيييٌش الوداٌييية ءال سيييوس أوالد
جرار سكان رباط الفتح وما أضٌف إلٌهم من نواحً مراكش.8"...
وإلييى جانييب هييذه الفييرق الرئٌسييٌة ،دأب السييالطٌن ،ميين حييٌن آلخيير ،علييى تجنٌييد عناصيير ميين قبائييل
أخيييرى ،وتوطٌنهيييا فيييً أمييياكن اسيييتراتٌجٌة وحساسييية ،جييياعلٌن منهيييا نوعيييا مييين "الكيييٌش الثيييانوي".
وكانيييت هيييذه العناصييير تنتميييً ،عليييى الخصيييوص ،إليييى قبائيييل مكسيييٌمة ومسييي مكٌنة والمنابهييية بمنطقييية
وسييييمى مكت وبنييييً معييييدان
سييييوس) ،والمنابهيييية ،وأوالد مطيييياع وحربٌييييل بحييييوز مييييراكش) ،و مكطاٌيييية م
وبنيييً ميييالل مكيييٌش أٌيييت الرب بيييع بتادلييية) ،والجيييٌش الرٌفيييً المكيييون مييين عناصييير مختلفييية بفحيييص
طنجييية والعيييرائش) ،والخليييط والطلٌيييق بمنطقييية الهيييبط) ،وأٌـيييـت مخباش

بتافٌالليييت) ،ومجييياط بناحٌييية

مكنييياس)  ،وأٌيييت إسيييحاق وأٌيييت عٌييياش بييياألطلس المتوسيييط) وأٌيييت ٌميييور تخيييوم األطليييس المتوسيييط
والكبٌييير) ،ثيييم الترحٌيييل إليييى تادلييية ،ومنهيييا إليييى منحيييدر جبيييل سيييلفات وسيييهل وادي سيييبو بيييالغرب،
وأخٌيييرا االسيييتقرار بيييأحواز مدٌنييية ميييراكش ،والرحامنييية وعبيييدة 9...وٌقيييول محميييد العربيييً المشيييرفً،

 .7اثٖ ى٣لإ ،ػجل اُوؽٖٔ :اُؼي ٝاُُٖٞخ كٗ ٢ظْ اُلُٝخ .رؾو٤ن ػجدل اُٛٞدبة ثدٖ ٖٓ٘دٞه ،أُطجؼدخ أٌُِ٤دخ ،اُوثدب ٕ ،1961،،ٛط 189 :ٓ ،2
ٓٝب ثؼلٛب.
 .8اُقياٗخ اُؾَ٘٤خً٘ ،بُ ٓٝ 71.ٓ ،739ب ثؼلٛب.
 .9اٍزو٘٤ب ٛن ٙأُؼط٤بد ٝأُؼِٓٞبد ،ػِ ٠اُقٖ ٖٓ ،ٓٞأُٖبكه ا٥ر٤خ :
اُقياٗخ اُؾَ٘٤خٓ ،ؾلظخ هؽٔبٗ٤خ ،هٍبُزب اَُِطبٕ ٓٞال ١ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ْٛبّ اُ ٠اُوبئل ثٍِٜٞبّ ثٖ ػِ ٢أى ،ٛٞٛاأل ٠ُٝثزبه٣ـ ؿوح عٔدبكٟ
اُضبٗ٤خ  ،1258أُٞاكن ُألٍجٞع األٝ ،1842 ٞ٤ُٞ٣ ٖٓ ٍٝههٜٔدب  / 7:33ى ٝ ،5اُضبٗ٤دخ ثزدبه٣ـ ٓ٘زٖدق هث٤دغ اُضدبٗ ،1259 ٢أُٞاكدن ألٝاٍدٓ ٜدبٞ٣
 ،1843رؾذ ههْ  / 6 : 36ى  ،5كّ ٢ؤٕ االػز٘بء ثٖج٤بٕ اُغ ِ٤اُو٣ل.٢
أُْوكٓ ،٢ؾٔل اُؼوث ٢ثٖ ػجل اُوبكه أُؼٌَو ١اُلبٍ( ٢د:)1895 / 1313
"اُؾَبّ أُْوكُ ٢وطغ َُدبٕ اَُدبة اُؼغوكد ،٢اُ٘دبٛن ثقواكدبد اُغؼَدٍ ًٞد٢ء اُظدٖ أًَ٘دٓ ،"ًٞدـ .ؿ .ّ.ٝ.ّ،ً .ه ،ههدْ 293 .ٓ ،2276
(كّ ٢ؤٕ اُغ ِ٤اُو٣لً ٢نُي).
اُقياٗددخ اُؾَدد٘٤خ ٓ ،ؾلظددخ ؽَدد٘٤خ ٍ ،دد٘خ  ،1293هٍددبُخ اَُددِطبٕ اُددً ٠بكددخ أكددواك هجِ٤ددخ أ ٣ددذ ػ٤ددبُ ،ثزددبه٣ـ  29م ١اُؾغددخ ٘٣ 15 / 1293ددب٣و
.1877
ٕد ْ٘ ِٝ ٙٞفِ٤لزد ٚثٔل٘٣ددخ ٓددواًِ ٓددٞال ١ػضٔددبٕ ،ثزددبه٣ـ 8
ٓل٣و٣دخ اُٞصددبئن أٌُِ٤ددخ ثبُوثددبٓ ، ٛؾلظددخ ٓددوآًِِ ،دق ههددْ  ،3هٍددبُخ اَُددِطبٕ اُددِ ٠
عٔبك ٟاُضبٗ٤خ  ،1874 ٞ٤ُٞ٣ 23 / 1291كّ ٢ؤٕ ُؿوْ ِٓلوٍٙ ٖ٤بػب ك ٢اَّ٣بُخ اُوبئل ػجل اُؾٔ٤ل ثٖ اُلب ٢ٔٛاُوؽٔبٗ ،٢ؽ٤دش ًدبٕ عدٞاة ٛدنا األف٤دو
ًب٥ر ..." :٢ؽًِ ٖ٤لز ٚثـوٜٓب ٖٓ إٔ اُوبػلح إٔ اُوؽبٓ٘خ ٣ؼبِٓٓ ٕٞؼبِٓخ اُغ ِ٤كال ٣طِج ٕٞثـوّ مُيٕٝ ،به ثبُجبٍ."...
اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ً٘ ،بُ  ،16 ٓ 181هٍبُخ اَُِطبٕ اُد ٠أف٤دٝ ٚفِ٤لزد ٚث٘بؽ٤دخ ربك٤الُدذ ٓدٞال ١اُوّد٤ل ثزدبه٣ـ  ١ 5اُؾغدخ ٤ُٞ٣ 12 / 1308دٞ
 1891ؽش عبء كِٓ ٢قٖٜب ٓب :٢ِ٣

فييييً سييييٌاق الحييييدٌث عيييين مؤسسييييات الدوليييية المغربٌيييية فييييً عهييييد السييييلطان سييييٌدي محمييييد بيييين عبييييد
الرحمن ،ما ٌلً:
"فجٌوشيييه المالزميييون لخدمتيييه حضيييرا وسيييفرا خمسييية قبائيييل بيييل سيييتة ،بخييياري ،وشييير مكً
وجييييامعً ،وشييييرادي ،وأ نو هديو  ،وأهييييل سييييوس المنشييييٌة ،وجٌييييوش الثغييييور الرٌفٌيييية وكلهييييم
أهيييييل خٌيييييل ،وعسييييياكره الرجلٌييييية ليييييٌس لهيييييم قبٌلييييية مخصوصييييية ،بيييييل هيييييم مييييين سيييييائر
10
القبائل"...
ب  -حراك القبائل :
مييين المعليييوم أن المخيييزن كيييان ٌسيييتعٌن بأبنييياء القبائيييل ،عيييالوة عليييى عناصييير تنظٌميييً عبٌيييد البخييياري
وقبائيييل ال مكيييٌش فيييً حمالتيييه العسيييكرٌة ،كلميييا دعيييت الضيييرورة إليييى تطوٌيييع قبائيييل عاصيييٌة ،أو تأدٌيييب
متميييردٌن خلعيييوا سيييلطة قيييوادهم وشيييٌوخهم ،أو إظهيييار هٌبييية وعظمييية المخيييزن .ولييين نتعيييرض هنيييا
إليييى ظيييياهرة الحركيييية وضييييوابطها ،وإنمييييا سيييينعمل علييييى معالجيييية مسييييألة حييييراك القبائـــييييـل ،علــييييـى
ضـــوء مــا تسمـــح وثائقنـــا ومصادرنـــا هب مج ىن هٌه مـــن المعطٌــات
والمعلومييات .ثييم إن هييذه الظيياهرة لٌسييت فييً حييد ذاتهييا بدعيية جدٌييدة ،أو ضييربا ميين ضييروب عسييف
المخييزن فييً القييرن التاسييع عشيير ،بقييدر مييا نجييد لهييا آثييارا فييً العهييود السييالفة ،أي عنييد جييل الييدول
التييً تعاقبييت علييى الحكييم بييالمغرب ،حتييى وإن لييم تكيين تلجييأ باسييتمرار وبكٌفٌيية منتظميية إلييى رجييال
القبائيييل كميييا صيييار علٌيييه األمييير فيييً القيييرن التاسيييع عشييير عليييى الخصيييوص ،فإنهيييا كانيييت تعيييول عليييى
بعيييض القبائيييل المقربييية إلٌهيييا ،أو المتحالفييية معهيييا ،فيييً تسيييٌٌر دفييية الحكيييم ومراقبييية األوضييياع فيييً
البالد.
ومهميييا ٌكييين مييين أمييير ،فهيييذا السيييلطان الميييولى عبيييد

بييين إسيييماعٌل 1171-1142هيييـ-1729 /

1757م) قيييد اعتميييد ،فيييً المقيييام األول وطٌلييية عهيييده المضيييطرب ،عليييى مقييياتلً القبائيييل أكثييير مييين
اعتماده على عبٌد البخاري أو فرق ال مكٌش األخرى.11
وقيييد اقتيييدى بيييه فيييً هيييذه الممارسييية مييين جييياء بعيييده مييين السيييالطٌن ،بيييل عميييل بعضيييهم عليييى تطيييوٌر
الحركيية وضييبط صييٌغها .بٌييد أنييه حتييى أواخيير عهييد السييلطان سييٌدي محمييد بيين عبييد الييرحمن ،لييم ٌكيين
المخيييزن ب عيييد قيييد وضيييع األسيييس والقواعيييد التيييً كيييان ٌيييتم عليييى ضيييوئها مطالبييية القبائيييل بتسيييلٌم عيييدد
معييٌن ميين الخٌاليية أو الرجاليية ،إذ لييم مٌييتهم ذلييك إال ابتييداء ميين عهييد السييلطان مييوالي الحسيين -1290
"ٝ ...أٗ( ْٜأ ١هجِ٤خ أ٣ز َقجَّبُ) ػ٘ل األٓو ٝاُ٘ ٢ٜك ٢عٔ٤غ ٓب ٣ؤٓو ْٛث٤ٍ ٚلٗبٝ ،ال فوٝط ُٜدْ ػدٖ ٗظدو ،ٙألٕ ٍد٤لٓ ١ؾٔدل ثدٖ ػجدل ه ًدبٕ عؼِٜدْ
ٓقبىٗ٤خ (أْ٤ًَ ١ب) ُٔب ظٜو ك ٖٓ ْٜ٤أُِٖؾخ"...
 .10أُْوكٓ ،٢ؾٔل اُؼوث ،٢اُؾَبّ أُْوكٓ ، ... ٢قطٓ ٛٞل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ثبُوثب ،ٛههْ .275 :ٓ ،2276
 .11اُ٘بٕو ١أؽٔل ثٖ فبُل اَُالً ،١ٝزبة االٍزوٖب ألفجبه ك ٍٝأُـوة األهٖ ،٠كاه اٌُزبة ،اُلاه اُجٚ٤بء ،ط.160 .ٓ ،7 .

1311هييييـ  1894-1873 /م) .وبمييييا أن المجييييال ال ٌتسييييع هنييييا للحييييدٌث عيييين الترتٌبييييات والتييييدابٌر
والمقيياٌٌس ا لتييً كييان ٌييتم علييى ضييوئها فييرض عييدد معييٌن ميين الحييراك علييى القبائييل ،عنييد مطالبتهييا
باسييييتنفارهم ،مييييع تييييوفٌر زادهييييم ولييييوازم الحركيييية ميييين زرع ،ودواب ،وإدام ،وعلييييف ،و"قييييروش"،
و"ظهيييائر" ،وخٌيييام ،...فسيييوف نكتفيييً باإلشيييارة إليييى أن المخيييزن قيييد ظيييل ٌ منعيييو نل عليييى قبائيييل ال مكيييٌش
هييذه فييً كييل وقييت وحييٌن ،فييً تييدبٌر شييؤون الييبالد ،فييً المجييالٌن المييدنً والعسييكري ،مانحييا إٌاهييا
عيييددا مييين االمتٌيييازات ،مميييا مبوأم مهيييا مكانييية متمٌيييزة ،ليييٌس فيييً قطييياع الجيييٌش فحسيييب ،بيييل فيييً الجهييياز
المخزنيييً كيييذلك ،ومييين تمييية تشيييبث عناصيييرها ،قنيييوادا وجنيييدا ،بمكتسيييباتهم ،ومعارضيييتهم كيييل تغٌٌييير
وتحيييول فيييً هٌاكيييل و نب منيييى الجيييٌ ش ،وطيييرق وأسيييالٌب تكيييوٌن وتيييدرٌب رجاليييه ،مسييياهمٌن بيييذلك فيييً
إفشييييال كييييل الجهييييود والمحيييياوالت الهادفيييية إلييييى تطييييوٌر المؤسسيييية العسييييكرٌة ،وتحسييييٌن أوضيييياعها
المتردٌة.
ج  -جٌش أو عسكر "النظام" :
أشيييرنا ،فيييً الفقيييرة السيييابقة ،إليييى أن لجيييوء المخيييزن إليييى خيييدمات "حن يييراك القبائيييل"ٌ ،عيييود ،علييييى
األقيييل ،إليييى أواخييير العقيييد الرابيييع مييين القيييرن الثيييامن عشييير .ومعليييوم كيييذلك أن أغلبٌييية هيييؤالء كانيييت
تتكيييييون مييييين "الخٌالييييية" ،أي الفرسيييييان ،وهيييييذا ٌعنيييييً أن مفهيييييوم وتصيييييور المسيييييؤولٌن العسيييييكرٌٌن
بييالمغرب ،وفييً مقييدمتهم السييلطان طبعييا ،للعملٌيية الحربٌيية برن متهييا ،لييم ٌتغٌيير قييط عمييا كانييا علٌييه أٌييام
العييرب وميين شييابههم ميين األمييم والشييعوب ،بمعنييى أن طرٌقيية المغاربيية الحربٌيية تعتمييد علييى تاكتٌييك
الكيير والفيير ،وبالتييالً تييرجٌح كفيية سييالح الفروسييٌة علييى بيياقً التنظٌمييات العسييكرٌة األخييرىٌ .قييول
ابن خلدون ،فً هذا الصدد ،ما ٌلً :
" ...وصيييييفة الحيييييروب الواقعييييية بيييييٌن الخلٌقييييية منيييييذ أول وجيييييودهم عليييييى نيييييوعٌن  :نيييييوع
بيييالزحف صيييفوفا ،ونيييوع بيييالكر والفييير .أميييا اليييذي بيييالزحف فهيييو قتيييال العجيييم كلهيييم عليييى
تعاقيييب أجٌيييالهم .وأميييا اليييذي بيييالكر والفييير فهيييو قتيييال العيييرب والبربييير مييين أهيييل المغيييرب
.12"...
وميييع تقيييدم القيييرن التاسيييع عشييير واحتكييياك عناصييير الجيييٌش المغربيييً بمحييياربً الجٌيييوش األوربٌييية
الحدٌثييية ،وخصوصيييا بعيييد وقعييية إٌسيييلً سييينة  1844مييين جهييية ،ووقيييائع حيييرب تطيييوان مييين جهييية
ثانٌيييية ،تبييييٌن للجمٌييييع أهمٌيييية ودور سه ييييالم محً المدفعٌيييية والمنشيييياة فييييً حسييييم أطييييوار ووقييييائع الحييييرب
الحدٌثيية .ولهييذا ،اتجهييت عناٌيية المخييزن ،أول األميير ،إلييى تأسييٌس نييواة جييٌش نظييامًٌ ،كييون معظييم

 .12اثٖ فِل ،ٕٝػجل اُوؽٖٔ ثٖ ٓؾٔل (رُ ُٞكِّ"، )ّ1406 ٢أُولٓخ ،"...كاه اٌُزبة اُِج٘بٗ ،٢ث٤وٝد.480 .ٓ ،1967 ،

عناصيييره مييين الرب مييياة ،فيييً عهيييد كيييل مييين السيييلطانٌن الميييوالي عبيييد اليييرحمن بييين هشيييام وابنيييه وخلفيييه
سٌدي محمد.13
لقييد كييان لوقعيية إٌسييلً أبليين األثيير فييً نفييوس المغاربيية قاطبيية .فمييا كييادت المعركيية تنتهييً ،حتييى تبييٌن
للجمٌيييع واقيييع الجيييٌش المغربيييً المتيييدهور .ومميييا ال شيييك فٌــيييـه كذلـيييـك ،أن الخلٌفـيييـة

السيييلطانً

وقتئيييذ سيييٌدي محميييد بييين عبيييد اليييرحمن الحاضييير فيييً مٌيييدان القتيييال ،بصيييفته القائيييد األعليييى للمحييياربٌن
المغاربييية ،قيييد لميييس عييين قيييرب درجييية الفوضيييى العارمييية السيييائدة فيييً المعسيييكر المغربيييً ،وأمكنيييه أن
ٌشيياهد وٌتييابع ميين موقعييه ،مييا كانييت تحدثييه ميين رن عييب وهلييع ودمييار قنابييل الجييٌش الفرنسييً الغييازي،
فيييً صيييفوف المحييياربٌن المغاربييية ،وهيييم ٌتسييياقطون كيييأوراق الشيييجر المٌتييية ،تحيييت وابيييل األسيييلحة
النارٌييية الفتاكييية .ثيييم ميييا كيييادت كيييذلك السييياعات األوليييى مييين بداٌييية المواجهييية تنقضيييً ،حتيييى أخيييذت
الجمييوع تييينفض مييين حيييول الخلٌفييية السيييلطانً ،هاربييية مييين ميييوت محقيييق .عليييى أن هيييذا ال ٌعنيييً البتييية
أن المقيياتلٌ ن المغاربيية كييان قييد اسييتولى علييٌهم الخيييوف ،ولييم ٌصييمدوا أمييام زحييف القييوات الفرنسيييٌة،
بييييل إنهييييم أبييييانوا عيييين شييييجاعة وإقييييدام كبٌييييرٌن فييييً خييييوض المعييييارك ومهاجميييية العييييدو ،وإنمييييا
قصييدنا اإلشييارة إلييى مييا كييان ٌعتييري القييوات المغربٌيية ،مخزنٌي كية كانييت أو ميين حييراك القبائييل
ورماتهييييا أو متطوعيييية ،ميييين نقييييائص وعٌييييوب وخلييييل فييييً التنظييييٌم والتييييدبٌر ،وطرٌقيييية القتييييال أثنيييياء
االشيييتباكات والمعيييارك .وهيييذا ٌعنيييً أنيييه ال قنيييدرة لجيييٌش عليييى شييياكلة الجيييٌش المغربيييً وقتئيييذ ،عليييى
منازلييية جيييٌش أوربيييً ،كيييان ٌخضيييع تنظٌميييه وتكيييوٌن رجاليييه وتسيييلٌحهم ،وتيييدبٌر شيييؤونهم المعنوٌييية
والمادٌييية ،إليييى أسيييالٌب وفنيييون الحيييرب الحدٌثييي ة ،وهيييو األمييير اليييذي كيييان ٌفتقيييده المغيييرب ،وٌجهليييه
قادته ومسٌروه.
هيييذا هيييو السيييٌاق اليييذي انيييدرجت فٌيييه فكيييرة تأسيييٌس نيييواة عسيييكرٌة جدٌيييدة إليييى جانيييب التنظٌميييات
التقلٌدٌييييية والتيييييً ندعٌيييييت بجيييييٌش "النظيييييام" أو عسيييييكر "النظيييييام" ،والمصيييييطلح مقتيييييبس مييييين لفظييييية
التنظٌمييييات التييييً اسييييتعملت ميييين قبييييل األتييييراك العث مييييانٌٌن للدالليييية علييييى مجموعيييية ميييين الترتٌبييييات
والتييدابٌر المتخييذة فييً تركٌييا أوال ،ثييم فييً مصيير فٌمييا بعييد ،فييً مطلييع القييرن التاسييع عشيير ،إلصييالح
بعييييض مرافييييق الدوليييية والمجتمييييع ،وبالخصييييوص قطيييياع الجييييٌش واإلدارة .وكييييان طبٌعٌييييا أن ٌتوجييييه
المخيييزن إليييى المسيييؤولٌن فيييً هيييذٌن البليييدٌن اإلسيييالمٌٌن ،وٌطليييب مييينهم المسييياعدة عليييى إنجييياح هيييذه
الخطييييوة ،بسييييبب اسييييتمرارٌة ومتانيييية الصييييالت الدٌنٌيييية والثقافٌيييية بٌنهمييييا وبييييٌن المغييييرب ،إذ ميييين
المسيييتحٌل فيييً الظيييروف التيييً تليييت معركييية إٌسيييلً سييينة  ،1844وانهيييزام المحييياربٌن المغاربييية أميييام
 .13اٌُوكٝكٓ ،١ؾٔل ثٖ ػجل اُوبكه اٌُالُ )٢رُ ُٞكًِّْ ،)ّ1851 ٢ق اُـٔخ ثج٤بٕ إٔ ؽوة اُ٘ظبّ ؽن ػِٛ ٠ن ٙاألٓخ أُطجؼدخ اُؾغو٣دخ ،كدبً ،كٕٝ
ربه٣ـٓٝ 6 .ٓ ،ب ثؼلٛب.

الجييييٌش الفرنسييييً ،االعتميييياد علييييى عييييون الفرنسييييٌٌن ،واالطمئنييييان إلييييٌهم ،وبالتييييالً االسييييتفادة ميييين
خبرتهم وتفوقهم فً المٌدان العسكري.14
وٌييذكر التيياجر ورجييل األعمييال النشييٌط مصييطفى الييدكالً الربيياطً الشييهٌر فييً رسييالته إلييى الييوزٌر
محميييد بييين إدرٌيييس العميييراوي ،أن خبييير عيييزم السيييلطان ميييوالي عبيييد الرحميييان بييين هشيييام عليييى إنشييياء
ب إليييى الخيييارج ،وبالخصيييوص إليييى المحافيييل والعواصيييم األوربٌييية،
نيييواة عسيييكرٌة جدٌيييدة قيييد مت مسييير م
حٌث كتب ٌقول :
" ...فقييد صيييح هنييا عنيييد النصييرى بيييأن موالنييا جعيييل جٌشييا مييين عسييكر النظيييام وعنيييده اآلن
بزمامه ما ٌزٌد على األلفٌن منه ،وال زال فً الزٌادة."...
ومييين عالميييات نباهييية التييياجر المغربيييً ،وتحمسيييه للمشيييروع ،اقتراحيييه عليييى م منراسه يييله هه اتخييياذ مجموعييية
من التدابٌر واإلجراءات العملٌة والتنظٌمٌة القمٌنة بإنجاحه.15
هيييذا ،وقيييد اقتصيييرت هيييذه التجربييية ،فيييً مرحلييية أوليييى ،عليييى ميييدن الشيييمال فقيييط ،تطيييوان ،وطنجييية،
والعييييرائش ،كمييييا نتبييييٌن ذلييييك ميييين المراسييييالت المخزنٌيييية حييييول هييييذا الموضييييوع ،والمتبادليييية بييييٌن
السيييلطان ميييوالي عبيييد الرحميييان بييين هشيييام مييين جهييية ،وباشيييا تطيييوان عبيييد القيييادر بييين محميييد أشيييعاش
وزمٌله باشا العرائش وطنجة بوسلهام بن علً أزطوط من جهة ثانٌة.16
عليييى أن هيييذا ال ٌعنيييً أن مسييياعً الميييولى عبيييد اليييرحمن بييين هشيييام ومحاوالتيييه قيييد أفلحيييت وأتيييت
أكلهيييييا ،وتهافيييييت النييييياس جماعيييييات وفيييييرادى عليييييى االنضيييييمام إليييييى التنظيييييٌم العسيييييكري الجدٌيييييد،
وانضيييبطوا فٌيييه ،وثبتيييوا بعيييض الوقيييت فيييً الخدمييية ،بيييل العكيييس هيييو اليييذي حيييدث ،فيييً كثٌييير مييين
 .14ؽٛ ٍٞن ٙاُ٘وطخ َٓٝؤُخ ع ِ٤اُ٘ظبّ ثٖلخ ػبٓخُ٣ ،وعغ اُ: ٠
اثٖ ػيٝى ،ػجل ه اُووّ" :٢هٍبُخ اُؼجل اُٚؼ٤ق اُ ٠اَُِطبٕ اُْو٣ق" ٓـ ،ّ.ّ.ٝ.ّ.ههْ ك .1623
 اُِِّغبئ ،٢اُـبُ ٢اُؼٔواٗ( ٢دٓ" )1872-1871 /1289 .ؤغ اٌُلوح ثبَُِّ٘بٕ ٝاُؾَُبّ ك ٢ث٤دبٕ ا٣غدبة االٍدزؼلاك ٝؽدوة اُ٘ظدبّ" ٓدـ .ؿ ،ً .ههدْ.1030
 اُقٞعخٓ ،ؾٔل ثٖ أؽٔل اُز( ٢َٗٞد :)1876 / 1292 .هٍبُخ ك ٢ر٘ظ ْ٤اُغٓ ِ٤ـ ،ّ .ّ .ٝ .ّ .ههْ .2733 ثواكح صو٣ب ،اُغ ِ٤أُـوثٝ ٢رطٞه ٙك ٢اُووٕ اُزبٍغ ػْدو َٓ -دبٔٛخ كد ٢كهاٍدخ اإلٕدالؽبد اُؼَدٌو٣خْ٘ٓ ،دٞهاد ى .أ .هٓ ،طجؼدخ اُ٘غدبػاُغل٣لح ،اُلاه اُجٚ٤بء.1997 ،
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ٓ .15ل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ثبُوثبٍ ،ٛغَ ههْ ٝ ،18338ص٤وخ ثزبه٣ـ كبرؼ هث٤غ اُضبٗ 9 /1261 ٢أثو.1845 َ٣
ًزت اُلًبُ ٢فطبثٛ ٚنا ثٔ٘٤ب ًبٕ كٛ ٢و٣و ٚاُ ٠اُؼبٕٔخ األٗغِ٤ي٣خُٗٞدلهحٔٓٝ .دب ٣ض٤دو االٗزجدب ٙكٔ٤دب عدبء كد ٢هٍدبُز ٚاُد ٠اُدٞى٣و ثدٖ اكه٣دٌ ،ػِٔدٚ
ٝاٛالػ ٚػِ ٠رلبٕ َ٤كه٤وخ ؽ ٍٞاُغجب٣خ ،أ ١اُٚوائت ،ك" ٖٓ ًَ ٢رٛٝ ،ٌٗٞواثٌِٝ ،هَط٘ط٘٤خ اُؼظٖٔٓٝ ،٠و."...
ٝ .16هك ك ٢هٍبُخ اَُِطبٕ اُ ٠أّؼبُ ٓب : ٢ِ٣
"ٝ ....رْلٝا ػٚدل( ٙػجدل اَُدالّ أهِؼد ،٢هبئدل ػَدٌو "اُ٘ظدبّ" ثٔدلٕ اُْدٔبٍ) كد ٢مُدي ،ألٌٗدْ رؼوكدٓ ٕٞدب رلؼِد ٕٞكد ٢مُدي (َٝٞ ُٛأىٛد ،)ٛٞثقدالف
ؿ٤وًْ ،كِ ٌ٤ك٣ ٖٓ ٚ٤ؼزٔل ػِ ٚ٤ك ٢مُي."...
ٝاٙؼ ٖٓ ًال ّ اُؼب َٛإٔ ًال اُوعِ ،ٖ٤أّؼبّٞأىً ،ٛٞٛبٗب ٣ؾظ٤بٕ ٓؼب ثضوز٣ٝ ،ٚطجوبٕ أٝآو ٙثؼ٘ب٣خ ٝكها٣دخ ًج٤دور ،ٖ٤األٓدو اُدن ١أٝعدت اُز٘٣ٞدٚ
ثٜٔبٝ ،االػزٔبك ػِٜٔ٤ب ك ٕٝؿ٤ؤٛب كّ ٢ؤٕ اُز٘ظ ْ٤اُؼٌَو ١اُغل٣ل ،أٗظو:
 -اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؼ .ّ .عٝ ،ص٤وخ ههْ  /14/12ى  5ثزبه٣ـ  13م ٝاُوؼلح  11 /1264أًزٞثو .1848

الحيييياالت ،إذ لييييم تتحسيييين أحوالييييه قييييط ،بييييالرغم ميييين مجهييييودات ومسيييياعً المخييييزن بهييييدف إنجيييياح
التجربييية ،وظيييل هيييدف انتظيييام وانضيييباط عناصيييره أميييرا بعٌيييد المنيييال وأميييرا عسيييٌرا ،ليييٌس فحسيييب
أٌيييام السييي لطان ميييوالي عبيييد اليييرحمن بييين هشيييام ،بيييل أٌضيييا أٌيييام ابنيييه وخلفيييه سيييٌدي محميييد اليييذي كيييان
ٌحيييذوه عيييزم قيييوي ورغبييية أكٌيييدة فيييً اتخييياذ مجموعييية مييين التيييدابٌر والترتٌبيييات كيييان الهيييدف منهيييا
تحيييدٌث عيييدد مييين قطاعيييات الدولييية ،كييياإلدارة والمالٌييية والجيييٌش ،وتأسيييٌس وحيييدات صيييناعٌة فالحٌييية
وعسيييكرٌة ،علميييا بأنيييه فيييً عهيييد هيييذا العاهيييل تيييم تعٌيييٌن وزٌييير خييياص بالشيييؤون العسيييكرٌة ،فيييً
شييخص الفقٌييه عبييد

بيين أحميياد ،أخييً الحاجييب موسييى بيين أحميياد ،وتبنييى السييلطان مييوالي الحسيين

 )1894-1873نفييييس ن
الخطيييية التحدٌثٌيييية ،مييييع اعتميييياد أسييييالٌب ووسييييائل أكثيييير نجاعيييية وتنوعييييا،
ولكن لم ٌحالفها النجاح ألسباب مختلفة والتً سنتعرف علٌها فً فقرة موالٌة من دراستنا هذه.
 - 3وظائفه ومنجزاته :
عيييرف المغيييرب ،كميييا هيييو معليييوم ،تميييردات وانتفاضيييات قبلٌييية وشيييعبٌة هنيييا وهنييياك ،سييياهم فيييً إٌقييياد
نٌرانهيييا وتيييأجٌج لهٌبهيييا أهيييل البيييوادي والحواضييير عليييى السيييواء ،رغيييم أن تليييك التيييً انيييدلعت فيييً
بعيييض الميييدن كفييياس وميييراكش ميييثال  ،ليييم تكيييتس قيييط طيييابع الخطيييورة ،وظليييت محيييدودة فيييً الزميييان
والمكييان ،علييى عكيييس مييا تمٌييزت بيييه تلكييم التييً اهتيييزت لهييا جهييات عرٌضييية ميين البادٌيية المغربٌييية،
بيييل اليييبالد برمتهيييا ،كميييا هيييو شيييأن انتفييياض قبٌلييية الرحامنييية بحيييوز مدٌنييية ميييراكش ،فيييً بداٌييية عهيييد
السيييلطان ميييوالي عبيييد العزٌيييز بييين الحسييين  ،)1908-1894وتميييرد المغيييامر أحميييد الرٌسيييونً فيييً
شمال المغرب ،وفتنة الدعً الروكً بوحمارة فً منطقة شمال شرق البالد والرٌف.
وبمييييا أن المجييييال ال ٌتسييييع للتعييييرض إلييييى األسييييباب ،والخلفٌييييات ،والمالبسييييات التييييً كانييييت تكتنييييف
انييدالع هييذه التمييردات واالنتفاضييات فييً الفتييرة الزمنٌيية موضييوع دراسييتنا هييذه ،فإننييا سنقتصيير فقييط
عليييى ذكييير المهيييام والخيييدمات التيييً كيييان المخيييزن ٌكليييف عناصييير الجيييٌش القٌيييام بهيييا .وسيييواء تعليييق
األميييير بالييييدفاع عيييين حييييوزة الييييوطن ،أو بإسييييكات التمييييردات واالنتفاضييييات ،أو بقضيييياء غييييرض ميييين
أغيييراض المخيييزن فيييً جهييية مييين جهييية اليييبالد واإلسيييهام فيييً اسيييتتباب األمييين ،فيييإن هيييذا كليييه كيييان ٌيييتم
بواسيييطة عناصييير الجيييٌش .وهيييذا ٌعنيييً أن دور أفيييراد الكيييٌش والعسيييكر ليييم ٌكييين ٌقتصييير فقيييط عليييى
المٌيييدان الحربيييً وشيييؤونه ،أو عليييى اإلسيييهام فيييً اسيييتتباب األمييين فيييً ربيييوع اليييبالد ،بيييل كيييان ٌشيييمل
كييذلك مهييام أخييرى كالتسييخٌر مييثال والييذي كييان القصييد منييه إٌفيياد قائييد عسييكري ،علييى رأس تجرٌييدة
ميييين الجن نييييد  ،أو شخصييييٌة بييييارزة ميييين الجهيييياز المخزنييييً ،لييييدى قبٌليييية ميييين القبائييييل والتييييً ٌكييييون قييييد
استعصيييى إذعانهيييا لاوامييير السيييلطانٌة والقٌيييام بالوظيييائف المخزنٌييية ،بهيييدف إرغامهيييا عليييى التنفٌيييذ
الفوري لما ٌطالبها المخزن بإنجازه أو أدائه ،إما لحسابه ،أو لفائدة غٌره.

وبقيييدر ميييا كانيييت مسيييألة التسيييخٌر هيييذه تمثيييل عبئيييا ثقيييٌال عليييى القبائيييل ،بقيييدر ميييا كيييان أطييير الجيييٌش
ٌتهيييافتون علٌهيييا ،حٌيييث كيييانوا ال ٌتيييرددون فيييً الكتابييية إليييى السيييلطان ،أو إليييى بعيييض أعوانيييه الكبيييار،
كالحاجييب أو قائييد المشييور ،ملتمسييٌن ميينهم اسييتعمالهم فٌمييا كانييت الوثييائق المخزنٌيية تسييمٌه "وجييوه
النفييع" ،أي التسييخٌر لييدى قييواد القبائييل .وهييذا مييا نلمسييه ممييا ورد فييً رسييالة مخلهٌ مف متييً مقائهييدم ي ال مم ىنشييٌة
بمراكش الرجراجً ال بدوباللً وولد بٌروك التكنً إلى السلطان ،حٌث ورد فٌها ما ٌلً :
أرا هحييييً المنشييييٌة السييييعٌدة
" ....موجبييييه إعييييالم سييييٌادة سييييٌدي أن خييييدام سييييٌدي كافيييية قييييواد م
وخالئفهم خرجوا للنفع عدا نحن.17"...
وأمييييا األغييييراض والغاٌييييات التييييً كييييان المخييييزن ٌتييييوخى قضيييياءها بواسييييطة هييييؤالء المبعييييوثٌن إلييييى
جهات مختلفة من البالد ،فٌمكن حصرها فً النقط اآلتٌة :
 ) 1الوقييييوف فييييً عييييٌن المكييييان علييييى إجييييراء عملٌيييية خييييرص حبييييوب القبٌليييية ،وبيييياقً محاصييييٌلها
الزراعٌة األخرى ،كإنتاج أشجار الزٌتون مثال ،أو عد رؤوس ماشٌتها أو دوابها.
ضييها المخييزن علييى قييواد القبائييل الييذٌن كييانوا ٌقومييون
 )2اسييتالم مبليين الغراميية المالٌيية التييً كييان مٌ ىف هر ن
بعملٌة خرص حبوب إٌالتهم ،قبل وصول مبعوث المخزن لإلشراف علٌها.
 )3إرسال حنراك القبٌلة أو عسكرها إلى الحضرة.
ييٌن
 )4محاولييية فيييض نيييزاع ٌكيييون قيييد نشيييب داخيييل نفيييس القبٌلييية ،بيييٌن القائيييد والشيييٌون واألمنييياء الم منعٌ هني م
مييثال حييول قضييٌة ميين القضيياٌا ،أو بييٌن القائيييد ومحكومٌييه ،أو بييٌن هييذه القبٌليية وإحييدى جاراتهييا مييين
القبائيييل ،فيييً مواضيييٌع شيييتى بيييدءا مييين اسيييتغالل المجيييال الطبٌعيييً المشيييترك ميييثال ،وانتهييياء ب نتهمييية
إٌواء وتحرٌض المنناوئٌن لسلطة قائد القبٌلة المجاورة.
 ) 5تسيييلٌم خطييياب سيييلطانً إليييى قائييييد قبٌلييية أو عاميييل مدٌنييية ،فييييً أميييور ومواضيييٌع جيييد متنوعيييية،
كيييأمره ميييثال بقضييياء غيييرض مييين أغيييراض المخيييزن ،أو غيييرم قٌمييية ميييا وقيييع مييين نهيييب وسيييطو عليييى
متاع الغٌر فً إٌالته ،أو إنصاف متظلم مما ألحق به من أضرار.
 )6مرافقييية سيييفٌر أو مبعيييوث أجنبيييً أثنييياء توجهييييه إليييى الحضيييرة السيييلطانٌة ،أو الجهييية المقصييييودة
.18...
 .17اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ههْ  ،244اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ  2م ١اُوؼلح ُ .1890 ٞ٤ٗٞ٣ 20 /1307لظخ أهاؽ ٢اُدٞاهكح ٘ٛدبٛ ،د ٢عٔدغ اهؽد ٠اُزد ٢رؼ٘دٝ ٢ؽدلح
ٖٓ اُ ُغ ْ٘ل هِ َٞاّ هعبُٜب ٓب ثٗ 1000ٝ 500 ٖ٤لو.
ٗٝووأ ٗلٌ اُْ٢ء ك ٢اُوٍبُخ اُزٝ ٢عٜٜب اُوبئل ٓؾٔل ثٖ اُطبٛو اُؼجل ١اُ ٠اَُِطبٕ ،ؽ٤ش ًزت ٓب : ٢ِ٣
"ٝ ...ػِ ،ٚ٤كبُٔطِٞة ٖٓ ٓٞالٗب اُؼبُ ٢ثبهلل إٔ ٣غٞك ػِ٘٤ب ثبالٗزلبع ػِ ٠ػبكح هٞاك األهؽ"...٠
 اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ  ،ؽوف ههْ ٝ ،150ص٤وخ ثزبه٣ـ  19عٔبك ٟاُضبٗ٤خ ٓ 3 /1305بهً .1888ًٝزت اَُِطبٕ ٓٞال ١اُؾَٖ ،ؽٗ ٍٞلٌ أُٞٙٞعٓ ،قبٛجب اُجبّب َؽ ُّْ ثٖ اُغ٤الُٓ ٢ب ٝ ..." : ٢ِ٣أٓب هدٞاك األهؽدٓ( ٠دٖ ػج٤دل اُجقدبه ،)١كودل ٗجٜ٘دب
ػِ ٠اإلٍٜبّ ُ ْٜكٝ ٢ع ٙٞاُ٘لغ ٝػلّ اُـلِخ ػ٘."....ْٜ
 -اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٝ ،صبئن ى٣لاٗ٤خ ثبُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،غِل ٝ ،15ص٤وخ ههْ  288ثزبه٣ـ ّٞ 20اٍ ٓ 7 / 1310ب.1890 ٞ٣

وكييان بعضييهم ٌمييدد فتييرة مقامييه بتييراب القبٌليية مييا وسييعه ذلييك بهييدف االسييتفادة ،هييو وميين معييه ،ممييا
كييان مييأمورا بتقدٌمييه إلييٌهم قائييدها ميين غييذاء ،ومييال ،وعلييف كييل ٌييوم ،إلييى درجيية االسييتمرار علييى
هيييذه الحيييال عيييدة شيييهور ،قيييد تصيييل ،فيييً بعيييض األحٌيييان ،إليييى سييينة .وأحسييين دلٌيييل عليييى ذليييك أن
السييلطان نفسييه كييان ٌرتابييه الشييك ،ميين حييٌن آلخيير ،فييً جدٌيية وحييزم مبعوثٌييه إلييى جهييات مختلفيية
مييين اليييبالد ،وٌسيييتغرب مييين بقيييائهم هيييذه الميييدة كلهيييا وبيييدون فائيييدة ،فٌعهيييد إليييى أحيييد كبيييار ال مكيييٌش
والعسييييكر ،والييييذٌن كييييانوا ٌحظييييون بثقتييييه ،بتفقييييد أحييييوالهم والوقييييوف فييييً عييييٌن المكييييان علييييى واقييييع
األمييور ،كمييا ٌتضييح لنييا ذلييك ممييا ورد فييً كتيياب السييلطان مييوالي الحسيين إلييى أخٌييه وخلٌفتييه بفيياس،
األمٌر موالي إسماعٌل ،حٌث نقرأ ما ٌلً :
" ....فقييييد كنييييا كتبنييييا لييييك قبييييل ،بأنييييا أصييييدرنا أمرنييييا الشييييرٌف للخييييدٌم ولييييد أب محمييييد
الشييير مك ً) بتفقيييد أحيييوال قيييواد األراحيييً النيييازلٌن عليييى القبائيييل المقٌيييدٌن بطرتيييه الغيييرب،
العيييرائش ،الحٌاٌنييية ،بنيييً سيييادن ،ءاٌيييت عٌييياش ،ءاٌتيييوالل) ،وتبيييدٌلهم بغٌيييرهم كيييل شيييهر
حتيييى ٌجيييري األمييير عليييى مقتضييياه ،وال ٌبقيييى الخيييارج عليييٌهم ٌسيييتفٌد المئونييية مييينهم بيييال
نتٌجيية ،كميييا أصيييدرنا أمرنيييا للوصييٌف ابييين فرجيييً سيييعٌد ،باشييا فييياس الجدٌيييد) بيييذلك حرفيييا
حرفا.19"...
وعييييالوة علييييى مهميييية التسييييخٌر هييييذه ،فقييييواد الجييييٌش هييييم الييييذٌن كييييانوا ٌتولييييون مرافقيييية السييييفراء
األوربٌييييٌن ،عنييييد صييييدور اإلذن بتييييوجههم إلييييى حضييييرة السييييلطان ،فيييياس أو مكنيييياس ،أو مييييراكش،
حٌييييث ٌييييتم اسييييتقبالهم ميييين طييييرف العاهييييل .وغالبييييا مييييا كانييييت تتحييييرك فرقيييية ميييين هييييؤالء األعييييوان
العسييييكرٌٌن لإلتٌييييان بأحييييد المبعييييوثٌن األوربٌييييٌن ،وبميييين كييييان فييييً رفقتييييه إلييييى الحضييييرة ،إمييييا ميييين
طنجة ،أو من الجدٌدة أو الصوٌرة.
وهكيييذا ،ورد فيييً قائمييية صيييائر شيييهر ذي القعيييدة مييين سييينة  ،1279الموافيييق لشيييهري أبرٌيييل-مييياٌو
 ،1863عليييى ٌيييد أمٌنيييً مرسيييى الصيييوٌرة عبيييد السيييال م جسيييوس وعبيييد اليييرحمن بييين الحسييين النسيييب،
أن القائييد العبيياس أم مم ىق مشييد وميين كييان معييه ميين األصييحاب ،وعييددهم  70رجييال ،قييد تسييلموا مئونيية 15
ٌوميييا ،قبيييل رحيييٌلهم عييين هيييذه المدٌنييية ،لمرافقييية السيييفٌر اإلسيييبانً فرانسٌسيييكو ميييري إي كوليييوم
)(Francisco Merry y Colomوالوفييد المصيياحب لييه ،إلييى مدٌنيية مييراكش ،حٌييث تييتم مراسييٌم
استقباله من قبل السلطان سٌدي محمد بن عبد الرحمن.

 .18أٗظو ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ال اُؾٖو :
ٓل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ثبُوثبٓ ، ٛؾلظدخ ٓدواًِ ههدْ  ،2هٍدبُخ اَُدِطبٕ ٓدٞال ١ػجدل اُدوؽٖٔ ثدٖ ْٛدبّ اُد ٠األٓ٘دبء اثدوا ْ٤ٛثدٖ ػجدل ه اُجد،٢ِ٤ًٞ
ٝأؽٔل ثٖ اٌُج٤وٓٝ ،ؾٔل ثٖ ّووٝ ،ٕٝاُطبُت ٓؾٔل اُلُ٤و ،ٝكّ ٢ؤٕ رور٤دت أُئٗٝدخ ٝػِدق ثـدبٍ "أُقبىٗ٤دخ اُقَٔدخ كدٓ ْٜ٤ودلّ اُدٞاهك ٕٝػِدٌْ٤
ثبُوء."....ًٝ
 .19اُقياٗخ اُؾَ٘٤خً٘ ،بُ  ،157 .ٓ ،113اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ  23عٔبك ٟاأل٘٣ 4 /1308٠ُٝب٣و .1891

وجيييرت العيييادة كيييذلك بيييأن ٌتيييولى عناصييير ال مكيييٌش والعسيييكر إٌصيييال المسييياجٌن إليييى أمييياكن اعتقيييالهم،
أو نقيييل رؤوس المتميييردٌن المقطوعييية ،كميييا كيييان مييين اختصاصيييهم أٌضيييا التنقيييل إليييى جهيييات مختلفييية
ميين الييبالد للوقييوف فييً عييٌن المكييان علييى جمييع عسييكر القبائييل ،واإلتٌييان بييه إلييى حضييرة السييلطان،
أو نقل كمٌات من المال ،من مدٌنة إلى أخرى ،وبالخصوص بٌن مراكش وفاس.20
وكيييان عيييدد مييين هيييؤالء النييياس ٌسيييتخدمون فيييً أعميييال البنييياء ،التيييً كانيييت تيييتم مييين حيييٌن آلخييير ،فيييً
عيييدد مييين القصيييور السيييلطانٌة بمكنييياس ،وفييياس ،وميييراكش ،أو فيييً غٌرهيييا مييين البناٌيييات المخزنٌييية،
ناهٌيييك عييين أعميييال الصيييٌانة ،والتنظٌيييف والتطهٌييير ،كحميييل األتربييية واألحجيييار ميييثال ،مييين مكيييان إليييى
آخييير ،أو اإلسيييهام فيييً أعميييال كبيييرى كتحوٌيييل مجيييرى مٌييياه بعيييض السيييواقً والودٌيييان ،كميييا حيييدث
ذليييك ميييثال فيييً مدٌنييية فييياس سييينة  ،1884بيييل إن كبيييراء ال مكيييٌش والعسيييكر هيييم اليييذٌن كيييانوا ٌتوليييون
عملٌيية اإلشييراف المباشيير علييى مثييل هييذه األشييغال األخٌييرة ،وهييذا مييا ٌتبييٌن لنييا ممييا ورد فييً الوثٌقيية
اآلتٌة:
الح ىبشه يييييً ،وميييييوالي أحميييييد
" ....فيييييإن سيييييٌدنا أٌويييييده  ،وجو يييييه وصيييييٌفه القائيييييد البشيييييٌر م
هيييرد مييياء فييياس لمجارٌيييه األصيييلٌة ،وٌيييأمرك أٌيييده
الصيييوٌري ،ومحميييد بوهٌمييية اليييدلٌمً ،ل م
21
 ،أن نترتب لهم مئونتهم الٌومٌة مدة منقامهم ثمة. "...

  4انكشاف واقعه :لقيييد حاولنيييا ،فيييً الفقيييرات السيييابقة مييين دراسيييتنا هيييذه ،معالجييية جوانيييب وقضييياٌا ذات الصيييلة بمؤسسييية
الجيييٌش فيييً مغيييرب القيييرن التاسيييع عشييير ،وبالخصيييوص ميييا ارتيييبط منهيييا بتنظٌماتيييه وفرقيييه المختلفييية،
وبيييأنواع الخيييدمات والوظيييائف التيييً كانيييت تنييياط بعناصيييره ،ميييع التيييذكٌر ،قبيييل ذليييك ،بيييأهم سيييمات
الدولة المغربٌة ودوالٌبها فً الفترة الزمنٌة المذكورة.
وسيييواء تعليييق األمييير بالوسيييائل المادٌييية والتقنٌييية التيييً كيييان ٌسيييخرها الجنيييود فيييً أداء مهيييامهم وإنجييياز
أعميييالهم ،أو نظرنيييا إليييى ال ميييؤهالت العسيييكرٌة والثقافٌييية لهيييؤالء الجنيييود أنفسيييهم ،فإننــيييـا نيييدرك بيييدون
أدنى تعب أو عناء ،أننا أمام جٌش بلد تقلٌدي ذي بنٌات اقتصادٌة ،واجتماعٌة ،وثقافٌة عتٌقة.
 .20اُقياٗخ اُؾَد٘٤خ ٓ ،ؾلظدخ ؽَد٘٤خ ههدْ  ،183هٍدبُخ اَُدِطبٕ اُد ٠اُجبّدب اُؼوثدُٝ ٢دل أةَّ ٓؾٔدل اُْدوًَ ،٢كدّ ٢دؤٕ عٔدغ ٝاهٍدبٍ ػَدٌو هجِ٤دخ
اُجٜبُٕ ،َ٤ؾجخ رغو٣لح أُقبىٗ٤خ اُٞاكل ٖ٣ػِٝ ،ٚ٤ػلك هعبُٜب ّ 52قٖب .اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ  28هث٤غ اُضبٗ / 1306 ٢كبرؼ ٘٣ب٣و .1889
اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ ٍ٤لُٓ ١ؾٔل ههْ  ،35هٍبُخ اُؾبعت ٓ ٠ٍٞثٖ أؽٔبك اُ ٠اُقِ٤لخ ٓٞال ١اُؾَدٖ ثزدبه٣ـ  19هث٤دغ األ19 / 1287 ٍٝ
.1870 ٞ٤ٗٞ٣
 .21اثٖ ى٣لإ ػجل اُوؽٖٔ  " :ارؾبف أػالّ اُ٘بً ثِ َغ َٔبٍ أفجبه ؽبٙوح ٌٓ٘بً "أُطجؼخ اُ٤٘ٛٞخ ،اُوثب 5 ،ٛأعياء ،1933-1929 ،ط ،2هٍبُخ
اُٞى٣و اُٖله ٓؾٔل ثٖ اُؼوث ٢اُغبٓؼ ،٢أُلػ ٞاٌُج٤و ،اُ ٠ثبّب كبً ػجل ه ثٖ أؽٔبك ،ثزبه٣ـ  27هث٤غ اُضبٗ٘٣ 26/1301 ٢ب٣و .1884

وهييذا ٌعنييً أن جٌشييا ميين هييذا القبٌييل ،ربمييا ٌكييون ذا فعالٌيية وفائييدة عنييدما ٌكييون خصييمه فييً مسييتواه
التقنيييً ،والميييادي ،والتنظٌميييً ،أو عنيييدما كيييان نٌيييؤمر رجاليييه بيييالزحف ضيييد األهيييالً ال نعيييزل ،وقميييع
تميييردات القبائيييل .وأميييا إذا اضيييطرته الظيييروف إليييى منازلييية جيييٌش حيييدٌث ،ميييدجج بالعتييياد الحربيييً
المتطييييور ،ومييييدرب علييييى فنييييون الحييييرب الحدٌثيييية ،ومييييؤطر بييييذوي الخبييييرة فييييً التخطييييٌط المحكييييم
للمعيييارك والعملٌيييات الحربٌييية ،وفيييً قٌيييادة الرجيييال فيييً مٌيييادٌن القتيييال ،فإنيييه لــيييـن ٌسيييتطٌع الصيييمود
فيييً وجهيييه ،وليييو لبضيييع سييياعات ،حيييدث ذليييك فعيييال فيييً وقعييية إٌسيييلً سييينة  ،1844وحيييرب تطيييوان
على ٌد اإلسبانٌٌن سنة .1860-1859
والحيييق أن الجيييٌش المغربيييً كمؤسسييية للدولييية عبييير العصيييور ،قيييد ظيييل عليييى حاليييه ،ليييم تطيييور قيييط
أسييييييس وصييييييٌن تنظٌمييييييه ،وال أسييييييالٌب تجنٌييييييد وتكييييييوٌن وتييييييدرٌب عناصييييييره ،وال طييييييرق قتييييييالهم
ومحييياربتهم للعيييدو ،اللهيييم ميييا كيييان قيييد تحقيييق مييين تطيييور وتحيييول فيييً هيييذه المٌيييادٌن ،وال سيييٌما فيييً
بعضييها كالسييالح النيياري ،والتاكتٌييك الحربييً علييى عهييد دوليية السييعدٌٌن ،أٌييام عزهييا وامتييداد نفوذهييا
فً النصف الثانً من القرن السادس عشر على الخصوص.22
وليييم ٌفيييت المالحظيييٌن األجانيييب طبعيييا ،وفيييً مقيييدمتهم ضيييباط البعثييية العسيييكرٌة الفرنسيييٌة بيييالمغرب،
أن الحظييييوا هييييذه الظيييياهرة ،وعلقييييوا علٌهييييا ،أحٌانييييا ،بكامييييل السييييخرٌة واالزدراء ،علييييى غييييرار مييييا
ننسييب ميين القييول ،فييً هييذا الصييدد ،إلييى قائييد الجييٌش الفرنسييً فييً وقعيية إٌسييلً ،المارشييال بٌجييو (Le

) ،Maréchal Bugeaudوحشود المغاربة تتراءى له من بعٌد :
"لٌس هذا جندا ،إنما هو غوغاء".23
هييييذا ،وقييييد ظييييل المغاربيييية ٌتوارثييييون ،جييييٌال بعييييد اآلخيييير ،تقالٌييييد ن
وخطييييط السييييلف الحربٌيييية ،دون أن
ٌطيييرأ علٌهيييا أدنيييى تغٌٌييير أو تحيييول ،ف نتتخيييذ بطيييوالت األجيييداد وآثيييارهم وأقيييوال العيييرب الميييأثورة،
ومييييذاهبهم وحكمهييييم فييييً هييييذا المجييييال وغٌييييره ،مييييثال أعلييييى ،ونموذجييييا أسييييمىٌ ،نبغييييً االقتييييداء بييييه
والسٌر على هدٌه.
يييرة فيييً الوثيييائق المخزنٌييية ،وكيييذلك فيييً كتابيييات
ونجيييد لهيييذه المرجعٌييية أصيييداء وآثيييار عدٌيييدة وم منعب م
المتفقهيييٌن مييين المغاربييية فيييً القيييرن التاسيييع عشييير .ومييين ذليييك ميييا نقيييرأه فيييً رسيييالة للسيييلطان ميييوالي
عبيييد العزٌيييز بييين الحسييين إليييى أخٌيييه وخلٌفتيييه بمدٌنييية ميييراكش األمٌييير ميييوالي العبييياس اليييذي ٌبيييدو أنيييه
22. Dziubinski, "L'Armée et la Flotte de Guerre à l'époque des Sultans Saadiens", Hespéris Tamuda, Vol XIII,
Fasc. unique, 1972, p. 76 et S.
 .23أُ٘ٓ ،٢ٗٞؾٔل ثٖ ػجل اُٜبكٓ ، ١ظبٛو ٣وظخ أُـوة اُؾل٣شٓ ،طجؼخ أُز ،ٍٜٞث٤وٝد 1985 ،ط ٓٝ 16 .ٓ ،1ب ثؼلٛب.
كدٛ ٢دنا اُغديء ٓددٖ ًزبثد٣ ٚودق أُئُددق ػ٘دل ثؼد٘ أٝعدد ٚاُٚدؼق ٝاُقِدَ كد ٢هطددبع اُغدٝ ِ٤ؿ٤دوٓ ٙددٖ أعٜديح اُلُٝدخ األفددوٝ ،ٟاُزدٍ ٢دبٔٛذ كدد٢
اٍزلؾبُٜب ٛئ٣خ أُـبهثخ ك ٢آٝ ،٢َِ٣ب أػوجٜب ٖٓ ٙـ٤ٍ ٛٞبٍ٤خٝ ،اهزٖبك٣خٝ ،ػَدٌو٣خ ػِد ٠أُـدوةٓ ،دٖ ٛدوف اُدل ٍٝاألٝهث٤دخ االٍدزؼٔبه٣خ
َٓزْٜلا ثٔب هبُٕ ٚبؽت "ًزبة االٍزوٖب "...كٛ ٢نا اُٖلكَٓٝ ،زؼوٙب ٓٞاهق ٝهكٝك اُلؼَ اُٖبكهح ػدٖ صِدخ ٓدٖ أُزلوٜدٝ ٖ٤اُ٘دبث ٖ٤ٜأُـبهثدخ،
ًبُٞى٣و األك٣ت ٝاُْبػو ٓؾٔل ثٖ اكه ٌ٣اُؼٔوا( ١ٝدٝ ،)1847 .اث٘ ٚاٌُبرت اكه ٌ٣ثٖ ٓؾٔل ثٖ اكه( ٌ٣دٝ ،)1878 .اثٖ ػديٝى أُواًْد،٢
ٓٝؾٔل ثٖ ػجل اُوبكه اٌُوكٝك( ١دٓ ٕ)1852 .غ مًو ٗٔبمط ٖٓ ّؼوٗٝ ْٛضو ْٛك ٢أُٞٙٞع.

كييان قييد خيياطر بنفسييه وبييأرواح ميين كييان فييً رفقتييه ميين الجن نييد والحييراك ،حٌييث توغييل علييى رأسييهم
فيييً عميييق أراضيييً قبٌلييية الرحامنييية المنتفضييية ضيييد المخيييزن وقتئيييذ ،دون التفكٌييير فيييً اتخييياذ ميييا كيييان
ٌلزم من االحتٌاطات لضمان خط الرجعة عند االقتضاء ،حٌث خاطبه قائال :
" ...ميييين المقييييرر الم منسييييلم باإلجميييياع أن الحييييرب خييييداع ،ومعنيييياه أنييييه كلمييييا وجييييد اإلنسييييان
انتهييياز فرصييية ،وتجرٌيييع العيييدو نغصييية مييين غٌييير كفييياح وال قعقعييية سيييالح إال وجييينح ليييذلك،
وسييييلك هاتٌييييك المسييييالك ،حتييييى ت كييييون السييييالمة مغنميييية والظفييييرة مكسييييبة ،ألن المحييييارب
المتيييييدبر العيييييارف المتبصييييير كالتييييياجر ،فإنيييييه إن ليييييم ٌبيييييع بيييييالربح ،فيييييال أقيييييل مييييين رأس
المال.24"...
ففيييً هيييذا السيييٌاق اليييذي انكشيييف فٌيييه الواقيييع المتيييدهور للجيييٌش المغربيييً ،حٌيييث احتجبيييت عنيييه فجيييأة
هاليييية المناعيييية والغلبيييية التييييً كانييييت تالحقييييه منييييذ معركيييية وادي المخييييازن سيييينة  ،1578اضييييطر
السيييلطان ميييوالي عبيييد اليييرحمن بييين هشيييام إليييى اتخييياذ مجموعييية مييين التيييدابٌر والترتٌبيييات فيييً مجيييال
تكيييوٌن عناصيييره ،وتحصيييٌن وتسيييلٌح عيييدد مييين المراسيييً والمواقيييع ،وتأسيييٌس نيييواة أوليييى مييين الجن نيييد
النظييييامً تتكييييون أغلبٌيييية عناصييييره ميييين الرب ميييياة والمييييد مفعٌٌن ،اقتييييداء بمييييا كييييان قييييد تهٌييييأ لاتييييراك
العثميييانٌٌن والمصيييرٌٌن مييين النجييياح فيييً هيييذا الصيييدد ،فيييً مطليييع القيييرن التاسيييع عشييير .وهيييذا ميييا
سنحاول التطرق إلٌه فً الجزء الثانً من دراستنا هذه.
ثانٌا  :محاوالت تحدٌث الجٌش ،الوسائل والنتائج
 - )0أي مثال ٌُقتدى به ،الشرق أم الغرب؟
لقييييد ون ضييييع المسييييؤولون المغاربيييية ،أو بيييياألحرى السييييلطان مييييوالي عبييييد الييييرحمن بيييين هشييييام ،أمييييام
امتحييييان عسييييٌر ،غييييداة وقعيييية إٌسييييلً سيييينة  ،1844لمييييا دقييييت سيييياعة إصييييالح الجييييٌش وشييييؤونه،
ن
وطرحيييت مسيييألة اختٌيييار الدولييية أو اليييدول األجنبٌييية التيييً ٌمكييين االعتمييياد علٌهيييا واالطمئنيييان إليييى
نصيييائحها ومسييياعدتها إلنجييياح خطييية اإلصيييالح هيييذه ،هيييل هيييً مييين بيييالد المشيييرق ،أم مييين اليييبالد
األوربٌةا
بٌيييد أن مشييياعر الرٌبييية والنفيييور ،وأحٌانيييا الكراهٌييية السيييائدة وقتئيييذ فيييً شيييرائح عدٌيييدة مييين المجتميييع
المغربييييً نحييييو األوربٌييييٌن وحكوميييياتهم ،كانييييت تمنييييع أي تقييييارب أو تفيييياهم مييييع هييييؤالء ميييين أجييييل
االسييتعانة بهييم فييً إنجيياح خطيية اإلصييالح هييذه ،علييى األقييل فييً مراحلهييا األولييى .وفييً مقابييل ذلييك،
كييييان للصييييالت الروحٌيييية والثقافٌيييية التييييً ظلييييت تييييربط المغييييرب بأقطييييار المشييييرق العربييييً والبيييياب
العيييالً أعميييق اآلثيييار فيييً نفيييوس ثلييية مييين المتفقهيييٌن والمتعلميييٌن المغاربييية ،غيييداة وقعييية إٌسيييلً عليييى
 .24اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ ٓٞال ١ػجل اُؼي٣ي ههْ  ،3/431اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ  12م ٝاُوؼلح .1895 ٞ٤ٗٞ٣ 6 /1312

الخصيييوص ،لالقتيييداء بتجربييية اإلخيييوان فيييً الملييية واليييدٌن ،وميييا حققيييوه مييين إنجيييازات إٌجابٌييية فيييً
قطاع الجٌش ،والتنظٌم اإلداري ،وغٌرهما من القطاعات الثقافٌة والصناعٌة.
وهكييييذا ،تييييم فييييً بييييدا ٌيييية األميييير ،تجنٌييييد عييييدد ميييين ذوي الخبييييرة والمعرفيييية بشييييؤون الحييييرب ميييين
الجزائييرٌٌن الييذٌن كييانوا قييد التجييأوا إلييى المغييرب علييى إثيير غييزو بالدهييم ميين قبييل القييوات الفرنسييٌة
سييينة  . 1830فكيييان مييينهم مختصيييون فيييً سيييالح المدفعٌييية ،وآخيييرون كانيييت لهيييم خبيييرة فيييً صييينع
األلغييييام ،والمتفجييييرات ،والمييييدافع والسييييرادٌب ،والتخطييييٌط للمعييييارك ،بحسييييب الطبٌعيييية الجغرافٌيييية
لمٌادٌن القتال ،وطرق اقتحام مواقع العدو واالستٌالء علٌها.25
علييى أنييه إذا كييان السييلطان مييوالي عبييد الييرحمن بيين هشييام قييد حيياول إدخييال بعييض التعييدٌالت علييى
التركٌبييييية التقلٌدٌييييية للجيييييٌش المغربيييييً ،وذليييييك بتأسيييييٌس نيييييواة أوليييييى لجيييييٌش "النظيييييام" مييييين جهييييية،
واالسيييتفادة مييين خبيييرة عيييدد مييين رجيييال الحيييرب الجزائيييرٌٌن عليييى الخصيييوص ،فيييإن ابنيييه وخلفــيييـه
سيييٌدي محميييد هيييو اليييذي ٌرجيييع ليييه الفضيييل فيييً اتخييياذ الترتٌبيييات والتيييدابٌر العملٌييية بهيييدف تحيييدٌث
بعيييض قطاعيييات الدولييية ،وفيييً مقيييدمتها ،بطبٌعييية الحيييال ،قطييياع الجيييٌش .هيييذا ،وقيييد تعمدنيييـا هنيييـا
اسيييتعمال ل فظييية "تحيييدٌث" عيييوض "إصيييالح" ،وذليييك ألسيييباب منهجٌييية وموضيييوعٌة فيييً نفيييس اآلن.
والحييق أن مصييطلح "اإلصييالح" ٌطييرح أكثيير ميين إشييكال ،سييٌما إذا أنرٌييد منييه الدالليية علييى مييا طييرأ
عليييى قطييياع الجيييٌش مييين مسيييتجدات ،خيييالل القيييرن التاسيييع عشييير .فالكلمييية ال تتيييرجم وال نتعبييير بكيييل
أمانييية ودقييية ،عميييا ا بتخيييذ مييي ن إجيييراءات وتيييدابٌر لتحسيييٌن وتطيييوٌر قيييدرة الجنيييود المغاربييية القتالٌييية ،أو
ظيييروف عٌشيييهم وعملهيييم .فكيييل ميييا فيييً األمييير أن المخيييزن اتخيييذ مجموعييية مييين الترتٌبيييات التقنٌييية
والعملٌييية ،فيييً الفتيييرة المتراوحييية ميييا بيييٌن  1844و  1894عليييى الخصيييوص ،مييين أجيييل أن ٌيييوفر ليييه
أداة فاعلييية لتعزٌيييز مركيييزه ،وبسييييط كلم تيييه ،وردع كيييل انتفاضييية تهييييدد سيييلطته وسيييلطة ممثلٌيييه فييييً
مختليييف جهيييات اليييبالد .وأميييا لفظييية إصيييالح ،فإنهيييا تختيييزل شيييحنة مييين المعيييانً واليييدالالت النفسيييٌة،
والثقافٌييييية ،واالجتماعٌييييية ،والسٌاسيييييٌة ،ال نظييييين أن هيييييذه المقيييييدمات والمتطلبيييييات ،أو عليييييى األقيييييل
اليييبعض منهيييا ،كيييان حاضيييرا فيييً أذهيييان النخبييية الحاك مييية والمثقفييية ،أو عليييى مسيييتوى بييياقً فئيييات
المجتمع المغربً األخرى.

 .25أٗظو ،ػٍِ ٠ج َ٤االٍزئ٘بً ال اُؾٖوٓ ،ب : ٢ِ٣
اُقياٗخ اُؾَ٘٤خٓ .ؾلظخ هؽٔبٗ٤خ ههْ /1/25ى  ،5هٍبُخ اَُِطبٕ ٓٞال ١ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ْٛدبّ اُد ٠ثبّدب رطدٞإ ،اُوبئدل ٓؾٔدل أّدؼبُ٣ ،دؤٓوٙ
كٜ٤ب ثبُْوٝع كٞها ك ٢رغ٘٤ل م ١ٝأُٜبهاد اُؼٌَو٣خ ٖٓ أ َٛاُغيائو اُٞاكل ٖ٣ػِٓ ٠ل٘٣خ رطٞإ كٕ ٢لٞف اُؼٌَوٝ ،اكٓبط ًَ عٔبػخ ٓد٘ ْٜكد٢
اُلوهخ أُ٘بٍجخ ٖٓ ثؾو٣خ ٛٝجغ٤خ (ٓلكؼٕٝ ،)ٖ٤٤بٗؼ" ٢اُجُ٘جخٝ ،اٌُٞهحٝ ،أُلاكغٝ ،أُٜبهًٝ ،"....اُٞص٤وخ ثزدبه٣ـ  3عٔدبك ٟاألُٝد19 / 1246 ٠
ٗٗٞجو .1831
اُقياٗددخ اُؾَدد٘٤خٓ .ؾلظددخ هؽٔبٗ٤ددخ ههددْ  /8/32ى ٝ ،5ص٤وددخ ثزددبه٣ـ ٓ 29ؾٔددوّ  ،1260أُٞاكددن ُ د ٣ 19جوا٣ددو  ،1844ؽ٤ددش رٚددٔ٘ذ أٝآددو
اَُِطبٕ اُ ٠ثٍِٜٞبّ ثٖ ػِ ٢أىٛد ٛٞثزدٞك٤و َٓدٌٖ ثٔل٘٣دخ ٘ٛغدخ إل٣دٞاء اُؼَدٌو ١أؽٔدل اُغي٣دوُّ ١
اُط ْج ِغد ،٢ػِدٗ ٠لودخ أُقديٕٝ ،اعوائدٓ ٚغدوٟ
ٛجغ٤خ اُؼٌَو ثبَُ٘جخ ُِوارت.

وأٌويييا ك كييييان األمييير ،فييييإن السييييلطان سيييٌدي محمييييد بيييين عبيييد الييييرحمن الييييذي عييياش تجييييربتٌن قاسييييٌتٌن
وميييؤلمتٌن ،أوالهميييا وقعييية إٌسيييلً التيييً كيييان حاضيييرا فٌهيييا عليييى رأس الجيييٌش المغربيييً ،وثانٌهميييا
وقييائع حييرب تطييوان التييً حضييرها ،نٌابيية عنييه ،صه يي ىنون ه األمٌيير مييوالي العبيياس ،أضييحى مٌ ىنفنيير وٌنب ن
نييذ
كيييل تقيييارب وتعييياون وثٌيييق ومسيييتمر ميييع اليييدول األوربٌييية التيييً أبانيييت عييين نواٌاهيييا التوسيييعٌة فيييً
اليييبالد ،وأظهيييرت أهيييداف سٌاسيييتها الحقٌقٌييية الرامٌييية إليييى إضيييعاف المغيييرب وحكومتيييه .وثمييية إقداميييه
إليييى إضيييعاف المغيييرب وحكومتيييه .ومييين ثمييية إقداميييه عليييى إحٌييياء وإنعييياش الصيييالت والعالقيييات ميييع
بالد الكهنانة والباب العالً.
وهكيييذا ،اسيييتقدم صيييناعا اختصاصيييٌٌن فيييً صيييناعة السيييكر لالشيييتغال فيييً المعميييل اليييذي بنييياه لهيييذه
الغاٌيية بمدٌنيية مييراكش ،ثييم أوفييد إلييى بييالد الكهنانيية ن
طالبييا لٌتييدربوا علييى تقنٌييات الطباعيية وفنونهييا ،بعييد
أن تيييم التعاقيييد ميييع ميييواطن مصيييري متخصيييص فيييً هيييذا المٌيييدان للقيييدوم إليييى المغيييرب واإلشيييراف
علييى تركٌييب أجييزاء المطبعيية المسييتوردة وتشييغٌلها بييالمغرب ،كمييا أوفييد أٌضييا صنييناعا لييتعلم طرٌقيية
خدمة وصنع البارود.26
مييين جهييية أخيييرىٌ ،نبغيييً التيييذكٌر هنيييا بيييأن صيييالت المغيييرب بدولييية األتيييراك العثميييانٌٌن ليييم تعيييرف
ي
يييو م
انطالقتهيييا الفعلٌييية إال عليييى عهيييد السيييلطان ميييوالي الحسييين ،حٌيييث تأكيييدت رغبييية الجيييانبٌن ،و مق ه
عزمهما على توطٌدها وتطوٌرها ،إٌمانا منهما بأن :
" مييييدار القييييوة المحمدٌيييية وصييييولتها علييييى سييييائر الملييييل الردٌئيييية ،إنمييييا هييييو اتحيييياد جمٌييييع
أفرادهييييا الموجييييود فييييً كييييرة األرض ،وتشييييابك األٌييييدي منهييييا بييييالقبض ،وال سييييٌما عنييييد
تعاضد المشركٌن وقوة أعداء الدٌن"....
حسيييبما عبييير عنيييه مفتيييً اليييدٌار التركٌييية ،الشيييٌخ حسييين خٌييير

 ،فيييً الرسيييالة التيييً وجههيييا إليييى

الحاجيييب موسيييى بييين أحمييياد والتيييً نكليييف بتسيييلٌمها إلٌيييه الفقٌيييه إبيييراهٌم السنوسيييً ،بمناسيييبة وفادتيييه
عليييى السيييلطان ميييوالي الحسييين ،مبعوثيييا مييين طيييرف السيييلطان العثميييانً عبيييد الحمٌيييد خيييان بييين عبيييد
المجٌد.27
 .26اُقياٗخ اُؾَ٘٤خً٘ ،بُ ٝ ،88 ٓ ،47ص٤وخ ثزبه٣ـ  4هث٤غ اُضبٗ ،1283 ٢أُٞاكن ُ  16ؿْذ  ،1866ؽ٤ش ٝهك كٜ٤ب ِٓقٔ هٍبُخ اَُدِطبٕ
اُ ٠اُقِ٤لخ ٓٞال ١اُؾَٖ٣ ،ؤٓو ٙكٜ٤ب "ثزؼ ٖ٤٤هعِ ٖٓ ٖ٤أٗغت ػِٔخ اُجبهٝك ثوٖل رٞعٜٜ٤ب ُٖٔوٓ ،غ ٓؼِْ صبُش ٖٓ كبً ُزؼِْ ْ
ريك٣ظ اُجبهٝك".
 أُ٘ٓ ،٢ٗٞؾٔل ثٖ ػجل اُٜبكٓ" : ١ظبٛو ٣وظخٓ ،"...وعغ ٍبثن  ،ط ٓٝ 61 .ٓ ،1ب ثؼلٛبٓٝ 257 ٓٝ ،ب ثؼلٛب.ٝاٗظو ًدنُي ٓدب ٝهك ٓدٖ ٝصدبئن كدٛ ٢دنا اُْدؤٕ ،كدٓ" ٢غِدخ اُٞصدبئن" ،أُطجؼدخ أٌُِ٤دخ ،اُوثدب ،1976 ٛط  ،2رؾدذ أههدبّ ،288ٝ ،283ٝ ،282 :
 ،290ٝ ،289ٝاثزلاء ٖٓ ٓ .418
 اُقياٗددخ اُٖددج٤ؾ٤خ ثَددال ٍَِ ،ددِخ  ،2ؽددوف .ةٓ ،ؾلظددخ ٝ ،6ص٤وددخ ههددْ  508ثزددبه٣ـ  5م ١اُؾغددخ  ،1283أُٞاكددن ُد  8أثو٣ددَ  ،1867ؽ٤ددشفبٛت اَُِطبٕ ٍ٤لٓ ١ؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ػَب ِٓ ََ ٍال اُوبئل ٓؾٔل ثٖ ٍؼ٤ل اَُال ،١ٝكٗ ٢لٌ أُٞٙٞع ،هبئال :
"ٝ ...هل ثِؾ أٍبػ َ٤ثبّب (فلٖٓ ١ٞ٣و) اٛزٔبٓ٘ب ثبألٓٞه اُغٜبك٣خ ،ؽ٤ش ٝعٜ٘ب ُ٣ ٖٓ ٚدزؼِْ ػٔدَ اُجدبهٝك ٝؿ٤دو ٙػِد ٠اٌُ٤ل٤دخ أُؼوٝكدخ ػ٘دل،ْٛ
كؤعبة ثؤٗ ٚاػز٘ ٠ثؤٓوِٛٝ ،ْٛت رٌِ٤ل ٚثٔب ٣زؼِن ثٜنا األٓوٝٝ ،ػل ثبُٞهٞف ك."...ٚ٤
ٓ -27ل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ثبُوثبٓ ، ٛؾلظخ أُـوة  -روً٤ب ،اُوٍبُخ ثزبه٣ـ ُؿوح هث٤غ األ / 1294 ٍٝأٝآٍ ٜبهً .1877
ٝاٗظو ًنُي ؽ ٍٞػالهبد أُـوة ثبُجبة اُؼبُ ،٢ػِ ٠ػٜل أُ ٠ُٞاُؾَٖ :
 -اثٖ ى٣لإ ،ػجل اُوؽٖٔ  :ارؾبف أػالّ اُ٘بً ،ً .ّ ،....ط ٓٝ 259 .ٓ ،2ب ثؼلٛب

وهيييذه اليييدعوة إليييى االتحييياد هيييً ولٌيييدة الظيييروف العصيييٌبة واألوضييياع المتردٌييية السيييائدة وقتئيييذ فيييً
معظيييم األقطيييار العربٌييية واإلسيييالمٌة ،إن ليييم تكييين فيييً جمٌعهيييا ،سٌاسيييٌا ،واجتماعٌيييا ،ومادٌيييا ،وتقنٌيييا
ميييين جهيييية ،وهييييً أٌضييييا ولٌييييدة حمليييية التوعٌيييية و التنييييوٌر ،وحفييييز الهمييييم والعييييزائم لنبييييذ الخمييييول،
ومحاربييية الفقييير والجهيييل ،والفكييير الغٌبيييً والسيييحري ،والتيييً كيييان قيييد دشييينها ثلــيييـة مــيييـن علمـيييـاء
ومثقفيييً العيييرب والمسيييلمٌن مييين أمثيييال جميييال اليييدٌن األفغيييانً اليييذي نيييادى بإقامييية جامعييية إسيييالمٌة،
والشيييٌخ محميييد عبيييده مييين جهييية ثانٌييية ،فيييً حيييٌن أضيييحى العيييالم الغربيييً المسيييٌحً ،القيييوي بمقوماتيييه
الفكرٌيييية والثقافٌيييية ،والمعتييييز بمكتسييييباته السٌاسييييٌة واالجتماعٌيييية ،وبمييييا تحقييييق لييييه ميييين تقييييدم مييييادي
وعلميييً هائيييل فيييً كافييية مٌيييادٌن المعرفيييةٌ ،هيييدد كٌيييان ومسيييتقبل دول بييياقً المعميييورة ،وفيييً مقيييدمتها
األقطار العربٌة واإلسالمٌة.28
ففيييً هيييذا السييييٌاق ن
طرحيييت م سيييألة تبييييادل التمثٌيييل الدبلوماسيييً بييييٌن الجيييانبٌن ،فيييً كييييل مييين تركٌييييا
والمغيييرب ،إال أن انشيييغال العثميييانٌٌن هبصيييد تحرشيييات روسيييٌا القٌصيييرٌة ضيييدهم ،بيييل دخيييولهم فيييً
مواجهييية حربٌييية معهيييا مييين جهييية ،ودسيييائس وميييؤامرات ،وضيييغوط اليييدول االسيييتعمارٌة األوربٌييية مييين
جهيييية أخييييرى ،قييييد أقبييييرت هييييذه المشييييارٌع والتوجهييييات فييييً مهييييدها .ذلييييك أن إن مكلتييييرا وفرنسييييا علييييى
الخصيييوص ،كانتيييا ترٌيييان فيييً كيييل تقيييارب وتواصيييل ،بيييٌن قطيييرٌن إسيييالمٌٌن أو أكثييير ،وليييو عليييى
مستوى التراسل وتبادل البعثات السفارٌة ،خطرا على مصالحهما ومكتسباتهما.29
فييإذن ،وعلييى ضييوء مييا سييبق ذكييره ،صييار كييل تعيياون أو تقييارب بعٌييد المنييال ،إذا لييم ٌكيين مسييتحٌال،
وبالتيييالً سيييرعان ميييا انتهيييى كيييل شيييًء ،وتيييم االسيييتغناء عييين الخبيييراء والضيييباط والعسيييكرٌٌن مييين
أصيييل عربيييً أو تركيييً ،إذ فيييً خرٌيييف سييينة  ،1876تمكنيييت فرنسيييا مييين إقنييياع السيييلطان ميييوالي
الحسييين بالموافقييية عليييى مبيييدأ اسيييتقبال بعثييية عسيييكرٌة فرنسيييٌةٌ ،سيييتقر أعضييياؤها بيييالبالد ،وٌتوليييون
تكوٌن وتدرٌب الجنود المغاربة على طرق ومناهج الحرب الحدٌثة.
وظييييل الجانييييب الفرنسييييً ،منييييذ هييييذا التييييارٌخٌ ،حاصيييير النائييييب السييييلطانً بطنجيييية ممحمييييد بر مكيييياش،
منطالبيييا إٌييياه بالعميييل عليييى إقنييياع السيييلطان ميييوالي الحسييين بالحسيييم فيييً الجوانيييب التنظٌمٌييية والمالٌييية
لكييييً ٌتسيييينى ألعضيييياء البعثيييية المرتقييييب م جٌييييئهم إلييييى المغييييرب الشييييروع ،فييييً أقييييرب اآلجييييال ،فييييً
مزاولييية عملهيييم ،إليييى أن أتٌحيييت فرصييية سيييانحة ،تمثليييت فيييً اسيييتقبال السيييلطان ميييوالي الحسييين السيييفٌر
 .28أُ٘ٓ ،٢ٗٞؾٔل ٓ" :ظبٛوٓ ،"...وعغ ٍبثن  ،ط ٓٝ 303 .ٓ ،2ب ثؼلٛب.
 .29اٗظوٓ ،ضالٓ ،ب ٝهك ك ٢هٍبُخ ٍل٤و كوَٗب ر (Tissot)َٞ٤ثبُوَط٘ط٤٘٤خ اُٝ ٠ى٣و فبهع٤خ ثالكٝ ٙهزئن ثبهصٍِٔ ٢دبٗذ ِ٤ٛدو (Barthélémy -
) ،Saint- Hilaireكٛ ٢نا اُْؤٕ ،ؽ٤ش أصبه االٗزجب ٙاُ" ٠أُغٜٞكاد اُز ٢ثنُزٜب ،ك ٢اٗٝ٥خ األف٤دوح ،اُؾٌٓٞدخ اُزوً٤دخ ،ثٜدلف رؾو٤دن اَٗدغبّ أًجدو
ثٓ ٖ٤قزِق كوهبء اُؼبئِخ اإلٍالٓ٤خ اٌُجوٚٓ ،"...ٟد٤لب ثؤٗد٣ ٚزؼدٚٓ ٖ٤دبػلخ اُغٜدٞك ُِؾُِٞ٤دخ ك ٕٝه٤دبّ أ ١رودبهة أ ٝرؼدب ٕٝثد ٖ٤ثِدل ٖ٣اٍدالٓ ٖ٤٤أٝ
أًضو ،ك ٢اُغ٘بػ اُْوهُِ ٢ؼبُْ اإلٍالٓ ،٢أ ٝك ٢ؿوث.ٚ
- A.E.P, Documents Diplomatiques Français, 1er Série, (1871 - 1900), Vol III, Document n° 208, en date du 29
Septembre 1880.

الفرنسيييً الجدٌيييد بيييالمغرب أ ن مكسيييتان دى فرنيييوًٌ ) ، (Augustin De Vernouilletفيييً شيييهر أبرٌيييل مييين سييينة
 1877بمدٌنيييية فيييياس .وفييييً  25ميييين الشييييهر المييييذكور ،توصييييل الطرفييييان إلييييى عقييييد اتفيييياق نهييييائً
بٌنهميييا ،تضيييمن عليييى الخصيييوص التيييزام المخيييزن بتقيييدٌم مبلييين ميييالً قيييدره  60000فرنيييك ذهبيييً
سيينوٌا إلييى أفييراد البعثيية العسييكرٌة الفرنسييٌة ،فييً حييٌن التييزم الجانييب الفرنسييً هب موضييع رهيين إشييارة
المغيييرب طييياقم مييين األطييير العسيييكرٌٌن ٌتكيييون مييين ثالثييية ضيييباط فرنسيييٌٌن تيييابعٌن لجيييٌش االحيييتالل
بييالجزائر ،وخمسيية ضييباط صييف ،ميين بٌيينهم إثنييان مسييلمان ،عييالوة علييى طبٌييب عسييكري ميين رتبيية
مسيييياعد ميييياجور )ٌ ، (Aide-Majorلتييييزم جمييييٌعهم بتنفٌييييذ أواميييير المخييييزن وتوجٌهاتييييه فٌمييييا ٌتعلييييق
بتكوٌن وتدرٌب جنوده ،أٌن شاء مو مو ىق مت مما شاء.30
وهكيييذاٌ ،كيييون اليييذئب قيييد مهيييد الطرٌيييق للتسيييرب إليييى حظٌيييرة األنعيييام ،بعيييد أن تمكييين رفٌقيييه وقرٌنيييه
الثعليييب ،مميييثال فيييً المغيييامر اإلنجلٌيييزي هييياري مييياك ليييٌن ) (Harry Mac Leanمييين تحقٌيييق نفيييس
الهييدف ،فييً شييهر مييارس  ،1877حييٌن كلفييه المخييزن بمهييام تييدرٌب فرٌييق ميين منشيياة العسييكر علييى
الطرٌقة العسكرٌة الحدٌثة ،وهذا ما سنحاول معالجته فً الفقرة الموالٌة من دراستنا هذه.
 )7البعثات العسكرٌة األجنبٌة
 0 - 7البعثة العسكرٌة الفرنسٌة
ظهيييرت منيييذ ميييدة ،دراسيييات ومقييياالت لبييياحثٌن مغاربييية وأجانيييب ،حيييول البعثيييات العسيييكرٌة والتقنٌييية
األوربٌة والتً استقرت بالمغرب ،ابتداء من العقد السابع من القرن العشرٌن.
وإذا كانييييت بعييييض هييييذه الدراسييييات قييييد عنٌييييت بمجمييييوع هييييذه البعثييييات ،أي األنجلٌزٌيييية ،والفرنسييييٌة،
واإلٌطالٌييية ،واأللمانٌييية ،واإلسيييبانٌة ،فيييً سيييٌاق الحيييدٌث عييين مجهيييودات الدولييية المغربٌييية فيييً الفتيييرة
الزمنٌيييية موضييييوع دراسييييتنا هييييذه ،بهييييدف تحييييدٌث قطيييياع الجييييٌش وإصييييالح شييييؤونه ،فييييإن اهتمييييام
بعضيييها قيييد انصيييب  ،عليييى الخصيييوص ،عليييى البعثييية العسيييكرٌة الفرنسيييٌة وحيييدها ،كمقالييية الباحثييية
الفرنسيييٌة ما مكيييالً شيييابر )(MagaliChappert

تحيييت عنيييوان  :إركميييان وبيييداٌات البعثييية العسيييكرٌة

الفرنسٌة بالمغرب  1883-1877والتً صدرت منذ أربع وثالثٌن سنة خلت.31

30. A.G.V, 3h12, Rapp n° 102, intitulé : Historique de la Mission Militaire Française au Maroc, 1897, p.1 et Suiv.
-Raoult Roger-Pierre, Lettres d'un oncle. Contribution à l'Histoire du Maroc (1887-1906). Introduction et Notes de JL Miège, Rabat, La Porte, 1995.
31. Chappert Magali, « Jules Erckmann et les débuts de la mission militaire française au Maroc (1877-1883) »,
Revue d'Histoire Diplomatique, Jt -Déc. 1978.

والجييييدٌر بالمالحظيييية ،فييييً هييييذا الصييييدد ،أن فرنسييييا التييييً كانييييت نتتييييابع ببييييالن االهتمييييام األوضيييياع بييييالمغرب،
بسيييبب تواجيييدها بيييالقطر الجزائيييري المجييياور مييين جهييية ،ومخططاتهيييا التوسيييعٌة جنيييوبً الصيييحراء فيييً اتجييياه
العالم الزنجً من جهة أخرى ،قد تمكنت فً آخر المطاف من تحقٌق منرادها.
وحرصيييا مييين المخيييزن عليييى التقلٌيييل ميييا أمكييين مييين فضيييولٌة هيييؤالء األجانيييب ،وسيييعٌهم األكٌيييد إليييى
اسييييتعمال كافيييية الوسييييائل والحٌييييل لجنييييً األخبييييار والمعلومييييات ،واالطييييالع علييييى وسييييائل وأسييييالٌب
تسييٌٌر شييؤون الدوليية ،عييٌن لهييم السييلطان مدٌنيية وجييدة مكانييا السييتقرارهم وعملهييم ،بعٌييدا عيين مدٌنيية
طنجيية ميين جهيية ،وعيين الحواضيير الثالثيية فيياس ،ومكنيياس ،ومييراكش والتييً اعتيياد السييلطان التوقييف
بإحيييداها ،عنيييد انتهييياء التنقيييل فيييً مختليييف جهيييات اليييبالد مييين جهييية أخيييرى .إال أن هيييذا اإلبعييياد ليييم ٌيييدم
سييييوى سيييينتٌن ونصييييف تقرٌبييييا ،حٌييييث اضييييطر المخييييزن إلييييى قبييييول اسييييتقرار فرقيييية ميييين هييييؤالء
العسكرٌٌن بمدٌنة الرباط.
ومهمييا ٌكيين ميين أميير ،فهييا هييً اآلن فرنسييا قييد نجحييت فييً تحقٌييق ج يزء ميين مشييروعها االسييتعماري
بييييالمغرب ،نم ىقصه ييييٌة بييييذلك الخبييييراء والضييييباط العييييرب والمسييييلمٌن ميييين جهيييية ،ومنق هح مميييية م ىنخبرٌهييييا
ومنراقبٌهيييا فيييً األوسييياط المخزنٌييية ،بيييل فيييً الحاشيييٌة المقربييية مييين السيييلطان مييين جهييية أخيييرى .ولعيييل
مييا أنجييزه الطبٌيييب الجاسييوس والخطٌيير لٌنيييارس) ،(Dr Linarèsفيييً هييذا المجييال ،لخٌييير دلٌييل عليييى
ميييا ذهبنيييا إلٌيييه مييين القيييول ،إذ عيييرف كٌيييف ٌسيييتغل قنربيييه مييين السيييلطان وحاشيييٌته لتيييدوٌن األخبيييار
والمعلوميييييات ذات الصيييييلة بيييييأعوان المخيييييزن الكبيييييار ،وبأوضييييياع اليييييبالد السٌاسيييييٌة ،واالقتصيييييادٌة
واالجتماعٌة..

وخيييالل فتيييرة اسيييتقرار البعثييية بمدٌنييية وجيييدة ،اختيييار المخيييزن عناصييير مييين نمشييياة كيييٌش الشيييراردة
للتكييوٌن هناليييك عليييى ٌيييد ضيييباطها ،حٌيييث تعليييم هييؤالء المبيييادع األولٌييية للجندٌييية كيييالتعود عليييى التيييزام
الصييييمت أثنيييياء التييييدارٌب ،وتسييييوٌة الصييييفوف ،وقييييبض البندقٌيييية ،وأداء التحٌيييية ،والمشييييً بخطييييوات
موزونييييية ومنتظمييييية فيييييً االتجاهيييييات األربيييييع ،وطرٌقييييية الزحيييييف فيييييً مٌيييييدان القتيييييال ،فنيييييرادى أو
جماعييات ،مييع القٌييام بمنيياورات حربٌيية ،وفيين الرماٌيية الحدٌثيية ،مييع التصييوٌب نحييو هييدف معييٌن ٌييتم
تنصٌبه على بعد  100متر أو  200متر فقط ألن :
"حالييييية البنيييييادق السيييييٌئة ،ورداءة القرطيييييوس المسيييييتعمل" ،حسيييييب زعيييييم النقٌيييييب بييييياٌرن
) ، (Payerneأول رئيييييٌس للبعثييييية العسيييييكرٌة الفرنسيييييٌة بيييييالمغرب ،كانتيييييا تحيييييوالن دون
إصابة أهداف على بعد ٌتعدى المسافتٌن المذكورتٌن.32

32 A.G.V, 3h1, Rapp. n° 137, en date du 1er Oct. 1878, p.1 et Suiv.

بٌييد أنييه ،بعييد منضييً سيينوات علييى حلييول البعثيية المييذكورة بييالبالد ،لييم ٌنسييفر عمييل أعضييائها إال علييى
نتييائج هزٌليية فييً مجييال تكييوٌن وتييدرٌب الجنييد المغربييً ،فييً حييٌن ظييل المخييزن ٌنفييق علييٌهم أمييواال
طائلييية ومجحفييية بالنسيييبة إلمكاناتيييه وميييوارده المادٌييية ،وهيييو األمييير اليييذي نتبٌنيييه وبكيييل وضيييوح مييين
مصيييادرنا ،سيييواء تعليييق األمييير بأعيييداد الجنيييود المغاربييية اليييذٌن تيييم تكيييوٌنهم هنيييا وهنييياك فيييً الفتيييرة
الممتيييدة ميييا بيييٌن  1877و  ، 1912أو بعالقيييات البعثييية بيييالمخزن وممثلٌيييه ،فيييً بداٌييية عميييل المكيييونٌن
الفرنسيييٌٌن عليييى الخصيييوص ،ب مدٌنييية وجيييدة ،وفٌميييا بعيييد فيييً الميييدن األخيييرى ،كربييياط الفيييتح ،وفييياس،
ومكناس ،وطنجة ،ومراكش.33...
هيييذا وقيييد أعيييرب السيييلطان ميييوالي الحسييين ،فيييً عيييدة مناسيييبات ،عييين اسيييتٌائه وخٌبييية أمليييه فيييً عميييل
ومسيياعدة المتعيياونٌن الفرنسييٌٌن فييً تحييدٌث الجييٌش ،إلييى درجيية أدى بييه األميير إلييى المطالبيية بإنهيياء
مهمييتهم فييً المغييرب ،وذلييك سيينة  . 1883ونلمييس شييٌئا ميين هييذا ،ممييا ورد فييً رسييالة العاهييل إلييى
نائبه بطنجة ممحمد بر مكاش ،حٌث نقرأ ما ٌلً :
"وهييييؤالء الحرابيييية ،إنمييييا كييييانوا أتييييوا لهنييييا بقصييييد التعلييييٌم والرجييييوع لمحلهييييم ،بعييييد تعلييييم ميييين
عٌنيييوا لهيييم مييين العسيييكر ،ال بقصيييد المكيييث هنيييا .وحٌيييث حصيييل ال نميييراد مييينهم بيييتعلم المتعلميييٌن،
لييييم ٌبييييق فييييً مكييييثهم هنييييا إال الضييييرر الييييذي ذكييييرت ،وضييييرر آخيييير وهييييو طلييييب الصييييبنٌول
بواسييييطة السوٌسييييً عامييييل الربيييياط) ،وبرٌشيييية عبييييد الكييييرٌم ،أمييييٌن) ،و هرال ىنييييدي)(Rinaldi
ترجميييانهم حيييٌن كيييان بفييياس ،وباشيييدورهم حيييٌن كيييان هنيييا ،المسييياوات معهيييم بتوجٌيييه حيييرابتهم
لهنيييا ،وكيييذلك باشيييدور الطلٌيييان طليييب ذليييك ،حٌيييث كيييان هنيييا ،وأليييح فٌيييه ،والزلنيييا ننيييدافعهم عنيييه
إلى اآلن ،وحتى اآلن.34"...
وفيييً سييينة  ، 1888فقيييدت البعثييية وضيييعٌتها المتمٌيييزة بيييالمغرب ،عليييى إثييير اسيييتقرار بعثتيييٌن تقنٌتيييٌن
أخيييييرٌٌن بيييييه ،وٌتعليييييق األمييييير بالبعثييييية اإلٌطالٌييييية التيييييً شيييييرع رئٌسيييييها األول العقٌيييييد جٌورجٌيييييو
بر مكيييولً) ، (Col. Georgio Bregoliفيييً تشيييٌٌد معميييل لصييينع البنيييادق والقرطيييوس بمدٌنييية فييياس،
وبالمهنييييدس األلمييييانً روطنبييييور ) ، (Rottenburgوتولٌييييه تشييييٌٌد بييييرج ضييييخم علييييى شيييياط مدٌنيييية
 .33ؽ ٍٞرطٞه أػلاك اُغ٘ٞك اُنً ٖ٣بٕ ٣زْ رٌ ْٜ٘٣ٞك ٢أُلٕ أُنًٞهح أػال٣ ،ٙوعغ اُ: ٠
- A.G.V, 3h3, Rapp n° 3 du Cap.Erckmann, en date du 30 Avril 1880, et Rapp. n° 7 en date du 31 Août 1880.
ٖٓ إَٔ صٔبٗ ٖ٤ع٘ل٣ب هلٓٞا ٖٓ اُلاه اُجٚ٤بء ُِزٌ ٖ٣ٞثبُوثب٣ ُْ ،ٛجن ّٓ٘ 20 ٍٟٞ ْٜقٔٝ ،أٓب ا٥فو ،ٕٝكول رجقوٝا ،آدب ثَدجت أُدوٗ اُدن١
أُ َّْ ثجؼ ،ْٜٚأ ٝاُلواه ٖٓ اُقلٓخ ،أ ٝاإلػلبء ٜٓ٘ب.
- A.G.V, 3h14, Rapp. n° 3 du Cdt Fariau, Chef de la Mission Militaire Française au Maroc en date du 31 Mars
1904.
٤ْ٣و ٛنا اُٚبث ٜك ٢روو٣و ٙاُ ٠أٗ ٖٓ ٚإَٔ فَٔٔبئخ هآ٤ب ٖٓ ًَ ِ٤اُْواهكح ًبٗٞا ٣زبثؼ ٕٞرٌ ْٜ٘٣ٞثلبً ،ال ٞ٣اظدت ػِد ٠اُؾٚدٞه ٓدٍ٘ ْٜدٟٞ
ٝاؽل ٍٝجؼٗ ٖ٤لوا ٖٓٝ ،إَٔ صالس ٓبئخ ع٘ل٣ب ٖٓ ًَ ِ٤األٝكا٣خً ،بٕ ال ٣ؾٚو ؽٖٔ اُزٌٝ ٖ٣ٞاُزله٣ت ٍٍ ٟٞزخ ٝػْوٗ ٖ٣لوا ٓ٘!ْٜ
 ٝؽ ٍٞػلك أٌُ ٖٓ ٖ٤ٗٞاُغ٘ٞك أُـبهثخ كٍ ٢الػ أُلكؼ٤خ ٝؿ٤و ٖٓ ٙاُزقٖٖبد اُؼٌَو٣خٓٝ ،ب ًبٕ ٣ض٤و ٖٓ ٙرَبإٍٝ ،اٗلٛبُٝ ،اؽزغدبط ٓدٖٛوف اَُِطبٕ ٝأػٞاٗ ٚاٌُجبه ٣وعغ اُ:٠
- A.G.V, 3h3, Rapp du Cap. Martin, Mars- Avril 1877, p. 142 et Suiv
 .34اُقياٗخ اُٖج٤ؾ٤خ ثَال ٓ ،ؾلظخ ٍَِِ ،17خ  ، IIؽوف .ط  -كٝ ،ص٤وخ ههْ  2491ثزبه٣ـ هث٤غ اُضبٗ٣ 10 /1300 ٢جوا٣و .1883
"اُجبّلٝه" أُوٖٞك ٘ٛدب ٛد ٞالكَ٣الٍدؤٝهكًَب) (Ladislas Ordégaاُدنً ١دبٕ ٝهاء اهبُدخ اُ٘و٤دت اهًٔدبٕ)ٓ (Erckmanدٖ ٖٓ٘دت هئد ٌ٤اُجؼضدخ
اُؼٌَو٣خ اُلوَٗ٤خ ،ك٤ٕ ٢ق ٍ٘خ  ،1883ام ًبٕ ٣ؼ٤ت ػِ ٚ٤فٞٚػٝ ٚاٍؼبك ٚأَُدزٔو َُِدِطبٕ ػِد ٠اهٙدبء هؿجبردٝ ٚر٘ل٤دن أٝآدؤً ،ٙدب ًدبٕ ال
ٞ٣اكو ٚػِ ٠اهرلاء اُي ١أُـوثٝ ٢اُزْج ٚثبُٔـبهثخ ،ػ ٗٞاُجنُخ اُؼٌَو٣خ اُلوَٗ٤خ اُز ٢رُ٘بٍت هلهٝ ٙهرجز ،ٚاألٓو اُنً ١بٕ ٣و ٟكَّٓ ٚ٤دب ٝاٛبٗدخ
ٌُوآخ كوَٗب ٝعْٜ٤ب.
ًٝبٗذ ُٜنا اَُل٤و ٓٞاهق ػلائ٤خ ٙل أُـوة ٝؽٌبٓ ،ٚام ثٞاٍطزٗ ،ٚبٍ ّو٣ق ٝىإ ػجدل اَُدالّ ثدٖ اُؼوثد ٢اُدٞىاٗ ٢اُؾٔب٣دخ اُلوَٗد٤خ ،كدّ ٢دٜو
٘٣ب٣و .1884

الربيياط ،فييً انتظييار حلييول بعثيية عسييكرٌة إسييبانٌة بييالبالد ،فييً شييهر نييونبر ميين سيينة  ،1889تتكييون
من تقنٌٌن ،وطبٌب عسكري ،وضابطً صف.
عليييى أنيييه إذا كيييان المغيييرب قيييد اسيييتطاع التعاميييل ميييع رؤسييياء هيييذه البعثيييات العسيييكرٌة األجنبٌييية بقيييدر
مييين الحيييزم والثبيييات فيييً المواقيييف فيييً عهيييد السيييلطان ميييوالي الحسييين ،والسيييت سييينوات األوليييى مييين
عهيييد ابنيييه وخلفيييه ميييوالي عبيييد العزٌيييز  ،)1908-1894أي حتـيييـى وفــــيييـاة الوزٌيييـر الصيييدر أحميييد
بييين موسيييى أب أحمييياد) سييينة  ، 1900فيييإن ميييا تبقيييى مييين ميييدة حكيييم هيييذا العاهيييل ،وميييدة حكيييم خلفيييه
صيييينوه السييييلطان مييييوالي عبييييد الحفييييٌظ  ،)1912-1908قييييد فقييييد المخييييزن خاللهمييييا قدرتييييه علييييى
الييتحكم فييً تسييٌٌر وتييدبٌر شييؤون الييبالد ،ممييا فسييح المجييال واسييعا أمييام الفرنسييٌٌن علييى الخصييوص
لالستحواذ على الجٌش وشؤونه.35
وإليييى جانيييب البعثييية العسيييكرٌة الفرنسيييٌة ،كيييان ٌعميييل بعيييض الضيييباط األنجلٌزٌيييون فيييً مجيييال تكيييوٌن
الجنيييود المغاربييية فيييً فنيييون الحيييرب الحدٌثييية ،والسيييٌما سيييالح الرماٌييية والمدفعٌييية منهيييا ،وهيييو األمييير
الذي سنتعرض إلٌه فً الفقرة اآلتٌة.
 7-7المساعدة األنجلٌزٌة :
قيييد ٌت بيييادر إليييى اليييذهن تسييياؤل بسيييٌط ولكنيييه مهيييم ووجٌيييه فيييً نفيييس اآلن بالنسيييبة لموضيييوعنا ،وهيييو
لميياذا لييم تسييع برٌطانٌييا العظمييى إلييى إنشيياء بعثيية عسييكرٌة تابعيية لهييا رسييمٌا بييالمغرب ،علييى غييرار
ميييا تحقيييق لفرنسيييا ميييثال ،و نحييين نعليييم العالقيييات الوثٌقييية والمتمٌيييزة التيييً ظليييت تيييربط بيييٌن البليييدٌن،
عليييى امتيييدا د القيييرن التاسيييع عشييير بأكمليييها هيييل هيييذا ٌعنيييً أن ميييا كيييان ٌهمهيييا ،فيييً المقيييام األول،
وعمييل علييى تحقٌقييه بكييل مهييارة ودهيياء سييفٌرها المحنييك جووون هووً درامونوودهً (John
)Hay

Drummond

وود أهيييم سيييالطٌن الفتيييرة ،خيييالل
، Hayاليييذي عيييرف كٌيييف ٌكسيييب ثقييية ه

أربعييية عقيييود ونٌيييف ،ميييا بيييٌن  1845و ، 1886هيييو تحرٌييير تجيييارة المغيييرب مييين كيييل أنيييواع القٌيييود
واالحتكيييارات التيييً كانيييت تحيييول دون انفتييياح أسيييواق اليييبالد أميييام البضيييائع والمنتوجيييات األوربٌييية،
تصييييدٌرا وإٌييييرادا ،وكييييذلك اإلسييييهام فييييً حمييييالت إق نيييياع المخييييزن ،بالضييييغط علٌييييه ميييين أجييييل تبنييييً
برنيييامج تحيييدٌث عيييدد مييين قطاعيييات ومرافيييق الدولييية ،كييياإلدارة والجيييٌش ميييثال ،وأخٌيييرا اإلبقييياء عليييى
وضيييعٌة اليييبالد السٌاسيييٌة عليييى حالهيييا ،وعيييدم السيييماح ألي كيييان مييين اليييدول االسيييتعمارٌة األخيييرى
 .35أٗظوُِ ،لالُدخ ػِد ٠مُديٓ ،دب ٝهك كدً ٢زدبة اَُدِطبٕ ٓدٞال ١ػجدل اُؾلد٤ع اُدٝ ٠ى٣دو ٙكد ٢اُقبهع٤دخ ٓؾٔدل ثدٖ ػجدل اَُدالّ أُودو ،١ػِدٍ ٠دجَ٤
االٍزئ٘بً ال اُؾٖو ،ؽ٤ش ٗووأ ٓب : ٢ِ٣

" ...كـ٤و فبف ػ٘ي ٓب ٕبه آُ ٚ٤وًي اٌُ٘ٓٞلاهٓبٗغبٕ ٖٓ األ٤ٔٛخ كٓ ٢وبّ عُ٘ل٣ز٘ب اَُؼ٤لحٝ ،هثٔب ٣وغ ٓ٘د ٚاُزْدٞف اُدٙ ٠دْ أ٤ٔٛدخ أفدو ٟى٣دبكح
ػِٓ ٠ب ُمًوَٓ ٢ٛٝ ،ؤُخ ٓبُ٤خ اُغ٘ل اَُؼ٤لٝ .اما ٜٓل ُ ٚاَُجُ َ٤نُي ،إٔجؾذ عدَ أٓٞهٗدب هٛدٖ اّدبهرُٝ ،ٚدنُي ٣زؼد ٖ٤إٔ ر٘زجدُٜ ٚدنا اُودله ،ك ُزؼد َّل ُدٚ
ُػ َّلر."...ٚ
 -اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ ٓٞال ١ػجل اُوؽٔبٕٓ .ؾلظخ ههْ  ،5/408اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ ٓ َٜم ١اُؾغخ  /1328كً٘جو .1910

بالقٌيييام بعمييييل ٌننييييافً وٌعييييارض هييييذه الخطيييية ،و مٌ نمييييسب بسييييٌادة البييييـالد ،علـــييييـى األقييييل حتييييى سيييينة
ييو ودي ميييع فرنسيييا ،فيييً شيييهر أبرٌيييل مييين هيييذه السييينة ،نم منصيييبة
 ،1904حٌيييث أبرميييت معاهيييدة الوفيييق الي ه
نفسها الصدٌق الوفً ،والمستشار النصوح للحكومة المغربٌة.
وميييين ثميييية اقتصييييار واجتهيييياد الحكوميييية األنجلٌزٌيييية علييييى تشييييجٌع المنبييييادرة الشخصييييٌة ودعمهييييا،
واسيييتغاللها فيييً خدمييية مصيييالحها ،ميييا دام جوووون هوووً درامونووود هوووً قيييد نجيييح فيييً نسيييج شيييبكة مييين
العالقيييات الوطٌيييدة ،سيييواء فيييً اليييدوائر المخزنٌييية العلٌيييا ،أو فيييً مختليييف األوسييياط االجتماعٌييية ،فيييً
البادٌة كما فً الحاضرة ،وبالخصوص فً المناطق الشمالٌة للبالد.
وقيييد تيييأ متى ،فعيييال لضيييابط إنجلٌيييزي كيييان تابعيييا لحام ٌييية مدٌنييية جبيييل طيييارق االضيييطالع بهيييذه المهمييية
الدقٌقيية ،وٌتعلييق األميير "بالقائوود" هوواري موواك لووٌن الييذي كانييت قييد اضييطرته ظروفييه الشخصييٌة إلييى
الهيييروب مييين مقييير عمليييه واللجيييوء إليييى المغيييرب ،عارضيييا خدماتيييه عليييى المسيييؤولٌن المغاربييية ،وبميييا
أن حلوليييه بيييالبالد قيييد تيييزامن وانشيييغال السيييلطان ميييوالي الحسييين وقتئيييذ بمسيييألة تحيييدٌث جٌشيييه ،فيييإن
المخيييزن تعاقيييد معيييه بكٌفٌييية مباشيييرة ،أي بيييدون أن ٌيييتم ذليييك عليييى ٌيييد ال نم مفوضيييٌة البرٌطانٌييية بطنجييية،
حٌيييث كليييف بتيييدرٌب وحيييدات مييين رن مييياة العسيييكر المالزميييٌن للسيييلطان باسيييتمرار ،وذليييك اعتبيييارا مييين
شهر مارس .1877
فمنيييذ هيييذا التيييارٌخ ،وطٌلييية ثالثييية عقيييود تقرٌبيييا ،ظيييل "القائووود" مووواك لوووٌن ،اليييذي ليييم ٌتيييردد قيييط فيييً
ارتييداء الييزي العسيييكري المغربييً ،والتكٌيييف مييع التقالٌييد والعيييادات المغربٌييةٌ ،حظيييى بثقيية السيييلطانٌن
ميييوالي الحسييين وميييوالي عبيييد العزٌيييز ،سييياهرا عليييى تكيييوٌن فرقييية "الحرابييية" المغاربييية والتيييً كانيييت
تعتبيير ميين أحسيين فنييرق العسييكر وال مكييٌش سييالحا ،وانضييباطا ،وتكوٌنييا ،متولٌييا أٌضييا تزوٌييد المخييزن
بحاجٌاتييييه ميييين العتيييياد الحربييييً وغٌييييره ميييين المييييواد والمنتوجييييات األوربٌيييية ،مقييييدما شييييتى أنييييواع
الخدمات إلى السلطان وكبار أعوانه.36
ولكييين ،مييياذا عييين حصيييٌلة اسيييتعانة المغيييرب بخبيييراء ومكيييونٌن عسيييكرٌٌن أوربٌيييٌن لالنتقيييال بيييالجٌش
المغربيييً تيييدرٌجٌا مييين مؤسسييية تقلٌدٌييية وعتٌقييية ،إليييى قيييوة عسيييكرٌة منظمييية ،أو عليييى األقيييل العميييل
علييييى تأسييييٌس وتكييييوٌن نييييواة أولييييى علييييى هييييذا اليييينمط ،اسييييتوعب أفرادهييييا وتييييدربوا علييييى التقنٌييييات
 .36أُْوكٓ ،٢ؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٖٓطل" : ٠اُؾَِ اُج٤ٜخ ك ٢ربه٣ـ ِٓٞى اُلُٝخ اُؼِ٣ٞخ".
ٓقط ٛٞأٌُزجخ اُ٤٘ٛٞخ ٌُِِٔٔخ أُـوث٤خ ههْ ك .437 .ٓ ،46
رؾلس أُئُق ػٔب ٕبه ْ٣زـَ ث" ٚاٌُوٓ "َ٤ٗٝبى ُ ،ٖ٤ثؼل ر ٚ٤ُٞرله٣ت ٝؽلاد ٖٓ اُغ٘ل أُـوث ،٢كوبٍ :
"ٝ ....عؼَ ٣زؼب ٠ٛاُزغبهح ٓغ أًبثو أُقيٕ٣ ،غِت اَُِغًَٝ ،ب ١ٝاُؼٌَوٝ ،اَُالػٓٝ ،ب ٘٣بٍت ٓٔب ُ ٚكٗ ٚ٤لغ  َ٤ٓٝاُ٘ل ًٞاُ٤د ،ٚاُد ٠إٔ ردٞك٢
اُٞى٣و اَُ٤ل أؽٔل ثٖ ٓ ،٠ٍٞكٞعل ثٔٞرٍ ٚج٤ال اُ ٠اُزلفَ ٓغ أُ ٠ُٞػجل اُؼي٣ي."...
- A.G.V, 3h12, Rapp n° 188 du Cdt Burkhardt en date du 26 Sept 1901.
مًو اُٚبث ٜثؤٕ ٓدبى ُد" ٖ٤اُ َؾدوَّاة" ٝهك٤ود ٚاُطج٤دت ٗل٤دَ كدوكً ،(Dr Nevyl Verdon)ٕٝدبٕ أُقديٕ ٌِ٣لٜٔدب ثغِدت أُ٘زٞعدبد ٝأُدٞاك األٝهث٤دخٔٓ ،دب
ًبٕ ُ٣له ػِٜٔ٤ب أَهْ ثَب َػ ًبٗذ َٗجزٜب رَٖ اُٝ .%400 ٠هبٍ ػٖ اُطج٤ت كوك ٕٝأٚ٣ب أًٗ ٚبٕ ْ٣بهى ك ٢رله٣ت ٝؽلاح ٓدٖ هُٓدبح اُؼَدٌوٝ ،أٗدُ ٚود٢
ٖٓوػ ٚػِ ٠اصو ٍو ٖٓ ٚٛٞأػٍِ ٠طؼ ٓ٘يُٓ ٚئفوا ثٔل٘٣خ كبً.

الحربٌيييية الحدٌثيييية ،لٌتسيييينى لهييييم بييييدورهم تلقييييٌن وتعمييييٌم خبييييراتهم ومعييييارفهم فييييً مجييييال التنظييييٌم
والتيييدرٌب ،واسيييتعمال السيييالح النييياري الخفٌيييف والثقٌيييل ،مييين عليييوم وتقنٌيييات الحيييرب الحدٌثييية والتيييً
كان هؤالء المكونون األوربٌون ٌتقنونها ا
إننيييا ال نعتقيييد أن مخططيييات ومجهيييودات المخيييزن قيييد أتيييت أنكلهيييا ،وأسيييفرت عييين تحيييوالت وتغٌيييرات
تيييييذكر فيييييً قطييييياع الجيييييٌش ألسيييييباب داخلٌييييية ،خاصييييية ببنٌيييييات المغيييييرب االجتماعٌييييية ،والسٌاسيييييٌة،
والثقا فٌيييية ميييين جهيييية ،وانشييييغال هييييؤالء المكييييونٌن بييييأمور وقضيييياٌا بعٌييييدة كييييل البعييييد عيييين العمييييل
العسيييكري ،أو بإعطائهيييا األولٌييية عليييى األقيييل .فبقيييدر ميييا كيييان ٌهمهيييم ،قبيييل كيييل شيييًء ،التقييياط أخبيييار
ومعلومييييييات عيييييين الحن كييييييام والقبائييييييل ،والتعييييييرف علييييييى الييييييبالد وخٌراتهييييييا الطبٌعٌيييييية ،وإمكاناتهييييييا
االقتصيييادٌة ،وعيييادات و تقالٌيييد أهلهيييا ،وكلهيييا اهتماميييات بعٌيييدة كيييل البعيييد عييين األهيييداف واألغيييراض
التيييً كيييان المخيييزن ٌتيييوخى إنجازهيييا وتحقٌقهيييا لليييبالد عليييى ٌيييدهم ،بقيييدر ميييا نجيييدهم ال ٌنعٌيييرون أدنيييى
اهتمام إلى مسؤولٌة التكوٌن والتدرٌب التً قبلوا تحملها عند استقرارهم بالبالد.
وال أدم ل عليييى ذليييك ميييا نستشيييفه مييين الوثيييائق الوطنٌييية واألجنبٌييية عليييى السيييواء ،حيييول الييينقص الكبٌييير
الييذي ظيييل الجيييٌش المغربيييً ٌنعيييانً منيييه فيييً عيييدد مييين التخصصيييات كسيييالح المدفعٌييية ميييثال .ونالحيييظ
هييذه الظيياهرة حتييى بالنسييبة للمييدن التييً اشييتهر أبناؤهييا بييالتفوق والبراعيية فييً هييذا المٌييدان ،واتخييذت
مركييزاك لتكيييوٌن عناصييير مييين ال مكييٌش والعسيييكر عليييى ٌيييد أعضييياء ميين البعثييية الفرنسيييٌة ،كمدٌنييية ربييياط
الفيييتح ميييثال ،األمييير اليييذي دفيييع بعاملهيييا القائيييد محميييد السوٌسيييً بيييدق نييياقوس الخطييير ،وإثيييارة انتبييياه
السلطان المولى الحسن إلى أن :
ن
"خطييية الطبجٌييية قليييت معرفتهيييا فيييً هيييذا الثغييير المحيييروس بيييا الربييياط) ،وميييا بقيييً مييين
ٌ منعيييو نل علٌيييه فيييً عملهيييا إال المعلميييان اليييواردانعلى الحضيييرة المولوٌييية ،وءاخييير هنيييا اسيييمه
وضيي نع مفت قوتييه ،وغٌييرهم نم مت معلمييٌن فييً الطائفيية ،إنمييا
نيير سه يي بنه ،م
المكييً بيين مقصييابة ،الكنييه مكب م
تقيييدم لهيييم التعليييٌم ،وميييا حصيييلوا عليييى طائيييل ،وكيييادت هيييذه الخطييية تضيييمحل ،بيييل إن فقيييدنا
المكً المذكور مع فقد المعلمٌن المتوجهٌن عدمت الخطة بالكلٌة.37"...
وأشييار إلييى نفييس الخصيياص ،ثييالث سيينوات بعييد تييارٌخ صييدور رسييالة القائييد محمييد السوٌسييً هييذه،
القائيييد محميييد بييين سيييعٌد السيييالوي ،عاميييل مدٌنييية سيييال ،حٌيييث نقيييرأ ن فيييً رسيييالة جوابٌييية لييينفس العاهيييل
السالف الذكر ،ما ٌلً:
" ...وصيييل كتابيييك بأنيييه ليييم ٌبيييق هناليييك ممييين ٌنحسييين عليييم مت ن
ط ىب هجٌيييت إال عبيييد فنيييٌش،
طالبيييييا تعٌيييييٌن عشيييييرٌن وليييييداك لليييييتعلم علٌيييييه ،وٌكيييييون ليييييه ولهيييييم الراتيييييب الشيييييهري كميييييا
بالرباط.38"...
 .37اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ ؽَ٘٤خ ههْ  ،446اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ ّ 19ؼجبٕ  / 1305كبرؼ ٓب. 1888 ٞ٣
 .38اُقياٗخ اُٖج٤ؾ٤خ ثَال ٍَِِ ،خ ، IIؽوف ةٓ ،ؼ  ،529اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ  15عٔبك ٟاأل 17 / 1309 ٠ُٝكع٘جو .1891

 )3مجهودات الدولة
 0 - 3اإلرسالٌات الطالبٌة إلى الخارج
لقيييد بيييدأ التفكٌييير فيييً إٌفييياد ن
طيييالب وصنيييناع مغاربييية إليييى بعيييض األقطيييار المشيييرقٌة ،ثيييم األوربٌييية
للتكيييوٌن واسيييتكمال الخبيييرة فيييً تخصصيييات عسيييكرٌة وصيييناعٌة ،سييينوات عدٌيييدة قبيييل اسيييتقرار أفيييراد
البعثيييات العسيييكرٌة والتقنٌييية األوربٌييية بيييالمغرب للقٌيييام بتكيييوٌن وتيييدرٌب جنيييوده وعسييياكره ،وبعيييض
مهرة صناعه.
هييذا ،وقييد سييبق أن ألمحنييا إلييى أن السييلطانٌٌن ميييوالي عبييد الرحمييا ن بيين هشييام ،وسييٌدي منحمييد بييين
عبيييد الرحميييان ،وألسيييباب ودوافيييع سٌاسيييٌة ،وظرفٌييية ،وشخصيييٌة ،ظيييال ٌنفضيييالن االسيييتعانة بخبيييرات
وكفييياءات عسيييكرٌٌن وتقنٌيييٌن مييين تركٌيييا أو مصييير ،بهيييدف إنجييياز مشيييارٌع مختلفييية فيييً عيييدد مييين
القطاعييات ،وفييً مقييدمتها قطييياع الجييٌش ،وبالخصيييوص بعييد وقعيية إٌسيييلً سيينة  .1844عليييى أن
هييذا لييم ٌمنيييع هييذٌن العييياهلٌن ميين إرسيييال عييدد مييين الصييناع والطيييالب إلييى اليييدٌار األوربٌيية للتكيييوٌن
فييييً مدارسييييها ومؤسسيييياتها العسييييكرٌة والصييييناعٌة .وهييييذا مييييا نفهمييييه م ومييييا أورده صيييياحب "جووووواهر
رجمهٌيييه مييين مدٌنييية أسيييفً ،وٌيييدعى حٌيييدة
الكموووال فوووً توووراجم الرجوووال" ،فيييً سيييٌاق حدٌثيييه عييين أحيييد نم مت م
بن عبد بن المهدي ىگ مراو ،حٌث قال عنه :
"رابيييع أربعييية مييين أهيييل ءاسيييفً أرسيييلهم السيييلطان ميييوالي عبيييد الرحميييان بييين هشيييام ليييبالد
39
أوربا لتعلم الهندسة ونحوها"...
وذكر تقٌٌد بدون تارٌخٌ ،رجع إلى عهد السلطان موالي الحسن ،ما ٌلً :
"أسيييماء المعلميييون الجٌيييدون )هكيييذا) اليييذي ليييٌس فيييٌهم أحيييد فيييً خدمييية المخيييزن أعيييزه ،
وفيييٌهم مييين كيييان فيييً بييير النصيييارى فيييً حٌييياة جيييدنا سيييٌدنا المقيييدس ،فيييتعلم البنييياء ،وخليييط
40
الجٌر إلى غٌر ذلك"...
والمقصيييود هنيييا ،طبعيييا ،بيييـ "جيييد سيييٌدنا المقيييدس"  ،هيييو السيييلطان ميييوالي عبيييد الرحميييان بييين هشيييام.
ومييع اعييتالء ابنييه وخلفيييه سييٌدي محمييد عييرش اليييبالد سيينة  ،1859وبمييا أن الرجييل كيييان "متشييوقا
لعلييم الهندسيية ،والتنجييٌم ،والهٌئيية  ،"...حسييب قييول المشييرفً فييً "الحلييل البهٌيية  ،"...فإنييه لييم ٌكتييف

ٝاٗظو ًنُي األٓو اَُِطبٗ ٢اُ ٠اُوبئل اَُ ٢َ٣ٞأُدنًٞه ،ثزٞع٤د ٚأؽدل اُ ُٔ َؼِِّ ِٔدٍَ ٖ٤دجَّبٛخ أ ٝاٍدٔبػ َ٤اُدٓ ٠ل٘٣دخ اُدلاه اُجٚ٤دبء ،ثؼدل إٔ رُدٞكِّ ٢أُؼِدْ
ُّ
اُط ْج ِغ ٢اَُال ١ٝثٜبٝ ،ثوْ ُٛ ٢ج ِغَّ٤زُٜب ثال ٓؼِْ.
اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ ؽَ٘٤خ ههْ ٝ ،436ص٤وخ ثزبه٣ـ كبرؼ هٓٚبٕ ٓ 8/1311بهً .1894
 .39اٌُبٗٓ ،٢ٗٞؾٔل ثٖ أؽٔل اُؼجل" : ١عٞاٛوأٌُبٍ ك ٢رواعْ اُوعبٍ" أُطجؼخ اُؼوث٤خ ،اُلاهاُجٚ٤بءَٗ ،1937 ،قخ فبٕخ.13ٓ ،
 .40اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ٓ ،ؾلظخ ؽَ٘٤خ ههْ 113

قييييط بمتابعيييية مجهييييودات والييييده فييييً مجييييال تحييييدٌث الجييييٌش ،وتحسييييٌن أداء رجالييييه ،بييييل ضيييياعفها،
وعم ممها على مرافق أخرى من هٌاكل وأجهزة الدولة.
ووسع نطاقها ،م
م
فقييد جيياء ،مييثال ،فييً قائميية تضييمنت مييا أنفقييه أمنيياء دار عى ييدهٌل بفيياس ،برسييم صييائر شييهر شييوال مييا
ٌلً:
"صيييار عليييى الشييياونً اليييذي ٌيييتعلم بيييدار المطبعييية بمصييير ميييع البىون اردهٌييية اليييذٌن ٌتعلميييون
هنالك )صنع البارود طبعاك) .41"...
هٌحيييت لهيييم فرصييية
وبغيييض النظييير عييين مسيييألة األعيييداد الحقٌقٌييية للشيييبان وال ب
صيييناع المغاربييية اليييذٌن أنت م
الدراسييية والتكيييوٌن بالخيييارج ،عليييى عهيييد السيييلطان ميييوالي الحسييين وبالخصيييوص فيييً الفتيييرة ميييا بيييٌن
 1875و ،1888فمييياذا ٌيييا نتيييرى ،عييين المقييياٌٌس واالعتبيييارات التيييً كيييان ٌرتكيييز علٌهيييا المخيييزن فيييً
اختٌيياره لهييؤالء ب
الطييالبا وهييل كانييت هنيياك شييروط معٌنيية لكسييب ورقيية العضييوٌة فييً األفييواج التييً
كانيييت تتوجيييه إليييى أوربيييا ،كاالنتمييياء ،ميييثال ،إليييى فئييية النخبييية الحاكمييية ،أو المالكييية ،أو االنتسييياب إليييى
قبٌلييية مييين القبائيييل أو جهييية مييين الجهييياتا الحيييق أنيييه ال مم مجيييا مل البتييية لالعتبيييارات العائلٌييية والشخصيييٌة،
أو ال هف مئوٌييية ،أو الجهوٌييية والقبلٌييية فيييً اختٌيييار هـيييـؤالء الشبـيييـان،إذ المهيييم بالنسيييبة للسيييلطان ،هيييو أن
ٌكونوا صغٌري السن ،ومن "أهل الذكاء ،والفطنة ،والصحة ،والجسم .42"...
بٌيييد أن اسيييتنطاق الوثيييائق المخزنٌييية ذات الصيييلة بموضيييوع البعثيييات الطالبٌييية إليييى الخيييارج ،نٌ هتيييٌ نح لنيييا
فنرصة القٌام ببعض المالحظات ،نجملها فً النقط اآلتٌة :
 )1معظيييم رسيييائل السيييلطان ،أو الموجهييية إلٌيييه مييين طيييرف العنميييال واألمنييياء ،تهيييم نمييي ندنا وجهيييات دون
غٌرهييييا كربوووواط الفووووتح ،وسووووال ،وفوووواس ،وطنجووووة ،والصوووووٌرة ،والعوووورائش  ،...وال ذكيييير البتيييية أو
نادراك لمدن كوجدة ،وتطوان ،والدارالبٌضاء ،ومكناس ،ومراكش . ...
ٌ )2بييييدو أن قسييييطا ميييين اإللمييييام بمبييييادع القييييراءة والكتابيييية ،كييييان ٌؤهييييل صيييياحبه أكثيييير ميييين غٌييييره
لالنضمام إلى الفوج الذي وقع على أعضائه االختٌار للذهاب إلى الخارج.43

 .41اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ،م .ػٓ ،ؾلظخ ٍ٤لُٓ ١ؾٔل .ههْ ٞ٣ٝ، 4اكوْٜوّٞاٍ ّٜ، 1283وا٣جوا٣وٓٝبهً.1867
 .42اُقياٗخ اُٖج٤ؾ٤خ ثَال ٍَِِ ،خ ، IIؽوف ع لٓ ،ؾلظخ ٝ، 17ص٤وخ ههْ ٢ٛٝ، 2451ػجبهح ػٖ هٍبُخ اَُِطبٕ ٓٞال ١اُؾَٖ اُ ٠ػبَٓ ٍال،
اُوبئل ٓؾٔل ثَ٘ؼ٤ل اَُال ،١ٝثزبه٣ـ  23م ١اُوؼلح ٗٞٗ 29/1294جو.1877
ً .43زت اُجبؽش األٓو ٢ٌ٣هُُٔٝبٕ ) (Rollmanك٤ؤٛو ٝؽز ٚرؾذ ػ٘ٞإ:
"اُ٘ظبّ اُغل٣ل كٓ ٢غزٔغ اٍالٓٓ ٢ب هجَ االٍزؼٔبه :اإلٕالػ اُؼٌَو ١ثبُٔـوة )ٓ ،(1904-1844ب:٢ِ٣
" ً...بٕ ٣زْ افز٤به أػٚبء ٛن ٙاُجؼضبد اُطالث٤دخ أُزٞعٜدخ اُد ٠أٝهثدب ُِدزؼِْ ٝاُلهاٍدخ كدٓ ٢ؼبٛدلٛبٓ ،دٖ ًبكدخ أٗؾدبء اُدجالك ٝ.اهزدلاء ثَ٤بٍدخ ٝاُدل،ٙ

ٝؽز ٠ال ُ٣وٓ ٠ثبُزؾ٤ي ٝاُزؼٖت اُ ٠كئخ اعزٔبػ٤خ ٓؼ٘٤خ ،أ ٝرل٘ٓ َ٤ٚطوخ ػِ ٠أفو ،ٟأ ٝاصوبٍ ًبٛ َٛن ٙأ ٝرِي ث ِ َٔ ِّلً ِٙدَ ٓدوح ،ثؼدلك ٓدٖ أث٘بئٜدب
َُِلو اُ ٠أٝهثب أَُ٤ؾخ ،كبٕ ٓٞال ١اُؾَٖ ًبٕ ٣ؼبَٓ عٔ٤غ هػب٣ب ٙػِ ٠هلّ أَُبٝاح ،ال كوم ثٛ ٖ٤نا ٝماى ،أٛ ٝن ٙاُغٜخ ٝاألفو .ٟث٤دل أٗد ٚكد٢
ٗلٌ اْ َ ٣ ،ٕ٥جلُ ٝإٔ أ٤ٔٛخ فبٕخ ًبٗذ ُرؼطُ ٠لهعخ اإلُٔبّ ثٔجبكة اُوواءح ٝاٌُزبثخ ،ام ًبٗذ ُر ٌَ ِِّٓ ٕٞو٤بٍب ٖٓ ٓوب ٌ٤٣افز٤به ٞٛٝ ،ْٛاألٓو اُن ١هدل
َ٣بػلٝ ،ال ّي ،ػِ ٠اٍزْلبف إٔ ُْٜٞاالعزٔبػ٤خ." ...

وكميييا كيييان منتظيييرا ،فيييإن إن مكلتيييرا قيييد ناليييت حصييية األسيييد مييين مجموعييية المتعلميييٌن المغاربييية باليييدٌار
األوربٌيييية ،سييييواء تعلييييق األميييير بالتخصصييييات العسييييكر ٌة ،أو بصييييناعات حربٌيييية مرتبطيييية بهييييا ،أو
بدراسيييات هندسيييٌة وتقنٌييية أخيييرى ،وهيييذا راجيييع طبعيييا إليييى نفيييوذ سيييفٌرها جووووهً درامونووودهً فيييً
األوسيييياط المخزنٌيييية ،ودور المستشييييار الييييذي كييييان ٌضييييطلع بييييه فييييً هـييييـذا المجــييييـال

وغٌييييره ميييين

المجييياالت األخيييرى بالنسيييبة للحكومييية المغربٌييية مييين جهييية ،وقيييرب مدٌنييية جبيييل طيييارق مييين مدٌنييية
طنجييية التيييً كيييان ٌتلقيييى بهيييا الموفيييدون إليييى الخيييارج دروسيييا فيييً تعليييم اإلنجلٌزٌييية ،أو اإلٌطالٌييية ،أو
الفرنسيييٌة ،أو اإلسيييبانٌة مييين جهييية أخيييرى ،مميييا كيييان ٌخفيييف مييين وطيييأة الشيييعور بييياالغتراب واالبتعييياد
عن األهالً واألحباب.
وأميييا فرنسيييا ،وهيييً الدولييية االسيييتعمارٌة التيييً كيييان ٌهمهيييا تطيييور األوضييياع بيييالمغرب ،وتعميييل جاهيييدة
عليييى ترسيييٌخ وتقوٌييية نفوذهيييا فٌيييه ،فقيييد اسى ييي نت ىب هعدمت ،أول األمييير ،عييين إشيييراكها فيييً اسيييقبال المبعيييوثٌن
المغاربييييية إليييييى أوربيييييا ،وذليييييك لسيييييببٌن رئٌسيييييٌن؛ أولهميييييا مٌ ىك نمييييينن فيييييً معيييييدمم نر نكيييييون وثقييييية المخيييييزن
بالمسييييؤولٌن الفرنسييييٌٌن ،وبالخصييييوص العسييييكرٌٌن ميييينهم ،وخوفييييه ميييين أن ٌنعا ممييييل المغاربيييية منعامليييية
سيييٌئة فيييً مييييدارس ومعاهيييد التكييييوٌن الفرنسيييٌة ،وثانٌهمييييا غيييالء المعٌشيييية والخيييدمات فييييً هيييذا البلييييد،
منقار منة مع ما كان علٌه األمر فً أقطار أوربٌة أنخرى كألمانٌا مثال.
وقييييد حيييياول أن ٌتييييدارك هييييذا الموقييييف نكييييل ميييين إركمووووان)رئييييٌس البعثيييية مييييا بييييٌن  1879و،)1883
ولوفووالوا ) Le Valloisرئٌسييها مييا بييٌن  ،)1885-1883وعمييال علييى التلمييٌح باسييتمرار ،أمييام
منحاورٌهمييا ميين كبييار أعييوان المخييزن ،إن لييم ٌكيين أمييام السييلطان مييوالي الحسيين نفسييه ،إلييى مييا قييد
ٌجنٌيييه المغيييرب مييين فوائيييد نكبيييرى ،إذا ميييا أقيييدم عليييى إٌفييياد بعثييية مييين الطيييالب المغاربييية إليييى فرنسيييا
للتكييييوٌن فييييً تخصصييييات عسييييكرٌة معٌنيييية .وهكييييذا ،حيييياول الرائييييد لوفووووالوا المييييذكور إقنيييياع وزٌيييير
الحييييرب ببييييارٌز بالموافقيييية علييييى مبييييدإ اسييييتقبال فييييوج ميييين المتعلمييييٌن المغاربيييية بإحييييدى المييييدارس
العسييييكرٌة الفرنسييييٌة ،سه ييييٌما وأنييييه عييييرض هييييذه الفكييييرة علييييى المسييييؤولٌن المغاربيييية ،و مت مبييييٌن لييييه
استحسييييانهم لهيييي ا .ثييييم اقتييييرح علييييى وزٌييييره إصييييدار أوامييييره إلييييى المسييييؤولٌن عيييين مدرسيييية الهندسيييية
العسيييكرٌة بمونبوووولًٌ) ) Montpellierالسيييتقبال عشيييرٌن إليييى خمسييية وعشيييرٌن شييياباٌ ،قضيييون بهيييا
سييتة شييهور علييى أكثيير تقييدٌر ،علمييا بييأن اإلنفيياق علييى سييفرهم ،وغييذائهم ،ولباسييهم ،كمييا هييو الشييأن
بالنسييييبة للبعثييييات الطالبٌيييية إلييييى أقطييييار أخييييرى ،تتكفييييل بييييه الحكوميييية المغربٌيييية ،فييييً حييييٌن تتييييولى

- Rollman Wilfrid–John, «The New Order» in a Pre-Colonial Society, Military Reform in Morocco 1844 - 1990,
Ph. University of Michigan, 1983, p. 721 et suiv.

السيييييلطات الفرنسيييييٌة إسيييييكانهم ،واإلشيييييراف عليييييى تكيييييوٌنهم فيييييً فيييييروع وتخصصيييييات الهندسييييية
ب السييبق الييذي نالتييه إنكلتييرا فييً هييذا المجييال منييذ سيينوات ،األميير
صيي ه
العسييكرٌة ،مييذكرا بالمناسييبة هب مق م
الييذي أكسييبها مكانيية متمٌييزة فييً السيياحة المغربٌيية ،ومنختتمييا كتابييه بقولييه إن "مننش نننلك أننن

ك

ُيساهم في نشر نفوأ فرنسا في انمغرب.44"...
واسيييتجابت ،طبعيييا ،الحكومييية الفرنسيييٌة إليييى رغبييية سيييلطان المغيييرب ،حٌيييث وافقيييت عليييى اسيييتقبال
فيييوج مييين المتعلميييٌن للتكيييوٌن فيييً تخصيييص الهندسييية العسكرٌــيييـة بمدٌنييية مونبولٌـوووـً .هيييذا ،وقيييد
التحقييييوا بهيييي ذه المدٌنيييية فعييييال فييييً بداٌيييية صييييٌف سيييينة  ،1885وبمعٌييييتهم العلووووج محموووود الممنووووون،

وهــييييـو بنرتغالــييييـً األصييييل ،واسمــييييـه قبييييل اعتنييييـاقه اإلسييييالم دون مٌ َكـووووـل دي كاستــووووـرو

Don

) ،)Miguel de Castroبصفته نترجمانا ك ورئٌسا للوفد.
وأمييا ألمانٌييا التييً لييم تهييتم بييالمغرب وشييؤونه إال فييً العقييود األخٌييرة ميين القييرن التاسييع عشيير ،فإنهييا
اكتفيييييت باسيييييتقبال شيييييبان مغاربــيييييـة فيييييً برلٌــيييييـن ،وكلوستهـيييييـال) ،)Klausthalوإٌسييييين))Essen
لتكييوٌنهم فيييً سيييالح المدفعٌيية وتيييدرٌبهم عليييى اسييتعمال ميييدافع كيييروب ) )Canons Kruppالضيييخمة
التيييً كيييان المغيييرب قيييد اشيييتراها لتسيييلٌح البيييرج الكبٌييير اليييذي كيييان قيييد شيييرع فيييً تشيييٌٌده المهنيييدس
األلمييييانً روطنبييييور السييييابق الييييذكر ،فييييـً ٌونٌـييييـو  1888بساحـييييـل مدٌنيييية الربيييياط ،قييييرب قصييييبة
األوداٌة ،ولم مٌ متأت منصى بنها فٌه ،ألسباب تقنٌة ،وسٌاسٌة ،ومالٌة إال فً غضون سنة .451898
وكييييان السييييلطان مييييوالي الحسيييين ٌعهييييد لعييييدد ميييين التجييييار الكبييييار وأبنيييياء أعوانييييه المقييييربٌن بمهييييام
ومأمورٌيييات داخيييل اليييبالد وخارجهيييا ،نم مكلفيييا إٌييياهم بالتفييياوض والتعاقيييد ميييع الشيييركات والمؤسسيييات
األجنبٌييييية باسيييييم المخيييييزن طبعيييييا ،تفادٌيييييا لضيييييغوط ومالحظيييييات وتيييييدخالت رن ؤسييييياء المفوضيييييٌات
الدبلوماسيييٌة بطنجييية مييين جهييية ،ولضيييمان قيييدر مييين الحرٌييية والتصيييرف ميييع هيييذه األطيييراف مييين جهييية
أخيييرى .وهيييذا ميييا ٌنفسييير إشيييراك الحييياج منحميييد بر مكييياش ،نجيييل النائيييب السيييلطانً فيييً إنجييياز وتنفٌيييذ
خطيييط ومشيييارٌع المخيييزن الهادفييية إليييى تحيييدٌث قطييياع الجيييٌش ،سيييوا ةء تعليييق األمييير بالبعثيييات الطالبٌييية
إليييى الخيييارج ،أو باقتنييياء العتييياد الحربيييً واليييذخٌرة مييين األقطيييار األوربٌييية ،منكلفيييا عليييى الخصيييوص
بالعالقييات مييع ألمانٌييا التييً صييار أحييد المتحمسييٌن الكبييار للتعيياون معهييا فييً هييذا المجييال وغٌييرهمن
مجيييياالت التعيييياون .وٌبييييدو أن السييييلطان مييييوالي الحسيييين كييييان ٌستشييييٌره فييييً عييييدد ميييين القضيييياٌا
والنيييوازل ،كميييا نلميييس ذليييك مميييا ورد فيييً وثٌقييية بتيييارٌخ  14جميييادى األوليييى  ،1302الموافيييق لفييياتح
44. A. G. V, 3h4, Lettre du Cdt LeVallois au Ministre de la Guerre à Paris, en date du 20 Août 18 84.
 .45ؽٛ ٍٞن ٙاُ٘وطخ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُغٞاٗت أُورجطخ ثَٔؤُخ رؾل٣ش اُغٝ ِ٤رٌ ٖ٣ٞأٛوُ٣ ،ٙوعغ اُ:٠
بُْبثٖٓ ،٢طل : ٠اُغ ِ٤أُـوث ٢ك ٢اُووٕ اُزبٍغ ػْو) (1912-1830أُطجؼخ ٝاُٞهاهخ اُ٤٘ٛٞخٓ ،واًِ ،2008 ،طٓٝ 327 ٓ ،2بثؼلٛب.

ميييارس  ، 1885حٌيييث طليييب منيييه العاهيييل إبيييداء رأٌيييه فيييً قائمييية التخصصيييات العسيييكرٌة والتقنٌييية
التييً أبليين رئييٌس البعثيية العسييكرٌة الفرنسييٌة بييالمغرب الرائييد لوفووالوا العاهييل باسييتعداد بييالده الكامييل
الستقبال فوج من الطالب المغاربة للتكوٌن فٌها بمدارس ومعاهد فرنسٌة.
ولم يئهن أ مبييان الحيياج منحمييد بر مك ياش اإلبيين عيين معرفيية واسييعة بقطيياع الصييناعات الحربٌيية فييً األقطييار
األوربٌيية ،وبنوعٌيية ومنسييتوى التعلييٌم العسييكري والهندسييً الييذي كييان نٌلمقيينن فييً مييدارس ومعاهييد كييل
واحييييد منهييييا ،كييييإنجلترا ،وإٌطالٌييييا ،وألمانٌييييا ،وإسييييبانٌا ،وفرنسييييا ،فإنييييه ،فييييً نفييييس اآلن ،لييييم ٌخييييف
مشيييياعره المناوئيييية لفرنسييييا ،نيييياكراك علٌهييييا خبييييرة ودراٌيييية ومهييييارة عسييييكرٌٌها مومتخصصييييٌها فييييً
الهندسة العسكرٌة والصناعات الحربٌة.
ونستشف شٌئا من هذا ،مثال ،فٌما جاء فً الفقرة اآلتٌة :
نعييياله ،أننيييا تأملنيييا فٌميييا أشيييار بيييه الميييذكور)لوفيييالوا) ،فليييم ٌظهييير
"  ...فيييٌعلم موالنيييا أدام
فٌييه سييوى الصييائر ميين غٌيير ك بٌيير نفييع ٌعييود منييه ،إذ نحيين فييً غنييى عيين جمٌييع ذلييك .أمييا
مت منج م
يرت ،مو مت محيددمت ،و مت مخيرزت ،و مت مسيرجت أي صينعة البيرادع ،فكلهيا موجيودة بأرضينا،
على وفق ما ٌنستعمل فٌها ،فً جمٌع ما ٌتوقف علٌه ."...
وفيً منقابيل هيذا ،فيإن هٌتبينمم وقفيا مؤٌيداك ومتعاطفيا ميع ألمانٌيا ،معربيا عين إعجابيه الكبٌير بعسيكرها
وأربا بصناعاتها الحربً ،ولهذا،
"فالكفٌيل بهيذه العليوم والصينائع وغٌرهيا هيو جينس األلميان معقلية الصيائر هنياك  .فٌنظير
فٌغٌير هيذا صنيحى مب متهما كتببيه باشيدور األلميان فٌشيأن العسياكرٌة  3اليذٌن
سيٌدنا أعيزه
توجهيوا لليتعلم فيً بيرلٌن ،وكيم ٌليزم فيً صيائرهم الشيهري مهميا هيو نحيو النصيف مين
صائر المتعلمٌن الذٌن هم بفرنسا نحو الستسنٌن." ...
وٌختم برگاش رسالت ههذه بإثارة انتباه السلطان موالي الحسن إلى أن جمٌع المغاربة الذٌن أنتٌحت لهيم
فرصة التعلم والتكوٌن بمعاهد ومدارس إٌطالٌيا ،وألمانٌيا ،وبلجٌكيا ،وإسيبانٌا ،قيد نيالوا نصيٌبا مهميا مين
المعرفة والخبرة والتأهٌل ،فٌحٌن لمٌحص ألقرانهم الذٌن سافروا إلى فرنسا على طائل فً هذا المجيال،
اللهم ما اكتسبوه من :
"معرفيية اللسييان التييً ٌصييلحوا بهييا نجعلهييم ترجمانييات لانيياس الييذٌن توجهييوا للييتعلم
بالبلجٌكٌة.46"..
ومهميا ٌكين مين أمير ،فمياذا تكيون لليبالد قيد جنتيه مين وراء إٌفياده المئيات مين أبنائهيا للتكيوٌن واليتعلم،
واسيتكمال الخبيرة فيً ميدارس عسيكرٌة ومؤسسيات تقنٌية أوربٌية ،فيً إنكلتيرا ،وإٌطالٌيا ،وبلجٌكيا،
 .46اُقياٗخ اُٖج٤ؾ٤خ ثَال ،ؽوف طٓ ،ؾلظخ ٝ ، 41ص٤وخ ههْ  ، 6054ثزبه٣ـ  14عٔبك ٟاُضبٗ٤خ ٓ 31/1302بهً1885.

وألمانٌيا ،وفرنسيا ،وإسيبانٌا ،وحتيى الوالٌيات المتحيدة األمرٌكٌية ،علميا بيأن ذليك كيان قيد تطليب
رصد مبالن مالٌة هامة ،طٌلة الثالثٌن سنة األخٌر ،تقرٌبا ،من القرن التاسع عشرا
فبالنسيبة لصياحب "إتحياف أعيالم النياس " ...ميثال ،فإنيه ٌيرى أن اليبالد ليم تسيتفد شيٌئا ٌنيذكر مين
خبيرات وكفياءات هيؤالء المتعلميٌن الشيباب ،بسيبب المعارضية الشيدٌدة التيً ون و هجهنيوا بهيا ،بمجيرد
عيودتهم إليى اليبالد ،مين قبيل بعيض أعيوان المخيزن الكبيار اليذٌن رأوا فيٌهم مننافسيٌن خطٌيرٌن،
فخافوا أن مٌ ىن مفلت وٌضٌع ماكان بٌدهم من سلطة ونفوذ ،إذ كتب ٌقول:

" ...ولميا زاوليوا دروسيهم وملئيوا بكيل نيافع حقيائبهم ،مٌممنيوا بالدهيم لٌبثيوا
وح مير مم اليبالد والعبياد ميا
منسيتق مبلهم ،فليم ٌعيدموا منعاكسيا وقيف فيً سيبٌلهم ،م
فوائيد معيارفهم بفيتح الميدارس وسيلوك هيذا السيبٌل ،كميا سيلكه أهيل الٌابيان
الييذي نرافييق وهييم فييً دروسييهم ،فكانييت أن تقييدم الٌابييان وتأخرنييا ،و
شؤون.47"...

فٌهيا مياٌنفع
ٌنرجيى مين
ليذلك العهيد
فييً مخلقييه

الم شيك أن حكيم ميؤرن مكنياس هيذا سيدٌد وٌنطيوي عليى قسيط كبٌير مين الحقٌقية ،إذ حاليت عوائيق
بنٌوٌية ،وثقافٌية ،وتنظٌمٌية ،وغٌرهيا دون تمكين المخيزن مين االسيتفادة مين ثميار هـيـذه اليـمنبادرة
القوٌميية فييً محييد ذاتهييا .فقييد عيياد هييؤالء المبعوثييون بتكييوٌن وتجربيية .ولييو أتٌحييت لهييم الفرصيية
لٌظهيروا كفياءاتهم حتيى ٌلحظهيم المخيزن ،لميون لهً بعضيهم عليى اإلٌياالت ولسياهموا فيً تحدٌيد قطياع
الجيٌش والنهيوض بشييؤونه .ثيم إنييه لمين المؤكيد كيذلك أن الميدربٌن العسيكرٌٌن األجانيب قيد نجحيوا
فً نسف عمل األطر المغربٌة المكونة بالخارج .

 2 - 3تأسٌس صناعة وطنٌة لصنع البنادق والذخٌرة
مين العٌيوب والنقيائض التيً ظيل ٌنعيانً منهيا الجيٌش المغربيً ،عليى امتيداد القيرن التاسيع عشير،
افتقياره إليى سيالح نياري حيدٌث ومتطيور ،عليى غيرار ميا كانيت تتيوفر علٌيه جٌيوش عيدد مين دول
أوربيا الغربٌية وقتئيذ ،مين عتياد حربيً متنيوع وفتياك ،كيان ٌنسياعد عليى إرهياب وإسيكات الخصيم،
واقتحام معسكره ومعاقله ،وتشتٌت صفوفه وجموعه.

فيإذن ،العجيب والحالية هيذه ،أن ٌنهيزم المغاربيية ،كلميا اضيطرتهم الظييروف ومالبسيات الوقيائع
واألحيداث ،إليى خيوض غه مميار معركية كبيرى ضيد جيٌش مين جٌيوش أوربيا الغازٌية ،دفاعيا عين
العقٌدة ،والشرف ،والكرامة ،وحوزة الوطن.

 .47اثٖ ى٣لإ ،ػجلاُوؽٔبٕ ":ارؾبفٓ ،" ...وعغ ٍبثن  ،ط. 465.ٓ، 2

ومين المعليوم ،كيذلك ،أن مجهيودات الدولية فيً مجيال تأسيٌس صيناعة حربٌية وطنٌية ،قيد ميرت
بمراحييل مختلفيية ،واصي م
يطبغت كييل واحييدة منهييا وتييأثرت بشخصييٌة ومٌييوالت وانشييغاالت العاهييل
48

الحاكم ،وما ٌكون قد تخلل فترة حكمه من أحداث ووقائع سٌاسٌة وعسكرٌة .

ووصيوال إليى هيذه الغاٌية ،فقيد بنيذلت منحياوالت أوليى عليى عهيد السيلطان ميوالي عبيد الرحميان بين
هشيام ،إذ اتخيذت مجموعية مين التيدابٌر والترتٌبيات للشيروع فيً صنينع البنيادق والبيارود فيً معاميل
بعييض المراسييً والمييدن الداخلٌيية كتطوووان ،والعوورائش ،ومكنوواس ، ...علييى أن الحاضييرتٌن
األولٌيٌن قيد ظلتيا نشيٌطتٌن فيً هيذا المجيال عليى عهيد العاهيل الميذكور ،كميا نتبيٌن ذليك مين المصيادر
والوثيائق التيً تقيدم لنيا ميادة متنوعية ووفٌيرة عين اهتميام المخيزن بصيناعة السيالح فيً الميدٌنتٌن
الميذكورتٌن ،عيالوة عليى مدٌنية طنجوة ،وعين جوانيب أخيرى مرتبطية بهيا ،وعميا كيان ٌصيدره
السيلطان مين أوامير وتوجٌهيات إليى القائود محمود أشوعاش ،باشيا تطووان ،فيً شيأن محيث وحميل
المع ىلميٌن" عليى مضياعفة جهيودهم للرفيع مين إنتياج البنيادق ،واليذي كيان ال ٌتعيدى أربيع عشيرة
" م
مكحلة فً الٌوم ،كما نفهم ذلك من الفقرة اآلتٌة:

"...وهيا أمرنيا للسيعٌدي ٌنوافٌيك ،وجههليه عليى شيأن اإلقامية التيً بيبالد أنجيرة ،وامير
صيانعً العنيدة بتضيعٌف ماٌيدفعون بيأن ٌيدفعوا أربعية عشير ،وميا ٌدفعونيه مسيررى ه مفيوراك،
49
واتركه بالخزٌن "...
علييى أن هييذه الصييناعة كانييت تكتسييً طابعييا تقلٌييدٌا وطائفٌييا ،أي أن إنتيياج المكاحييل ،وإنتيياج البييارود
والخرطيييوش فٌميييا بعيييد فيييً كيييل مييين فووواس ،وموووراكش ،ومكنووواس ،كيييان ٌيييتم فيييً إطيييار تخصصيييات
معٌنة.
صيييي ناع المختصييييون فييييً صيييينع صييييفائح
وهكييييذا ،كييييان ٌشييييتغل جنبييييا إلييييى جنييييب "الزناٌدٌيييية" وهييييم ال ب
صييينع "القنييياة الخشيييبٌة التيييً نتركيييب فٌهيييا الجعبييية"،
"آلٌيييات القيييذف" ،و"السيييراٌرٌة" وٌختصيييون فيييً ن

 .48ؽ ٍٞاُٖ٘بػبد اُؾوث٤خ ثبُٔـوة ،ك ٢اُلزوح ٓٞٙٞع ٛنا اُجؾشًٝ ،نا ك ٢اُؼٖٞه هجِٜب٣ ،وعغ اُ:٠
بُقٞعخٓ ،ؾٔل ثٖ أؽٔل اُز : ٢َٗٞهٍبُخ كٛ ٢و٣وخ رؾل٣ش اُغ ِ٤أُـوثٓ،ّ. ّ. ٝ. ّ. ٢ـ ههْ ىٓٝ 5 ٓ، 2733بثؼلٛب.
أُْوكُٓ ،٢ؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٖٓطل" : ٠اُؾَِ اُج٤ٜخ 315 .ٓ ،ً .ّ ،"...
أُ٘ٓ ،٢ٗٞؾٔلٓ" ،ظبٛو ٣وظخ ٓ ،"...وعغ ٍبثن ،ط 92 .ٓ ،1
أُ٘ٓ ،٢ٗٞؾٔلٝ ،ههبد ػٖ ؽٚبهح أُوً٘ ،ٖ٤٤٘٣بُ أ .هٓ ،طجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح ،اُلاه اُجٚ٤بء1996 ،
أُٜ٘بٓ ،١ٝؾٔل ،اَُالػ اُ٘به ١ثٔـوة اَُؼل ،ٖ٤٣ك .ك .ع ،كبًٝ 22 .ٓ ،1988 ،ثؼلٛب.
ثواكح ،صو٣ب ،اُغ ِ٤أُـوثٝ ٢رطٞهٓ ، .. ٙوعغ ٍبثنٓٝ 297 .ٓ ،ب ثؼلٛب.
- Delhomme (cap.), Les Armes dans le Sous Occidental, Archives Berbère, Vol. 2, Fasc. 2, 1917; p. 123-129.
- Romain Rainero, « La Création de la Fabrique d'Armes de Fès, la Makina », in la Politique Marocaine de
l'Italie, Revue Maroc - Europe, Rabat, 1994, N° 7, p. 177-196.
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و"الجعاٌبٌيييية" وٌتولييييون صيييينع األنبييييوب الحدٌييييدي الييييذي ٌمييييا بالبييييارود ،وجمييييٌعهم ٌشييييتغلون فييييً
استقالل تام بعضهم عن بعض.50
يين فعيييال
وأ وٌيييا ك كيييان األمييير ،فيييإن عهيييداك جدٌيييدا فيييً تيييارٌخ مدٌنييية تطيييوان ،بيييل المغيييرب بأكمليييه ،قيييد ندشي م
عليييى إثييير هزٌمييية المغاربييية أميييام االسيييبانٌٌن سييينة  ،1860-1859وميييا أسيييفرت عنيييه مييين عواقيييب
وخٌمة على نشاط وحٌوٌة هذه المدٌنة الجرٌحة وأهلها على ن
الخصوص.
صيييينع العتيييياد الحربييييً وغٌييييره ميييين المجيييياالت
وهييييذا ٌعنييييً أن فتييييرة تمٌزهييييا وتفوقهييييا فييييً مجييييال ن
اإلنتاجٌيية قييد انتهييت وولييت ،حٌييث اضييطر سييلطان المغييرب وقتئييذ ،سييٌدي محمييد بيين عبييد الرحمييان،

أمييام تهدٌييدات وتحرشييات الييدول االسييتعمارٌة ،إلييى التوجييه إلييى الحواضيير الداخلٌيية ال نكبييرى كفوواس
ومكنييياس وموووراكش إلنشييياء مجموعييية مييين معاميييل الصيييناعة الحدٌثييية ،سيييواء فيييً قطييياع صييينع العتييياد
الحربيييً ،أو غٌيييره مييين القطاعيييات اإلنتاجٌييية األخيييرى ،دون أن ننسيييى المنافسييية القوٌييية التيييً صيييار
ٌواجههيييا اإلنتييياج اليييوطنً مييين العتييياد الحربيييً وغٌيييره مييين المنتوجيييات أميييام مثٌالتهيييا األوربٌييية ،إذ
أخييييذت مت نبييييورن العدٌييييد ميييين الصيييينائع واألنشييييطة الحرفٌيييية فييييً عييييدد ميييين القطاعييييات هنييييا وهنيييياك،
وبالخصوص فً مدٌنة تطوان.51
ثييييم إن لعييييدد ميييين المييييدن والمنيييياطق المغربٌيييية تقالٌييييد عرٌقيييية وراسييييخة فييييً مجييييال صييييناعة ال نعييييدة
والذخٌـيييـرة كفـوووـاس ،ومكنووواس ،وموووراكش ،وتطووووان ،والعووورائش ،وجبوووال الرٌـوووـف ،وتـوووـازة،
وسوووس  ...أمييا الحواضيير الثالثيية األولييى ،فانهييا ا بتخ م
هييذت عواصييم للييدول التييً تعاقبييت علييى الحكييم
بيييالمغرب ،وذليييك منيييذ نشيييأتها عليييى ٌيييد األدارسييية حتيييى سييينة  ،1912األمييير اليييذي أهلهيييا قبيييل غٌرهيييا
إلييى احتضييان هييذا النييوع ميين الصييناعة فٌمييا بعييد ،اعتبيياراك ميين ظهييور صييناعة البييارود بييالبالد ،أٌييا مم
دوليية بنييً مييرٌن ميين جهيية ،وانتشييار صييناعة السييالح النيياري بهييا ،أواسييط القييرن السييادس عشيير ميين
جهة ثانٌة.52
أميييا المنييياطق التيييً ذكرناهيييا هنيييا ،نظيييراك الشيييتهار قبائلهيييا بخيييدمتها لميييادة البيييارود عليييى الخصيييوص،
إمييييا بسييييبب االحتٌيييياج إلٌهييييا ميييين أجييييل الييييدفاع عيييين اليييينفس والعشييييٌرة والممتلكييييات ضه ييييد األعييييداء
والخصيييوم مييين القبائيييل المنجييياورة ،وإميييا لتسيييوٌقها والحصيييول عليييى منتوجيييات وميييواد أخيييرى ،فمنهيييا
50. Alexandre Joly, Tétouan, Archives Marocaines., Vol. 11, 1907, p. 161-197.
 .51هٝعُٞ ٢رٞهٗ" ،ٞكبً ٓ ،"...وعغ ٍبثن ،ط .54 ٓ ،1
 .52مًو اُجبؽدش اُجُٞدْ ٢ٗٞك ِىٞ٣ثَ َْْ٘د ٌِ ،٢كدٓ ٢وبُزد ٚؽد" ٍٞاُغدٝ ِ٤االٍدط ٍٞاُؾوثد ، "... ٢أٗد ٚاػزجدبها ٓدٖ ٍد٘خ ّ ،1549دوع كد ٢اٗزدبط اُجدبهٝك
ثٔل٘٣خ كبً ،صْ كٍ٘ ٢خ  1558ثٔل٘٣خ ٓواًِ.
ٝاٗظو ًنُي ،ؽٛ ٍٞن ٙاُٖ٘بػخ ٕ٘ٝبػخ األٍِؾخ اُ٘به٣خ ثبُٔـوة :
أُٜ٘بٓ ،١ٝؾٔل ،اَُالػ اُ٘به ١ثٔـوة اَُؼل .ٖ٤٣ك.ك.ع ،ى.أ.فٓٝ 145 .ٓ ،1988 ،ب ثؼلٛب.
اُؼَ٤ب ١ٝكبٔٛخ  ،عٞاٗت ٖٓ ػالهخ أُقيٕ ثبُؾوف  ،1822-1894ك.ك.ع ،ى.أ.ه ،1989 ،ط ٓٝ 57 .ٓ ،1ب ثؼلٛب.

اثنتييان كانتييا تقعييان فييً أطييراف الييبالد وتخومهييا ،فييً حييٌن كانييت الثالثيية وهييً تييازة ونواحٌهييا مت مت موغ ي نل
فيييً شيييواهق الجبيييال ،صيييعبة الم منيييال واالقتحيييام ،تنشيييط وتزدهــيييـر بهـــيييـا تجـيييـارة التهرٌيييب ،سه يييٌما
يييري أكثيييير ميييين قبٌليييية للييييدخول فييييً
وأن انفتيييياح الرٌييييف وسييييوس علييييى واجهتييييٌن بحييييرٌتٌن كييييان ٌ ىنغي ه
عالقييات تعامييل وتبييادل مييع األجانييب ،علم يا ك بييأن هييذه الجهييات كلهييا كانييت تتييوفر علييى المييواد األولٌيية
الضرورٌة لصنع البارود على الخصوص.53
وفٌميييا ٌتعليييق بظهيييور صيييناعة حربٌييية حدٌثييية بيييالمغرب ،وبمدٌنييية فييياس عليييى الخصيييوص ،فيييً القيييرن
التاسيييع عشييير ،فقيييد أحاطيييت بعيييدد مييين جوانبهيييا دراسيييات وبحيييوث جامعٌييية ،فضيييال عميييا ورد فيييً

شييييأنها ميييين بٌانييييات وتفاصييييٌل عنييييد نثليييي لة ميييين المييييؤرخٌن المغاربيييية القنييييدامى كصيييياحب "البسووووتان
الجوووووامع لكووووول نوووووون حسووووون"...محمد بووووون إبوووووراهٌم السوووووباعً ،أو م منؤلـيييييـف "إتحووووواف أعوووووالم
الناس"...عبووود الرحموووان ابووون زٌووودان ،مييين حٌيييث ظيييروف ومالبسيييات إنشييياء معميييل لصييينع العيييدة
واليييذخٌرة مييين هيييذا الحجيييم بالمدٌنييية الميييذكورة ،عليييى ٌيييد تقنٌيييٌن وعسيييكرٌٌن إٌطيييالٌٌن ،وفيييً مقيييدمتهم
اللٌوتنيييييان كولونٌيييييل جٌورجٌيييييو بر مكيييييولً Bergoli

 ،)Georgioمييييين ردٌيييييف الجيييييٌش اإلٌطيييييالً

ومخييييتص فييييً سييييالح الخٌاليييية ،فييييً الفتييييرة مييييا بييييٌن  1889و ،1893والمشييييتغلٌن فٌييييه أٌضييييا ميييين
المغاربييييية ،فيييييٌهم الشيييييبان والمعلميييييٌن المكيييييونٌن بيييييالبالد األوربٌييييية ،ومييييين بٌييييينهم المتخيييييرجٌن مييييين
األكادٌمٌييييييية الملكٌييييييية العسيييييييكرٌة بمدٌنييييييية طورٌنيييييييو  ،)Torinoميييييييا بيييييييٌن 1879و 1888عليييييييى
الخصوص.54
ومعليييوم أٌضيييا أن وقيييوع اختٌيييار الميييولى ا لحسييين عليييى إٌطالٌيييا إلنجييياز المشيييروع ليييم ٌكييين قيييط ولٌيييد
الصيييدفة ،أو ضيييغوط أجنبٌييية عليييى العاهيييل المغربيييً ،بيييل بعيييد تفكٌييير وإمعـــيييـان النظـيييـر فــيييـً
الموضيييوع ،إذ كيييان الغيييرض منيييه ،قبيييل كيييل شيييًء ،هيييو تحقٌيييق هيييدفٌن أساسيييٌٌن بالنسيييبة لليييبالد،
أولهميييا فيييً السيييعً إليييى تطيييور صيييناعة حربٌييية حدٌثييية ،وأميييا ثانٌهميييا فكيييان القصيييد منيييه اإلفيييالت مييين
قبضيييتً الفرنسيييٌٌن واإلنجلٌيييزٌٌن عليييى السيييواء ،األمييير اليييذي ٌنسيييجم ميييع سٌاسيييته وتعامليييه ميييع اليييدول
األوربٌة.

53. Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc. Edit. Alcon, Paris, 1932, p. 335.
ك ٢اُلووح ا٥ر٤خ٤ْ٣ ،و أُئُق اُن ١ال  ٌٖٔ٣ثؤٝ ١ع ٖٓ ٚاُٞع ٙٞارٜبٓ ٚثبالٗؾ٤بى اُ ٠أُـوة ٝؽٌبٓ ،ٚثَجت ٓٞاهلٞ٤ُٓ ٝ ٚالر ٚاُ ُٔ َئِّ٣لَح ُٔقططبد
كٛبه٘خ االٍزؼٔبه ك ٖٓ ًَ ٢اُغيائو ٝثبه٣ي ،اُٛ ٠ن ٙاُظبٛوح ،ؽ٤ش ًزت ٓب " : ٢ِ٣ثوله ٓب ًبٕ ٣ؾزلّ اُز٘بكٌ ٝاُٖواع كٕ ٢لٞف اُلٍٝ
األٝهث٤خ ،ثٜلف اُزلفَ كّ ٢ئ ٕٝاألٓجواٞٛه٣خ أُـوث٤خ ،ثوله ٓب ًبٗذ ريك ٛو ؽوًخ رَو٣ت األٍِؾخ اُ ٠اُغٜبد اُغ٘ٞث٤خ ُِجالكًٝ .بٗذ ثؼ٘
ٛن ٙاُل( ٍٝاّبهح ٝالّي اُ ٠اٌَِٗزوا ٝاٍجبٗ٤ب) ،رْغغ ػِ ٠اٍز٤واك اُج٘بكم ٝاُوو ،ًٞٛك ٕٝروفٛ ٔ٤جؼب ٖٓ أُقيٕ ،اٗطالهب ٖٓ ٍٞاؽَ اُو٣ق
."...ًٍٞٝ
 -54اَُجبػٓ ،٢ؾٔل ثٖ اثوا( ْ٤ٛد  : )1914/1332اُجَزبٕ اُغبٓغ ٌَُ ٗٞع ؽَٖ ٝكٖ َٓزؾَٖ ،كَ ٢ػ ِّل ثؼ٘ ٓآصو اَُِطبٕ ٓٞال ١اُؾَٖ.
ٓقط ٛٞأٌُزجخ اُ٤٘ٛٞخ ٌُِِٔٔخ أُـوث٤خ ههْ ك .1346
اثٖ ى٣لإ ،ػجل اُوؽٖٔ  :ارؾبف أػالّ اُ٘بً  ...ط .495 .ٓ ،2

هيييذا ،وقيييد انتهيييت أشيييغال البنييياء فيييً المعميييل سييينة  ،1893بعيييد أن داميييت أربيييع سييينوات بالتقرٌيييب،
تخللتهيييا فتيييرات مييين العميييل اليييدؤوب والتواصيييل والتفيييا هم التيييام بيييٌن أفيييراد البعثييية اإلٌطالٌييية المكونييية،
فضيييال عييين رئٌسيييها بر مكيييولً الميييذكور ،مييين النقٌيييب مييياجور ليييوٌجً فالطيييا

Cap. Major Luigi

، ) Faltaالييييييييييذي نعييييييييييوض ،فييييييييييً بداٌيييييييييية صييييييييييٌف  ،1889بالرائـييييييييييـد فـييييييييييـرارا

Cdt

،)Ferraraوالمٌكييييييانٌكً باتٌسييييييتانوطاري  )BattistaNotariوالمخييييييزن أحٌانييييييا ،وفتييييييرات توقييييييف
عن العمل وتوتر فً العالقات ،وسوء تفاهم بٌن الجانبٌن أحٌانا أخرى.
وكيييان ٌحيييدث هيييذا كليييه وسيييط منضييياٌقات ،ودسيييائس ،ودعاٌييية مغرضييية ،كانيييت نتحبيييك خٌوطهيييا فيييً
المفوضيييٌة الفرنسيييٌة بطنجييية ،وكيييان مٌ متي مييولى تنفٌيييذها أعضييياء البعثييية العسيييكرٌة الفرنسيييٌة بيييالمغرب ،إذ
كييان ميين شييأن نجيياح المشييروع أن ٌمكيين المغييرب ميين سييد حاجٌاتييه ميين البنييادق والييذخٌرة ،وبالتييالً
أن ٌؤدي إلى توقف مبٌعات فرنسا من هذه المنتوجات إلى المغرب.
وكانيييت أشيييغال البنييياء بيييدار السيييالح هيييذه الزاليييت مسيييتمرة أواخييير شيييهر مييياٌو مييين سييينة ،1891إذ

تطلعنييييا وثٌقيييية مخزنٌيييية صييييادرة فييييً هييييذا التييييارٌخ علييييى تعٌييييٌن األمووووٌن الطوووواهر بوووون التهووووامً
سووومٌرس بنوووانً مكلفيييا بيييـ "الصوووائر علوووى الفبركوووة السوووعٌدة" ،وعليييى التعلٌميييات الصيييادرة ليييه فيييً
هيييذا الشيييأن ،وعليييى األوامييير الموجهييية إليييى سيييلطات المدٌنييية بشيييد أزره ،وتقيييدٌم كيييل اليييدعم والعيييون
إلٌيييه ،وبالخصيييوص إليييى أميييٌن "البناٌوووات السوووعٌدة" عبووود السوووالم المقوووري بيييأن نٌمكنيييه ،عليييى رأس
كيييل شيييهر ،مييين كمٌييية مييين الجٌييير اليييذي ٌيييتم صييينعه مييين قبيييل "ال هجٌيييارة" ،واليييذي جيييرت العيييادة بيييأن
ٌختص المخزن بثلث ما كان ٌننتج منه ٌومٌا ك.55
وفً  12مارس ،1893قندمت البندقٌتان األولٌان اللتان تم صنعهما بدار السالح.
وأمييييا إنتيييياج الييييذخٌرة بالمعميييييل الجدٌييييد ،فكييييان ٌقتصيييير عليييييى القرطييييوس وحييييده ،تحييييت إشيييييراف
المنتعييياونٌن اإلٌطيييالٌٌن ،فيييً حيييٌن ظيييل البيييارود ٌنصييينع عليييى الطرٌقييية التقلٌدٌييية القدٌمييية ،عليييى ٌيييد
معلمييييٌن آخييييرٌن كييييان المخييييزن ٌتعاقييييد معهييييم شخصييييٌا علييييى مقتضييييٌات وشييييروط إنتاجييييه التقنٌيييية
والمالٌة ،وعلى ٌد أمناء البارود الذٌن كان ٌتم اختٌارهم من بٌن التجار النشٌطٌن والحنذاق.
"حرا مبييييية
ولكييييين ،مييييياذا عييييين جيييييودة القرطيييييوس والبيييييارود المصييييينوعٌن محلٌيييييا ،األول عليييييى ٌيييييد م
األجنييياس" ،والثيييانً عليييى ٌيييد معلميييٌن مغاربييية ،فيييً فييياس ،ومكنييياس ،وميييراكش ...ا هيييذا ميييا تجٌبنيييا
ن
ي علييى معٌ من ك
يية ميين القرطييوس المصيينوع
يير م
عنييه وثٌقتييان مخزنٌتييان ،تضييمنتا نتٌجيية االختبييار الييذي أجى ه
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"الحييراب" اإلنجلٌييزي ميياك لييٌن السييابق الييذكر ورئييٌس البعثيية
بمعمييل السييالح الجدٌييد بفيياس ،علييى ٌييد م
العسيييكرٌة الفرنسيييٌة بيييالمغرب وقتئيييذ الرائيييد شيييلومبرجً  ،)Cdt. Schlumbergerبمحضييير السيييلطان
مييييييوالي الحسيييييين ،وأن النتٌجيييييية ليييييييم تكيييييين مرضييييييٌة ،حٌيييييييث الحييييييظ الضييييييابطان المذكـيييييييـوران
ومنساعدوهمـيييـا المختصيييون فيييً سيييالح المدفعٌييية وعليييم القيييذائف عليييى الخصيييوص ،)la balistique
عيييدداك مييين العٌيييوب والنقيييائص ،مسي مييوا ةء مييين مح ىٌي ن
صييينعهه ،أو مقادٌرهيييا،
ييث نوعٌييية الميييواد المسيييتعملة فيييً ن
ننجملها فً النقط اآلتٌة:
)1وزن كا ىب نسيييولمة القرطيييوس ليييم ٌتعيييد 12,50غراميييا ،فيييً حيييٌن أن وزن نظٌرتهيييا "الرومٌييية" أي
المستوردة من الخارج ،كان ال ٌقل وزنه عن 17,50غراماك.
والتلٌييييٌن ،وقنطرهييييا
 )2غشيييياء ال مكا ىب نسييييولمة مصيييينوع ميييين حدٌييييد رهٌييييف ،و ننحاسييييها نيييياقص الصييييقل
ه
صييينهعت مقدهٌفي ك
يية لهيييا ،األمييير اليييذي نٌيييؤدي حتميييا إليييى انشيييقاقها
أصيييغر مييين قطييير جعبييية البنندقٌييية التيييً ن
وانشطار أجزائها وقت االستعمال ،أي الرمً.
 )3نخلنوب محب هة البارود ،أي الرصاص من "الٌستري"  ،)le lustreوهو مطالم ةء طبٌعً كان ٌكتسبه البارود،
بعد " مت ىزدهٌ هجهه" ،وذلك هب مس ىقٌه ،من حٌن آلخر ،حتى ٌظهر علٌه شًء من الل ممعان ،وٌنصبح بالتالً أكثر
مناعة ضه د الرطوبة التً كانت مت مت مسبب فً إتالف كمٌات هائلة من البارود المخزون هنا وهناك،
وبالخصوص فً المراسً.56
واضيييح ،إذن ،مهميييا سيييبق ذكيييره ،أن القرطيييوس المصييينوع محلٌييياك ،ليييم ٌكييين مييين النيييوع الجٌيييد ،وهيييو
األميير الييذي نت مؤكيي نده الوثييائق المتييوفرة لييدٌنا حييول هييذا الموضييوع خييالل هييذه الفتييرة وإلييى غاٌيية سيينة
 ،1912حٌييييث نسى تشييييف ميييين مصييييادرنا حييييول صييييناعة العييييدة والييييذخٌرة ،أن مييييا اسييييتمرت المعامييييل
ار مني ك
ييية بمييييا كييييان ٌنصيييينع منهمييييا
المغربٌيييية تنتجييييه منهييييا ،هنييييا وهنيييياك ،ظييييل ميييين النييييوع الييييرديء ،نم مق م
بالمعامييل األوربٌييية .وهكيييذا ،وفيييً سيييٌاق الحيييدٌث عييين تجربيية أخيييرى مييين نفيييس النيييوع ،أجرٌيييت هيييذه
صييينع
المييرة بمدٌنييية ميييراكش ،ثيييالث سييينوات بالتقرٌيييب بعيييد التجربييية السيييابقة ،عليييى عٌنييية مييين بيييارود ن
عليييى ٌيييد المعلوووم بلحبٌوووب ،وهيييو ممييين قيييد تيييدرب عليييى هيييذه الصيييناعة وغٌرهيييا بيييإن مكلترا ،وبصيييفته
كييييذلك عضييييواك فييييً لجنيييية االختبييييار ،أبييييدى الرائييييد شييييلومبرجً منالحظاتييييه علييييى منحاوليييية الصييييانع
المغربيييً وجمٌعهيييا سيييلبٌة ،حٌيييث منصيييت باألرقيييام عليييى عٌيييوب ونقيييائص البيييارود المصييينوع بمعاميييل
مراكش.57
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مييين جهييية أخيييرى ،كثٌيييرة هيييً الوثيييائق المخزنٌييية التيييً تيييرد بهيييا معلوميييات ومعطٌيييات عييين نوعٌييية
المنسيييتخدمٌن فيييً معميييل السيييالح بفييياس ،وعييين عيييددهم ،وأجيييورهم ،ووثٌيييرة إنتييياجهم مييين البنيييادق فيييً
الشيييهر ،والتعلٌمييي ات واألوامييير الصيييادرة إليييى القٌميييٌن عنيييه ،وعالقيييات هيييؤالء بيييالتقنٌٌن اإلٌطيييالٌٌن.
وال بييأس أن نسييتدل هنييا ،علييى سييبٌل االسييتئناس فقييط ،ال الحصيير ،بمييا تقدمييه واحييدة ميين وثائقنييا ميين
معلومييييات ،حييييول هييييذه الجوانييييب وغٌرهييييا ،فييييً الفتييييرة المتراوحيييية مييييا بييييٌن  17رجييييب  1311و6
صيييييفر  ،1313الموافيييييق لهيييييـ ٌ 24نييييياٌر  1894وٌ 29ولٌيييييوز  . 1895وهكيييييذا ،نعليييييم أن اإلنتييييياج
نيييوح ىف مرة ،أي
خيييالل هيييذه الفتيييرة ،ظيييل ٌتيييراو نح ميييا بيييٌن  40و 100بندقٌييية فيييً الشيييهر ،مييين نيييوع ب م
ميييارتٌنً

ـ هنيييري  ،) Martini-Henryكيييان ٌتسيييلمها األمنييياء مييين القيييٌم اإلٌطيييالً عليييى المعميييل،

صييينعها حيييوالً  135عيييامال ،كيييان ٌنعى مطيييى لكيييل واحيييد مييينهم حيييوالً  25أوقٌييية
وكيييان ٌشيييارك فيييً ن
ٌومٌاك ،تحت إشراف  12معلما ،راتب كل واحد منهم حوالً  63أوقٌة فً الٌوم.58
وأ كوٌييا كييان األميير ،فييإن المخييزن قييد ظييل ٌعلييق آمييال عرٌضيية ،وٌييولً اهتمامييا خاصييا ك لمسييألة انتظييام
عملٌييية إنتييياج العيييدة واليييذخٌرة بالمعميييل الجدٌيييد ،مطالبيييا القيييٌم اإلٌطيييالً علٌيييه باإلٌفييياء بميييا سيييبق أن
التيييزم بيييه ،باسيييم دولتيييه ،فيييً هيييذا الصيييدد ،أي تعهيييده بصييينع  100بندقٌييية و20000قرطوسييية فيييً
الشهر.
بٌييد أن الجانييب اإلٌطييالً ،وألسييباب تقنٌيية ومادٌيية والشييك ،كييان ال ٌييتمكن ،فييً غالييب األوقييات ،ميين
اإلٌفييياء بوعيييده ،األمييير اليييذي ٌثٌييير حفٌظييية السيييلطان ميييوالي الحسييين ،وٌحمليييه عليييى االحتجييياج عليييى
السييييٌر البطييييًء لعملٌيييية اإلنتيييياج "بالفابرٌكيييية السييييعٌدة" ،وعلييييى التهدٌييييد بييييإغالق أبوابهييييا ،وتسييييرٌح
جمٌع العاملٌن بها ،مغارب وأجانب على السواء.
يييل السييييلطان وأعوانييييه ،كانييييت ال تقتصيييير فقييييط علييييى جانييييب تعثيييير اإلنتيييياج بالمعمييييل
ثييييم إن خٌبيييية أم ممي ه
الميييذكور ،بيييل نل مسيييها أٌضيييا مييين حكمهيييم عليييى القٌمييية الحربٌييية للسيييالح واليييذخٌرة الليييذٌن كيييان ٌيييتم
صييينعهما بيييه .فقيييد جييياء فيييً رسيييالة وزٌييير الحيييرب المهيييدي بييين العربيييً المنبهيييً إليييى أميييٌن األمنييياء
محمد التازي ما ٌلً :
" ...فييإن مييا عنييد القائييد الجٌالنييً الييدمناتً عامييل دمنييات وقبٌليية إٌنولتييان) ميين العنييدة هييو
مييين عميييل المكٌنييية أي معميييل السيييالح بفييياس) ،وال ٌخفييياك عملهيييا ،وميييا ٌحيييدث بهيييا مييين
الفسيياد .وألجييل ذالييك ،طلييب إبييدال مييا بٌييده منهييا إلخوانييه الحيياركٌن معييه بقصييد الغييرض،
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وعنييييد تمامييييه ،نتحيييياز ميييينهم ،فييييإنهم منفاعيييية لتقييييف فييييً ذالييييك حتييييى ٌحوزونهييييا بالقصييييد
المذكور".59
 3 - 3استٌراد السالح والذخٌرة ومحاولة إحٌاء األسطول الحربً المغربً
يييب فيييً الوثيييائق المخزنٌييية بالدرجييية األوليييى ،أن مٌ مت مبيييٌن عليييى وجيييه
ليييٌس مييين الصيييعب عليييى مييين منق م
العمييوم ،الظييروف والمالبسييات التييً كانييت نتحييٌط بعملٌييات اقتنيياء المخييزن للعتيياد الحربييً ميين الييبالد
األوربٌييية ،عليييى امتيييداد القيييرن التاسيييع عشييير .ونقصيييد بهيييذا ،عليييى الخصيييوص ،ميييا كانيييت تنفيييرد بيييه
سٌاسيية كييل واحييد ميين سييالطٌن الفتييرة ،بييدءاك ميين عهييد السييلطان مييـوالي عبييـد الرحمــييـن بيين هشييام،
وانتهيييييا كء بعهيييييد ميييييوالي عبيييييد الحفيييييٌظ ،وهيييييً سٌاسييييية سييييياهمت فيييييً بلورتهيييييا عواميييييل سٌاسيييييٌة،
واقتصييييادٌة ،وشخصييييٌة .وميييين ثميييية ،فعييييوض التركٌييييز علييييى الجوانييييب الكمٌيييية والمالٌيييية لييييواردات
المغيييرب مييين السيييالح النييياري واليييذخٌرة ،فإننيييا سييي ننحاول التعيييرض إليييى قضييياٌا أخيييرى ،كميييا تتيييراءى
لنا من مصادرنا الوافرة العدد حول ما نحن بصدد منعالجته فً مبحثنا هذا.
و أول مالحظييية تتبيييادر إليييى ذهننيييا ،فيييً هيييذا الصيييدد ،أن اعتمييياد المغيييرب عليييى اليييدول األوربٌييية فيييً
تسيييلٌح منقاتلٌيييهٌ ،عيييود إليييى عشيييرات السييينٌن قبيييل الشيييروع فيييً إنجييياز مشيييروعه التحيييدٌثً ،أي أن
التبعٌة كانت بنٌوٌة ولٌست ظرفٌة.
وأميييا المالحظييية الثانٌييية ،مفييي مت ىكمنن فيييً ظييياهرة اضيييمحالل وتقهقييير أهمٌييية مراسيييً مشييي ممالهً المغيييرب ،أي
نصيييدر
تطيييوان وطنجييية ،والعيييرائش ،باسيييتثناء هيييذه األخٌيييرة ،حٌيييث اسيييتطاعت االحتفييياظ عليييى دور الم م
والمنسى ييي مت ىق هبل اليييرئٌس لمدٌنييية فييياس ،بميييا كانيييت نتصيييدره مييين سيييلع ومنتوجيييات إليييى الخيييارج ،أو ٌيييرد
علٌهييا منهييا عيين طرٌييق البحيير ،وذلييك علييى امتييداد النصييف الثييانً ميين القييرن التاسييع عشيير ،فييً حييٌن
صيييارت مراسيييً الواجهييية األطلسيييٌة ،وفيييً مقيييدمتها الجدٌيييدة ،والصيييوٌرة ،واليييدار البٌضييياء ،تتيييولى
استقبال معظم مشترٌات المغرب من السالح والذخٌرة.60
وأميييا المالحظييية الثالثييية واألخٌيييرة ،فتتعليييق باألشيييخاص ،مغاربييية وأجانيييب ،واليييذٌن كانيييت تيييتم عليييى
ٌييييدهم عملٌيييية جلييييب ال نعييييدة والييييذخٌرة وغٌرهمييييا ميييين المنتوجييييات ،واآلالت ،والمعييييدات ميييين الييييبالد

يييوانن السيييلطان الكبيييار ،كوووالوزٌر الصووودر الطٌوووب بووون الٌمووووانً
األوربٌييية ،إذ كيييان مييينهم بعيييض أعى م
بوعشووورٌن ،وبعووودل الحاجوووب موسوووى بووون أحمووواد ،وأميييٌن األمنييياء محميييد بلميييدنً بنيييٌس ،ومحمووود
الزبووودي الربووواطً ،والنائوووب َمحمووود بر َكووواش بعيييد تنحٌييية ممحميييد بييين عبيييد

الخطٌيييب التطيييوانً مييين

ٓ -59ل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ثبُوثبٓ ، ٛؾلظخ  ،3اُٞص٤وخ ثزبه٣ـ  16هث٤غ األ.1903 ٞ٤ٗٞ٣ 12/1321 ٍٝ
60 XXXXXXXXXXXXXXXXXx

هيييذا المنصيييب ،وثلييية مييين كبيييار التجيييار النشيييٌطٌن كمصوووطفى الووودكالً وولدُه ُمحمووود ،ومحمووود بووون
عبووود الرحموووان بووون عبووود الجلٌووول الفاسوووً اليييذي كانيييت تجارتيييه ذائعييية ورائجييية بجبيييل طـــيييـارق،
وفرنســييييـا ،وبلجٌكييييا ،باالشييييتراك مييييع األمييييٌن ب نييييٌس المييييذكور .وإلييييى هييييؤالء ،كييييان ٌنضيييياف ،بييييٌن

الفٌنيييية واألخييييرى ،وسييييطاء آخييييرون ،سييييواء ميييين السييييلك الدبلوماسييييً كالقنصييييل الفرنسييييً أو َكسووووت
بووووومًٌ

Beaumier

 ،) Augusteأو السييييفٌر اإلنجلٌييييزي جييييون هييييً درامونييييدهً ،أو ميييين فئيييية

التجار األجانب كاإلنجلٌزي جمسكارتس .61)James Curtis
وأمييييا فييييً عهييييد ال سييييلطان مييييوالي الحسيييين ،فقييييد زاد االهتمييييام بقضيييياٌا تسييييلٌح الجنييييود المغاربيييية،
وتحصييييٌن بعييييض مواقييييع الييييبالد السيييياحلٌة ،فييييً إطييييار مشييييروعه التحييييدٌثً لقطيييياع الجييييٌش والييييذي
ارتكييز ،كمييا أسييلفنا القييول فييً ذلييك ،عيين إٌفيياد شييبان مغاربيية إلييى الخييارج للتكييوٌن والييتعلم فييً عييدد
مييين التخصصيييات الهندسيييٌة والعسيييك رٌة ،وتأسيييٌس نيييواة لصيييناعة حربٌييية حدٌثييية بفييياس ،وميييراكش،
واالسييتعانة بضييباط إنكلٌييزٌٌن وفرنسيييٌٌن لتييدرٌب بعييض فييرق ال مكيييٌش والعسييكر علييى ن
طييرق الحيييرب
العصرٌة ،وأخٌراك اقتناء السالح والعتاد الحربً من أوربا ،وإحٌاء األسطول الحربً المغربً.
يير ىٌ هن اثنييٌن ،أحييدهما شييكلً ،وٌتعلييق األميير بييوفرة الوثييائق
وٌتجلييى لنييا ذلييك وبكييل وضييوح ميين م منؤش م
الوطنٌيية واألجنبٌيية التييً تييرد بهييا أرقييام ومعطٌييات عيين مشييترٌات المغييرب ميين ال نعييدة والييذخٌرة علييى
عهيييد هيييذا العاهيييل .وأميييا ثانٌهميييا وهيييو موضيييوعً ،ونعنيييً بيييه أهمٌييية المخيييزون مييين أنيييواع األسيييلحة
الثقٌليية والخفٌفيية ،وكييذلك اليييذخٌرة التييً تركهييا لخلفيييه السييلطان مييوالي عبييد العزٌيييز ،بييالنظر إلييى ميييا
وحده من هذا كله عند اعتالئه عرش البالد سنة .1873
فبٌنمييا لييم ٌكيين عييددها ال ٌتعييدى عشييرٌن قطعيية علييى أكثيير تقييدٌر ،وميين العٌنييات القدٌميية التييً ٌرجييع
تيييارٌخ صييينعها إليييى أواخييير الثالثٌنيييات مييين القيييرن التاسيييع عشييير ،فقيييد بلييين عيييددها فيييً بداٌييية سييينة
 ، 1894أي شيييهور معيييدودات قبيييل وفييياة الميييولى الحسييين ،حسيييب تقيييدٌر النقٌيييب تومييياس

Cap.

 ، ) Thomasعنضييييو البعثيييية العسييييكرٌة الفرنسييييٌة بييييالمغرب والمخييييتص فييييً سييييالح المدفعٌيييية63 ،
ٓ .61ل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ثبُوثبٓ ، ٛؾلظخ  ، 1هٍبُخ أٓ٘بء اُؼلٝر ٖ٤اُوثبٍٝ ٛال ،اكه ٌ٣ث٘ٓٝ ،ٌ٤ؾٔل ثوْ٣خٝ ،اُؼوث ٢كوط ،آُ ٠ؾٔل
ثِٔلٗ ٢ث٘ٓ 15 ٌ٤ؾوّ  ،1277أُٞاكن ُ  3ؿْذ ُ٣ ،1860قجو ٚٗٝكٜ٤ب أٗ ْٜككؼٞا  10000لاير اُ ٠اُزبعو ٓؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػجل اُغَِ٤
ر٘ل٤نا ألٝآو اَُِطبٕ ثٜلف ّواء اُج٘بكم ٖٓ أٝهثب.
- F.O, London, 174/138
هٍبُخ ع ٢ٛ ٕٞكهآٗٞل ٢ٛاُ ٠اُ٘بئت اَُِطبٗ ٢ثط٘غخ َٓؾٔل ثوًبُ ٢ٛٝ ،ثزبه٣ـ ٓ 9بهً  ،1867كّ ٢ؤٕ "اُ ٌَ َٞاه ،"ٜ٣أ ١أ ٍِوَّح أُلاكغ
ٝػلكٛب ٝ ،31اُزً ٢بٕ اُزبعو ٖٓطل ٠اُلًبُ ٢هل ِٛت ٕ٘ؼٜب ُؾَبة أُقيٕ اَُ ٠هةِّ ٓؼَٔ ُُٖ٘غ اَُالػ ثٔل٘٣خ "اُِِّجََِجْ ،"ٍُٞأ٤ُ ١لوثٍٞ
( )Liverpoolثبٌَِٗزواٝ ،روًٜب ٘ٛبى ٓ٘ن فٌٔ ٍ٘ٞاد فِذ ك ٕٝأكاء صٜٔ٘ب.
اُقياٗخ اُؾَ٘٤خ ً٘ ،بُ .90 .ٓ ،70
ك ٢هٍبُخ َُِِطبٕ ٍ٤لٓ ١ؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ اُ ٠أٓٓ ٢٘٤وٍ٘ٛ ٠غخ ،ػجل اُؾل٤ع ثواكح ٝػجل اَُالّ أؽوٙبٕ ثزبه٣ـ  9هعت  ،1288أُٞاكن
ُ ّ 24ز٘جو ٗ ،1871ووأ ٓب : ٢ِ٣
" ...كبٕ ٕبؽت كبثوًخ أٌُبؽَ ثبُجِغ٤ي ًبٕ َٝعَُّ ٚؾٚور٘ب اُْو٣لخ ػِ٣ ٠ل فل٘ٔ٣ب اُطبُت َٓؾٔل ثوًَبُ ٌٓ 6بؽَٝ ،مُي إٔ صٜٔ٘ب  580كوٌٗب.
ك٘ؤٓو ًٔب إٔ رلكؼب ُ ٚاُضٖٔ أُنًٞه ،ػِ٣ ٠ل فل٘ٔ٣ب أُنًٞه."...

قطعيية ،مييا بييٌن مييدافع عادٌيية ميين مختلييف األحجييام والعٌييارات ،ومييدافع الهييون ،ومييدافع مرشاشيية ميين
ييييك Gatling
نيييييوع مكاتلٌني م

 ،) Mitrailleusesدون احتسييييياب ميييييا كيييييان مننتصيييييبا ومخزونيييييا منهيييييا

بالمراسيييً ،وميييدفعٌن ضيييخمٌن مييين نيييوع كيييروب  )Kruppوزن كيييل واحيييد منهميييا  40طونيييا ،علميييا
بأن المخزن ،فً هذا التارٌخ ،لم ٌكن مبع ند قد توصل بهما .)62
وأميييا البنيييادق ،فحسيييب تقرٌييير آخييير أنجيييزه ،هيييذه الميييرة ،رئيييٌس البعثييية نفسيييه وفيييً نفيييس التيييارٌخ
تقرٌبيييييا ،فيييييإن عيييييددها اإلجميييييالً قيييييد بلييييين حيييييوالً  55000بنندقٌييييية مييييين أحجيييييام وأنيييييواع وجيييييودة
مختلفة .)63
ثييم ٌ منييذكرن الرائييد شييلومبرجً بمييا بذلييه ميين مجهييودات ومسيياعً للوصييول إلييى معرفيية دقٌقيية لمييا كييان
المخيييزن ٌتيييوفر علٌيييه مييين أنيييواع وكمٌيييات السيييالح واليييذخٌرة ،ولكييين بيييدون جيييدوى ،إذ ال أحيييد مييين
نوجييي ند منهيييا فيييً خيييزائن فييياس،
أعيييوان المخيييزن أنفسيييهم ،حسيييب ادعائيييهٌ ،عيييرف بالضيييبط ميييا كيييان ٌ م
وميييراكش ،ومكنييياس ،والمراسيييً ،مختتميييا حدٌثيييه باإلشيييارة إليييى أن البنيييادق ذات الرميييً السيييرٌع ال
ييير لهييييا بٌييييد الجن نييييد النظييييامً ،باسييييتثناء مييييا كييييان ٌنعطييييى منهييييا إلييييى كبييييار قييييواد ال مكييييٌش والعسييييكر
أ مثي م
وعناصييير الحييييرس السييييلطانً ،فييييً حييييٌن أنهييييا كانييييت منتشييييرة وعلييييى نطيييياق واسييييع فييييً عييييدد ميييين
القبائيييل ،والسه يييٌما النائٌييية والجبلٌييية منهيييا .وهكيييذا ،فقيييد كيييان منهيييا حيييوالً  1500بندقٌييية مييين نيييوع
ونشسييييتر  ،)Winchesterورٌمن مكتييييون  ،)Remingtonبٌييييد أهييييالً قبائييييل الرٌييييف ،وشييييمالً عماليييية
وجيييدة ،وميييا بيييٌن  5000و 6000بندقٌييية أخيييرى مييين النيييوع األول ،أي ونشسيييتر ،جيييزء كبٌييير منهيييا
ميين صيينع ألمييانً ،كانييت بٌييد عناصيير قبائييل الغــييـرب ،وبنييً أحسـييـن ،وزمييور ،وزعٌيير ،والشيياوٌة.
وأمييييا جنييييوبً مدٌنيييية الجدٌييييدةٌ ،نضييييٌف الضييييابط الفرنسييييً المييييذكور ،فييييال وجييييود ألسييييلحة نارٌيييية
منتطييي ورة ،أو مييين الطيييراز الرفٌيييع ليييدى القبائيييل ،كميييا ال وجيييود لظييياهرة تهرٌيييب السيييالح والمعيييدات
الحربٌة.
واضييييح مهمييييا سييييبق ذكييييره ،أن شييييلومبرجً هييييذا وأضييييرابه ميييين رؤسيييياء البعثيييية العسييييكرٌة الفرنسييييٌة
بيييالمغرب وعيييدد مييين أعضيييائها ،بقيييدر ميييا كيييانوا ٌشيييوهون سيييمعة المخيييزن وممثلٌيييه ،وٌنقلليييون مييين سيييلطته
ونفييييوذه ،مشييييككٌن فييييً قن ندراتييييه علييييى الييييت مح بك هم فييييً شييييؤون الييييبالد وضييييبط أمييييور أهلهييييا ،ومراقبيييية كافيييية
أرجائهيييا ،بقيييدر ميييا كيييانوا ٌضيييخمون إمكانيييات القبائيييل القتالٌييية ،واسيييتفحال ظييياهرة تهرٌيييب األسيييلحة فيييً
بعضييييها ،والسه ييييٌما فييييً المنيييياطق المجيييياورة لمسييييتعمرتهم الجزائيييير ،وميييين ثميييية تهوٌييييل األوضيييياع بهييييا،
يييرو نج لهيييا  ،وهيييً
وتكيييرٌس األنطروحييية الم ىنغرضييية التيييً ميييا مف هت مئيييت األوسييياط االسيييتعمارٌة فيييً فرنسيييا نت م
غٌاب أي حضور للسلطان ،وممثلٌه فً تلكم المناطق.

ص ي ندها
وأ وٌ يا ك كييان األميير ،فييال بييأس أن نقييدم هنييا فكييرة ،ولييو منقتضييبة ،عيين المبييالن المالٌيية التييً كييان مٌرى ن
المخييزن ميين أجييل اقتن ي اء العتيياد الحربييً ،وذلييك ميين خييالل مشييترٌاته منييه ،فييً الفتييرة مييا بييٌن 1877
و ،1910آرتأٌنا ،من باب اإلٌجاز واالختصار ،إجمالها فً النقط والمالحظات اآلتٌة :
بلغييت نفقيييات المخيييزن عليييى مشييترٌاته مييين السيييالح واليييذخٌرة ،فييً التيييوارٌخ اليييواردة ميييا بيييٌن 1877
و 4610842 ،1910فرنيييك فرنسيييً ،علميييا بيييأن هيييذا المبلييين ال ٌنمثيييل إال بعضيييا مميييا أنفقيييه المغيييرب
فعيييال فيييً هيييذا المجيييال ،خيييالل الفتيييرة الميييذكورة كلهيييا ،والسه يييٌما إذا أخيييذنا بعيييٌن االعتبيييار ميييا اضيييطر
المخزن إلى اقتنائه مهما نذك مهر ،بعد اندالع فتنة الرو مكً بوحمارة فً أكتوبر .1902
هيييذا ،وقيييد ذكييير بٌٌييير مكيييٌالن فيييً منؤلفيييه "المانٌييية والمغيييرب ،"...أن مشيييترٌات اليييبالد مييين السيييالح قيييد
بلغت ملٌونٌن من الفرنكات ،ما بٌن  1900و 1902فقط .)64
وكميييا هيييو الشيييأن بالنسيييبة للعهيييدٌن السيييابقٌن ،دأب السيييلطان ميييوالي الحسييين ،وبعيييده كيييل مييين الميييولى
عبيييد العزٌيييز والميييولى عبيييد الحفيييٌظ ،عليييى تكلٌييييف عيييدد مييين التجيييار المغاربييية واألجانيييب ،أو ميييين
األمنييييياء وأعيييييوان الدولييييية اآلخيييييرٌن ،كالحييييياج منحميييييد بر مكاشييييياإلبن ،والحيييييراب "القائيييييد" مييييياك ليييييٌن
اإلنجلٌيييزي ،والعربيييً وعبيييد الكيييرٌم برٌشييية التطيييوا هن مٌٌىن ،واأللميييانً هاسييينر) ، (Hassnerوالفرنسيييً
الحييييزان ٌوسييييف المييييالحً ،والييييوزٌر محمييييد بيييين عبييييد
مكييييوتش )،(Gautschوالٌهييييودي روبييييل ولييييد م
ييفٌك
الكيييرٌم التيييازي ،وزمٌليييه المهيييدي بييين العربيييً المنبهيييً ،والتييياجر الفرنسيييً المقيييٌم بطنجييية براونشي م
 ، ) Braunchvigواألمييييٌن محمييييد بيييين عبييييد السييييالم المقييييري ٌجلييييب كمٌييييات معلوميييية ميييين العتيييياد
الحربً والذخٌرة .)65
وتسيييمح لنيييا هيييذه المالحظييية األخٌيييرة باإلشيييارة إليييى مظهييير مييين مظييياهر سيييوء نٌييية المتعييياملٌن ميييع
المغيييرب مييين بيييائعً السيييالح األوربٌيييٌن ووسيييائطهم فيييً مجيييال تزوٌيييده بميييا كيييان ٌطلبيييه مييين بنيييادق
وميييدافع ،إذ كيييان معظمهيييم ال ٌتيييرددون فيييً بٌعيييه القيييدٌم منهيييا ،أو العائيييب ،أو ميييا كيييان منهيييا عليييى
وشيييك اإلقصييياء ،والتعيييوٌض بأحيييدث منهيييا صييينعا وأحسييين إتقانيييا .وهيييذا ميييا نلميييس صيييورة عنيييه مييين
خيييالل العدٌيييد مييين الوثيييائق ال ٌسيييمح المقيييام ل مهس ى
يييو هق نمييياذج منهيييا هنيييا ،علميييا ك بيييأن اليييدوائر الرسيييمٌة
األوربٌييية وبالخصيييوص الفرنسيييٌة منهيييا ،وكيييذلك الجهيييات الخاصييية المتعاملييية ميييع المغيييرب فيييً هيييذا
المجيييال ،كانيييت ال تجيييد أدنيييى حيييرج فيييً بٌيييع المغيييرب هيييذا النيييوع اليييرديء مييين العتييياد الحربيييً اليييذي
تحدث عنه المؤرن الناصري قائال :

" ...وميييع ذليييك ،فٌنقيييل لنيييا عييينهم أنهيييم ال ٌبٌعوننيييا منهيييا إال ميييا انعيييدمت فائدتيييه عنيييدهم،
لكيييونهم ترقيييوا عنهيييا إليييى ميييا هيييو أجيييود منهيييا ،واسيييتنبطوا ميييا هيييو أتقيييى وأنفيييع إال فٌميييا
مقل.)66 "...
وبخصيييوص منحييياوالت سيييالطٌن القيييرن التاسيييع عشييير إحٌييياء األسيييطول البحيييري الحربيييً المغربيييً،
فييإن الباحييث ٌصييطدم بعييائق منهجييً لييه أهمٌتييه فييً مثييل بحثنييا هييذا ،ونعنييً بـييـه ننــييـدرة الوثييائق ،بييل
انعيييدامها حيييول هيييذا الموضيييوع .فباسيييتثناء ميييا نقيييرأه فيييً كتابيييات األخبيييار بيييٌن المغاربييية عييين اهتميييام
هييذا العاهيييل أو ذاك باألسييطول البحيييري والرفيييع ميين عيييدد قطعييه ،أو عليييى عكيييس ذلييك العيييزوف عييين
كيييل نشييياط أو منغيييامرة بحرٌييية واالنطيييواء عليييى الييينفس ،أميييام تحرشيييات وتهدٌيييدات األجنبيييً ،حيييٌن
كانييت تمٌييل كفيية التفييوق والغلبيية لصييالحه ،وهييو مييا كييان ٌحييدث فييً غالييب األوقييات ،أو مييا ورد عيين
هيييذا الجانيييب فيييً الدراسيييات واألبحييياث الصيييادرة فيييً السييينوات األخٌيييرة ،فيييإن ميييا نتيييوفر علٌيييه مييين
معلومات ومعطٌات عنه ٌظل و
غثاك ،ال ٌسمح بمعالجته بشًء من التفصٌل والتوسع.
ولعيييل ميييرد هيييذه الظييياهرة باألسييياس إليييى غٌييياب البحييير ،أو قنيييل إن شيييئت إليييى انعيييدام أي أثييير ليييه فيييً
حٌييياة المغاربييية الٌومٌييية ،ماد وٌيييا ك وثقافٌييياك ،وفيييً انشيييغاالت واهتماميييات حكيييومتهم ،باسيييتثناء فتيييرات قلٌلييية فيييً
تييارٌخهم ،أي فييً فتييرات مييد الحضييارة المغربٌيية .وأٌييا كييان األميير ،فييإن آخيير أسييطول بحييري جييدٌر
بهيييذا االسيييم عرفيييه المغيييرب قبيييل سييينة  ،1912كيييان للسيييلطان المرٌنيييً أبيييً الحسييين عليييً -732
752هييييـ1351-1331/م) نكيييي بل الفضييييل والمزٌيييية فييييً إعييييداده وتجهٌييييزه لشيييين حمييييالت عسييييكرٌة علييييى
نطييياق واسيييع فيييً إفرٌقٌيييا الشيييمالٌة واألنيييدلس ،قبيييل أن ٌنم منيييى بهيييزٌمتٌن قاسيييٌتٌن ،أوالهميييا فيييً وقعييية
طرٌييف والمعروفيية أٌضييا بوقعيية رٌييو دمسييالدو  )Rio de Saladoفييً الكتابييات األجنبٌيية ،والتييً
جيييرت أطوارهيييا فيييً  30أكتيييوبر  ،1340وثانٌهميييا فيييً موقعييية القٌيييروان فيييً ٌ 10براٌييير ،1348
ب العاهيييل المرٌنيييً ،وهيييو فيييً طرٌيييق العيييودة مييين إفرٌقٌييية ،فيييً مطليييع سييينة
لٌنتهيييً أميييره بعيييد ممرى مكييي ه
 ،1351قاصداك المغرب األقصى .)67
وباسيييتثناء بعيييض المحييياوالت المحتشيييمة والمحيييدودة فيييً الزميييان والمكيييان ،والتيييً اسيييتهدفت إحٌييياء
وإنعييياش المالحييية البحرٌييية ،ومغالبييية الخصيييوم فيييً أعيييالً البحيييار ،والمتمثلييية فيييً األسيييطول السيييعدي
علييييى عهييييد السييييلطان أحمــييييـد المنصييييور الذهبــييييـً 1012-986هييييـ1603-1578/م) ،ومراكييييب
وسيييفن منجاهيييدي "جمهورٌييية سيييال" ،فيييً النصيييف األول مييين القيييرن السابــيييـع عشـيييـر ،وميييا تمكييين مييين
جمعييييييييه وتجهٌــييييييييـزه مــييييييييـن ذلييييييييك السلطــييييييييـان سٌـييييييييـدي محمييييييييد بــييييييييـن عبــييييييييـد
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1204هيييييـ 1790-1757/م) ،فيييييً النصيييييف الثيييييانً مييييين القيييييرن الثيييييامن عشييييير ،فكيييييان اإلهميييييال،
والتالشً واالنقراض .)68

ونظيييراك الخيييتالل ميييوازٌن القيييوة بيييٌن المغيييرب ومعظيييم اليييدول األوربٌييية المتعاملييية معيييه أو المهتمييية
بشيييؤونه لفائييييدتها ،وفييييً إطييييار سٌاسيييته الهادفيييية إلييييى تفييييادي كيييل أسييييباب المواجهيييية معهييييا ،اضييييطر
المولى سلٌمان سنة  ،1817إلى اإلعراض :
عيييين أميييير البحيييير رأسييييا ك بعييييد أن كانييييت مق مراصييييٌن المغييييرب أكبيييير وأحسيييين ميييين قراصييييٌن
صاحب الجزائر وتونس .)69 "...
وبيييالرغم مييين منحييياوالت السيييلطانٌٌن ميييوالي عبيييد الرحميييان بييين هشيييام وابنيييه وخلفيييه سيييٌدي محميييد،
إحٌييياء سييينة "الجهييياد" فيييً البحييير ،وذليييك بت شيييجٌع صييينع وتجهٌيييز قطيييع بحرٌييية بيييأوراش مصيييب أبيييً
رقييراق ،وتكلٌييف عييدد ميين "رؤسيياء" البحيير بالعييدوتٌن الربيياط وسييال باإلبحييار بهييا ،فييإن ذلييك لييم ٌنفييع
فً شًء ،أمام تفوق األوربٌٌن فً هذا المجال وغٌره.
وأ وٌيييا ك كيييان األمييير ،فيييإن األسيييطول المغربيييً ليييم ٌتعيييزز بسيييفن ومراكيييب حدٌثييية الصييينع وكبٌيييرة الحجيييم
إال فييييً الربييييع األخٌيييير ميييين القييييرن التاسييييع عشيييير ،بعييييد أن فطيييين المييييولى الحسيييين بحدسييييه الثاقييييب،
وتجربتيييه الواسيييعة ،إليييى األهمٌييية المتزاٌيييدة التيييً صيييار البحييير ٌكتسيييٌها فيييً عالقيييات المغيييرب ميييع
الخييييارج ،وإلييييى الفوائييييد المختلفيييية التييييً ٌمكيييين للمخييييزن أن ٌجنٌهييييا ميييين خييييالل اسييييتغالله للواجهيييية
البحرٌييي ة األطلسيييٌة عليييى الخصيييوص ،بهيييدف مراقبييية سيييواحل اليييبالد ،ونقيييل الجنيييود مييين نقطييية إليييى
أخييرى ،و ممييدهم بييالمؤن ،والعنييدة ،ومييواد أخييرى ،قييد ٌتعييذر ،فييً عييدد ميين المناسييبات ،إٌصييالها إلييٌهم
عيييين طرٌييييق البيييير .و نتو مجييييت مسيييياعً السييييلطان مييييوالي الحسيييين الحثٌثيييية سيييينة  1885بتسييييلمه أول
قطعيية تكييون منهييا األسييطول البحييري الحييدٌث ،وٌتعلييق األميير بالسييفٌنة البنخارٌيية "الحسيينً" التييً تييم
يييان وتقنٌييييٌن
صيييينعها بييييأوراش مدٌنيييية لٌفربييييول اإلنجلٌزٌيييية ،وتكييييون طاقمهييييا ،أول األميييير ،ميييين رن بي ل
ضييييوا ،سيييينة  ، 1895بيييينخرٌن ميييين ألمانٌييييا ،األميييير الييييذي أثييييار زوبعيييية ميييين
إسييييبانٌٌن ،قبييييل أن ٌ منعو ن
االحتجاجات من قبل السفٌر اإلسبانً بالمغرب وحكومته.
الجييير والنقيييل عليييى ميييدى مسيييافات قصيييٌرة "الترٌكيييً" ،وسيييفٌن مة "ال بتر هكيييً" اللتيييٌن
وفضيييال عييين سيييفٌنة م
توصيييل بهميييا المغيييرب سييينتً  1892و ، 1894فتبقيييى سيييفٌنة "البشيييٌر" التيييً تسيييلمها فٌميييا بعيييد ،أهيييم
وأحييدث سييفٌنة حربٌيية مت معييز مز بهييا األسييطول الحربييً المغربييً فييً هييذه الفتييرة ،إذ هييً أحسيين قطعيية
ميين نوعهيييا أمكنييه الحصيييول علٌهيييا ،بعييد انتظيييار دام عشييير سيينوات بالتقرٌيييب ،حتيييى بييادر إليييى بٌعهيييا
والييييتخلص منهييييا ،حٌييييث اشييييترتها منييييه الحكوميييية الكولومبٌيييية ،فييييً شييييهر ٌبراٌيييير ميييين سيييينة ،1902
ونفييييس المصييييٌر سييييبق وأن عرفييييه "الحسييييٌنً" سيييينة  ،1900حٌييييث بٌييييع لشييييركة مالحٌيييية مقرهييييا
بالجزائر العاصمة مقابل  20000لاير .)70

بٌيييد أن كيييل هيييذه الجهيييود الهائلييية والمسييياعً الحمٌيييدة التيييً بيييذلها الميييولى الحسييين فيييً سيييبٌل إنعييياش
وتطوٌر قطاع البحرٌة العسكرٌة ،لم تؤت أ ن ىكلم مها ،وذلك ألسباب بشرٌة ،ومادٌة ،وتنظٌمٌة.،
حيييدث هيييذا ،طبعيييا ،فيييً ظيييروف عصيييٌبة ودقٌقييية كيييان ٌجتازهيييا المغيييرب ،وسييياهمت فيييً تعقٌيييد مهمييية
السيييلطان ميييوالي عبيييد العزٌيييز اليييذي وجيييد نفسيييه ،بغتييية ،عليييى إثييير وفييياة اليييوزٌر الصيييدر أحميييد بييين
موسيييى فيييً  17مييياٌو  ، 1900أميييام مشييياكل كبيييرى وشيييائكة ،قيييد ٌستعصيييً أمييير التغليييب علٌهيييا حتيييى
على من كان أكبر منه سه ونا ك وأكثر تجربة.
فييييً ختييييام عرضيييينا هييييذا ،والييييذي حاولنييييا ميييين خاللييييه تلمييييس واقييييع المغييييرب السٌاسييييً ،واالجتميييياعً،
والثقيييافً ،فيييً القيييرن التاسيييع عشييير ،وكيييذا مجهيييودات الدولييية ومسييياعٌها فيييً سيييبٌل تحسيييٌن وتطيييوٌر
وسيييائل وأسيييالٌب عميييل الجنيييود المغاربييية ،نتبيييٌنن  ،وبكيييل وضيييوح ،أن المجهيييودات والمحييياوالت التيييً
نبيييييدلت قيييييد بييييي اءت بالفشيييييل ،وذليييييك ألسيييييباب مرتبطييييية بأوضييييياع اليييييبالد االجتماعٌييييية ،واالقتصيييييادٌة،
واإلدارٌييية مييين جهييية ،وبموقيييف اليييدول االسيييتعمارٌة األوربيييً السيييلبً مييين حركييية التحيييدٌث والتجدٌيييد
التييييييييييً كانييييييييييت قييييييييييد ندشيييييييييي منت غييييييييييداة وقعيييييييييية إٌسييييييييييلً سيييييييييينة  1844ميييييييييين جهيييييييييية ثانٌيييييييييية.

دور الشهٌد امحمد أحمد بن عبود فً تحرٌر األمٌر محمد بن عبد الكرٌم الخطابً
()0947
د .امحمد بن عبود
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لييم ٌحييظ دور الشييهٌد امحمييد أحمييد بيين عبييود ،فييً تحرٌيير المجاهييد محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً
بمييا ٌسيييتحقه مييين اهتميييام الميييؤرخٌن المغاربييية وغٌيييرهم ،رغييم بيييروز هيييذا اليييدور فيييً أوثيييق المصيييادر
وأقربها زمنا من هذا الحدث المتمٌز.
لييين أركيييز عليييى األسيييباب الظييياهرة والخفٌييية لهيييذا الصيييمت المقصيييود فيييً بعيييض الحييياالت ،أو النييياتج
عيين تجاهلييه ميين طييرف بعييض المييؤرخٌن المحتييرفٌن ،وغٌييرهم ميين المهتمييٌن بالموضييوع ميين جهيية
أخرى.
سيييأكتفً هنيييا بتحدٌيييد تفاصيييٌل هيييذا الحيييدث البيييارز ،وتقٌيييٌم مادتيييه التوثٌقٌييية المتنوعييية إلخيييراج رواٌييية
معتمييييدة علييييى منهجٌيييية تارٌخٌيييية أكادٌمٌيييية بعٌييييدة عيييين األسييييالٌب الصييييحفٌة السييييطحٌة ،والحزبٌيييية
الضٌقة ،والحوافز الذاتٌة ،والمصالح الشخصٌة.
سييييوف ٌتمحييييور الموضييييوع الييييذي وقييييع اختٌيييياري علٌييييه ،علييييى مجموعيييية ميييين األسييييئلة األساسييييٌة،
الغرض منها تحدٌد منهجٌتً فً هذا العرض ،منها اآلتٌة:
لميياذا ركييزت علييى دور الشييهٌد امحمييد أحمييد بيين عبييود ،فييً تحرٌيير المجاهييد محمييد بيين عبييد الكييرٌم
الخطييابًا ميين هييو امحمييد بيين عبييود هييذا الييذي ربطييت إسييمه بشخصييٌة وطنٌيية تحولييت إلييى أسييطورة
علييى الصييعٌد الييدولًا مييا هييو هييذا الييدور بالييذاتا ومييا هييً قٌميية الوثييائق والمصييادر األساسييٌة التييً
اعتمييدتها لتركٌييب هييذا الحييدث التييارٌخًا مييا هييً أنييواع هييذه الوثييائق وأصيينافها ،ومييا هييً المقيياٌٌس
العلمٌييية التيييً سيييأعتمدها لتقٌيييٌم هيييذه الميييادة التوثٌقٌييية وتقوٌمهييياا ميييا هيييً قٌمييية هيييذه الميييادة التوثٌقٌييية،
بالمقارنييية ميييع الميييادة التيييً اعتميييدها بعيييض الميييؤرخٌن فيييً دراسيييتهم للموضيييوع نفسيييها وميييا هيييً
االسيييتنتاجات والتيييأوٌالت التيييً ٌمكييين للميييؤرن أن ٌخيييرج بهيييا اعتميييادا عليييى هيييذه الميييادة التارٌخٌييية
وغٌرهييييا لفهييييم هييييذا الحييييدث وتحلٌلييييه ،ولتكييييوٌن صييييورته التارٌخٌيييية ،قصييييد اقترابنييييا ميييين واقعييييه
التيييارٌخًا هيييل ٌمكييين أن نتنييياول هيييذا الموضيييوع أو أي موضيييوع ارتيييبط بشخصيييٌة المجاهيييد محميييد
بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً ،بييدون الخلييط بييٌن بعييدٌن متييداخلٌن حتمييا وهمييا :بعييده التييارٌخً ميين جهيية،
وبعده الخرافً واألسطوري من جهة ثانٌةا

 1عبٓؼخ ػجل أُبُي اَُؼل ١ثزطٞإ .

وأخٌييييرا ،هييييل ٌمكيييين للمييييؤرن أن ٌنيييياقش هييييذا الموضييييوع دون أن ٌمييييس بعييييض جوانبييييه ،أو تشييييوٌه
حقائقييه ودالالتييه ،نظييرا القترابنييا الكبٌيير منييه زمنٌييا ،ونظييرا إلدراج شخصييٌة محمييد بيين عبييد الكييرٌم
الخطييييابً فييييً الييييذاكرة الجماعٌيييية المغربٌيييية ،بصييييفته أحييييد مكونييييات الهوٌيييية الثقافٌيييية الوطنٌيييية علييييى
الصيييعٌدٌن الرسييييمً والشييييعبًا هيييل حييييان الوقييييت لطيييرح مثييييل هييييذه القضييياٌا التارٌخٌيييية ،بصييييراحة
وبحرٌييية ،فيييً إطيييار إعيييادة كتابييية تيييارٌخ الحركةالوطنٌييية المغربٌيييةا أم وجيييب تركيييه للميييؤرخٌن فيييً
المسييييتقبل حٌييييث ٌمكيييينهم ابتعييييادهم الزمنييييً عيييين األحييييداث ميييين طييييرح أسييييئلة ربمييييا تقلييييق بعييييض
الشخصٌات التً ارتبطت باألحداث وتزعجهم أو تمسهم شخصٌاا
إن الصيييراحة المطلقييية فيييً اإلجابييية عييين األسيييئلة ،قيييد تسيييتحٌل رغيييم ادعييياء عكيييس ذليييك .وميييع هيييذا
سيييوف نحييياول اإلجابييية عييين مجموعييية مييين األسيييئلة المرتبطييية بيييدور الشيييهٌد امحميييد أحميييد بييين عبيييود،
فييً تحرٌييير المجاهييد محميييد بييين عبييد الكيييرٌم الخطيييابً ،والنقيياش الهيييادع والبنييياء ،هييو هيييدفنا الحقٌقيييً
فً نهاٌة المطاف.
بإمكييييان المييييؤرن مناقشيييية جوانييييب متعييييددة لموضييييوع تحرٌيييير المجاهييييد محمييييد بيييين عبييييد الكييييرٌم
الخطيييابً ،وهيييو فيييً طرٌقيييه مييين جزٌيييرة الرٌنٌيييون ،حٌيييث ظيييل منفٌيييا مييين  1926إليييى  ،1947إليييى
مارسيييٌلٌا ميييرورا بقنييياة السيييوٌس صيييحبة أخٌيييه السيييً امحميييد ،وعميييه السيييٌد عبيييد السيييالم ،وأبنائييييه
وبناته وغٌرهم من أفراد عائلته ،كلهم على متن باخرة كاطومبا خالل شهر ماي .1947
ٌمكييين مناقشييية أسيييباب هيييذا الحيييدث ذي األبعييياد المتعيييددة ،كميييا ٌمكييين تفسيييٌر عواقبيييه وتحلٌلهيييا ،إال
أننييً سييأكتفً هنييا بييالتركٌز علييى دور الشييهٌد امحمييد أحمييد بيين عبييود فييً تحرٌيير المجاهييد محمييد بيين
عبد الكرٌم الخطابً حتى أتعمق فً الموضوع أكثر.
لييييو انطلقنييييا ميييين الميييينهج السييييٌمٌولوجً لمعالجيييية موضييييعنا ،لتركنيييياه منييييذ البداٌيييية بصييييفته موضييييوعا
تارٌخٌيييا غٌييير قابيييل للدراسييية .إن هيييذا المييينهجٌ ،رتكيييز عليييى اليييدالالت والرميييوز للتعبٌييير عييين الواقيييع،
وإذا طبيييق عليييى األحيييداث التارٌخٌييية أو التحلٌيييل التيييارٌخً فسيييوف ٌعتبييير المنييياهج التارٌخٌييية باطلييية
ماداميييت تعتميييد اللغييية وسيييٌلة للتعبٌييير ،وماداميييت اللغييية تغٌييير الواقيييع عليييى مسيييتوى الخطييياب والكلمييية،
وهييذا هييو الغيييرض األساسييً ميين تحلٌيييل النصييوص انطالقيييا ميين الميينهج السيييٌمٌولوجً اعتمييادا عليييى
تحدٌيييد دالالت الكلميييات ورموزهيييا .إال أن الميييؤرن بإمكانيييه أن ٌحليييل نتيييائج هيييذا المييينهج انطالقيييا مييين
المنهجٌييية التارٌخٌييية ،معتميييدا فيييً ذليييك تقنٌاتيييه الخاصييية مثيييل مقاٌٌسيييه لتحلٌيييل النصيييوص أو تقٌيييٌم
المادة التوثٌقٌة ،محددا هدفه النهائً فً االقتراب من الواقع التارٌخً ال غٌر.

لقيييد تطرقيييت لموضيييوع دور الشيييهٌد امحميييد أحميييد بييين عبيييود فيييً تحرٌييير محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم
الخطيييابً فيييً مقييياالت نشيييرت فيييً مجيييالت تارٌخٌييية متخصصييية ،كالمقالييية التيييً نشيييرتها بالعربٌييية
والفرنسيييٌة باالشيييتراك ميييع الميييؤرن اليييدكتور جييياك كيييانً ،بعنيييوان "بيييداٌات نشييياط مكتيييب المغيييرب
العربيييييً بالقييييياهرة :عملٌييييية ابييييين عبيييييد الكيييييرٌم" ، 2ونشيييييرت بعيييييض الوثيييييائق المرتبطييييية بالحيييييدث،
كالرسيييائل المتبادلييية بيييٌن اليييزعٌم عبيييد الخيييالق الطيييرٌس مييين القييياهرة واألسيييتاذ الطٌيييب بنونييية األميييٌن
العيييام لحيييزب اإلصيييالح اليييوطنً بتطيييوان ،كميييا نشيييرت اسيييتجوابات ميييع بعيييض اليييوطنٌٌن مييين شيييهود
عٌييييان للحييييدث مثييييل المرحييييوم األسييييتاذ عبييييد المجٌييييد ابيييين جلييييون ،أو خبيييير الحييييدث فييييً الصييييحافة
المصيييييرٌة وعليييييى رأسيييييها جرٌيييييدة " األهيييييرام " ،عيييييالوة عليييييى الصيييييحافة الدولٌييييية مثيييييل جرٌيييييدة
"لوفٌغييييارو" الفرنسييييٌة ،إضييييافة إلييييى الصييييحافة الوطنٌيييية العربٌيييية والفرنسييييٌة منهييييا جرٌييييدة " العلييييم "
الناطقييية باسيييم حيييزب االسيييتقالل وجرٌيييدة األميييل'L ،مسيييروٌر ،التيييً كيييان ٌصيييدرها عليييً ٌعتييية باسيييم
الفرع المغربً للحزب الشٌوعً الفرنسً خالل األربعٌنٌات.
كمييييا اعتمييييدت فييييً دراسييييتً علييييى شييييهادات بعييييض الشخصييييٌات التييييً ارتبطييييت بحييييدث
تحرٌييير المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً مباشيييرة أمثيييال اليييزعٌم عبيييد الخيييالق
الطيييرٌس واليييزعٌم عيييالل الفاسيييً والمناضيييل عبيييد المجٌيييد ابييين جليييون واليييرئٌس التونسيييً
السيييابق الحبٌيييب بورقٌبييية بصيييفتهم شيييهود عٌانيييا .إضيييافة إليييى شيييهادات بعيييض العسيييكرٌٌن
الفرنسيييييٌٌن المكلفيييييٌن باسيييييتقبال بييييياخرة كاطومبيييييا بمٌنييييياء مارسيييييٌلٌا ،وأعنيييييً الضيييييابط
العسكري لٌون كابرٌٌلً الذي أشار إلى دور ابن عبود فً العملٌة قائال: 3
« لقيييد زعميييوا أنيييه كانيييت البييين عبيييود ،اليييزعٌم اليييوطنً فيييً المنطقييية اإلسيييبانٌةٌ ،يييد كبٌيييرة
فييً مغيييامرة الهيييارب عبييد الكيييرٌم الخطيييابً) ميين «كاتومبيييا» .وليييٌس هييذا أميييرا مسيييتحٌال.
فبعض مظاهر السٌاسة اإلسبانٌة خالل تلك الفترة تؤٌد هذا االدعاء ».
« On a prétendu qu’il fallait voir dans l’aventure de l’évadé (Abdelkrim) du
«Katoomba» la main de Ben Aboud, le leader nationaliste de la zône
espagnole Le fait n’est pas impossible , certains aspects de la politique
espagnole de l’époque ne le rendent pas invraisemblable ».

إذن ،إن الغيييرض مييين هيييذا العيييرض ليييٌس تقيييدٌم وثيييائق جدٌيييدة فيييً موضيييوع دور ابييين عبيييود فيييً
تحرٌر المجاهد محمد بن عبد الكرٌم الخطابً ،بل هو تقٌٌمها كما سبق الذكر.
تنقسيييم الميييادة التوثٌقييية التيييً أبيييرزت دور الشيييهٌد امحميييد أحميييد بييين عبيييود فيييً تحرٌييير المجاهيييد محميييد
بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً إليييى عيييدة أصيييناف كالمقييياالت الصيييحافٌة والرسيييائل السٌاسيييٌة والشخصيييٌة
وشيييهادات المعاصيييرٌن لاحيييداث والصيييور .سيييوف نقيييٌم كيييل صييينف مييين هيييذه األصيييناف ميييع تحدٌيييد
قٌمته لموضوعنا:

 .2آؾٔل ثٖ ػجٞك ٝعبى ًبٗٓ" ،٢ئرٔو أُـوة اُؼوثٍ٘ ٢خ ٝ 1947ثلا٣خ ْٗبٌٓ ٛزت أُـوة اُؼوث ٢ك ٢اُوبٛوح :ػِٔ٤خ اثٖ ػجل اٌُو،"ْ٣
أُغِخ اُزبه٣ق٤خ أُـوث٤خ ،اُؼلك .29-7 .ٓ ،1982 ٞ٤ٗٞ٣ ،26-25
3. Léon Gabrielli, Abdelkrim et les événements du Rif, 1924-1926, Casablanca, 1953, p. 223-224.

أوال ،الصيييحافة المصيييرٌة وعليييى رأسيييها جرٌيييدة " األهيييرام " القاهرٌييية .ليييم تتطيييرق هيييذه الصيييحافة
بطبٌعييية الحيييال لتوصيييل أعضييياء مكتيييب المغيييرب العربيييً بالقييياهرة بخبييير توجيييه بييياخرة كاطومبيييا مييين
عيييدن بيييالٌمن إليييى قنييياة السيييوٌس بواسيييطة الصيييحفً الفلسيييطٌنً عليييً مييياهر ميييع أن هيييذا الخبييير صيييدر
فييً بعييض الصييحف ،إال أن خبيير اسييتقبال المجاهييد محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً بمٌنيياء السييوٌس
نشر فً حٌنه:4
فً السوٌس :السوٌس فً  30ماي) ـ لمراسل األهرام ـ وصلت حوالً منتصف لٌلة أمس إلى
مٌناء بور توفٌق الباخرة االسترالٌة «كاتومبا» تنقل المجاهد المراكشً الكبٌر األمٌر عبد
الكرٌم ٌصحبه أعضاء أسرته وأفراد حاشٌته.
وقد استقبله على ظهر الباخرة حضرات محافظ السوٌس ،والسٌد محمد أحمد بن عبود رئٌس
الوفد المراكشً ،واألستاذ وحٌد الدٌن الدالً ،مندوب الجامعة العربٌة ،واألستاذ الشٌخ محمد
الحضر حسٌن ،رئٌس جبهة الدفاع عن شمال إفرٌقٌا واألستاذ بشارة ٌواكٌم ،وممثلوا
الجمعٌات العربٌة وغٌرهم.
وفً الساعة السابعة من صباح الٌوم واصلت الباخرة سفرها إلى بور سعٌد .
كمييا أن الصييحافة المصييرٌة لييم تييذكر محيياوالت الشييهٌد امحمييد بيين عبييود وزمالئييه بمكتييب المغييرب
العربييييً للتمهٌييييد لعملٌيييية التحرٌيييير ،نظييييرا للطييييابع السييييري لهييييذه التحركييييات الييييواردة فييييً مصييييادر
أخيييرى ،إال أن " األهيييرام " نشيييرت خبييير نيييزول المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً فيييً بيييور
سعٌد فً ٌوم ٌ 1ونٌو  1947فً الخبر التالً:5
نيييزول األمٌييير فيييً بيييور سيييعٌد :بيييور سيييعٌد فيييً  31مييياي  )1947ـييي لمراسيييل األهيييرام ـييي
وصيييلت البييياخرة التيييً تنقيييل األمٌييير عبيييد الكيييرٌم فيييً السييياعة الحادٌييية عشيييرة والربيييع مييين
مسييياء أميييس ،فصيييعد إلٌهيييا صييياحب العيييزة القيييائم مقيييام محميييد حلميييً حسيييٌن موفيييدا مييين
صيياحب الجاللييية المليييك فيييأبلن األمٌييير تحٌيييات جاللتيييه وتمنٌاتيييه .وكيييان ٌصيييحبه سيييعادة فيييؤاد
شييٌرٌن باشيييا محيييافظ القنيييال نائبيييا عييين دوليية رئيييٌس الحكومييية واألمٌييير االبييين محميييود ثابيييت
بييياك حكميييدار البيييولٌس واألسيييتاذ الشييياذلً المكيييً منيييدوب حيييزب الشيييعب الجزائيييري فيييً
الشييييرق العربييييً واألسييييتاذ محمييييد بيييين عبييييود رئييييٌس الوفييييد المراكشييييً بالجامعيييية العربٌيييية
والسيييٌد الحبٌيييب بورقٌبييية رئيييٌس الحيييزب الحييير الدسيييتوري التونسيييً والسيييٌد محميييد عيييالل
الفاسيييً رئيييٌس حيييزب االسيييتقالل المراكشيييً واألسيييتاذان سيييعد اليييدٌن عبيييد اللطٌيييف وسيييلٌم
الحسييييٌنً منييييدوبٌن عيييين مفتييييً فلسييييطٌن واألسيييياتذة محمييييد المهييييدي صييييبر وعبييييد الحييييً
العراقيييً عييين حيييزب الشيييورى واالسييييتقالل المراكشيييً ووفيييد جماعييية االخيييوان المسييييلمٌن
وكثٌر غٌرهم
لقيييد نقليييت جرٌيييدة " األهيييرام " خبييير وصيييول كاطومبيييا إليييى مٌنييياء السيييوٌس ٌيييوم  30مييياٌو  1947ثيييم
فيييً بيييور سيييعٌد ٌيييوم  31مييياي  ،1947ثيييم خبييير لجوئيييه السٌاسيييً بمصييير ،وهنيييا ٌيييرد إسيييم الشيييهٌد
امحمييد بيين عبييود بصييفته مرافقييه ميين بييور سييعٌد إلييى القيياهرة علييى مييتن سييٌارة رسييمٌة مصييرٌة نحييو
التشييييرٌفات لإلمضيييياء الرسييييمً قبييييل التوجييييه إلييييى مكتييييب المغييييرب العربييييً ،حٌييييث وجييييد الزعميييياء
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السٌاسييييٌٌن المغاربيييية والصييييحافة المصييييرٌة والدولٌيييية السييييتقبال الخطييييابً ،هكييييذا ورد الخبيييير فييييً "
األهرام " ٌوم  31ماي .1947
أشييارت " األهييرام " أٌضييا فييً نفييس العييدد إلييى مغييادرة الييزعٌم الخطييابً لبييور سييعٌد متوجهييا إلييى
القاهرة مصحوبا بالسٌد محمد بن عبود:6
فييً القيياهرة :وبعييد السيياعة الخامسيية وصييل األمٌيير عبييد الكييرٌم إلييى القيياهرة ٌرافقييه شييقٌقه
وعمييييه سييييٌدي عبييييد السييييالم الخطييييابً ،واألسييييتاذ محمييييد بيييين عبييييود وبقٌيييية أفييييراد األسييييرة
والحاشٌة
هنييا نتسيياءل :لميياذا لييم ترافقييه بعييض الشخصييٌات الوطنٌيية التييً كانييت موجييودة فييً بييور سييعٌد والتييً
كييان لهيييا وزنهييا الكبٌييير فييً الحركييية الوطنٌيية المغاربٌييية أمثييال عبيييد الخييالق الطيييرٌس وعييالل الفاسيييً
والحبٌب بورقٌبة والتً كان الشهٌد امحمد بن عبود أقل منها سنا ومكانة سٌاسٌة فً حٌنها.
ٌكمييين الجيييواب أوال فيييً صيييفته الرسيييمٌة رئٌسيييا للوفيييد الممثيييل لخلٌفييية السيييلطان ميييوالي الحسييين بييين
المهيييدي ،فيييً اللجيييان الثقافٌييية ليييدى الجامعييية العربٌييية ،وثانٌيييا فيييً دوره البيييارز فيييً مكتيييب المغيييرب
العربيييً بالقييياهرة بصيييفته أحيييد مؤسسيييٌه ،وثالثيييا فيييً اتصييياالته باليييدٌوان الملكيييً ،وإقنييياع السيييلطات
المصيييرٌة بمييينح المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً حيييق اللجيييوء السٌاسيييً فيييً مصييير .ولقيييد
كيييان هيييذا الشيييرط أساسيييٌا لموافقييية الشيييرطة المصيييرٌة بمٌنييياء بيييور سيييعٌد ،للسيييماح البييين عبيييد الكيييرٌم
الخطييابً وأفييراد عائلتييه بمغييادرة بييور سييعٌد إلييى القيياهرة فييً صييباح ٌييوم ٌ 1ونٌييو بعييد رفضييها هييذا
الطلب عند محاولة ابن عبد الكرٌم والزعماء الوطنٌٌن األولى إلقناعهم بذلك ٌوم  30ماي.
وأخٌييرا ،لقييد كييان الشييهٌد امحمييد بيين عبييود قييد اتصييل بيياألمٌر محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً علييى
مييييتن كاطومبييييا بمٌنيييياء السييييوٌس فييييً ٌييييوم  30ميييياي  .1947ولكيييين عنييييدما رفييييض أن ٌنييييزل سييييافر
الشيييهٌد امحميييد بييين عبيييود إليييى القييياهرة ،ثيييم توجيييه فيييً سيييٌارة نحيييو بيييور سيييعٌد صيييحبة اليييزعٌم عبيييد
الخييالق الطييرٌس وعييالل الفاسييً و"الحبٌييب بورقٌبيية وعبييد المجٌييد ابيين جلييون إلقنيياع األمٌيير جماعيية
بواجب لجوئه إلى مصر وهذه معلومات تؤكدها مصادر أخرى غٌر الصحافة.
ثانٌا ،الرسائل المتبادلة بٌن عبد الخالق الطرٌس والكاتب العام لحزبه األستاذ الطٌب بنونة.
تعتبييير المراسيييلة السٌاسيييٌة مصيييدرا فرٌيييدا لنشييياط الحركييية الوطنٌييية المغربٌييية ،لميييا تنفيييرد بيييه مييين
تلقائٌيية نظييرا لطابعهييا السييري .نييذكر ضييمن هييذا الصيينف المييرتبط بنشيياط الحركيية الوطنٌيية المغربٌيية
بالمشييرق ،مراسييلة الشييهٌد امحميييد بيين عبييود ميييع أخٌييه محمييد واألسييتاذ الطٌيييب بنونيية بتطييوان ،وميييع
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الشيييٌخ عبيييد

گنيييون بطنجييية ،التيييً نشيييرنا بعضيييها فيييً كتييياب "النضيييال اليييوطنً للشيييهٌد امحميييد بييين

عبييود :شييهادات ووثييائق" .7ولقييد تمكنييا ميين العثييور علييى رسييالة بعثهييا األسييتاذ عبييد الخييالق الطييرٌس
إليييى أعضييياء اللجنييية التنفٌذٌييية لحيييزب اإلصيييالح اليييوطنً ٌجٌيييب فٌهيييا عييين السيييؤال اليييذي ٌهمنيييا عييين
تفاصٌل العملٌة ،ودور السٌد امحمد أحمد بن عبود فً تنفٌذها.
وتنبثيييق أهمٌييية هيييذه الرسيييالة أوال مييين كونهيييا جييياءت مييين أحيييد المشييياركٌن فيييً العملٌييية ،وثانٌيييا مييين
كونهيييا كتبيييت فيييً ٌ 4ونٌيييو  ،1947أي أربعييية أٌيييام فقيييط بعيييد لجيييوء اليييزعٌم الخطيييابً إليييى مصييير.
تلقيييً رسيييالة األسيييتاذ عبيييد الخيييالق الطيييرٌس إليييى الطٌيييب بنونييية فيييً ٌ 4ونٌيييو  1947أضيييواء جدٌيييدة
علييى تحرٌيير المجاهييد محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً عمومييا ،ودور الشييهٌد امحمييد بيين عبييود علييى
وجه الخصوص .فٌما ٌلً اقتباس من هذه الرسالة: 8
وبعييييد أن تمييييت االسييييتقباالت العاميييية وميييين ضييييمنها زٌييييارة منييييدوب الملييييك فيييياروق وبقٌيييية
ممثليييً الهئٌيييات اختفيييى األن بييين عبيييود اليييذي فعيييل فيييً هيييذه القضيييٌة ميييا ليييم ٌفعليييه أحيييد ،و
تحميييل مييين األتعييياب ميييا ٌكيييل عنيييه جميييع مييين األقوٌييياء فيييً البييياخرة بنٌييية السيييفر معيييه لغاٌييية
بيييور سيييعٌد .ومنيييذ السييياعة الثالثييية والنصيييف وهيييو فيييً حيييدٌث مسيييتمر ميييع األمٌييير وأخٌيييه
إلقناعييييه بييييالنزول .وقييييد لقييييً أخونييييا ميييين تييييردد األمٌيييير وشييييكوكه الشييييًء الكثٌيييير .ولكييييً
تأخييذوا صييورة عيين ذلييك أذكيير لكييم جزئٌيية واحييدة .وهييً أن األمٌيير ،بتييأثٌر بيين عبييود ،بييدأ
ٌكتيييب البرقٌيييية المطلوبييية للملييييك فيييياروق المتضيييمنة الرغبيييية فييييً االلتجييياء مييييرتٌن ،وكلمييييا
قييرب ميين إتمامهييا مزقهييا وبجهييد جهٌييد توصييل معييه إلييى كتابيية رسييالة مختصييرة ٌقييدم فٌهييا
فيييروض التحٌييية واإلجيييالل إليييى جاللييية الفييياروق ،وٌحٌيييل البقٌييية مييين الحيييدٌث عليييى حامليييه،
وهيييذه الرسيييالة باسيييم رئيييٌس اليييدٌوان ،فلميييا حصيييل ابييين عبيييود عليييى هيييذه التحٌييية ،وكانيييت
السييياعة السيييابعة والبييياخرة ال تيييزال راسيييٌة فيييً السيييوٌس ،أخيييذ مركبيييا مييين تليييك اليييزوارق
التيييً تبييياع للسيييواح ،وعييياد للبييير ،غٌييير واثيييق مييين عيييزم األمٌييير ،ومصيييمما عليييى بحيييث
القضييٌة معنييا علييى أسيياس جدٌييد قييد ٌتضييمن حتييى اختطافييه عنييد الوصييول إلييى بييور سييعٌد.
وبمجييرد وصييوله إلييى البيير اسييتقل سييٌارة خاصيية إلييى القيياهرة ،اجتمعنييا فييً نفييس الصييباح
باألتٌيييل وقررنيييا االتصيييال مييين جدٌيييد بالحكومييية ،وبيييرغم الجمعييية وهيييو ٌيييوم العطلييية تمكييين
بعضييينا مييين زٌيييارة شخصيييٌات كبٌيييرة .واسيييتطعنا الحصيييول عليييى قبيييول الضيييٌافة إذا اقتنيييع
الرجييييل بمصييييلحته فييييً النييييزول .وفييييً المسيييياء سييييافرنا إلييييى بييييور سييييعٌد :عييييالل الفاسييييً،
وامحميييد بييين عبيييود ،وعبيييد المجٌيييد بييين جليييون ،والحبٌيييب بورقٌبييية وأنيييا ،فوصيييلنا قبيييل رسيييو
البييياخرة بعشييير دقيييائق ،فوجيييدنا التعلٌميييات قيييد وصيييلت والتيييدابٌر متخيييذة .وبمجيييرد رمٌهيييا
للمخطييياف كنيييا عليييى ظهرهيييا فاختلٌنيييا بسيييٌدي امحميييد شيييقٌقه الكبٌييير ،وٌالحيييظ أن ليييه تيييأثٌرا
كبٌيييرا عليييى أخٌيييه .وبعيييد ميييداوالت كنيييت أختيييار فٌهيييا لهجييية القيييوة وتبٌيييٌن المصيييلحة العامييية
والخاصييية ،قيييال سيييٌدي امحميييد الخطيييابً :إذا كنيييتم قيييد اتفقيييتم عليييى نزولنيييا ،وقيييررتم ذليييك
فييينحن رهييين إرادتكيييم .وال تسيييألوا عييين أحوالنيييا فيييً هيييذه اللحظييية ،فقيييد كيييان هيييذا القيييرار
حسييب الجييو سييبقا بعٌييد اإلمكييان ،فمييا كييدنا نسييمع قولييه حتييى عالنييا البشيير ولكننييا ضييغطنا
علييى شييعورنا وأخفٌنييا فرحنييا حتييى ال ٌشييعر أحييد بشييًء ألن البيياخرة ملٌئيية بييالعٌون رغييم
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أنهيييا لٌسيييت تحيييت مليييك الفرنسيييٌٌن ،وبعيييد أن نيييزل جمٌيييع المسيييتقبلٌن ،ذهبنيييا نحييين الخمسييية،
عبيييد الكيييرٌم سيييٌدي محميييد الخطيييابً عيييالل الفاسيييً امحميييد بييين عبيييود وأنيييا إليييى الغرفييية
الصييغٌرة التييً ٌنييامون فٌهييا بالبيياخرة وحييددت لعبييد الكييرٌم نفسييه مييا قيير علٌييه قرارنييا ميين
وجييييوب النييييزول وأن اسييييتئناف السييييفر جناٌيييية علييييى المغييييرب والملييييك وسييييمعته العظٌميييية
ومصييلحته الحاضييرة ومسييتقبل أبنائييه وقييد تييأثر حتييى بكييى ـيي وحقييا إنييه تييأثٌر عظييٌم وهييذه
العظميية تشيياهد فييً الرجييل فييً جمٌييع أحوالييه ـيي واكتفييى بييأن قييال إننييً معكييم ولمييا أعرفييه
عييينكم لييين تفعليييوا إال ميييا فٌيييه الخٌييير ،وفيييً تليييك اللحظييية وكانيييت السييياعة الثانٌييية ليييٌال نزلنيييا
جمعٌييا إلييى البيير فييذهب تييوا علييى المحافظيية ،حٌييث سييجل رغبتييه التييً رفعييت إلييى القصيير
ثيييم رجيييع إليييى البييياخرة هيييو وأوالده ،كيييأن النيييزول كيييان للتجيييول فقيييط ،ورجيييع للنيييوم معيييه
هنييياك البطيييل ابييين عبيييود ،عليييى أسييياس النيييزول فيييً الصيييباح البييياكر دفعييية واحيييدة ،رجييياال و
نسيييييياأ وأطفيييييياال وعتييييييادا .وال ٌمكيييييينكم أن تتصييييييوروا كٌييييييف كانييييييت لٌلتنييييييا ،فقييييييد ملكنييييييا
االضييطراب خوفيييا ميين رجيييوع التييردد ،أو حيييدوث شيييًء لييٌس فيييً الحسييبان ولكييين جيييل
شييأنه حقييق أملنييا ففييً السيياعة السادسيية واليينص ابتييدأ النييزول ولييم ٌشييعر أحييد فييً البيياخرة،
حتى كان األمٌر عبد الكرٌم الخطابً وحاشٌته وعتاده الخفٌف فوق الٌابسة
هنا ٌجب أن نتأمل بشأن مصداقٌة هذه الرسالة التً تمٌزها العناصر التالٌة:
أوال ،لقد كتب الطرٌس هذه الرسالة فً وصف تحرٌر الخطابً بالقاهرة ٌوم ٌ 1ونٌو  0513أربعة أٌام
فقط بعد لجوء الخطابً إلى مصر حٌث كانت صورة الحدث الذي شارك فً صنعه مازالت طرٌا.
ثانٌييييا ،إن صيييياحب هييييذه الرسييييالة شخصييييٌة وطنٌيييية بييييارزة ،ومثقييييف ميييين الدرجيييية األولييييى .تتضييييح
مسيييتواها فيييً إبداعيييه األدبيييً فهيييو مؤليييف مسيييرحٌة "انتصيييار الحيييق عليييى الباطيييل" ميييثال ،كميييا تبيييرز
فيييً خطبيييه السٌاسيييٌة الفصيييٌحة التيييً كيييان ٌحيييرك بهيييا الجمييياهٌر .ليييذلك جييياءت رواٌتيييه للحيييدث اليييذي
نناقشييييه فييييً لغيييية عربٌيييية ممتييييازة ،وأسييييلوب أدبييييً راق عبيييير فٌييييه بكييييل صييييدق ووضييييوح عيييين أدق
تفاصٌل الحدث من جهة ،وعن الحماس الوطنً الذي نتج عنه.
ثالثيييا ،مميييا ٌزٌيييد مييين مصيييداقٌة هيييذه الرسيييالة التارٌخٌييية ،أن الطيييرٌس كتبهيييا فيييً القييياهرة لاسيييتاذ
الطٌيييب بنونييية بتطيييوان ،وبعثهيييا ليييه ضيييمن مراسيييلتهما الشخصيييٌة ،فيييال ٌحتميييل أن ٌكيييون قيييد بيييالن فيييً
سييرده لاحييداث ناهٌييك عيين تزٌٌفهييا ،كمييا أن دور الشييهٌد امحمييد بيين عبييود البييارز فييً هييذه الرسييالة
ٌؤكيييد صيييحتها ،فليييو أراد االسيييتفادة منهيييا سٌاسيييٌا لبيييالن فيييً دوره ،وهيييو اليييزعٌم اليييوطنً األبيييرز دورا
آنذاك عن دور ابن عبود ،كما حدث فً رواٌة عالل الفاسً والحبٌب بورقٌبة لنفس الحدث.
رابعيييا ،إن بعيييض تفاصيييل الحيييدث الدقٌقييية تؤكيييد مصيييداقٌة الوثٌقييية ،فمييين الصيييعب جيييدا تحدٌيييد أدق
التفاصيييٌل دون وجيييود صييياحب الرسيييالة فيييً عيييٌن المكيييان ،مييين ذليييك ميييثال ،تيييردد المجاهيييد محميييد بييين
عبييد الكييرٌم فييً قييرار اللجييوء إلييى مصيير ،وتغٌٌيير موقفييه بعييد إلحيياح الييوطنٌٌن الييذٌن التحقييوا بييه فييً
بيياخرة كاطومبييا بمٌنيياء بييور سييعٌد ،ثييم الغضييب الييذي عبيير عنييه عنييدما نييزل ميين البيياخرة واتجييه إلييى
مركز الشرطة لٌخبر الضابط المسؤول أنه ٌرفض السماح له بمغادرة الباخرة.

خامسيييا ،ال تتعيييارض المعلوميييات الموجيييودة فيييً هيييذه الوثٌقييية بميييا ٌوجيييد فيييً غٌرهيييا مييين الوثيييائق
المعتمدة ،بل تتطابق وتتكامل معها.
وتعتبييير الشيييهادات الشيييفوٌة مصيييدرا آخييير لتوثٌيييق دور الشيييهٌد امحميييد بييين عبيييود فيييً تحرٌييير المجاهيييد
محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً ،عليييى أن تخضيييع شيييأنها فيييً ذليييك شيييأنها جمٌيييع المصيييادر ،للنقيييد
والتقٌيييٌم ،ونيييذكر وثٌقييية هامييية أخيييرى سيييلطت الضيييوء عليييى هيييذا الحيييدث .وأعنيييً شيييهادة المناضيييل
التونسييً ومييدٌر مكتييب المغييرب العربييً فييً دمشييق دور الشييهٌد امحمييد أحمييد بيين عبييود فييً تحرٌيير
المجاهد محمد بن عبد الكرٌم الخطابً فً قوله:9
 ..ومنيييه اتصيييلنا هاتفٌيييا بزمٌلنيييا امحميييد بييين عبيييود ممثيييل منطقييية الرٌيييف المراكشيييً فيييً
نكتيييب المغيييرب العربيييً بالقييياهرة وفيييً لجيييان الجامعييية العربٌييية وفيييً الحيييٌن تحولنيييا إليييى
منزليييه فيييً قاردنسيييٌتً حٌيييث تدارسييينا الوضيييع واسيييتقر اليييرأي عليييى أن ٌتكفيييل ابييين عبيييود
باالتصييييال بالقصيييير الملكييييً لتييييأمٌن حييييق اللجييييوء نظييييرا لعالقييييات ابيييين عبييييود الطٌبيييية مييييع
الملك فاروق ...
وتوجييد إشييارة إلييى دور الشييهٌد امحمييد بيين عبييود فييً عملٌيية تحرٌيير زعييٌم الثييورة الرٌفٌيية فييً كتٌييب
صييييدر ضييييمن منشييييورات مكتييييب المغييييرب العربييييً بالقيييياهرة بمناسييييبة مييييرور أربعييييٌن ٌومييييا علييييى
استشيييهاد وفيييد المغيييرب العربيييً فيييً الميييؤتمر االقتصيييادي لليييدول اإلسيييالمٌة المنعقيييد فيييً كراتشيييً مييين
 26نوفمبر إلى  10دجمبر ،1949فٌما ٌلً نص هذه الشهادة الهامة:10
لقييد سييٌطر نشيياطة الييوطنً علييى حٌاتييه كلهييا ،فلييم ٌقلييع عيين العمييل والتفكٌيير ألجييل تحقٌييق
مصييالح بييالده ،وقييد عيياش بقٌيية حٌاتييه لشييًء واحييد هييو المغييرب العربييً ،فكانييت الوطنٌيية
جييزأ ميين طبٌعتييه .وقييد كييان أكبيير عمييل قييام بييه اإلشييراف علييى حركيية تحرٌيير سييمو األمٌيير
عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً والتجائيييه إليييى جاللييية الفييياروق ،فقيييد كيييان نصيييٌبه فيييً ذليييك نصيييٌب
األسد
وفيييً سييينة  1980طرحيييت مجموعييية مييين األسيييئلة عليييى األسيييتاذ عبيييد المجٌيييد ابييين جليييون األدٌيييب
والدبلوماسييييً عيييين الموضييييوع الييييذي نناقشييييه ،و نشييييرته سيييينة  1980فييييً المقدميييية التييييً وضييييعتها
للطبعيية الثانٌيية لكتيياب " مركييز األجانييب فييً مييراكش " للشييهٌد امحمييد بيين عبييود .وتتجلييى أهمٌيية هييذا
االستجواب فً النقط التالٌة: 11
« سييؤال :مييا هييً الظييروف التييً تنقييل فٌهييا السييٌد امحمييد بيين عبييود إلييى مدٌنيية السييوٌس،
وكٌف تم اتصاله بالزعٌم محمد بن عبد الكرٌم الخطابً ،وهل واجهته صعوباتا

ٍٞ٣ .9ق اُوْٗ« ،٢َ٣ٝبٌٓ ٛزت أُـوة اُؼوث ٢ك ٢كْٓن» ،اُؼلك  ،16 15أُغِخ اُزبه٣ق٤خ أُـوث٤خ.114 .ٓ ،1979 ،
 .10ػجل أُغ٤ل ثٖ عِ ،ٕٞاُضالصخ اُن ٖ٣اٍزْٜلٝا كً ٢وارْ ٢ثٔ٘بٍجخ اُنًو ٟاألهث٤ؼٖ٘٣ 21 ،ب٣و  ،1950اُوبٛوح .15-14 .ٓ ،1950
 .11آؾٔل أؽٔل ثٖ ػجٞكٓ ،وًي األعبٗت ك ٢أُـوة :كهاٍبد هبٗ٤ٗٞخ ُٙٞؼ٤خ األعبٗت ك ٢أُـوة هجَ ػٜل اُؾٔب٣خ ٝفالُ ،ٚاُطجؼخ اُضبُضخ،
ٓطبثغ ػٌبظ.25-20 ٓ ،1988 ،

جييواب :الظييروف التييً تييم فٌهييا االتصييال كانييت ظروفييا سييهلة ،حٌييث إن السييٌد امحمييد بيين
عبيييود كيييان مصيييحوبا خيييالل تنقليييه هيييذا بيييبعض ممثليييً السيييلطات المصيييرٌة التيييً كانيييت قيييد
رافقته كذلك على متن الباخرة.
سيييؤال :كٌيييف تيييم اتصيييال السيييٌد امحميييد ابييين عبيييود بالمجموعييية التيييً صييياحبته إليييى بيييور
سعٌد إلقناع الزعٌم محمد بن عبد الكرٌم الخطابً بالنزول من «كاتومبا»ا
جيييواب :اإلخيييوان اليييذٌن ذهبيييوا إليييى بيييور سيييعٌد كيييانوا كلهيييم مييين األفيييراد اليييذٌن كانيييت لهيييم
نشييياطات داخيييل مكتيييب المغيييرب العربيييً .وكيييان لكيييل واحيييد مييينهم مكتيييب خييياص بيييه فيييً
بناٌيية المكتييب التييً كانييت توجييد فييً  10شيييارع ضييرٌح سييعد ،وكييان ميين بٌيينهم مغاربييية و
تونسييٌون .أمييا فٌمييا ٌخييص الييرد الييذي حظييً بييه السييٌد امحمييد بيين عبييود ميين طييرف إخييوة
المكتب ،فكان القبول الفوري مع الترحٌب.
سييييؤال :لميييياذا أوقفييييت الشييييرطة المصييييرٌة السييييٌارة التييييً حملييييت الجماعيييية المتوجهيييية إلييييى
بور سعٌد الستقبال «كاتومبا»ا
جييييواب :أوقفييييت السييييٌارة ألن قنيييياة السييييوٌس كانييييت منطقيييية عسييييكرٌة محتليييية ميييين طييييرف
الجيييٌش اإلنجلٌيييزي ،ولهيييذا كانيييت عملٌييية المراقبييية ضيييرورٌة وواجبييية عليييى كيييل الميييارة.
وعملٌيييية المراقبيييية قييييام بهييييا عسييييكرٌان واحييييد مصييييري والثييييانً إنجلٌييييزي ،و العسييييكري
المصيييري هيييو اليييذي كيييان ٌيييتكلم .مركيييز المراقبييية كيييان موجيييودا قبيييل الوصيييول عليييى بيييور
سعٌد بحوالً  2كلم.
سييؤال :كٌييف كانييت وضييعٌة اإلنجلٌييز فييً السييوٌس وبييور سييعٌد فييً سيينة 1947ا لميياذا لييم
تذكرهم فً عرضك لعملٌة تحرٌر زعٌم الثورة الرٌفٌةا
جييواب :فٌمييا ٌخييص االحييتالل العسييكريٌ ،جييب التييذكٌر بييأن مركييز القييوة اإلنجلٌزٌيية كييان
قيييد تضعضيييع فيييً القنييياة ،ولهيييذا السيييبب كيييانوا ٌفضيييلون عيييدم إثيييارة المشييياكل حتيييى ٌبقيييى
وجيييودهم خفٌيييا ميييا أمكييين ،ومييين الجيييائز أنهيييم كيييانوا ٌعرفيييون ميييا كيييان ٌيييدور حيييول هيييذه
العملٌة ،ولكن وجودهم كان منعدما خاللها.
سييؤال :بالضييبط ،ميياذا اعتقييد الييزعٌم محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً عنييدما منعييه محييافظ
بور سعٌد من مغادرة الباخرة وأمره بالعودة إلى «كاتومبا»ا
جيييواب :هيييذه الحادثييية جعليييت األمٌييير تتيييوارد علٌيييه شيييكوك ،حٌيييث ظييين أن هنييياك مييين ٌرٌيييد
تورٌطييييه فييييً مييييؤامرة .وميييين جهيييية أخييييرى ،واعتبييييارا لموقييييف السييييلطات الفرنسييييٌة فقييييد
رفيييض حٌيييث أنيييه فيييً هيييذه األثنييياء كيييان المليييك محميييد الخيييامس رحميييه حيييدٌث العهيييد
بمدٌنييية طنجييية ،حٌيييث ألقيييى خطابيييه التيييارٌخً فٌهيييا .فيييأراد الفرنسيييٌون أن ٌضيييغطوا عليييى
الملييييك إذا تمكنييييوا ميييين اإلتٌييييان بيييياألمٌر عبييييد الكييييرٌم إلييييى جنييييوب فرنسييييا السييييتعماله أو
الستعمال اسمه من أجل الضغط على جاللة محمد الخامس ،وهذا كله كان معروفا.
سيييؤال :ميييا رأٌكيييم فيييً عيييدم وجيييود حراسييية فرنسيييٌة عليييى اليييزعٌم محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم
الخطييييابً وعائلتييييها فهييييل ميييين المحتمييييل أن هييييذه الخطيييية كانييييت مقصييييودة ،أم هييييو مجييييرد
إهمالا
جييواب :لييم ٌكيين ذلييك لٌعنييٌهم فييً شييًء وهييم فييً قلييب المٌيياه المصييرٌة .و فييً اعتقييادي أنييه
إهمييييال ألن المتيييينمر ٌكييييون دائمييييا معرضييييا الرتكيييياب األخطيييياء ،وزٌييييادة علييييى ذلييييك لييييم
الفرنسييٌون علييى إلمييام كبٌيير بقييوة الحركيية الوطنٌيية المغربٌيية فييً الشييرق .و ميين جمليية مييا
كيييانوا ٌرددونيييه أن الحركييية الوطنٌييية فيييً الشيييرق وفيييً القييياهرة بصيييفة خاصييية ،هيييً عبيييارة
عيين شييغب تقييوم بييه جماعيية ميين الطلبيية المغاربيية .لييم ٌكيين الفرنسييٌون ٌييدركون بييأن هييؤالء
«الطلبييية» كيييانوا عليييى اتصيييال بالحكومييية المصيييرٌة والبيييولٌس المصيييري وكيييذلك بالقصييير
الملكً.

سيييؤال :ميييا هيييو صيييدى نجييياح عملٌييية إنقييياذ اليييزعٌم محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً عليييى
الصعٌد المحلً وعلى الصعٌد الدولًا
جييييواب :كييييان صييييداها كبٌييييرا جييييدا ،حٌييييث أن المتتبعييييٌن للحركيييية الوطنٌيييية اعتقييييدوا بييييأن
العملٌيييية ميييين المسييييتحٌل أن ال ٌكييييون لييييبعض الييييدول األجنبٌيييية دخييييل فٌهييييا .و بصييييراحة
فالعملٌييية كانيييت غامضييية جيييدا ،ولهيييذا نشيييك فيييً احتميييال تيييدخل أٌيييدي أجنبٌييية فٌهيييا .و ميييا
زليييت أتيييذكر بيييأن مكتيييب المغيييرب العربيييً كيييان ٌتلقيييى مكالميييات تلٌفونٌييية مييين الوالٌيييات
المتحييدة ميين بعيييض الصييحفٌٌن وكييذلك مييين أوروبييا لالستفسييار عييين الحييادث ،وكنييا نجٌيييبهم
بأجوبة صحفٌة.
سؤال :هل هذه العملٌة خدمت القضٌة الوطنٌة .كٌفا
جيييواب :العملٌييية اسيييتطاعت إحبييياط الميييؤامرة الفرنسيييٌة ،كميييا سيييبق ليييً أن أوضيييحت ،فقيييد
كانيييت السيييلطات الفرنسيييٌة ترٌيييد اسيييتعمال اسيييم األمٌييير وهيييو أسيييٌر عنيييدهم للضيييغط عليييى
جاللة الملك محمد الخامس.
أوال ،إن عبييد المجٌييد ابيين جلييون ،أحييد مؤسسييً مكتييب المغييرب العربييً بالقيياهرة ،ومييدٌره بعييد وفيياة
الشييهٌد امحمييد بيين عبييود فييً  12دجمبيير  1949صيياحب المجموعيية التييً سييافرت فييً السييٌارة ميين
القييياهرة إليييى بيييور سيييعٌد ،وصيييعدت إليييى بييياخرة كاطومبيييا إلقنييياع المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم
الخطييابً بوجييوب لجوئييه إلييى مصيير ،وكانييت هييذه المجموعيية تتكييون ميين الشييهٌد امحمييد بيين عبييود"
واليييزعٌم عبييييد الخيييالق الطييييرٌس واليييزعٌم عييييالل الفاسييييً واليييرئٌس الحبٌييييب بورقٌبييية وهييييً أسييييماء
وطنٌة المعة كان عبد المجٌد ابن جلون شاهد عٌان للحدث .
ثانٌييا ،إن المعلومييات الدقٌقيية حييول القضييٌة فييً اسييتجواب ابيين جلييون تنطبييق مييع المعلومييات الييواردة
فً المصادر الموثوقة.
ثالثييا ،لييم ٌنشيير عبييد المجٌييد ابيين جلييون هييذه المعلومييات بمبييادرة منييه ،األميير الييذي قييد ٌييوحً بييدوافع
ذاتٌيييية وراء ذلييييك ،بييييل بطلييييب منييييً وتلبٌيييية لرغبتييييً ممييييا جعلييييه ٌييييتكلم بحرٌيييية وتلقائٌيييية زادت ميييين
مصيييداقٌة كالميييه ،ولقيييد أكيييدت شيييهادات وطنٌيييٌن مغاربييية كيييانوا موجيييودٌن بالقييياهرة أمثيييال :األسيييتاذ
عبيييد الكيييرٌم غيييالب ميييا جييياء فيييً شيييهادة ابييين جليييون .ومييين المصيييادر التيييً تطرقيييت لتحرٌييير المجاهيييد
محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً بالقيياهرة مييع تركٌزهييا علييى دور الشييهٌد امحمييد بيين عبييود الصييحافة
الفرنسيييٌة .أذكييير عليييى سيييبٌل المثيييال مقيييال الصيييحفً الفرنسيييً فيييً المقالييية التيييً نشيييرها فيييً جرٌيييدة
لوفٌغيييارو إثييير الحيييدث بعنيييوان ................القييياهرة ،بيييل هنييياك تصيييرٌح طرٌيييف فيييً كتييياب ألفيييه
الضييابط العسيييكري الفرنسيييً كييابرٌٌلً اليييذي كليييف باسييتقبال األمٌييير محميييد بيين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً
علييى مييتن بيياخرة كاطومبييا وأفييراد عائلتييه بمٌنيياء مرسييٌلٌة ولكنهييا لييم تسييتقبل إال التييابوت الييذي كييان
ٌحمل جثة والدة المجاهد الخطابً.

تطيييرق هيييذا العسيييكري الفرنسيييً إليييى دور الشيييهٌد ابييين عبيييود قيييائالٌ « :حتميييل أن ٌيييد ابييين عبيييود فيييً
القضٌة كانت طوٌلة ».
وأخٌييييرا ،لييييم تنحصيييير اإلحيييياالت إلييييى دور الشييييهٌد ابيييين عبييييود فييييً تحرٌيييير المجاهييييد الخطييييابً فييييً
المصيييادر التارٌخٌييية ،بيييل نجيييد دوره مخليييدا فيييً الكتابيييات األدبٌييية .أشيييٌر فيييً هيييذا الصيييدد عليييى وجيييه
الخصييوص إلييى القصيية القصييٌرة التييً خلييد فٌهييا األدٌييب عبييد المجٌييد ابيين جلييون هييذا الحييدث والتييً
نشرها بعنوان

فً مجموعته القصصٌة لوال اإلنسان.

ولييم ٌنحصيير وجييود بيين عبييود فييً أدب عبييد المجٌييد ابيين جلييون فييً هييذه القصيية القصييٌرة ،بييل تحيياور
معييه بعييد مماتييه ،وعبيير عيين عواطفييه الرقٌقيية بأسييلوبه األدبييً الرائييع فييً مقاليية نشييرها فييً جرٌييدة "
المغرب " بعد وفاة الشهٌد امحمد بن عبود.
إن تقٌييٌم المييادة التوثٌقٌيية التييً تطرقييت إلييى دور الشييهٌد امحمييد بيين عبييود فييً تحرٌيير محمييد بيين عبييد
الكرٌم الخطابً ٌستوجب المالحظات واالستنتاجات التالٌة:
أوال ،إن هذا الدور كان دورا فعاال أكدته مصادر ووثائق متنوعة موثوقة كما أوضحنا سالفا.
ثانٌييا ،لقييد كييان حضييور ابيين عبييود فييً العملٌيية حضييورا ملموسييا منييذ نشييأة الفكييرة والتخطييٌط لهييا إلييى
تنفٌييييذها ،وهييييو مييييا ال ٌنطبييييق علييييى الشخصييييٌات الوطنٌيييية المغاربٌيييية التييييً شيييياركت بييييدورها فييييً
العملٌة.
ثالثيييا ،إن دور ابييين عبيييود كيييان ضيييرورٌا إلنجييياح العملٌييية خصوصيييا عنيييدما اقتضيييت الضيييرورة إقنييياع
السيييلطات المصيييرٌة للسيييماح لمحميييد بييين عبيييد الكيييرٌم بييياللجوء إليييى مصييير وذليييك بعيييد نزوليييه مييين
البيياخرة ،ورفييض السييلطات المصييرٌة السييماح لييه بييذلك ٌييوم  31ميياي لييٌال ،هنييا كييان ابيين عبييود هييو
مفتييياح المشيييكل ألنيييه حصيييل عليييى موافقييية اليييدٌوان الملكيييً المصيييري فيييً الصيييباح البييياكر مييين ٌيييوم 1
ٌونٌييو بفضييل اتصيياالته الهاتفٌيية بييرئٌس الييدٌوان ،وكييان هييذا االتصييال ممكنييا باعتبييار الشييهٌد امحمييد
بييين عبيييود رئيييٌس للوفيييد المغربيييً فيييً اللجنييية الثقافٌييية ليييدى الجامعييية العربٌييية ،وكانيييت النتٌجييية إٌجابٌييية
بفضيييل شخصيييٌته القوٌييية ،وقدرتيييه عليييى اإلقنييياع اعتميييادا عليييى األسيييلوب الدبلوماسيييً وبشاشيييته ميييع
اإللحاح.
وفيييً هيييذه المسيييألة ،أقيييدم شيييهادة شخصيييٌة وطنٌييية مغربٌييية وشيييهادة شخصيييٌة مصيييرٌة متمٌيييزة ،قيييال
الييزعٌم عييالل الفاسييً عيين شخصييٌة ابيين عبييود فييً كلميية تأبٌنٌيية نشييرها فييً جرٌييدة العييالم ٌييوم ٌنيياٌر
:1950

كيييان رحميييه مثيييال القيييوة فيييً التنفٌيييذ والجيييرأة فيييً العميييل فليييم أعيييرف فيييً حٌييياتً أحيييدا
مثلييييه فييييً التجييييرؤ علييييى كبييييار الشخصييييٌات النييييادرة ،وميييين عيييياش فييييً المشييييرق وعييييرف
طبٌعة االتصال بالناس فٌه ٌقدر الخصلة قدرها وٌفهم مغازٌها ....
أميييا األسيييتاذ عبيييد اليييرزاق السييينهوري باشيييا وهيييو ال ٌحتييياج إليييى التعرٌيييف ليييدى المتخصصيييٌن فيييً
القيييانون اليييدولً ،فلقيييد وصيييف قيييدرة الشيييهٌد ابييين عبيييود فيييً األوسييياط السٌاسيييٌة المصيييرٌة مييين أجيييل
الدفاع عن القضٌة الوطنٌة المغربٌة قائال:
فييً الختييام ،إذا كنييت ركييزت علييى دور الشييهٌد امحمييد بيين عبييود فييً تحرٌيير المجاهييد محمييد بيين عبييد
الكيييرٌم الخطيييابً دون غٌيييره مييين اليييوطنٌٌن ،فهيييذا ال ٌعنيييً نفٌيييً لهيييذا اليييدورٌ .مكييين القيييول إن هيييذه
العملٌييية كانيييت مييين إنتييياج مؤسسييية وطنٌييية هيييً مكتيييب المغيييرب العربيييً بالقييياهرة ،حٌيييث كيييان للشيييهٌد
ابييين عبيييود دور بيييارز بصيييفته أحيييد مؤسسيييٌها ثيييم أحيييد ميييدٌرها ،كميييا ٌمكييين اعتبيييار حليييم اسيييتقالل
المغييييرب ،بييييل اسييييتقالل المغييييرب العربييييً سٌاسييييٌا و المحييييرك الرئٌسييييً البيييين عبييييود وزمالئييييه فييييً
تنظٌم هذه العملٌة ،وحسب هذا التفكٌر والطرح فإن دور الفرد ٌذوب فً القضٌة.
كميييا ٌمكييين القيييول ،إن تحرٌييير محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم ٌكتسيييً أهمٌييية كبيييرى بسيييبب نتائجيييه أكثييير منيييه
فيييً ذاتيييه ،ذليييك أنيييه مكييين أعضييياء مكتيييب المغيييرب العربيييً والقضيييٌة الوطنٌييية المغاربٌييية مييين جليييب
اهتميييام وسيييائل اإلعيييالم المصيييرٌة والعربٌييية والدولٌييية ،مقيييدما بيييذلك خدمييية عظٌمييية للقضيييٌة الوطنٌييية
والكفاح ضد االستعمار فً المغرب العربً.
و ميييين نتييييائج هييييذا الحييييدث أٌضييييا ،تحييييول نشيييياط الحركيييية الوطنٌيييية السٌاسييييٌة فييييً القيييياهرة خييييالل
األربعٌنٌيييات إليييى نشييياط المقاومييية المسيييلحة خيييالل الخمسيييٌنٌات ،فلقيييد كيييان لجيييوء محميييد بييين عبيييد
الكرٌم الخطابً إلى مصر تمهٌدا للمقاومة المسلحة فً المغرب وخصوصا فً الجزائر.
ولقيييد كيييان هيييذا اإلشيييكال سيييبب خالفيييا عمٌقيييا بيييٌن المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم ،وبعيييض الزعمييياء
الييوطنٌٌن المغاربيية ـيي زعميياء األحييزاب الوطنٌيية ـيي كمييا أثيير تحرٌيير محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً
فيييً القييياهرة فيييً طبٌعييية العالقييية الدبلوماسيييٌة بيييٌن اليييدولتٌن المسيييتعمرتٌن للمغيييرب وفرنسيييا و إسيييبانٌا
اللتٌن تحالفتا عسكرٌا ضده فً حرب الرٌف عشرٌن سنة قبل تحرٌره بالقاهرة.
وٌمكييين أن ننييياقش تيييأوٌالت مختلفييية متناقضييية فيييً بعيييض الحييياالت ،تأوٌيييل الحيييدث اليييذي نناقشيييه فيييً
إطار العالقات الفرنسٌة اإلسبانٌة ،أو المنظور الوطنً لهذا التأثٌر.

ورغييييم أهمٌيييية موضييييوع تييييأثٌر الحييييدث فييييً األوضيييياع الدولٌيييية ،فييييإن المسييييألة التييييً ركييييزت علييييى
مناقشيييتها ،هيييً دور الشيييهٌد امحميييد بييين عبيييود فيييً تحرٌييير المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً
بالذات.
ليييذلك أرٌيييد أن أختيييتم هيييذا العيييرض بمناقشييية طبٌعييية العالقييية بيييٌن اليييرجلٌن بعيييد الحيييدث ،وباليييذات
خيييالل الميييدة القصييييٌرة ـييي مييييدة سييينتٌن ونصييييف تقرٌبيييا ٌ1ونٌييييو  12 / 1947دجمبييير  ) 1949ـيييي
التيييً عييياش خاللهيييا الشيييهٌد امحميييد بييين عبيييود قبيييل استشيييهاده مييين أجيييل اسيييتقالل وطنيييه فيييً حادثييية
الطييائرة ٌييوم  12دجمبيير بعٌييدا عيين القيياهرة ،وبعٌييدا عيين تطييوان مسييقط رأسييه فييً منطقيية نائٌيية بييٌن
مدٌنتً الهور وكراتشً الباكستانٌتٌن.
ٌمكيين أن نلمييس هييذه العالقيية ميين خييالل الصييور التييً أخييذت لهمييا معييا فييً مكتييب المغييرب العربييً
فيييً نفيييس الٌيييوم ،عنيييدما اجتميييع الخطيييابً بالزعمييياء اليييوطنٌٌن وبالصيييحفٌٌن ،أو صيييورة احتفالهميييا
بعٌييييد العييييرش ضييييمن السييييلك الدبلوماسييييً العربييييً بالقيييياهرة سيييينة  ،1948أو صييييورتهما والشييييهٌد
امحميييد بييين عبيييود ٌقيييدم وسييياما ليييرئٌس اليييدٌوان المصيييري ،أو صيييورة الشيييهٌد امحميييد ابييين عبيييود ٌقيييدم
وسييياما لاسيييتاذ عبيييد اليييرزاق السييينهوري فيييً مكتبيييه سييينة  1948فيييً حضيييور الزعمييياء اليييوطنٌٌن
المغاربيية وأبنييياء الخطييابً وأوالد عميييه ،أو تلييك الصيييورة المثٌيييرة التييً نشيييرت علييى غيييالف مجلييية «
المصييييور » فييييً نهاٌيييية دجمبيييير  ،1949حٌييييث ٌشيييياهد السييييً امحمييييد الخطييييابً ومجموعيييية ميييين
اليييوطنٌٌن وهيييم ٌقيييرأون الفاتحييية أميييام الصيييندوق اليييذي كيييان ٌحميييل جثييية الشيييهٌد امحميييد بييين عبيييود
الطيياهرة ،وخييتم أخٌييه الييدكتور أحمييد بيين عبييود فييوق الصييندوق فييً طرٌقييه ميين كراتتشييً إلييى طنجيية
حٌييث دفيين بضييرٌح سييٌدي بوعراقٌيية عنييدما منعييت السييلطات االسييتعمارٌة اإلسييبانٌة دفنييه فييً مسييقط
رأسه تطوان ،ألن ابن عبود حسب تعبٌر المقٌم العام الجنرال برٌال كان منفٌا حٌا ومٌتا.
وهنيياك بعييض التفاصييٌل الموجييودة فييً الرسييائل الخاصيية المتبادليية بييٌن الشييهٌد امحمييد بيين عبييود ميين
القيياهرة وأخٌيييه محميييد بتطيييوان ،تعبييير عييين طبٌعييية العالقيية الشخصيييٌة بيييٌن اليييرجلٌن ،تليييك التيييً طليييب
فٌها على حد تعبٌره:
وٌمكن االستعانة أٌضا بالشهادة الشفوٌة لتركٌب صورة العالقة الشخصٌة بٌن الرجلٌن.
إن واليييدتً الحاجييية زبٌيييدة أفيييٌالل وهيييً فيييً العشيييرٌن مييين عمرهيييا ،مازاليييت تحيييتفظ بيييذكرى بعيييض
الزٌيييارات الشخصيييٌة للمجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً لشيييقة زوجهيييا الشيييهٌد امحميييد بييين
عبييود بحييً گاردن سييٌتً .كييان الخطييابً حسييب شييهادتها ٌسييتحم قبييل تنيياول األكييل فييً األٌييام األولييى
بعد نزوله بالقاهرة ،وكانا ٌنطقان بعض الجمل بالفرنسٌة حتى ال ٌفهما.

تفتخييير واليييدتً لكيييون المجاهيييد محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً كيييان ٌثنيييً عليييى طبخهيييا التطيييوانً
األصيييٌل ،فكيييان الشيييهٌد امحميييد بييين عبيييود ٌبلغهيييا ذليييك .ومييين الطبٌعيييً أن تبهييير تليييك الفتييياة بمشييياهدة
بطيييل حيييرب الرٌيييفٌ ،تنييياول الغيييذاء ميييع زوجهيييا ،فليييم تمييير سييينٌن كثٌيييرة عليييى مشييياركتها بالمدرسييية
األهلٌة بتطوان فً أداء األناشٌد الوطنٌة.
و أخٌييرا ،أرٌييد أن أختييتم هييذه المداخليية ،بييبال نشييره المجاهييد محمييد بيين عبييد الكييرٌم الخطييابً فييً
جرٌييييدة " األهييييرام " القاهرٌيييية دجمبيييير ٌ ،1949تقييييدم فٌييييه بالشييييكر إلييييى الييييذٌن قييييدموا لييييه تعييييازٌهم
بمكتيييب المغيييرب العربيييً بالقييياهرة فيييً شيييهداء المغيييرب العربيييً :اليييدكتور الحبٌيييب تيييامر مييين تيييونس
والشهٌد علً الحمامً من الجزائر والشهٌد امحمد بن عبود من المغرب ،النص:12
تلقٌنيييا مييين سيييمو األمٌييير عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً النعيييً التيييالً :أنعيييً إليييى األمييية اإلسيييالمٌة
واألميية العربٌيية وخاصيية المغييرب العربييً بمزٌييد الحييزن وبييالن األسييى استشييهاد ثالثيية ميين
أخليييص رجالنيييا وأبيييرهم بقضيييٌة الحرٌييية التيييً نيييدافع عنهيييا فقيييد أودى حيييادث مشيييؤوم بحٌييياة
شيييهدائنا األبيييرار اليييدكتور الحبٌيييب ثيييامر ،واألسيييتاذ عليييً الحميييامً واألسيييتاذ امحميييد ابييين
عبييييود أثنيييياء عييييودتهم إلييييى مصيييير مييييالذ األحييييرار بعييييد أن مثلييييوا شييييعوبهم فييييً المييييؤتمر
اإلسيييالمً بكراتشيييً وإنيييً إذ اسيييتمطر عليييٌهم شييينبٌب الرحمييية أتقيييدم إليييى شيييعوب المغيييرب
العربييييً بييييأجزل العييييزاء وأقييييدم تعييييازي الحييييارة إلييييى جالليييية ملييييك مييييراكش وجالليييية بيييياي
تونس وإلى شعب الجزائر المناضل .
ولقييييد اطلعنيييييا ميييييؤخرا عليييييى أرشيييييٌف الجنيييييرال فييييرٌال بمدٌنييييية قيييييادس ،واعتميييييدناها لدراسييييية هيييييذا
الموضيييوع وسييينقوم بنشييير هيييذه الدراسييية قرٌبيييا عييين شييياء

 .ونالحيييظ أن هيييذا األرشيييٌف اإلسيييبانً

ٌؤكيييييد وٌعيييييزز ميييييا وصيييييلنا إلٌيييييه اعتميييييادا عليييييى الوثيييييائق العربٌييييية الوطنٌييييية فيييييً هيييييذا العيييييرض.

 .12عو٣لح األٛواّ 14 ،كعٔجو .1949

المسرح المغربً فً عهد الحماٌة  :مالمح من بنٌة الخطاب
رشٌد بنانً مشٌطة
لقييد قيير فييً بعييض األذهييان أن المسييرح المغربييً خييالل فتييرة الحماٌيية ،ال سييٌما فييً مدٌنيية فيياس ،قييد
كيييان مسيييرح نضيييال سٌاسيييً ومواجهييية مباشيييرة وعنٌفييية ميييع السيييلطات االسيييتعمارٌة؛ وتؤكيييد عليييى
ذلييك بحييرارة العدٌييد ميين الكتابييات التييً تناولييت هييذه المرحليية المبكييرة ميين تييارٌخ المغييرب الحييدٌث؛
غٌييير أن المتأميييل فيييً الٌومٌيييات التيييً توثيييق لبيييداٌات المسيييرح المغربيييً والتيييً كتبيييت عنيييه فيييً حٌنيييه،
ٌكتشييييف أن هييييذا األخٌيييير لييييم ٌكيييين ،فييييً أغلييييب لحظاتييييه ،أداة معارضيييية مباشييييرة أو عنٌفيييية للسييييلطة
االسييتعمارٌة القائمييية ،بقيييدر ميييا كيييان تعبٌيييرا فنٌيييا عيين هميييوم المدٌنييية واإلنسيييان فيييً تنوعهيييا وتشيييعبها
واختالفهيييا ،كميييا كيييان فيييً نفيييس الوقيييت أداة تجميييع ميييا بيييٌن هييياجس المتعييية والتسيييلٌة وهيييدف التوعٌييية
والتربٌيية والبنيياء االجتميياعً .وإذا كانييت بعييض األعمييال التمثٌلٌيية قييد تحولييت ،فييً وقييت معييٌن ،إلييى
أداة للمواجهييييية السٌاسيييييٌة المباشيييييرة والقوٌييييية لالسيييييتعمار ،إبيييييان فتيييييرات الغلٌيييييان اليييييوطنً واشيييييتداد
معركيية االسييتقالل فييً خمسييٌنٌات القييرن  ، 20فييإن ذلييك لييم ٌحييول السٌاسيية إلييى هيياجس وحٌييد أوحييد
لفنانٌنيييا اليييدرامٌٌن ،وليييم ٌشيييغلهم عييين اإلخيييالص ألصيييول فييينهم والرغبييية فيييً اإلبيييداع فٌيييه؛ وهيييذا ميييا
سنحاول بسطه فً هذه المقالة.

ٓالٓؼ اُقطبة كَٓ ٢وػ ٓب ثؼل اُؾوة اُؼبُٔ٤خ األ: ٠ُٝ
لقيييد سييياهمت مجموعييية مييين الكتابيييات المتيييأخرة التيييً كانيييت بيييداٌاتها فيييً سيييتٌنٌات القيييرن  ) 20فيييً
بيييروز ذليييك الحكيييم التعمٌميييً غٌييير المعليييل ،ميييع ميييا صييياحبه مييين ترسيييٌخ ألسيييطورة استشيييهاد محميييد
القيييري بسيييبب ميييا سيييمً معارضييية مسيييرحه لالسيييتعمار الفرنسيييً ،نيييذكر مييين أوائيييل هيييذه الكتابيييات ميييا
صرح به عبد

الستوكً :

1

أحييييس الطلبيييية بالتٌييييار األدبييييً المجييييدد الييييذي ظهيييير فييييً المشييييرق ،فأخييييذ بعييييض الطلبيييية
الييييوطنٌٌن بعييييض الترجمييييات الشييييرقٌة لمييييولٌٌر واجتهييييدوا إلعطائهييييا مييييدلوال سٌاسييييٌا عنييييد
العيييرض ...وذهيييب ضيييحٌة هيييذا التٌيييار أحيييد المسيييرحٌٌن الالمعيييٌن ،فقيييد تيييوفً القيييري إثييير
تعذٌبه معاقبة له على تلك العروض السٌاسٌة.
وربمييا سيياهم فييً مييٌالد هييذا االعتقيياد ثييم انتشيياره ورسييوخه استشييهادالمؤلف المسييرحً محمييد القييري
عقييب مشيياركته فييً المظييياهرات الوطنٌيية التييً انييدلعت بمدٌنييية فيياس سيينة  .1937ومعلييوم أن محميييد
القييري قييد شييارك فييً تييأجٌج وقٌييادة هييذه المظيياهرات باعتبيياره خطٌبييا ٌمثييل الحركيية القومٌيية حييزب
الشيييورى واالسيييتقالل الحقيييا) ،وٌيييؤجج ثيييورة النييياس قبيييل خيييروجهم للمظييياهرة فيييً الشيييوارع؛ ليييذلك
*A Compléter
 .1اُؼِْ ،األؽل 20 ،أًزٞثو .1968

فيييإن سيييجنه ثيييم وفاتيييه داخيييل معتقيييل كولمٌميييا) العسيييكري خيييالل نفيييس السييينة المشيييار إلٌهيييا ،ليييم ٌكونيييا
نتٌجييية مباشييييرة لنشيييياطاته األدبٌيييية وعروضييييه الفنٌيييية داخيييل الفييييرق المسييييرحٌة ،كمييييا ٌعتقييييد الكاتييييب،
وإنما كانا بسبب نشاطه الوطنً الحزبً العام ،وتزعمه للمظاهرات االحتجاجٌة المذكورة.

2

وقيييد أصيييدر األسيييتاذ عبيييد اإلليييه الكتيييانً ،خيييالل عقيييد السيييبعٌنٌات ،سلسيييلة مييين المقييياالت التيييً نشيييرتها
مجلييية فنيييونٌ ،3وثيييق فٌهيييا بالصيييورة والشيييهادة والقصاصييية الصيييحفٌة لبيييداٌات الحركييية المسيييرحٌة فيييً
عيييدد مييين ميييدن المغيييرب؛ وتتضيييمن هيييذه المقييياالت مجموعييية مييين أوصييياف العيييروض وملخصيييات
المسيييرحٌات المعروضييية وتفييياعالت الصيييحافة المعاصيييرة لهيييا معهيييا ،وكلهيييا تسيييٌر فيييً اتجييياه جدٌيييد
مخييييالف؛ ولكيييين صييييدور هييييذه المقيييياالت التوثٌقٌيييية ،وإقبييييال المثقفييييٌن علييييى قراءتهييييا ،لييييم ٌييييؤد دوره
التصييحٌحً ،ولييم ٌسيياهم فييً تغٌٌيير ذلييك االعتقيياد المضييلل وذلييك الحكييم التعمٌمييً ،واسييتمرت معظييم
الكتابيييات الالحقييية تؤكيييد عليييى هٌمنييية السٌاسييية عليييى الخطييياب المسيييرحً فيييً المغيييرب خيييالل فتيييرة
الحماٌة.
لقيييد حييياول األسيييتاذ عبيييد القيييادر السيييمٌحً أن ٌيييدخل بعيييض الموضيييوعٌة المحيييدودة عليييى هيييذا الحكيييم،
حٌيييث اسيييتثنً منيييه فرقيييا مسيييرحٌة ٌعرفهيييا عييين قيييرب ،وهيييً تليييك التيييً كانيييت ناشيييطة فيييً منطقييية
طنجة خالل الحكم الدولً ،حٌن ٌقول: 4
والواقييييع أن سٌاسيييية اإلدارة الدولٌيييية القائميييية علييييى قمييييع الييييروح الوطنٌيييية ،كانييييت تدعييييـو
اليييوطنٌٌن إليييى التقٌييية الفكرٌييية ،مييين حٌيييث تجنيييب إثيييارة اآلراء السٌاسيييٌة واالجتماعٌييية فيييً
صييييٌغة مباشييييرة .وكييييان الرمييييز وسييييٌلة إلثييييارة األفكييييار التغٌٌرٌيييية بواسييييطة المسييييرحٌات
التارٌخٌة العربٌة...
غٌييير أن عبيييد القادرالسيييمٌحً نفسيييه ال ٌلبيييث أن ٌعيييود لٌؤكيييد عليييى نفيييس األحكيييام الخاطئييية المتداولييية
بالنسبة لبقٌة مناطق المغرب ،وعلى رأسها مدٌنة فاس ،قائال: 5
وعليييى العكيييس المسيييرح الفاسيييً فيييً نفيييس هيييذه الفتيييرة ...كيييان مسيييرح المجابهييية العنٌفييية،
ٌثٌيييير المواقييييف الحاضييييرة المتصييييلة بالوضييييع القييييائم إلييييى درجيييية أن الرقابيييية كانييييت تمنييييع
عيييرض الكثٌييير منيييه .وقيييد استشيييهد المرحيييوم محميييد القيييري بسيييبب آرائيييه الحيييرة المباشيييرة
فً مسرحٌاته.
وقييد بقٌييت هييذه األحكييام متداوليية ،إلييى ٌومنييا هييذا ،وكأنهييا أميير بييدٌهً ال ٌحتيياج إلييى دلٌييل ،حتييى
بييييٌن الجييييامعٌٌن أنفسييييهم 6؛ وبنيييياء علييييى هييييذه األحكييييام نفسييييها تييييم التقلٌييييل ميييين القٌميييية الفنٌيييية لهييييذه
ُ .2الٛالع أُلَٖ ػِٓ ٠الثَبد اػزوبُٞٓٝ ٚر ٚأٗظو ًزبث٘ب :ؽلو٣بد ك ٢ماًوح أَُوػ أُـوثٓ ،٢ؾٔل اُوو ،١اُلاه اُجٚ٤بء.2000 ،
ٓ .3غِخ كً٘ ٕٞبٗذ رٖله ثبُوثب ٛػٖ ٝىاهح اُضوبكخ.
 .4ؼجل اُو بكه أَُ٤ؾْٗ ،٢ؤح أَُوػ  ٝاُو٣بٙخ ك ٢أُـوة ،اُوثبٌٓ ،ٛزجخ أُؼبهف.149 .ٓ ،1986 ،
ٗ .5لٌ أُوعغ ٝاُٖلؾخ.
٣ .6و ٍٞؽَٖ أُ٘٤ؼ ٢كً ٢زبث : ٚأَُوػ أُـوث ٖٓ ٢اُزؤٍ ٌ٤إُ٘ ٠بػخ اُلوعخ ،،كبًْٞ٘ٓ ،هاد ًِ٤خ ا٥كاة ظٜو أُٜواى،7 ٓ ،1994 ،
ٓب  " : ٢ِ٣إ ًبٕ رغله أَُوػ ك ٢اُؼل٣ل ٖٓ أُلٕ أُـوث٤خ هل أك ٟثوٝاك ٙاُ ٠اُؼَٔ  ٖٔٙه٘بػبد ٍ٤بٍ٤خ ،كبٕ ٛنا اُزغله اػزٔل ك ٢األٍبً
ػِ ٖٓٞٗ ٠ػوث٤خ ماد ٗيػخ ٍِل٤خ (ٕالػ اُل ٖ٣األٞ٣ث٢؛ ٗغ٤ت اُؾلاك) رؼجو ػٖ ٓٞاهق ٤٘ٛٝخ ٓؾٔٓٞخ ر٘بك ١ثبُزـ٤٤و ٝأُطبُجخ ثبالٍزوالٍ.
ٛٝنا ٣ؼ٘ ٢إٔ اُجلا٣خ اثبٕ كزوح االؽزالٍ ًبٗذ رورج ٜثبُ٘ٚبٍ اُ."٢٘ٛٞ

الممارسييية المسيييرحٌة برمتهيييا ،فيييً اعتبيييار دارس مثيييل عبيييد الواحيييد عيييوزري اليييذي نجيييده ٌقيييول عييين
هذه الحقبة: 7
فً مرحلة أولى ...لم ٌكن المسرح سوى خطاب سٌاسً وطنً ،ونوع من المرافعة ضد الوجود االستعماري بالمغرب؛ إنها فترة
مٌالد مسرح المقاومة .

ثيييم ٌسيييتنتج الكاتيييب ،فيييً نفيييس الكتييياب ،حكميييا ال ٌقيييدم علٌيييه دليييٌال ،كالتيييالً :كيييان مسيييرحا تحتيييل فٌيييه
الجوانييييب التقنٌيييية أهمٌيييية ثانوٌيييية ...وألنييييه بييييدون قاعييييدة تقنٌيييية أو طمييييوح جمييييالً ،فقييييد اعتبيييير هييييذا
المسرح بحق مسرحا ساذجا نفسه ،ص .)27
ورغييم هييذه التأكٌييدات المتييواترة ،فييإن ميين ٌعييود إلييى الوثييائق التييً تييؤرن لبييداٌات المسييرح فييً فيياس
متمعنييا فييً عاميية مواضيييٌعه ،وفٌمييا كتبتييه عنهيييا الصييحافة التييً واكبتييه فيييً إبانييه ،واألوصيياف التيييً
نشييرتها عيين مختلييف أعمالييه ،سييوف ٌجييد مييا كييان ٌعييرض علييى المسييرح بفيياس متشييابها تمامييا مييع مييا
كيييان ٌعيييرض فيييً طنجييية أو فيييً الربييياط أو فيييً تطيييوان أو فيييً اليييدار البٌضييياء ،أو فيييً غٌرهيييا؛ فقيييد
كييييان هييييذا المسييييرح ٌطييييرح أكثيييير المواضييييٌع اإلنسييييانٌة بهجيييية وإمتاعييييا للمتفييييرج المغربييييً ،مثييييل
مواضيييٌع الغيييرام والمغيييامرة والتيييارٌخ والحليييم الرومنسيييً ؛ نيييذكر كأمثلييية عليييى هيييذا النيييوع مسيييرحٌة
شييييييهداء الغييييييرام  )1928المقتبسيييييية عيييييين رومٌييييييو وجولٌٌييييييت ،والمنصييييييور الييييييذهبً ،)1928
والشييييهٌدة  )1929المقتبسيييية عيييين غييييادة الكامٌلٌييييا أللكسييييندر دٌميييياس اإلبيييين ،وهييييارون الرشييييٌد مييييع
خلٌفيييييية الصييييييٌاد  ،)1931والحييييييب فييييييداء الغييييييرام  ،)1932وأمٌييييييرة األنييييييدلس  )1933ألمٌيييييير
الشعراء أحمد شوقً...
لقيييد كانيييت لهيييذا المسيييرح أٌضيييا مواجهاتيييه الرمزٌييية الذكٌييية ومناوراتيييه الحيييذرة لسيييلطات اسيييتعمارٌة ال
تتسيياهل فييً متابعيية ومراقبيية وإسييكات كييل الييدالالت السٌاسييٌة الخطٌييرة علييى وجودهييا؛ نييذكر كمثييال
علييييى ذلييييك مسييييرحٌة صييييالح الييييدٌن األٌييييوبً  .)1927لقييييد كانييييت هييييذه المسييييرحٌة المسييييتمدة ميييين
التيييارٌخ تثٌرشيييعوراالعتزاز والحمٌييية والنخيييوة الوطنٌييية فيييً نفيييوس كيييل مييين شييياهدها مييين المغاربييية؛
ولكنهييا ،بييالرغم ميين ذلييك ،ليييم تعليين المواجهيية الرافضيية لاجنبييً المحتيييل بقييدر مييا كانييت تييدعو إليييى
المصالحة واالحترام المتبادل بٌن المسٌحٌٌن والمسلمٌن.8
كميييا نيييذكر ،كمثيييال ثيييان ،مسيييرحٌة طرتٌيييف التيييً ترجمهيييا المهيييدي المنٌعيييً وعبيييد السيييالم التيييوٌمً،
وقيييدمتها فرقييية قيييدماء تالمٌيييذ ثانوٌييية ميييوالي إدرٌيييس بفييياس سييينة  .1928لقيييد أحيييدثت هيييذه المسيييرحٌة
رجييية اجتماعٌييية غٌييير مسيييبوقة ،وحركيييت احتجاجيييات بعيييض رجيييال الطيييرق الدٌنٌييية اليييذٌن رأوا فٌهيييا
 .7ػجل اُٞاؽل ػٞىه ،١أَُوػ ك ٢أُـوة  :ث٘٤بد ٝرغِ٤بد ،روعٔخ ػجل اٌُو ْ٣االٓواٗ ،٢اُلاه اُجٚ٤بء ،كاه ٞٛثوبٍ.203 ٓ ،1998 ،
 .8اٗظو كهاٍخ ُٜن ٙأَُوؽ٤خ كً ٢زبث٘ب :ؽلو٣بد ك ٢ماًوح أَُوػ أُـوث ،٢رغبهة ٝأػالّ ،اُلاه اُجٚ٤بء.74 53 .ٓ ،2001 ،

انتقيييادا لشيييٌوخهم؛ وكيييان بعيييض هيييؤالء الشيييٌون مييين المتعييياملٌن ميييع سيييلطات الحماٌييية ،مميييا اضيييطر
هييذه السييلطات إلييى منييع عروضييها؛ ولكيين طرتٌييف ،رغييم الرجيية االجتماعٌيية التييً أحييدثتها ،لييم تكيين
هيييً بيييدورها تحميييل العيييداء أو اليييرفض أو المواجهييية المباشيييرة للسيييلطة الحاكمييية .وقيييد كتيييب روجٌيييه
لوتورنو مقالة ٌتذكر فٌها هذه الحادثة ،بعد عشر سنوات من وقوعها ،وٌقول فٌها: 9
لقد تم تقدٌم مسرحٌات مولٌٌر مرات عدٌدة قبل اآلن بفاس ،من طرف المغاربة المسلمٌن؛ بل لقد قدمت طارتوف ،مند عشر سنوات،
فأثارت من االنفعال مثل الذي أثارته ببارٌس مند قرنٌن ونصف.

وإذا تركنيييا جانبيييا هيييذٌن العمليييٌن الليييذٌن تلونيييا جزئٌيييا بالطيييابع السٌاسيييً ،وليييو دون أن ٌكونيييا مسيييرح
مواجهيية مباشييرة للسييلطات الحاكمييية ،فإننييا نجييد معظيييم المجهييود المسييرحً اليييذي بذلييه المغاربيية ،فيييً
المرحلييية األولييييى مييين عهييييد الحماٌيييةٌ ،كتسييييً باألسييياس طييييابع اليييدعوة إلييييى اإلصيييالح االجتميييياعً،
وتربٌة الفكر والسلوك ،وتحدٌث المجتمع المغربً ،ونشر الثقافة العربٌة.
لقيييد كيييان المسيييرح شيييكال فنٌيييا حيييدٌثا وممارسييية ثقافٌييية واجتماعٌييية جدٌيييدة عليييى المغاربييية؛ تعرفيييوا
علٌييييه ،أوال ،ميييين خييييالل نشيييياط الفييييرق الفرنسييييٌة التييييً كانييييت تييييرد علييييى بالدهييييم إلمتيييياع الجالٌييييات
األجنبٌييية المقٌمييية فيييً المغيييرب؛ ثيييم تعرفيييوا علٌيييه ،ثانٌيييا ،مييين خيييالل اليييدروس التيييً تلقاهيييا شيييبابهم
الميييتعلم فيييً الميييدارس العصيييرٌة التيييً أسسيييتها سيييلطات الحماٌييية؛ كميييا تعرفيييوا علٌيييه أساسيييا وبشيييكل
ملمييييوس ميييين خييييالل الجييييوالت الفنٌيييية التييييً قامييييت بهييييا بعييييض الفييييرق المصييييرٌة والتونسييييٌة داخييييل
المغييرب؛ ليييذلك كيييان إنشييياء الفيييرق وإنتييياج المسيييرحٌات ٌشيييكل فيييً حيييد ذاتيييه إضيييافة نوعٌييية ،وخطيييوة
فيييً سيييبٌل تحيييدٌث المجتميييع المغربيييً وإغنائيييه بشيييكل فنيييً تعبٌيييري عصيييري ليييم ٌكييين ليييه وجيييود مييين
قبييييل؛ وهييييذا مييييا قامييييت بييييه الشييييبٌبة المغربٌيييية المتعلميييية فييييً المييييدارس العصييييرٌة ودعمتييييه سييييلطات
الحماٌيية فيييً البداٌييية ،باعتبييياره إنجييازا مييين إنجازاتهيييا فيييً مجيييال نشيير التعليييٌم وتحيييدٌث الثقافييية؛ وهيييذا
ميييا ٌعبييير عنيييه أحيييد الصيييحفٌٌن فيييً تعلٌقيييه عليييى مسيييرحٌة صيييالح اليييدٌن األٌيييوبً ،المشيييار إلٌهيييا
أعاله ،حٌن عرضتها فرقة ثانوٌة موالي إدرٌس أول مرة بفاس سنة:10 1927
وقييد علميييت الشييبٌبة فٌميييا علميييتٌ ،ييوم أن كانيييت كارعييية فييً حٌييياض التعليييٌم ،أن ميين الفنيييون الجمٌلييية
فيين التمثٌييل الييذي ٌغييرس الفضييائل فييً النفييوس وٌربييً ملكييات الشييعور واإلحسيياس ،وٌييدعو النفييوس
إليييى المعيييالً ،وٌأخيييذ بزمامهيييا إليييى الكمييياالت ،فكلفيييت بيييه كليييف المجنيييون بليييٌاله ،وتمنيييت أن ٌشيييرق
على ربوع وطنها ٌوما من األٌام نوره الالمع.
وما كانت تظن أن ذلك الكمال الذي تبتغٌه لوطنها سٌتم له على ٌدها وٌكون السرور مزدوجا.
9. Roger Le Tourneau, "Moliere à Fès", Bulletin de l’enseignement public, n° 159, Rabat, avril-mai 1938, p. 261.
ُ" .10زؾ ٢اُٜ٘ٚخ اُلبٍ٤خ ٤ُ ٝؾ ٢اُْجبة اُ٘ب ،"٘ٛاَُؼبكح.1927/4/2 ،

ولكييين الفييين المسيييرحً ،وإن كيييان ممارسييية ثقافٌييية حدٌثييية ،فإنيييه ليييم ٌفيييرق بيييٌن خرٌجيييً الميييدارس
العصييرٌة وزمالئهييم ميين خرٌجييً جامعيية القييروٌٌن ،بقييدر مييا جمييع كلمييتهم حييول هييذا الفيين الحييداثً
اليييذي سٌسييياهم فيييً بنييياء مجتميييع متقيييدم وواع؛ ليييذلك كيييان أول مييين احتفيييى بمسيييرحٌة صيييالح اليييدٌن
األٌييوبً السييالفة الييذكر ،وبالفرقيية التييً قييدمتها هييو الشيياعر األسييتاذ عييالل الفاسييً الييذي نظييم قصييٌدته
المعروفييية بعنيييوان إليييى الشيييباب الممثيييل وضيييمنها مجموعييية مييين الخييياطرات النقدٌييية ،ومييين الوصييياٌا
االجتماعٌييية للفرقييية الناشيييئة ،وللشيييباب الممثيييل ،تتمثيييل أساسيييا فيييً اسيييتعادة الثقييية بيييالنفس ،واالعتيييزاز
بالوطن ورموزه ،والتمسك باللغة العربٌة: 11
كل صعب على الشباب ٌهون

هكــذا همة الرجال تكون

مثلوا ما مضى من فـخـــار

لٌرى ما أتاه دهـر خـؤون

آه لو دام ذلـك العـزم فـٌـنا

كان للعالمٌن مـنا شـؤون

ٌا شـباب البالد أحٌٌتـمونا

فـلـنـا فـٌـكـم رجـاء مـتـٌـن

قـد بـعثتم رجـاءنـا فـأدٌـمـوا

سركم و اعملوا وال تستكٌنوا

واحفـظـوا ما ورثتم من لسـان

فهو روح الحٌاة واألكسجٌن

لـغة الـعرب أتـقـنوها فمنها

كـل مـا تـبـتـغـونـه ٌـسـتـبـٌن

ومباشيييرة بعيييد ذليييك ،ليييم ٌبيييق النشييياط المسيييرحً فيييً ٌيييد خرٌجيييً الثانوٌيييات وحيييدهم ،فسيييرعان ميييا
التحيييق بهيييم خرٌجيييو جامعييية القيييروٌٌن؛ وقيييد اشيييتهر بٌييينهم الشييياعر محميييد القيييري  1900ـييي )1937
اليييذي بيييرع فيييً كتابييية نصيييوص مسيييرحٌة ذات طعيييم أدبيييً ،خصيييص معظمهيييا لإلصيييالح االجتمييياعً؛
وٌكفيييييً أن نطليييييع عليييييى موضيييييوع مسيييييرحٌتٌه األساسيييييٌتٌن العليييييم ونتائجيييييه ) 1928و األوصيييييٌاء
) ، 1932والصيييدى اليييذي خلفتيييه كيييل واحيييدة منهميييا ،لنتعيييرف عليييى التوجيييه اليييذي اتخيييذه نشييياط هيييذا
الشييياعر الفنيييان ،ولنعيييرف أٌضيييا أن المواضيييٌع الناجحييية التيييً تناولهيييا المسيييرح فيييً مرحلييية ميييا قبيييل
الحرب العالمٌة الثانٌة قد كانت أساسا هً مواضٌع إصالح المجتمع وتنوٌر أبنائه.12
لقييد كييان محمييد القييري واعٌييا بطبٌعيية المرحليية وأخطييار المواجهيية المباشييرة لالسييتعمار خاللهييا ،كمييا
كيييان مؤمنيييا بضيييرورة البيييدء أوال بإصيييالح المجتميييع وتأهٌيييل أبنائيييه تيييدرٌجٌا حتيييى تيييتمكن اليييبالد مييين

 .11كٞ٣إ ػالٍ اُلبٍ ،٢ط.1 .
ُ .12الٛالع ػِ ٠ؽ٤برٝ ٚأػٔبُ ٚأٗظو ًزبث٘ب :ؽلو٣بد ك ٢ماًوح أَُوػ أُـوثٓ ،٢ؾٔل اُوو ،١اُلاه اُجٚ٤بء.2000 ،

االعتميياد علييٌهم فييً المسييتقبل؛ وٌعبيير هييو نفسييه عيين ذلييك بوضييوح فييً مقاليية ٌوجههييا إلييى الكتيياب،
صاغها سنة  1933تحت عنوان الموضوعات الكتابٌةٌ ،قول فٌها: 13
فالمواضيييٌع الكتابٌييية ال تنحصييير فيييً المسيييائل الدٌنٌييية أو المواضيييٌع التيييً قيييد تهيييٌج أفكيييار الشيييعب...
بييييل المواضييييٌع الكتابٌيييية منهييييا السٌاسييييً ،وهييييذا لييييم ٌحيييين وقتييييه بعييييد ،وحتييييى إذا حييييان فعيييين تعقييييل
واحتييييراس ممييييا ال ٌسييييوء األميييية ،وال الدوليييية الحاكميييية فٌهييييا .ومنهييييا األخالقييييً ،وهييييذا الوقييييت هييييو
عنفيييوان القيييول فٌيييه ،وهيييو أوان غرسيييها فيييً الييينشء النيييامً والجٌيييل المسيييتقبل اليييذي ٌحميييل مسيييؤولٌة
الشعب نحو الحٌاة.

الخطاب المسرحً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة:

ٌنبغيييً انتظيييار نهاٌييية عقيييد األربعٌنيييات لنعييياٌن التقيييوي التيييدرٌجً السيييتعمال التمثٌيييل كيييأداة سٌاسيييٌة
مباشيييرة فيييً نشييير أفكيييار الحركييية الوطنٌييية الصييياعدة ،لقيييد تكييياثرت الفيييرق المسيييرحٌة بيييٌن الشيييباب
والتنظٌمييييات الوطنٌيييية ،الييييذي بييييدأ مييييع نهاٌيييية األربعٌنييييات ،ثييييم تقييييوى مييييع حصييييول المغييييرب علييييى
اسييييتقالله؛ ممييييا جعييييل بعييييض الفييييرق الشييييابة ،أو فييييرق األحٌيييياء ،ال تلتفييييت إلييييى المقومييييات الفنٌيييية
ألعمالهيييا بقيييدر ميييا تعنيييى بييييالهم السٌاسيييً اليييذي كانيييت تفرضييييه المرحلييية .وترسيييم جرٌيييدة السييييعادة
صورة انتقادٌة لهذا النوع من التمثٌل بقولها: 14
وال نييذٌع سييرا إذا قلنييا أن جماعيية مييين شييبان الحييً ٌجتمعييون فييً األزقييية ،ثييم ٌؤلفييون فرقيية تمثٌلٌييية،
ثييييم ٌكتييييرون المسييييرح وٌعلقييييون إعالنييييات تحمييييل اسييييم الرواٌيييية أو فكييييرة الرواٌيييية ،وربمييييا ٌؤلفييييون
الرواٌييييية داخيييييل المسيييييرح وبيييييٌن الكيييييوالٌس ،وٌوزعيييييون األدوار وٌخرجيييييون إليييييى الجمهيييييور دون
خجييييل .ولميييياذا الخجييييل مييييا دامييييوا ٌعرفييييون نقطيييية الضييييعف فييييً نفسييييٌة الجمهييييور البسييييٌط  ،ونقطيييية
الضيييعف هيييذه ال تتجييياوز طعييين خصيييمه بخنجييير ثيييم ٌقيييف عليييى رأسيييه خطٌبيييا ٌيييتلفظ بيييبعض الفقيييرات
منها "هذا جزاء الخائنٌن أعداء الوطن. ...

غٌيييير أن التعمييييٌم هنييييا أٌضييييا غٌيييير صييييالح لميييين ٌرٌييييد امييييتالك صييييورة موضييييوعٌة عيييين المسييييرح
المغربيييً ومظييياهر حٌوٌتيييه وتنوعيييه .وقيييد حاولنيييا فيييً عميييل سيييابق أن نصييينف أنيييواع النشييياط المثٌليييً

ٓ .13ؾٔل اُوو"،١أُٞٙٞػبد اٌُزبث٤خ"ٓ ،غِخ أُـوة  ،ػلك ٓ ،8بهً-أثو.27-26 .ٓ ،1933 َ٣
ٗ" .14و٣ل كوهخ ه٤ٓٞخ رْوف ػِٜ٤ب ٝىاهح اُزؼِ ،"ْ٤اَُؼبكح 3 ،كجوا٣و . 1956

التييً كانييت سييائدة فييً مرحليية مييا قبييل االسييتقالل ،15وخلصيينا إلييى تمٌٌييز خمييس عٌنييات تتقيياطع فٌمييا
بٌنها وتتبادل التأثٌر ،هً :
 1ـيييي التمثٌييييل العفييييوي والتقلٌييييدي :الييييذي ٌمارسييييه فنييييانون شييييعبٌون ،ونصييييادفه فييييً أنميييياط التعبٌيييير
الموروثييييية التيييييً كانيييييت متداولييييية فيييييً السييييياحات العمومٌييييية وفيييييً عيييييدد مييييين االحتفييييياالت الدٌنٌييييية
واالجتماعٌة ،مثل الحلقة والبساط وسٌدي الكتفً وسلطان الطلبة...
 2ـييي التمثٌيييل شيييبه االحترافيييً :اليييذي ٌتيييراوح بيييٌن اليييدراما والكومٌيييدٌا واالسيييتعراض ،وكيييان ٌقيييوم بيييه
فنييانون معروفييون ٌقبييل علييى أعمييالهم الجمهييور مثييل عبييد الواحييد الشيياوي والبشييٌر العلييج وبوشييعٌب
البٌضاوي...
 3ـيييي المسييييرح األدبييييً  :المكتييييوب والمنشييييور فييييً المجييييالت القلٌليييية آنييييذاك ،وميييين أسييييمائه عييييالل
الهاشمً الفٌاللً ،وأبو بكر اللمتونً ،وأحمد عبد السالم البقالً...
 4ـييي التمثٌيييل اإلذاعيييً  :السيييٌما عنيييد ميييٌالد قسيييم التمثٌيييل العربيييً فيييً اإلذاعييية المغربٌييية سييينة 1949
على ٌد عبد

شقرون ومن ٌؤازره من الفنانٌن اآلخرٌن.

 5ـيي المسييرح الهيياوي والجيياد  :الييذي كييان ٌمارسييه عييدد ميين المتعلمييٌن ،وتدعمييه فييً الغالييب تٌييارات
الحركييية الوطنٌييية؛ وكيييان مييين أهيييم أعالميييه فرقييية المنيييار فيييً اليييدار البٌضييياء ،وفرقييية الييينجم المغربيييً
فً مدٌنة فاس...
وقيييد كيييان عيييدد مييين الفيييرق المنتمٌييية إليييى الصييينف األخٌييير ٌعميييل تحيييت إشيييراف األحيييزاب الوطنٌييية
المغربٌيية التييً احتضيينت األعمييال األولييى لعييدد ميين الفنييانٌن الييذٌن داع صييٌتهم فٌمييا بعييد ،نييذكر علييى
رأسيييهم الفنيييان أحميييد الطٌيييب العليييج اليييذي بيييرزت أعماليييه الجٌيييدة األوليييى داخيييل فرقييية تابعييية لحيييزب
الشورى واالستقالل بمدٌنة فاس فً بداٌة الخمسٌنات.
إن االطيييالع عييين كتيييب عليييى األعميييال التيييً قيييدمتها هيييذه الفيييرق ،هيييً نفسيييهاٌ ،جعلنيييا نكتشيييف أن
المسيييرح المغربيييً ليييم ٌكييين ،فيييً هيييذه الفتيييرة بيييدورها وفيييً نماذجيييه الجٌيييدة ،مسيييرح مواجهييية سٌاسيييٌة
مباشيييرة للسيييلطة االسيييتعمارٌة ،بقيييدر ميييا كيييان طرحيييا لقضييياٌا المدٌنييية ـييي بميييا فٌهيييا القضييياٌا السٌاسيييٌة
الساخنة ـ ومناقشة لها بطرق فنٌة متعارف علٌها فً تقالٌد اإلبداع.
وللتيييدلٌل عليييى ميييا سيييبق نيييورد نمييياذج مييين ربرتيييوار فرقييية المنيييار التيييً كانيييت ناشيييطة فيييً اليييدار
البٌضييياء فيييً األربعٌنٌيييات فيييً كنيييف الحركييية الوطنٌييية؛ فقيييد تضيييمن هيييذا الربرتيييوار مسيييرحٌات ذات
 .15اٗظو ًزبث٘ب :أَُوػ أُـوث ٢هجَ االٍزوالٍ ،كهاٍخ كهآبرٞهع٤خ ،كبًْٞ٘ٓ ،هاد عبٓؼخ ٍ٤لٓ ١ؾٔل ثٖ ػجل ه.67 46 .ٓ ،2008 ،

قٌميية أدبٌيية عالٌيية ،تتخييذ الرمييز التييارٌخً لتبلٌيين مييا ترٌييد قولييه ،نييذكر منهييا  :فييتح األنييدلس ،وصييالح
اليييدٌن ،وعبيييد اليييرحمن الناصييير ،أو تتخيييذ الحكاٌييية الشيييعبٌة كأمثولييية تحٌيييل عليييى زاوٌييية نظييير إليييى
الواقع السٌاسً ،مثل مسمار جحا لعلً أحمد باكثٌر...
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كمييييا نشييييٌر ،للتييييدلٌل علييييى ذك ،إلييييى المضييييمون العييييام لمسييييرحٌة الحيييياج بناصيييير ،رئييييٌس الغرفيييية
التجارٌيية التييً كتبهييا وشخصييها الفنييان أحمييد الطٌييب العلييج سيينة  ،1951وكانييت عبييارة عيين عييرض
كارٌكييياتوري ٌنتقيييد بشيييكل سييياخرالطرق المغشوشييية التيييً ٌيييتم بواسيييطتها انتخييياب رؤسييياء وأعضييياء
المجيييييييييييييييييييييييالس المنتخبييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييين طيييييييييييييييييييييييرف سيييييييييييييييييييييييلطات االسيييييييييييييييييييييييتعمار.

 .16ال رٞعل كهاٍبد ٓلِٖخ ُْ٘بٛ ٛن ٙاُلوهخ أُزٔ٤يحُٝ ،الٛالع ػِ ٠ثؼ٘ ٓؼبُْ كٜ٘ب ،أٗظو :ػجل ه ّوو" ،ٕٝأَُوػ أُـوث ٢ث ٖ٤اُٜٞا٣خ
ٝاالؽزواف" ،أُْبٛل ،ػلك  ،51اُوثب 15 ،ٛكجوا٣و .26 .ٓ ،1961

المجاالت الحدودٌة فً تارٌخ المغرب
عكاشة برحاب*
تمهٌد
عرفييت المجيياالت الحدودٌيية المغربٌيية عبيير العصييور ميي وداك وجييزراك تبعييا ك لقييوو ة الدوليية أو ضييعفها ،وفييً
كيييل الحييياالت حافظيييت الدولييية المغربٌييية عليييى كٌانهيييا واسيييتمرارٌته منيييذ قٌيييام دولييية األدارسييية ،وهيييذه
خصوصيييٌة تفيييرو دت بهيييا بيييالد المغيييرب ،فبعيييد أن اتسيييعت رقعييية الدولييية فيييً عهيييد الموحيييدٌن إليييى أبعيييد
ميييدى لهيييا ،حٌيييث شيييملت كيييل الشيييمال اإلفرٌقيييً ،تـمشكيييـول فيييً عهيييد السيييعدٌٌن ميييا ٌمكييين أن نسيييمٌه
تجييياوزا الدولييية الوطنٌييية بحيييدود معلومييية بنييياء عليييى مقييياٌٌس معتميييدة ليييدى المخيييزن ،وهيييً البٌعييية
والخطبييية باسيييم السيييلطان ٌيييوم الجمعييية واسيييتخالص الجباٌيييات وتعٌيييٌن قيييواد القبائيييل فيييً كيييل نيييواحً
الييييبالد بمييييا فييييً ذلييييك مجييييال الهييييوامش ،ومعلييييوم أن المجييييال الحييييدودي امتييييد ميييين الشييييمال الشييييرقً
سييياحل البحييير األبيييٌض المتوسيييط) إليييى الجنيييوب الشيييرقً بيييالد شييينقٌط) ،وٌمكييين تعرٌيييف المجيييال
الحييدودي باعتبيياره مجيياال جغرافٌييا ٌفصييل بييٌن كٌييانٌىن سٌاس يٌىٌن بنيياء علييى خييط حييدودي متفييق علٌييه،
وكثٌيييرا ميييا كيييان هيييذا المجيييال مصيييدرا للتيييوترات والصيييراعات بحكيييم الغميييوض اليييذي مٌيييزه ،خاصييية
منييييذ قٌييييام الدوليييية السييييعدٌة .وٌقتضييييً موضييييوع المجييييال الحييييدودي البحييييث فييييً العالقييييات السٌاسييييٌة
والتبيييادل التجييياري ووضيييع سيييكان منييياطق الحيييدود ،غٌييير أن مسيييألة الحيييد تبقيييى هيييً العنصييير المنحيييدد
اليييرئٌس للمجيييال الحيييدودي ،وهيييو اليييذي ٌيييؤثر عليييى كيييل الجوانيييب األخيييرى مييين قبٌيييل حسييين الجيييوار
وكييل مييا ٌييرتبط بييه ،وتبعييا لييذلك سييوف نركييز فييً هييذا العييرض علييى مسييألة الحييد .وٌمكيين أن نمٌوييز
بهذا الخصوص بٌن عدة مراحل فً تارٌخ المغرب الحدٌث والمعاصر.
 1ـ مفهوم الحدود فً إطاره اإلسالمً  :من عهد السعدٌٌن إلى بداٌة عهد العلوٌٌن
ٌنطيييرح بهيييذا الصيييدد سيييؤال محيييوري ،هيييو كٌيييف ومتيييى ظهييير مفهيييوم الحيييدود فيييً بيييالد المغييياربا إن
اإلجابييية عييين هيييذا التسييياؤل ٌقتضيييً التيييذكٌر بتيييارٌخ المجيييال الحيييدودي منيييذ مطليييع القيييرن السيييادس
عشيير ،وخاصيية منييذ دخييول األتييراك العثمييانٌٌن إلييى بييالد الجزائيير ،حٌييث أدى ذلييك إلييى التمٌٌييز بييٌن
المغيييرب األوسيييط أي الجزائييير) اليييذي سيييٌطر علٌيييه العثميييانٌون والمغيييرب األقصيييى اليييذي كيييان تحيييت
حكيييم السيييعدٌٌن ،1وترتيييب عييين هيييذا الوضيييع صيييراع بيييٌن األتيييراك ومليييوك الدولييية السيييعدٌة الناشيييئة.
وفيييً بداٌييية األمييير ،اسيييتطاع السيييلطان محميييد الشيييٌخ بسيييط سيييلطته عليييى تلمسيييان سييينة  1549بعيييد أن
اسيييتغاث بيييه أهلهيييا ،لكييين الغلبييية كانيييت فيييً نهاٌييية المطييياف للدولييية العثمانٌييية التيييً سيييٌطرت عليييى
*A Compléter
1. Abdallah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 - 1912), Paris,
F.Maspéro, 1977, p. 58.

ن
بعييث سييفارة عثمانٌيية إلييى فيياس بهييدف الصييلح وضييبط
المدٌنيية وأحوازهييا سيينة  .1552وأعقييب ذلييك
الحييدود بييٌن البلييدٌن ،غٌيير أننييا نجهييل ميينل هييذه السييفارة ،2وميين المييرجح أنهييا فشييلت فييً ضييبط معييالم
الحييد بشييكل دقٌييق ،وهييذا مييا كشييفه واقييع الحييال الحقييا .وفييً عهييد أحمييد المنصييور السييعدي وبعييد أن
صييييفا الجييييو السٌاسييييً بييييٌن الدوليييية العثمانٌيييية والشييييرفاء السييييعدٌٌن ،صييييارت وجييييدة مدٌنيييية الحييييدود
المغربٌيية ،بٌنمييا صييارت تلمسييان تشييكل حييدود األتييراك فييً بييالد الجزائيير .3وٌتبييٌن ميين هييذا التحدٌييد
ميييدى الغميييوض اليييذي طبيييع المجيييال الحيييدودي بيييٌن دولتيييٌىن إسيييالمٌتٌن ،فيييً وقيييت كانيييت فٌيييه أوربيييا
تعيييييرف نشيييييأة الدولييييية الوطنٌييييية بكيييييل مقوماتهيييييا مييييين حيييييدود واضيييييحة المعيييييالم معيييييززة بخيييييرائط
طبوغرافٌييية ،وهيييو ميييا كانيييت تجهليييه اليييبالد اإلسيييالمٌة .وتكشيييف المصيييادر المغربٌييية أن نفيييوذ أتيييراك
الوهن الدولة السعدٌة فً أواخر أٌامها.
الجزائر امتد إلى شمال شرق المغرب بعد أن أصاب م
ب قٌيييا نم الدولييية العلوٌييية تطيييورة ملحيييوظ بشيييأن مسيييالة الحيييدود ،وخاصييية منيييذ منتصيييف القيييرن
يياح م
صي م
السييابع عشيير مييٌالدي ،بعييد أن بسييط السييلطان مييوالي ممحمييد بيين الشييرٌف سييلطته علييى شييمال شييرق
المغيييرب ،بيييل تجييياوزه إليييى مدٌنييية تلمسيييان ،وهيييو ميييا أغضيييب داي الجزائييير ،4اليييذي أوفيييد سيييفارة إليييى
تافٌاللييت ،فتعهييد لييه السييلطان حٌنئييذ بعييدم تجيياوز واد تافنييا ،وهييو مييا نقلييه أحمييد بيين خالييد الناصييري
على لسان هذا العاهل بقوله :
"إنييً أعاهييد

تعييالى ال أعييرض بعييد هييذا الٌييوم لييبالدكم ،وال لييرعٌتكم بسييوء ،وإنييً أعطييٌكم ذميية

وذمة رسوله ال قطعت واد تافنا إلى ناحٌتكم إال فٌما ٌرضً

ورسوله".
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وصار هذا االلتزام بمثابة اتفاق ضمنً بٌن أتراك الجزائر والدولة العلوٌة.
وٌحيييق لنيييا أن نتسييياءل هيييل ٌرقيييى هيييذا التعهيييد إليييى مسيييتوى االتفاقٌيييات الدولٌييية ،وهيييل انعكيييس أثيييره
عليييى أرض الواقيييع عبييير معيييالم واضيييحة للحيييد ،ميييا هيييو واضييي ةح هيييو مجيييرى واد تافنيييا ،اليييذي صيييار
ٌشييكل حييدا طبٌعٌييا ال ٌزٌييد طولييه عيين  150كلييم ميين جنييوب شييرق مغنٌيية إلييى مصييبوه فييً البحيير
بموقيييع نٌي ىييدعى بنيييً انصييياف) ،بٌنميييا ظليييت أجيييزاء أخيييرى غٌييير واضيييحة المعيييالم جنيييوب هيييذا اليييواد،
ونسيييتنتج مييين ذليييك أن االلتيييزام اليييذي قطعيييه السيييلطان عليييى نفسيييه ال ٌكتسيييب مقوميييات االتفاقٌيييات
الدولٌيية .وٌفسيير هييذا التقيياعس فييً ضييبط معييالم الحييدود بشييكل دقٌييق إلييى انتميياء الييدولتٌن إلييى أميية
واحيييدة ٌوحو يييد بٌنهيييا اإلسيييالم ،هيييذا فضيييال عييين اليييروابط التيييً كانيييت تجميييع بيييٌن قبائيييل هيييذا المجيييال
الحدودي .
ٓ .2ؾٔل اإلكواٗ ٢أُواًْٗ ،٢يٛخ اُؾبك ١ثؤفجبه ِٓٞى اُووٕ اُؾبك ،١رٖؾ٤ؼ ٞٛكاً ،ثبهٓ ،ٌ٣طجؼخ أٗغ.42-41 .ٓ ،1888 ،٢
ٓ .3ؾٔل ؽغ ،٢اُؾوًخ اُلٌو٣خ ثبُٔـوة ك ٢ػٜل اَُؼلْٞ٘ٓ ،ٖ٤٣هاد كاه أُـوة ُِزؤُ٤ق ٝاُزوعٔخ ٝاُْ٘وٓ ،طجؼخ كٚبُخ ،1978 ،اُغيء
اُضبٗ.431 .ٓ ٢
 .4أث ٞاُوبٍْ اُي٣بٗ ،٢اُجَزبٕ اُظو٣ق ك ٢كُٝخ ٓٞال ١اُْو٣قٓ ،قط ٛٞأٌُزجخ اُ٤٘ٛٞخ ههْ ك .38-22 .ٓ ،1577
 .5أؽٔل ثٖ فبُل اُ٘بٕو ١اَُال ،١ٝاالٍزوٖب ك ٢أفجبه أُـوة األهٖ ،٠اُلاه اُجٚ٤بء ،كاه اٌُزبة ،1956 ،اُغيء اَُبثغ ٓ. 21-20 .

ورغييم هييذا التحدٌييد المجييالً بييٌن الييدولتٌىن ،فييإن التييوتر كييان هييو السييائد فييً عالقيية الدوليية المغربٌيية
بيييأتراك الجزائييير ،وبلييين هيييذا التيييوتر ذروتيييه فيييً عهيييد السيييلطان ميييوالي إسيييماعٌل اليييذي نظيييم عيييدة
حمييياالت إليييى شيييرق المغيييرب ،تجييياوز خاللهيييا وادي تافنيييا .فطاليييب داٌيييات الجزائييير الميييولى إسيييماعٌل
بيييالتزام الحيييد اليييذي اعتيييرف بيييه أسيييالفه ،ومييين كيييان قيييبلهم مييين مليييوك الدولييية السيييعدٌة ،وبعثيييوا ليييه
بكتيياب أخٌييه مييوالي ممحمييد بيين الشييرٌف ،الييذي كييان بعييث بييه إلييٌهم مييع رنسييلهم ،كمييا بعثييوا لييه كتيياب
أخٌه موالي الرشٌد ،الذي فٌه الح ود بٌنه وبٌنهم ،فوقع الصلح على ذلك. 6
وميين الثابييت أن السييلطان مييوالي سييلٌمان قييد فييرض سييلطته الفعلٌيية بشييكل نهييائً علييى شييمال شييرق
المغيييرب فيييً نهاٌييية القيييرن الثيييامن عشييير ،واعتيييرف داي الجزائييير بسيييلطة المخيييزن عليييى المنييياطق
الواقعييية غيييرب واد تافنيييا ،فخاطبيييه بهيييذه العبيييارة :تركنيييا لكيييم ميييا كيييان لكيييم مييين قيييدٌم الزميييان .7وهيييذا
تأكٌييد علييى اعتبييار واد تافنييا هييو الحييد بييٌن الييدولتٌن ،وهييذا الوضييع بعٌىنييه عاٌنييه رحو اليية إسييبانً زار
المنطقييية فيييً بداٌييية القيييرن التاسيييع عشييير .8وبيييذلك ٌتضيييح أن الطيييرفٌىن التزميييا فيييً نهاٌييية المطييياف
باعتبار واد تافنا ح ودا ٌفصل بٌن كٌانٌىن سٌاسٌٌىن.
غٌيير أن قبائيييل هيييذا المجييال الحيييدودي ليييم تكييين تأ مبيي نه لهيييذا الحيييد ،نظيييرا للسييلطة اإلسيييالمٌة التيييً كانيييت
تسييييود فييييً هييييذا الجانييييب وذاك ،وشييييجعها علييييى ذلييييك موقعهييييا فييييً الهييييامش ،فضييييال عيييين العالقيييية
االجتماعٌييية واالقتصيييادٌة وروابيييط اليييدم التيييً جمعيييت منيييذ قيييرون بيييٌن قبائيييل هيييذا الطيييرف وذاك .إال
أن الوضييييع قييييد تغٌويييير بعيييييد سيييينة  ،1830حٌييييث اعتبييييرت فرنسيييييا نفسييييها ورٌثيييية للحكييييم التركيييييً
بيييالجزائر ،وعليييى ضيييوء ذليييك نهجيييت سٌاسييية فيييً التخيييوم المغربٌييية–الجزائرٌييية باعتبارهيييا امتيييدادا
لسٌاسيييية التييييرك ،واسييييتفادت بالخصييييوص ميييين غٌيييياب حييييدود واضييييحة المعييييالم قييييد تعرقييييل أطماعهييييا
التوسييعٌة فييً شييرق المغييرب .وهييو مييا طييرح مشييكل الحييد ميين جدٌييد ،لكيين بنيياء علييى تصييوو ر غٌيير
معهود لدى الدولة المغربٌة.
 - 2فرض تصوو ر جدٌد للحدود بعد سنة 1845
مييين الثابيييت أن رسيييم حيييدود جدٌيييدة بيييٌن المغيييرب والجزائييير المحتلييية سييينة  ،1845كيييان مبنٌيييا عليييى
القييوة والغلبيية ،ولييم ٌسييتند بتاتييا إلييى التييارٌخ والجغرافٌييا ،خاصيية بعييد انتكاسيية الجييٌش المغربييً فييً
معركيييية إٌسييييلً سيييينة  1844إثيييير دفاعييييه عيييين الحييييد المعلييييوم أٌييييام التييييرك -أي واد تافنييييا -فصييييار
المغيييرب -الدولييية اإلسيييالمٌة -فيييً موقيييع دفييياع عييين دار اإلسيييالم مييين جهييية الشيييرق ،حٌيييث أضيييحى
 .6أث ٞاُوبٍْ اُي٣بٗ ،٢اُجَزبٕ اُظو٣ق ك ٢كُٝخ ٓٞال ١اُْو٣قٓ ،وعغ ٍبثن.42-33 .ٓ ،
 .7أث ٞاُوبٍْ اُي٣بٗ ، ٢اُزوعٔبٕ اُ ُٔـوة ػٖ ك ٍٝأُْوم ٝأُـوةٓ ،قط ٛٞأٌُزجخ اُ٤٘ٛٞخ ،اُوثب ٛههْ ك .425 .ٓ 658
8. Domingo Badia y Leblich, Voyage en Afrique et en Asie pendant les années 1803-1807, Paris, Diodot, 1914,
vol 1, p. 332-334.

مسييلمو الجزائيير تحييت حكييم دوليية غٌيير إسييالمٌة ،وتبعييا لييذلك تصييدر مشييكل الحييد اهتمامييات المخييزن
المغربيييً ،ومييين المعليييوم أن السيييلطان عبيييد الرحميييان لميييا اسيييتجاب لبٌعييية أهيييل تلمسيييان سييينة ،1830
كيييان ٌيييدرك أنيييه تجييياوز الحيييد المعليييوم أٌيييام الحكيييم التركيييً ،وهيييو ميييا ٌنسيييتفاد مييين توجٌهاتيييه لخلٌفتيييه
بتلمسيييان فخاطبيييه بميييا ٌليييً :فيييإن األرض لٌسيييت لكيييم وال تعرفيييوا صيييالحها مييين طالحهيييا ،وهيييذا إقيييرار
صييرٌح بالحييد الييذي سييبق أن تعهوييد بييه مييوالي ممحمييد .9ومعلييوم أن التييوتر بييٌن المغييرب وفرنسييا بليين
أ ن
شييييي وده بعيييييد أن تجييييياوز الجيييييٌش الفرنسيييييً وادي تافنيييييا فيييييً بداٌييييية سييييينة  .1844وأعقيييييب الهزٌمييييية
العسيييكرٌة معاهيييدة صييييلح طنجييية  10شيييتنبر  ،)1844حٌييييث نيييصو الفاصيييل الخييييامس منهيييا علييييى
بقييياء الحيييدود كميييا كانيييت أٌيييام الحكيييم التركيييً بيييالجزائر ،وهيييو ميييا أكيييده البنيييد األول مييين اتفييياق مغنٌييية
حول الحدود سنة .1845
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ودون الخيييوض فيييً تفاصيييٌل هيييذه االتفاقٌييية ،فإنهيييا رسيييمت ألول ميييرة فيييً تيييارٌخ المغيييرب حيييدودا
سٌاسيييٌة وجغرافٌييية كانيييت لهيييا تيييداعٌات كثٌيييرة اسيييتمرت طٌلييية النصيييف الثيييانً مييين القيييرن التاسيييع
عشييير ،وترتبيييت عنهيييا التزاميييات كثٌيييرة ،مييين أبرزهيييا المهادنييية والتخليييً عييين الجهييياد واحتيييرام حسييين
الجيييوار ،غٌييير أن السيييلطان تحفيييظ عليييى بعيييض بنودهيييا وطاليييب بمراجعتهيييا ،غٌييير انيييه ليييم ٌييينجح فيييً
مسعاه هذا.
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ومييين أخطييير تيييداعٌات هيييذه االتفاقٌييية أنهيييا تسيييببت فيييً عيييداوة بيييٌن السيييلطان عبيييد الرحميييان بييين هشيييام
واألمٌيير عبييد القيييادر الجزائييري ،الييذي اسيييتمال إلٌييه جييل قبائيييل شييرق المغييرب باليييدعوة إلييى الجهييياد،
بعييد أن اسييتفتى علميياء مصيير الييذٌن أفتييوا بوجييوب الجهيياد ،بٌنمييا دعييا السييلطان تلييك القبائييل إلييى تييرك
الجهيياد اعتميياد عليييى مبييدأ مشييهور ليييدى المالكٌيية ،وهيييو أن الضييرورات تبييٌح المحظيييورات ،وهييو ميييا
ٌنعبيييرن عنيييه بلغييية العصييير بالمصيييلحة العلٌيييا للدولييية .12وٌعكيييس الجيييدل بيييٌن عبيييد الرحميييان بييين زٌيييدان
فيييً كتابيييه إتحييياف وصييياحب تحفييية الزائييير نجيييل عبيييد القيييادر الجزائيييري حيييدة الخيييالف بخصيييوص
مسييألة الجهيياد ،حٌييث معييـ ود هييذا األخٌيير قييرار السييلطان عبييد الرحمييان بمثابيية تعيياون وتييأمر مييع فرنسييا
ضييد المقاومييية الجزائرٌييية ،13وال زال صيييدى هيييذا الجيييدل قائمييا فيييً البيييرامج التعلٌمٌييية بيييالجزائر ،بيييل
ساهم األدب الجزائري فً إحٌائه من خالل رواٌة األمٌر لصاحبها واسٌنً األعرج.14

 .9ػٌبّخ ثوؽبة ٖٓ ،هٚب٣ب اُؾلٝك ث ٖ٤أُـوة ٝاُغيائو ،اُوثب ،ٛكاه أث ٢ههوام ُِطجبػخ ٝاُْ٘و.16-15 ٓ ،2004 ،
 .10اٗظو ٗٔ ٓؼبٛلح اُِٖؼ ٝارلبم ٓـ٘٤خ ك ٢كٝه٣خ اُٞصبئنٓ ،ل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ ،اُؼلك األ.475-468 ٓ ،1976 ٍٝ
 .11ػٌبّخ ثوؽبةّٔ ،بٍ أُـوة اُْوه ٢هجَ االؽزالٍ اُلوَْٗٞ٘ٓ ،٢هاد عبٓؼخ اُؾَٖ اُضبٗ –٢اُلاه اُجٚ٤بء.100 – 99 .ٓ ،1989 ،
 .12ػجل اُوؽٔبٕ ثٖ ى٣لإ ،ارؾبف أػالّ اُ٘بً ثغٔبٍ أفجبه ؽبٙوح ٌٓ٘بً ،اُغيء اُقبٌٓ ،أُطجؼخ اُ٤٘ٛٞخ ،اُوثب..73 .ٓ ،1933 ،ٛ
ٓ .13ؾٔل ثٖ ػجل اُوبكه اُغيائو ،١رؾلخ اُيائو ك ٢ربه٣ـ اُغيائو ٝاألٓ٤و ػجل اُوبكه ،ث٤وٝد ،كاه اُ٤وظخ اُؼوث٤خ ،اُطجؼخ اُضبٗ٤خ،1964 ،
ٓ.449-452 .
ٝ .14اٍ ٢٘٤األػوطً ،زبة األٓ٤و ،ث٤وٝدٓ ،طجؼخ كاه ا٥كاة.2005 ،

ومييين تيييداعٌات اتفاقٌييية الحيييدود اقتطييياع أجيييزاء كثٌييير وضيييموها إليييى التيييراب الجزائيييري فيييً منطقييية
التيييل ،باإلضيييافة إليييى تقسيييٌم القبائيييل والقصيييور الواقعييية شيييمال فكٌيييك ،بٌنميييا ظليييت المنييياطق الواقعييية
جنيييوب واحييية فكٌيييك دون تحدٌيييد بيييدعوي أنهيييا صيييحراء ال تسيييتغل .وٌكشيييف هيييذا المخطيييط الفرنسيييً
بشيييأن ضيييبط الحيييدود أن فرنسيييا كانيييت تجهيييل المجيييال الحيييدودي ،ومييين ثيييم عيييدلت عييين ضيييبط دقٌيييق
لخيييط الحيييدود .وقيييد أدرك الحسييين األول مخييياطرغموض خيييط الحيييدود جنيييوب منطقييية التيييل ،فطاليييب
بإنشيييياء لجنيييية مشييييتركة ٌعهييييد إلٌهييييا تمٌٌييييز الحييييدود حتييييى تصييييٌر واضييييحة للخيييياص والعييييام ،إال أن
الحكوميييية الفرنسييييٌة لييييم تسييييتجب لهييييذا الطلييييب تحييييت ذرٌعيييية عييييدم تييييوفر المغييييرب علييييى مختصييييٌن
بمقييييدورهم القٌييييام باألشييييغال الطوبوغرافٌيييية الضييييرورٌة لوضييييع خييييرائط للمجييييال الحييييدودي ،وكانييييت
آخيير محاوليية إلشييهار معييالم الحييدود فييً بداٌيية عهييد السييلطان عبييد العزٌييز سيينة  1896إال أنهييا آلييت
إلييييى الفشييييل أٌضييييا .15وتعكييييس جهييييود الدوليييية المغربٌيييية الرامٌيييية إلييييى إبييييراز معييييالم الحييييدود بشييييكل
مضييييبوط وعييييً الحكييييام بالتصييييور الجدٌييييد للحييييد ،وتجلييييى ذلييييك فييييً رفييييض السييييلطان الحسيييين األول
خرٌطييية وضيييعتها الحكومييية الفرنسيييٌة تخيييص الحيييدود فيييً الجنيييوب الشيييرقً ،كميييا أن ميييوالي عبيييد
الحفيييٌظ احيييتج بشيييدة سييينة  1910عليييى نشييير خرٌطييية للمسيييتعمرات الفرنسيييٌة فيييً القيييارة اإلفرٌقٌييية،
وضيييمت منييياطق مغربٌييية فيييً الجنيييوب الشيييرق ،وطاليييب بحيييق اليييرد فيييً جرٌيييدتً السيييعادة واليييدبٌش
الفرنسً اللـتان نشرتا الخرٌطة المذكورة.16
ترتبيييت عييين اتفييياق مغنٌييية أٌضيييا آثيييار سيييلبٌة عليييى االقتصييياد ،وخاصييية المبيييادالت التجارٌييية ،حٌيييث
رفيييض السيييلطان عبيييد الرحميييان توقٌيييع اتفييياق تجييياري ،خوفيييا مييين أي ٌكيييون مطٌييية المتيييداد النفيييوذ
الفرنسيييً وتمهٌيييدا الحيييتالل أجيييزاء أخيييرى مييين التيييراب المغربيييً ،بيييل ذهيييب أبعيييد مييين ذليييك عنيييدما
أصيييدر أواميييره بمقاطعييية التعاميييل ميييع النصيييارى وتو وعيييد كيييل مييين خيييالف ذليييك بأقسيييى العقوبيييات .وقيييد
تبيييٌون الحقيييا أن سٌاسييية المقاطعييية التجارٌييية كانيييت وراء ظهيييور نشييياط التهرٌيييب عبييير الحيييدود البرٌييية،
مما خلق متاعب جدٌدة للدولة المغربٌة.
قبيييل احيييتالل الجزائييير كانيييت الهجيييرة مييين المغيييرب إليييى الجزائييير أو العكيييس محيييدودة ،وتقتصييير فيييً
غاليييب األحٌيييان عليييى فئييية التجيييار وطلبييية العليييم ،لكييين بعيييد سييينة  1830تيييوفرت دواع كثٌييير للهجيييرة
ميين الجزائيير إلييى المغييرب ،وكانييت وجييدة وفيياس وتطييوان هييً أكثيير المييواطن المسييتقبلة للمهيياجرٌن
الجزائيييرٌٌن ،ومييين مسيييوو غات هيييذه الهجيييرة اضيييطهاد الكفيييار اليييذٌن احتليييوا بيييالد المسيييلمٌن ،باإلضيييافة
إليييى النفيييور مييين العيييٌش تحيييت سيييلطة غٌييير إسيييالمٌة ،وقيييد صيييدرت فتييياوى كثٌييير تحيييرو م العيييٌش فيييً
 .15ػٌبّخ ثوؽبةّٔ ،بٍ أُـوة اُْوهٓ ،٢وعغ ٍبثن.289-287 .ٓ ،
 .16هٍبُخ اَُِطبٕ ػجل اُؾل٤ع اُٝ ٠ى٣و فبهع٤ز ٚاُؾبط ٓؾٔل أُوو ١ثزبه٣ـ ّٞ 24اٍ  29/1328أًزٞثو ٓ ،1910ل٣و٣خ اُٞصبئن أٌُِ٤خ،
اُوثبِٓ ،ٛق اُؾلٝك .

كنيييف دولييية غٌييير إسيييالمٌة ،وقيييد تشيييبوه المهييياجرون الجزائرٌيييون بالصيييحابة اليييذٌن هييياجروا مييين مكييية
إلى المدٌنة.17
وٌسيييتفاد مييين األرشيييٌف المغربيييً والفرنسيييً أن اتجييياه الهجيييرة فيييً البداٌييية كيييان فيييً اتجييياه المغيييرب،
وممييا شييجع هييذه الهجييرة انتميياء البلييدٌىن إلييى األميية اإلسييالمٌة ،فضييال عيين التييارٌخ المشييترك منييذ أمييد
بعٌيييد ،وقيييد حظيييً هيييؤالء المهييياجرون بعطيييف كبٌييير عليييى المسيييتوى الشيييعبً والمسيييتوى الرسيييمً،
صيييتهم الدولييية بمسييياعدات منتظمييية ،وهيييو ميييا ٌكشيييف عييين عميييق التضيييامن والتييينزر بيييٌن مسيييلمً
وخ و
البلدٌن.18
أميييا هجيييرة المغاربييية نحيييو الجزائييير ،فقيييد كانيييت وراءهيييا ظيييروف اقتصيييادٌة ،خاصييية أثنييياء فتيييرات
القحيييوط والمجاعييية ،كميييا أن السيييلطات الفرنسيييٌة بيييالجزائر كانيييت فيييً حاجييية إليييى ٌيييد عاملييية طٌوعييية
ورخٌصيية إلنجيياز مشييارٌع كبييرى .وكانييت الجزائيير المحتليية تعييرف ىأوراشييا ك كبييرى فييً قطيياع النقييل
الطرقيييً والنقيييل السيييككً ،باإلضيييافة إليييى حاجييية كبيييار المسيييتثمرٌن فيييً القطييياع الزراعيييً إليييى الٌيييد
العاملييية فييييً استصييييالح األراضييييً وجنييييً حقييييول الكييييروم والقٌييييام بأشييييغال الحصيييياد .وميييين دواعييييً
الهجيييييرة إليييييى الجزائييييير أٌضيييييا تعسيييييف وبطيييييش رجيييييال المحيييييزن ،خاصييييية بمناسيييييبة اسيييييتخالص
الضيييرائب ،وكانيييت نيييواحً جبيييال الرٌيييف أكثييير المنييياطق المصييي ودرة للمهييياجرٌن نحيييو الجزائييير ،وقيييد
فاق عدد المهاجرٌن فً مطلع القرن العشرٌن خمسٌن ألف نسمة ،أغلبهم عمال ى
موسمٌبون. 19
وٌتبيييٌون مميييا سيييبق جانبيييا مييين تيييداعٌات رسيييم خيييط الحيييدود عليييى مسيييتوى الدولييية وعليييى المسيييتوى
الشيييعبً ،وتبقيييى المقاومييية الشيييعبٌة لخيييط الحيييدود أهيييم ظييياهرة ،ظيييل صيييداها محفوظيييا فيييً اليييذاكرة
الشييعبٌة ،رغييم أن المخييزن كييان ٌييدعو إلييى السييلم والمهادنيية ،وأنييه قييادر علييى حييل المشيياكل التييً تقييع
بييٌن القبائيييل المغربٌييية والجيييٌش الفرنسيييً المتمركيييز عليييى طيييول الشيييرٌط الحيييدودي ،وقيييد ازدادت هيييذه
المقاومييية ضيييراوة بعيييد اتفييياق بيييارٌس حيييول الحيييدود سييينة  1901وملحقاتيييه الموقعييية بيييالجزائر سييينة
 ،1902والتييييً بموجبهييييا تييييم اقتطيييياع أجييييزاء أخييييرى جنييييوب واحيييية فكٌييييك وضييييمها إلييييى التييييراب
الجزائري.20
 - 3المجال الحدودي بعد سنة 1912

ٓ .17ؾٔل ثٖ اُؼوث ٢أُْوكٛ ،٢وً األفجبه ثٔب عو ٖ٤َُِِٔٔ ٟك ٢آفو اُووٕ اُضبُش ػْو ٓغ اٌُلبهٓ ،قط ٛٞأٌُزجخ اُ٤٘ٛٞخ ،اُوثب ،ٛههْ
ً .496
 .18ػٌبّخ ثوؽبة ٖٓ ،هٚب٣ب اُؾلٝكٓ ،وعغ ٍبثن.107-98 ٓ ،
 .19ػٌبّخ ثوؽبة ٖٓ ،هٚب٣ب اُؾلٝكٓ ،وعغ ٍبثن.110-106 .ٓ ،
 .20ػٌبّخ ثوؽبة ،أُغبٍ اُؾلٝك ١ث ٖ٤أُـوة ٝاُغيائو كٓ ٢طِغ اُووٕ اُؼْوْٞ٘ٓ ،)1912 – 1900( ٖ٣هاد ًِ٤خ ا٥كاة ٝاُؼِ ّٞاإلَٗبٗ٤خ
ثبُٔؾٔل٣خ.68-43 .ٓ ،2002 ،

فييييً فتييييرة الحماٌيييية  )1956-1912أصييييبحت سييييلطة اسييييتعمارٌة واحييييدة متحكميييية فييييً المغييييرب
والجزائييير ،فوقيييع التنسيييٌق بيييٌن اإلقامييية العامييية للمغيييرب والحكومييية العامييية للجزائييير مييين أجيييل رسيييم
حيييدود بشيييكل ٌخيييدم مصيييالح الدولييية المسيييتعمرة ،فيييتم اعتمييياد سييينة  )1914مشيييروع مشيييهور باسيييم
صييياحبه -وٌيييدعى ميييورٌس فيييارى نًٌ ،)Maurice Varnier -وكيييان ٌشيييغل منصيييب المنيييدوب السيييامً
لمنيييياطق الحييييدود ،وقييييد صييييار هييييذا المشييييروع قاعييييدة معتمييييدة لتمٌٌييييز خييييط الحييييدود بييييٌن المغييييرب
والجزائييير المحتلييية ،غٌييير أن هيييذا المشيييروع اقتصييير عليييى رسيييم خيييط الحيييدود مييين جنيييوب فكٌيييك إليييى
الحييييوض األسييييفل لييييوادي كٌيييير .21وبعييييد انتهيييياء عملٌييييات االحييييتالل خضييييعت التخييييوم المغربٌيييية-
الجزائرٌييية الواقعييية جنيييوب فكٌيييك إليييى عيييدة تغٌٌيييرات ،طبقيييا لتقسيييٌمات إدارٌييية وعسيييكرٌة تحكميييت
فٌهيييا ظيييروف آنٌييية ،وجيييدٌر باإلشيييارة إليييى أن السيييلطات الفرنسيييٌة ليييم تأخيييذ بعيييٌن االعتبيييار مشيييروع
رسييييم الحييييدود ،الييييذي وضييييعه الضييييابط اترٌنكييييً  )Trinquetسيييينة  ،1938وهييييو مشييييروع مييييتمم
لمشيييروع فيييارنًٌ ،22بيييل عميييدت إليييى استصيييدار عيييدة مراسيييٌم ،اقتطعيييت بموجبهيييا أجيييزاء عدٌيييدة مييين
التراب المغربً وألحقتها بالتراب الجزائري ،الذي كان ٌعتبر آنذاك مقاطعة فرنسٌة.23
وغيييداة اسيييتقالل المغيييرب سييينة  1956دخليييت مسيييألة الحيييدود فيييً سيييٌاق جدٌيييد ،مييين خصوصيييٌاته
اسييييتمرار خضييييوع عييييدة منيييياطق فييييً التخييييوم المغربٌيييية الجزائرٌيييية لالسييييتعمار الفرنسييييً ،كمييييا أن
االسييتعمار اإلسييبانً كييان مييا زال جاثمييا علييى جنييوب المغييرب

إفنييً– طرفاٌيية – السيياقٌة الحمييراء

ووادي اليييذهب) ،فضيييال عييين الجٌيييوب المحتلييية فيييً أقصيييى الشيييمال ،ورغيييم التصيييرٌحات الرسييييمٌة
وغٌييير الرسيييمٌة بمغربٌييية المنييياطق التيييً ضنيييموت إليييى التيييراب الجزائيييري إبويييان االحيييتالل الفرنسيييً
بنيييً ونٌيييف– بشيييار– القنادسييية– تنيييدوف) ،فيييإن الحكومييية المغربٌييية رفضيييت التفييياوض ميييع الحكومييية
الفرنسييٌة بشييأن اسييترجاع هييذه المنييياطق ،مييا دامييت الجزائيير لييم تنيييل اسييتقاللها ،وقييد اختييار الجانيييب
المغربييييً التنسييييٌق مييييع الحكوميييية المؤقتيييية للجزائيييير بصييييفتها طرفييييا مسييييؤوال عيييين مصييييٌر قضييييٌة
الحيييدود بيييٌن البليييدٌىن ،وفيييً هيييذا اإلطيييار تيييم توقٌيييع بروتوكيييول اتفييياق بيييٌن الطيييرفٌىن ٌيييوم ٌ 6ولٌيييوز
ٌ ،1961قضً بفتح ملف الحدود وتصفٌته مباشرة بعد حصول الجزائر على استقاللها.24
تلكيييأت الجزائييير المسيييتقلة عييين الوفييياء بتعهيييدها بشيييأن تصيييفٌة مسيييألة الحيييدود ميييع المغيييرب ،فوقيييع
صيييدام عسيييكري بيييٌن البليييدٌن سييينة  1963حيييرب الرميييال) .وبيييذلك ليييم ٌسيييترجع المغيييرب األراضيييً
اليييذي كيييان ٌطاليييب بهيييا فيييً عهيييد اليييرئٌس بنبليييـوة ،ولميييا تيييولى هيييواري بوميييدٌن زميييام السيييلطة فيييً
21. M.Varnier, Exposé de la situation au Maroc Oriental à la fin de l’année 1912, Oran, Edit D.Heintz, 1914.
22. Mohammed El Maazouzi, l’Algérie et les étapes successives de l’amputation du territoire marocain,
Casablanca, Dar El Kitab, 1976, p. 90-92.
 .23ػٌبّخ ثوؽبة ٖٓ ،هٚب٣ب اُؾلٝكٓ ،وعغ ٍبثن.158 – 157 .ٓ ،
24. Benjamin Stora, Algérie-Maroc : Histoires parallèles, Editions Zellige, 2002, p. 25-26.

الجزائييير سييينة  ،1965انبعيييث األميييل مييين جدٌيييد فيييً المغيييرب بشيييأن مطالبيييه الترابٌييية فيييً منييياطق
التخيييوم .25حٌيييث انعقيييدت قمييية بمدٌنييية إٌفيييران ٌيييوم ٌ 15نييياٌر  ،1969جمعيييت بيييٌن المليييك الحسييين
الثيييانً واليييرئٌس هيييواري بوميييدٌن ،وكيييان هيييذا االجتمييياع منطلقيييا لحيييل مشيييكل الحيييدود بيييٌن البليييدٌىن.26
وأعقبيييت ذليييك قمييية ثانٌييية بتلمسيييان ٌيييوم  27مييياٌو  .1970وتكشيييف ميييذكرات عبيييد الهيييادي بوطاليييب
أن المليييك الحسييين الثيييانً قيييد سيييلم للجزائييير المنييياطق التيييً كانيييت محيييط نيييزاع ،وتقيييرر قٌيييام الطيييرفٌىن
بوضيييع معيييالم حجرٌييية عليييى الحيييدود القائمييية ،كميييا أفضيييت هيييذه القمييية إليييى إقامييية شيييراكة مغربٌييية
جزائرٌييية بشيييأن مييينجم غيييار جبيييٌالت غٌييير بعٌيييد عييين تنيييدوف ،واتفيييق الجانبيييان عليييى اقتسيييام إنتاجيييه
مناصيييفة ،وأن ٌيييؤمون المغيييرب للجزائييير الميييرور عبييير خيييط للسيييكة الحدٌدٌييية لنقيييل اإلنتييياج المعيييدنً
إلييى مٌنيياء مغربييً علييى المحييٌط األطلسييً لتصييدٌره وتسييوٌقه .27وٌسييتفاد ميين مييذكرات عبييد الهييادي
بوطالييييب أن تسييييوٌة ملييييف الحييييدود تمييييت لصييييالح الجزائيييير ،إذ قيييي ودم المغييييرب تنييييازالت ترابٌيييية دون
الحصيييول عليييى مقابيييل لهيييا ،وقيييد بيييرر عبيييد الهيييادي بوطاليييب ذليييك بكيييون المليييك الحسييين الثيييانً كيييان
ٌسيييعى إليييى حيييل المشييياكل ميييع الجٌيييران بالحسييينى للتفييير إليييى معالجييية األوضييياع الداخلٌييية .وتيييـنوو جت
المفاوضيييات المغربٌييية الجزائرٌييية بيييالتوقٌع عليييى اتفييياق ٌننهيييً مشيييكل الحيييدود بيييٌن البليييدٌن ٌيييوم 15
ٌونٌيييو  1972بالربييياط .وقيييد تيييأخر اإلعيييالن عنيييه إليييى سييينة  ،1992بعيييد تكتيييـبم دام زهييياء عشيييرٌن
سنة ،إذ نشر فً الجرٌدة الرسمٌة المغربٌة ٌوم ٌ 24ونٌو . 281992
ٌتبييٌون ميين سييرد أهييم المراحييل التييً ميير بهييا مشييكل الحييدود ،أن تييدبٌر هييذا الملييف كييان غٌيير موفيييق
فيييً كيييل أطيييواره ،ففيييً القيييرن التاسيييع عشييير كانيييت كفييية القيييوة تيييرجو ح فيييرض إرادة المسيييتعمر عليييى
سييييالطٌن المغييييرب ،ممييييا أفضييييى إلييييى اقتطيييياع أجييييزاء واسييييعة ميييين التييييراب المغربييييً وضييييمها إلييييى
الجزائيير المحتليية .وبعييد اسييتقالل البلييدٌن تحكمييت ظييروف جدٌييدة فييً تسييوٌة الملييف ،وٌكشييف بعييض
أصيييحاب الميييذكرات اليييذٌن عاٌشيييوا مشيييكل الحيييدود سيييوء تيييدبٌره ،وٌزكيييً هيييذا الطيييرح اسييييتمرار
المشيياكل المرتبطييية بالحيييدود بيييٌن البلييدٌن إليييى وقتنيييا هيييذا ،وخاصييية مييا ٌتعليييق بحسييين الجيييوار وحرٌييية
تنقيييل األفيييراد ونقيييل السيييلع عبييير الحيييدود البرٌييية .ومعليييوم ليييدى المهتميييٌن أن الظيييل كثٌيييرة فيييً ميييواطن
كييل مييا ٌتعلييق بالحييدود بعييد اسييتقالل البلييدٌن ،وٌبقييى الكشييف عيين الوثييائق الرسييمٌة للدوليية بشييأن هييذا
المليييف

سييينة  )1914هيييو الكفٌيييل باإلحاطييية بكيييل خباٌييياه ،وهيييو ميييا ٌتطليييع إلٌيييه كيييل باحيييث مهيييتم

بالعالقة المغربٌة-الجزائري
.
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.27ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٓ ،وعغ ٍبثن.212 .ٓ .
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الثقافة السٌاسٌة الوطنٌة فً ضوء تمثل اإلصالحٌة المغربٌة لإلسالم
المصطفى بوعزٌز*
مفهيييوم الثقافييية مييين المفييياهٌم التيييً تثٌييير العدٌيييد مييين اإلشيييكاالت ليييٌس فقيييط ميييا ٌتعليييق بجيييدل "الثقافييية
العالميية" و"الثقافيية الشييعبٌة" وهييً إشييكالٌة تحيياول المطابقيية بييٌن الحقييل الثقييافً والحقييل االجتمييياعً،
بييل أساسيييا فٌمييا ٌتعليييق بمقابليية "العقلٌييية" بمفهيييوم المييؤرن لوكيييوف و"الكفيياءة" بمفهيييوم السوسيييٌولوجً
بوردٌييو .والمقابليية هنييا أٌضييا جييدل ولييٌس تعارضييا" .فمسييتوى تييارٌخ العقلٌييات هييو مسييتوى المعيياش
الٌييومً والتلقييائً ،مسييتوى مييا ٌنفلييت للفيياعلٌن الفييردٌٌن فييً التييارٌخ ألنييه ٌؤشيير علييى مضييمون فييً
فكيييرهم ٌفيييوق األفيييراد .فهيييو ذاك المشيييترك بيييٌن ٌولٌيييوس قٌصييير وآخييير جنيييدي فيييً لفٌفيييه ...فيييً هيييذا
المسييييتوى ٌييييدرك طييييابع مرحليييية ،أي فييييً أعميييياق المعييييٌش الٌييييومً 1.أمييييا الكفيييياءة فهييييً حصييييرٌة
باألسييياس ومرتبطييية بنيييوع مييين اليييوعً الفيييردي أو الفئيييوي بامتالكهيييا ،فهيييً خيييالف العقلٌييية لٌسيييت
جامعييية بيييل ممٌيييزة .فالكفييياءة السٌاسيييٌة ميييثال "كفييياءة خاصييية" تسيييتلزم "القيييدرة" ،وهيييً قيييدرة قيييد تكبييير
أو تصييييغر ،علييييى تمٌٌييييز المسييييائل السٌاسييييٌة كسٌاسيييية ،و معالجتهييييا بهييييذه الصييييفة ،واإلجابيييية علٌهييييا
سٌاسيييٌا ،أي انطالقيييا مييين مبيييادع سٌاسيييٌة محضييية وليييٌس أخالقٌييية ميييثال) .التنفصيييل هيييذه القيييدرة عييين
شييييعور حيييياد ،بهييييذا القييييدر أو ذاك ،لييييدى الفييييرد بكفاءتييييه بكييييل مييييا تحملييييه الكلميييية ميييين معنييييى ،أي
االعتيييراف االجتمييياعً ليييه بأنيييه مؤهيييل لٌهيييتم بالشيييؤون السٌاسيييٌة ،و إبيييداء رأٌيييه اتجاههيييا ،بيييل حتيييى
تغٌٌيييير مجراهيييياٌ :مكيييين فعييييال افتييييراض أن الكفيييياءة ،بمعنييييى الكفيييياءة التقنٌيييية أي الثقافيييية السٌاسييييٌة)
تتطيييور مثلهيييا مثيييل الكفييياءة بمعنيييى القيييدرة المعتيييرف بهيييا اجتماعٌيييا عبييير التفيييوٌض أو التفوٌضيييات
القانونٌة التنظٌمٌة.
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بييٌن مييا ٌجمييع ومييا ٌمٌييز سيينحاول مقاربيية تشييكل العقلٌيية المهٌمنيية وسييط الييوطنٌٌن المغاربيية وتبلييور
ثقيييافتهم السٌاسيييٌة عبييير حصييير مالميييح فعلهيييم السٌاسيييً وخصيييائص ممارسيييتهم الحزبٌييية .وقيييد سيييبق
لنا أن قدمنا تدقٌقات هذه المقاربة أعاله ،3و نكتفً هنا باإلحاطة العامة.
 -1اإلصالحٌة المغربٌة:
توصييييف عيييييادة "ثقافييييية اليييييوطنٌٌن المغاربييييية" بكونهييييا عربٌييييية إسيييييالمٌة ،و ميييييؤخرا ٌضييييياف نعيييييت
"أمازٌغٌة" كتأقلم مع الجاري فً الحقل الثقافً.
*
1. Jean-Pierre LeGoff, « les mentalités, une histoire ambiguë », Faire de l'histoire, éditions Gallimard, Paris,
1974.
2 Pierre Bourdieu, La Distinction, Les éditions de Minuit, Paris, 1979.
3 Mustafa Bouaziz, Aux origines de la koutla démocratique, Publication de la faculté des lettres et des sciences
humaines Ain chock, 1997.

ونتسييييياءل ،مييييين منظيييييور معالجتنيييييا للموضيييييوع ،هيييييل ظليييييت "عقلٌييييية" اليييييوطنٌٌن المغاربييييية ،وفيييييً
محيييدداتها الرئٌسيييٌة ،هيييً نفسيييها خيييالل القييييرن العشيييرٌنا و نقصيييد بالمحيييددات الرئٌسيييٌة :النظييييرة
إلييييى الكييييون والعالقيييية مييييع الطبٌعيييية وأنميييياط التييييدٌن وتمثييييل األسييييرة والييييذات واآلخيييير والعالقييييات
االجتماعٌيييية وشييييرعٌة السييييلطة...بعبييييارة مكثفيييية منظوميييية القييييٌم المسييييتبطنة والمخٌييييال الفاعييييل .وإذا
كانيييت هيييذه "العقلٌييية" مسيييتقرة فيييً القيييرن العشيييرٌن ،أو فيييً جيييزء فقيييط منيييه ،فهيييل تتيييزامن ظرفٌيييات
التحيييول ميييع التحيييوالت السٌاسيييٌة التيييً عرفهيييا القيييرن العشيييرٌنا فيييً دراسيييات سيييابقة ،4و تيييأثرا بعبيييد
العيييروي ،كتبيييت أن احيييتالل فرنسيييا للجزائييير سييينة  ،1830سيييٌكون بمثابييية الصيييدمة التيييً سيييتحدث
ارتجاجيييا فيييً البنٌييية الثقافٌييية المحافظييية ،إذ سيييتختلط مفييياهٌم األمييية واليييوطن ومفييياهٌم أرض اإلسيييالم
وأرض المغيييييرب ،و مفييييياهٌم بٌعييييية اإلميييييام وبٌعييييية السيييييلطان القطيييييري .واعتبيييييرت وقتهيييييا أن هيييييذه
الصييدمة ،بييالرغم ميين أن أداتهييا كانييت هييً االسييتعمار ،فييإن أصييلها الحداثيية الغربٌيية بعييدها الكييونً.
وتأسٌسيييا عليييى ذليييك كنيييت أعتقيييد ،و كنيييت مخطئيييا فيييً ذليييك ،أن تموجيييات "العقلٌييية المغربٌييية" مقارنييية
بميييا هيييو ميييروج عييين"العقلٌييية العربٌييية اإلسيييالمٌة" تعيييود للقيييرن التاسيييع عشييير .وجيييه الخطيييأ ٌعيييود أوال
للشييمولٌة االختزالٌيية التييً تقييدم "العقلٌيية العربٌيية اإلسييالمٌة" موحييدة منسييجمة ،و ثانٌييا لتكثٌييف الفعييل
الخييارجً المربيييك للبنييى المادٌييية والعقلٌييية فييً القيييرن التاسييع عشييير .وٌحليييل الزمٌييل لطفيييً بوشييينتوف
فيييً أطروحتيييه المجيييددة العيييالم والسيييلطان 5كٌيييف أربكيييت ظييياهرة الجهييياد مييين أجيييل تحرٌييير الثغيييور
المحتلييية فيييً القيييرن السيييادس عشييير مييين طيييرف اإلبٌيييرٌٌن ،منظومييية اإلمامييية وتمثيييل أنتلجنسيييٌات ذليييك
العصيييير لشييييرعٌة السييييلطان ،وخصوصييييا لوحدانٌتييييه .ففييييً سييييابقة تارٌخٌيييية ميييين نوعهييييا ،ستشييييرعن
أنتلجنسييييٌات عربٌيييية إسييييالمٌة بامتٌيييياز ،إذ ٌتعلييييق األميييير بعلميييياء فييييً الشييييرع اإلسييييالمً المييييالكً،
لجييييواز مباٌعيييية سييييلطانٌن فييييً نفييييس اآلن .صييييحٌح أن تييييارٌخ السييييالالت الحاكميييية للمغييييرب ملييييًء
بالنزاعييييات حييييول الخالفيييية السييييلطانٌة ،و تحفييييظ اإلسييييطوغرافٌا المغربٌيييية العدٌييييد ميييين األمثليييية التييييً
تيييزامن فٌهيييا سيييالطٌن متنيييازعون عليييى السيييلطة ،إال أن كيييل طيييرف كيييان ميييدعوما بفقهييياء وعلمييياء
ٌبيييررون بٌعتيييه وٌسيييفهون بٌعييية المنافسيييٌن ،والجمٌيييع ٌنضيييبط بيييدون نقييياش وال تفكٌييير لقاعيييدة "اإلميييام
الواحيييد" .أميييا فيييً هيييذه الظرفٌييية ،فقيييد حصيييل ميييا ٌشيييبه االسيييتثناء ،إذ أجييياز العلمييياء ،المناصيييرون
للسيييلطان الوطاسيييً ،والمناصيييرون للسيييلطان السيييعدي ،المجتمعيييٌن عليييى ضيييفاف أم الربٌيييع ،شيييرعٌة
سييييلطانٌن فييييً نفييييس اآلن .ال ٌهييييم هنييييا كٌييييف تييييم التبرٌيييير الشييييرعً لهييييذه اإلجييييازة ،بييييل األساسييييً،
بالنسيييبة لنيييا ومييين منظيييور العقلٌيييات ،هيييو حصيييول تعيييدٌل جيييوهري فيييً "المعتييياد" الفقهيييً والسٌاسيييً
لانتلجنسيييٌات انطالقيييا مييين واقيييع مٌيييدانً .فالقاعيييدة الفقهٌييية هيييً إميييام واحيييد صيييالح ٌيييتم إقيييراره بقيييوة

4 Mustafa Bouaziz, « La modernité marocaine, histoire d'une ambiguïté », dossier H.D, Opcit, vol II.
 5ثّ٘ٞزٞف ُطل :٢العالم و السلطانْٞ٘ٓ ،هاد ًِ٤خ ا٥كاة  ٝاُؼِ ّٞاإلَٗبٗ٤خ ػ ٖ٤اُْن اُلاه اُجٚ٤بء.

التأوٌيييل الميييالكً لإلسيييالم ،أو بقيييوة الحدٌيييد والنيييار فيييً المٌيييدان ،وغالبيييا بهميييا جمٌعيييا .فعنيييد التعيييدد،
هنيياك منطييق واحييد ٌعتمييد هييو المنطييق الثنييائً صييالح اإلمييام أو عدمييه وفييً هييذه الحاليية الثانٌيية ٌقييال
وٌعوض بإمام واحد صالح.
ميييا نفهميييه مييين أطروحييية لطفيييً بوشييينتوف هيييو أن أواسيييط القيييرن السيييادس عشييير شيييهد انتقييياال مييين
المنطييييق الثنييييائً المييييانوي إلييييى المنطييييق الثالثييييً ،أي جييييواز شييييرعٌة سييييلطانٌن فييييً نفييييس المكييييان
والزمييييان ..فبييييٌن "الحيييييالل" و "الحييييرام" هنييييياك منزليييية "الجيييييواز"ا أال ٌييييذكر هيييييذا بالمنزليييية بيييييٌن
المنييزلتٌن إثيير صييراع علييً ابيين أبييً طالييب ومعاوٌيية ابيين سييفٌانا نعييم ،لكيين فييً الحقييل اإلدٌولييوجً
فقييييط ،أمييييا الواقعيييية المغربٌيييية فسٌاسييييٌة :لقييييد اجتمييييع ممثلييييو السييييلطانٌن ،وتييييداولوا ،و توصييييلوا إلييييى
مسيييياومة سٌاسييييٌة ،وحييييرروا محضيييير اتفيييياق .صييييحٌح أن األميييير كييييان بمثابيييية قييييوس سييييٌغلق فييييً
سيييٌرورة اليييزمن الطوٌيييل .إال أنيييه مؤشييير عليييى إرث فيييً المخٌيييال العيييام وليييو أنيييه سيييٌظل "حبيييٌس
الثناٌيييا العقلٌييية" 6زمنيييا طيييوٌال .فسيييؤال التعيييدد و االخيييتالف الزال راهنيييا ،و اسيييتبطان هيييذا الواقيييع
الموضوعً فً "معتاد" المغاربة الزال برنامجا لإلنجاز.
الحيييدٌث عييين "العقلٌييية" وإن كيييان حيييدٌثا عييين التقلٌيييد بميييا ٌفٌيييد الطيييرق التيييً ٌعييياد بهيييا ذهنٌيييا إنتييياج
المجتمعيييات ،والتفاوتيييات الناتجييية عييين تبييياطؤ األذهيييان فيييً التيييأقلم ميييع التغٌٌييير ،وعيييدم تسييياوي سيييرعة
تطييور القطاعيييات التارٌخٌيية المختلفييية 7فهييو أٌضيييا حييدٌث عييين محيياوالت التجدٌيييد بغييض النظييير عييين
تحقٌقها لقطٌعة تارٌخٌة أو تسهٌلها إلعادة إنتاج نفس البنى.
عقلٌيية الييوطنٌٌن المغاربيية منحييدرة ميين هييذا اإلرث ،و هييً حصييٌلة تارٌخٌيية فييً الييزمن الطوٌييل ،إال
أن وتٌييرة هييذا الييزمن متفاوتيية ،فهييً عمومييا بطٌئيية لدرجيية السييكون ،ممييا ٌجعييل ميين الصييعوبة وضييع
األصييييبع علييييى لحظييييات االرتبيييياك ،كييييالتً أشييييرنا إلٌهييييا ،وهييييً فييييً بعييييض الظرفٌييييات متسييييارعة و
كثٌفييية .فالنصيييف الثيييانً مييين القيييرن التاسيييع عشييير منيييذ االتفاقٌييية التجارٌييية ميييع برٌطانٌيييا العظميييى
 ،)1856واسيييييتقرار الحمييييياٌتٌن بيييييالمغرب  ،)1912ونهاٌييييية الحيييييرب العالمٌييييية الثانٌييييية )1945
ونهاٌيييية الحييييرب البيييياردة  )1989كلهييييا ظرفٌييييات تسييييارع وتٌييييرة هييييذا الييييزمن الطوٌييييل الصيييياقل
للعقلٌات.
ٌمكييييين المغيييييامرة بيييييالقول إن إحيييييدى تجلٌيييييات عقلٌييييية اليييييوطنٌٌن المغاربييييية تتجسيييييد فٌميييييا نسيييييمٌه
"اإلصيييالحٌة المغربٌييية" وهيييو تجدٌيييد فيييً الثقافييية المحافظييية ،بيييالرغم مييين تعيييدد تعبٌراتيييه اإلٌدٌولوجٌييية
والسٌاسيييٌة .فالتفكٌيييك العمٌيييق اليييذي سيييٌتعرض ليييه النظيييام االقتصيييادي المغربيييً منيييذ دخيييول االتفاقٌييية
6 Jean LeGoff, Op.cit, p. 81.
7 Idem, p. 81.

التجارٌييية لسييينة  1856حٌيييز التنفٌيييذ ،سيييٌؤدي إليييى إفيييالس الحيييرفٌٌن ،حٌيييث ليييم ٌصيييمد نميييط إنتييياجهم
أميييييام إغيييييراق السيييييوق بالمنتوجيييييات المانٌفاكتورٌييييية ،8وأميييييام المنافسييييية غٌييييير الشيييييرٌفة مييييين ليييييدن
المحمٌييٌن .وفييً سييٌاق األزمييات االجتماعٌيية التييً أفرزهييا هييذا الواقييع الجدٌييد سييتبرز ميين جهيية فكييرة
"رابطييية القيييانون" وتسييياوي المغاربييية أماميييه ،و نيييزوع نحيييو تحوٌيييل رابطييية البٌعييية مييين والء مطليييق
إليييى تعاقيييد سٌاسيييً ،وهيييذا ميييا عبيييرت عنيييه ،وليييو بشيييكل جنٌنيييً وضيييمنً أحيييداث "انتفييياض اليييدباغٌن
بفيياس سيينة  . "1873أمييا التقاطييب الحيياد الييذي شييهده المغييرب فييً بداٌيية القييرن العشييرٌن بييٌن "دعيياة
اإلصيييالح والتجدٌيييد" فيييً ظيييل القيييوى األجنبٌييية الغربٌييية واستنسيييان نميييوذجهم االقتصيييادي والسٌاسيييً
ميييوالي عبييييد العزٌيييز) و"دعيييياة المحافظيييية و االسيييتقالل" بييييرفض الغييييرب وهٌمنتيييه وعلمييييه وفنونييييه
المييييولى عبٌييييد الحفييييٌظ) ،فقييييد فييييتح المجييييال ،ولييييو بشييييكل هامشييييً ،لمجموعيييية حضييييرٌة محييييدودة
ومستترة القتراح "مشروع دستور سنة  "1908الذي نشرته مجلة لسان المغرب الطنجٌة.
لقيييييد عجيييييل الصيييييراع بيييييٌن "اإلنتفييييياعٌٌن" و"الهوٌييييياتٌٌن" بفقيييييدان المغيييييرب السيييييتقالله وباسيييييتقرار
الحميييياٌتٌن الفرنسييييٌة واإلسييييبانٌة بييييالمغرب ،وشييييكل ذلييييك صييييدمة قوٌيييية ألنتلجنسييييٌات تلييييك الحقبيييية.
وباإلضيييافة إليييى الصيييدمة ،وهيييً عنصييير مسييياعد عليييى تحيييول العقلٌيييات ،أحيييدث إسيييتقرار الحمييياٌتٌن،
أساسيييييا الفرنسيييييٌة ،تغٌٌيييييرا مهميييييا فيييييً كيييييل البنيييييى المغربٌييييية المجالٌييييية واالقتصيييييادٌة واالجتماعٌييييية
والسٌاسيييٌة ،فتغٌيييرت حركييية النقيييل ميييع السيييكك الحدٌدٌييية وميييع شيييبكة الطيييرق ،كميييا تغٌيييرت عالقيييات
البادٌييية والحاضيييرة بتحيييول عيييدة قيييرى إليييى ميييدن جدٌيييدة سيييٌدي قاسيييم ،القنٌطيييرة ،خرٌبكييية ،)...بيييل
تغٌيييرت البيييوادي نفسيييها ميييع اقتحيييام المعميييرٌن لهيييا .وحتيييى الميييدن سيييتتغٌر بنٌاتهيييا وتيييوزع سييياكنتها
بنميييو األحٌييياء األوربٌييية والمنييياطق الصيييناعٌة وردٌفهيييا الطبٌعيييً آنيييذاك :أحٌييياء الصيييفٌح .كيييل هيييذه
التحيييوالت العمٌقييية سيييتغٌر المعيييٌش الٌيييومً للمغاربييية ،وسيييتخلق عيييادات اضيييطرارٌة سيييتتداخل ميييع
العيييادات المسيييتبطنة للواقيييع االسيييتعماري وسيييٌحول المغاربييية إليييى" حالييية الدونٌييية" . 9نعيييت المغاربييية
عيييام ،وهيييو ٌغطيييً فيييً الواقيييع فئيييات اجتماعٌييية مختلفييية ومتنوعييية ،قدٌمييية وجدٌيييدة ،وبالتيييالً فمعٌشيييها
الٌييييومً مختلييييف ،وكمثييييل علييييى ذلييييك ،اخييييتالف عييييٌش الفييييالح الرعييييوي الييييذي تقلصييييت مسيييياحات
رعٌييه ،عيين عييٌش الفييالح الييذي طييرد واضييطر إلييى النييزوح للمدٌنيية والعييٌش فييً حييً صييفٌحً عييالً
الكثافيية .وٌمكيين أن تتعييدد الفئييات التييً تعييود إلييى نفييس األصييل والتييً اختلييف عٌشييها الٌييومً فييً هييذا
اليييزمن المتسيييارع ،كسييياكنة المدٌنييية القدٌمييية باليييدار البٌضييياء وسييياكنة حيييً الحبيييوس المسيييتحدث بييينفس
المدٌنييية ،وميييع كيييل هيييذه االختالفيييات كيييان الجمٌيييع ٌعيييٌش "حالييية الدونٌييية" وٌسيييتبطنها وليييو كيييان مييين
المقيييربٌن مييين سيييلطات الحماٌييية .وسيييتولد "اإلصيييالحٌة المغربٌييية" بالضيييبط  ،كيييرد فعيييل إٌجيييابً عليييى
8 D. Benali, Le role de l’organisation urbaine dans le blocage de la F.E.S, Revue juridique,politique,et
économique du maroc, F.D.S.E de Rabat, N°2, juin 1977, p. 111 et p. 113.
9. René GALLISSOT, Le Maghreb de traverse, Editions Bouchene, Paris, 2000, p. 77-196.

االسيييتبطان السيييلبً لهيييذه الدونٌييية ،وستشيييكل كميييا أسيييلفنا إحيييدى التجلٌيييات الجدٌيييدة لعقلٌييية اليييوطنٌٌن
المغاربييييية .جييييياءت اإلصيييييالحٌة المغربٌييييية ،بعيييييد عقيييييد مييييين اليييييذهول أميييييام "جبيييييروت" المسيييييتعمر،
كمجهييييود مييييزدوج وواع ميييين طييييرف أنتلجنسييييٌا معٌنيييية ،تجيييياه الييييذات لمسيييياءلتها واعتصييييار عناصيييير
المقاومييية والصيييمود منهيييا ،واتجييياه اآلخييير ،المسيييٌطر والمهيييٌمن ،لفهيييم عناصييير قوتيييه وتفوقيييه .هكيييذا
بيييرزت السيييلفٌة المغربٌييية ،واللٌبرالٌييية المغربٌييية ،والشيييٌوعٌة المغربٌييية والشيييعبوٌة المغربٌييية ،وفٌميييا
بعيييد وهيييو زمييين قصيييٌر بالنسيييبة للعقلٌيييات) االشيييتراكٌة المغربٌييية والماركسيييٌة المغربٌييية .وقيييد شيييددنا
عييين قصيييد عليييى نعيييت مغربٌييية بتكيييراره حتيييى نيييدقق حمولييية المنعيييوت .فالمرجعٌييية اإلٌدٌولوجٌييية التيييً
تشيييٌر إلٌهيييا أقيييل أهمٌييية مييين القيييراءة المغربٌييية وخصوصيييا مييين التمثيييل المغربيييً لهيييا .فاالسيييتعارة تيييتم
عبيير "عتيياد ذهنييً" واحييد هييو الييذي نسييمٌه "روح المقاوميية" وهييو الييذي ٌعطييً لكييل هييذه التوجهييات
المتنوعة وحدتها.
اإلصييييالحٌة المغربٌيييية تعبٌيييير عيييين الحركيييية الوطنٌيييية المغربٌيييية بييييالمفهوم الواسييييع للمصييييطلح ،وهييييً
تجدٌييد فييً الثقافيية المغربٌيية المحافظيية ،ميين حٌييث النظييرة للعلييم كمنتييوج إنسييانً كييونً مفصييول عيين
هٌمنيييية المسييييتعمر ،والتييييدٌن كممارسيييية بشييييرٌة خاضييييعة للنقييييد الطرقٌيييية) مفصييييوال عيييين العقٌييييدة
وقدسيييٌتها ،ومنظومييية قيييٌم المجتميييع كتقنيييٌن إنسيييانً ظرفيييً للسيييلوك العيييام ٌسيييتلزم المراجعييية كواجيييب
"اجتهاد" والسٌاسة كالتزام بالشأن العام و"كجهاد".
لقيييد فصيييلنا فيييً أمييياكن أخيييرى هيييذه الحمولييية التجدٌدٌييية ونشيييدد اآلن عليييى أن لهيييا سيييقوفا حيييدت مييين
تطورهيييا .ليييم تختيييرق هيييذه السيييقوف إال مييين طيييرف بعيييض االنتفييياض فيييً الهيييامش ،قيييد ٌطيييول زمنٌيييا
وقيييد ٌتجسيييد فيييً حركييية اجتماعٌييية ملموسييية ،لكييين كقيييوس فيييً اليييزمن الطوٌيييل للعقلٌييية ،إذ سيييرعان ميييا
ٌغلييييق فييييً سييييٌرورة انتقييييال القييييوى المحموليييية بهييييذه الحركيييية االجتماعٌيييية ميييين الهييييامش إلييييى مركييييز
الحقيييييل ،وكمثيييييال "الشيييييبٌبة المتعلمييييية" و"الحركيييييات اإلسيييييالموٌة" والٌيييييوم ومسيييييتقبال "الحركيييييات
األمازٌغٌة".
السيييقوف التيييً حيييدت و تحيييد اإلصيييالحٌة المغربٌييية ،بمختليييف مشييياربها ،ثالثييية :اإلسيييالم  ،والملكٌييية،
والقومٌة.
أ .اإلسالم:
ٌشيييكل اإلسيييالم سيييقفا للبعيييد التجدٌيييدي لإلصيييالحٌة المغربٌييية ال كعقٌيييدة ،بيييل كعالقييية ميييع الممارسييية
المدنٌيييية ،لييييذلك الزالييييت الخطابييييات حييييول "الييييدٌن و السٌاسيييية"" ،اإلسييييالم والدٌمقراطٌيييية"" ،اإلسييييالم

السٌاسيييً"" ،فصيييل الحقيييل اليييدٌنً عييين الحقيييل السٌاسيييً" ،راهنييية .فهيييً تطيييرح جيييدل الفضييياء العيييام
والفضاء الخاص وما ٌترتب عن ذلك من ترددات فً طرح إشكالٌة فصل الدٌن عن الدولة.
تحيييتفظ أدبٌيييات اليييوطنٌٌن المغاربييية بميييا ٌكفيييً مييين الدراسيييات والمقييياالت والتصيييرٌحات التيييً قيييد تفٌيييد
فً مقاربة تشكل هذه الترددات ،وسنحٌل على بعضها فً تحدٌد هذا السقف.
السييييلفٌة المغربٌيييية قييييراءة تجدٌدٌيييية للتييييراث اإلسييييالمً ،وتأوٌييييل مفٌييييد لييييبعض النصييييوص ،فاإلسييييالم
حسييب عييالل الفاسييً ،إسييالم السييلف الصييالحٌ ،ربييً شخصييٌة المسييلم علييى المبييادع القدسييٌة ،وٌهييتم
بنهيييوض األميييية وإعييييدادها للخالفيييية التيييً ٌخييييص بهييييا

الصييييالحٌن مييين عبيييياده
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والسييييلفٌة توجييييه

ٌحيييث عليييى المجهيييود الفيييردي إلصيييالح المجتميييع ،وٌيييدعو فكييير اإلنسيييان للتفيييتح حتيييى ٌسيييتوعب كيييل
جدٌييد تتجسييد فٌييه المصييلحة العاميية ،وهييو فييً األخٌيير ٌهييدف إلييى إحٌيياء عظميية المسييلمٌن األوائييل فييً
إطار الدٌن والعمل.
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تيييذكر عملٌييية اإلحٌييياء واالنبعييياث هيييذه بتجربييية النهضييية األوربٌييية وسيييعٌها األول إلعيييادة اليييروح إليييى
العصييير اليييذهبً اليييذي تيييوارى خيييالل العصيييور الوسيييطى ،ونعيييرف كٌيييف تطيييور هيييذا السيييعً إليييى
وعيييً باسيييتحالة إحٌييياء القيييدٌم ،أي وعيييً بيييالموت ،فيييتمكن هيييذا اليييوعً مييين ابتكيييار الجدٌيييد .إال أن
عيييالل الفاسيييً وفيييً سيييٌاق رواد السيييلفٌة العربٌييية ٌسيييارع إليييى تمٌٌيييز اإلسيييالم الصيييحٌح المحفيييوظ)
عييين مسيييٌحٌة القيييدٌس بيييولس ،غٌييير األصيييٌلة .فيييإذا كيييان اإلطيييالعٌ ،قيييول عيييالل الفاسيييً ،عليييى اآلداب
والثقافييية الغربٌييية ٌظهييير الصيييراع الكبٌييير بيييٌن العليييم واليييدٌن اليييذي شيييهده القيييرن الثيييامن عشييير ،فٌجيييب
االحتيييراس مييين السيييقوط فيييً صيييراع ال عالقييية ليييه باإلسيييالم ،فاليييدٌن اإلسيييالمً ال ٌمكييين إال أن ٌشيييجع
العليييم والعلمييياء
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وٌضيييٌف الفاسيييً أن التخليييف اليييذي ٌعيييٌش فٌيييه المسيييلمون هيييو نتييياج إسيييالم غٌييير

صيييحٌح ،إسيييالم أهيييل الزواٌيييا والطرقٌييية اليييذي ٌجيييب مقاومتيييه بفكييير السيييلفٌة المغربٌيييةٌ .13يييدعو هيييذا
الفكيييير إلييييى الصييييراع ضييييد التقلٌييييد بضييييرورة تجدٌييييد البنٌييييات العقلٌيييية واالجتماعٌيييية ،وبالنسييييبة لهييييذه
األخٌيييرة ٌوضيييح عيييالل الفاسيييً أنيييه ٌجيييب أن تبنيييى عليييى قاعيييدة العيييدل واإلنصييياف ليييٌس بمفهيييوم
األسيييالف خيييالل العصيييور المظلمييية بيييل بمفهيييوم إنسيييانًٌ هيييذا القيييرن.14هكيييذا ٌحيييٌط عيييالل الفاسيييً،
عيييالم القيييروٌٌن بفكييير اإلنسيييانٌٌن الغيييربٌٌن ،وٌلميييس الفيييرق المفييياهٌمً بيييٌن نعتيييً إنسيييً وإنسيييانً
الليييذٌن تحملهميييا نفيييس الكلمييية فيييً العربٌييية ،وليييه ٌعيييود الفضيييل فيييً ابتكيييار مصيييطلح"أنسييينة" كتعرٌيييب
لييـهومانٌسمً حتييى ال ٌخيييتلط مييع الحموليية األخالقٌييية للفييظ هومانٌييت .éإن لميييس عييالل الفاسييً لهيييذا
 .10اُلبٍ ٢ػالٍ ،اُؾوًبد االٍزوالُ٤خ ك ٢أُـوة اُؼوث ،٢اُطجؼخ اُواثؼخ ،اُوثبٓ ،1980 ٛطجؼخ اُوٍبُخ.135 ٓ ،
ٗ .11لٌ أُوعغ.135 .ٓ ،
.12اُلبٍ ٢ػالٍ ،اُ٘ول اُنار ،٢اُطجؼخ األ ٠ُٝثبُوبٛوح ٍ٘خ  ،1952اُطجؼخ اُقبَٓخ ،اُوثبٓ ،1979 ٛطجؼخ اُوٍبُخ116 ٓ ،
ٗ .13لٌ أُوعغ19 ٓ ،
 .14اُلبٍ ٢ػالٍ :اُ٘ول اُنار20 ٓ ،.ً.ّ...٢

الفيييرق المعرفيييً ليييم ٌسيييم إليييى إدراك البعيييد التيييارٌخً ،والغرابييية فيييً ذليييك ،فقيييد حصيييل هيييذا اللميييس
بالقييياهرة نهاٌييية األربعٌنٌيييات وبداٌييية الخمسيييٌنٌات مييين القيييرن العشيييرٌن ،والفاسيييً بعٌيييد عييين الصيييراع
الٌييومً بيييالمغرب وميينغمس بحركييية نشييٌطة لإلخيييوان المسيييلمٌن .وٌحكييى أنيييه اكتشييف كيييارل مييياركس
فييً مكتبيية جامعيية القيياهرة وقييرأ كتيياب الرأسييمال وتييأثر بييه وعلييق :ال ٌيينقص هييذا الرجييل إال اعتنيياق
اإلسيييالم! 15و ٌفهيييم فيييً شيييروط اإلنتييياج هيييذه تراكيييب البعيييد النقيييدي ميييع البعيييد التبرٌيييري فيييً "النقيييد
الييذاتً" ،المؤلييف المتمٌييز لعييالل الفاسييً .فبييٌن البعييد عيين المغييرب والقييرب ميين "اإلخييوان" حصييلت
إشييراقة كيييادت أن تبشيير بميييٌالد "أنسيينة مغربٌييية أصييٌلة" وربميييا كنييا عليييى مرمييى حجييير ميين صيييٌاغة
مغربٌييية لشيييعار :ميييا

وميييا لقٌصييير لقٌصييير .فاإلنسيييانٌون الغربٌيييون كيييانوا ،كعيييالل الفاسيييً ،قبيييل

كييل شييًء رجييال دٌيينٌ .كتييب هييذا المثقييف المغربييً األصييٌل بنييوع ميين الحسييرة ،وفييً نفييس المؤلييف،
بييييأن مركزٌيييية الجهيييياد ميييين أجييييل االسييييتقالل تعطييييً األسييييبقٌة للمعالجيييية السٌاسييييٌة علييييى المعالجيييية
النظرٌييية ،وليييذلك سيييٌخفت مجهيييود تطهٌييير اإلسيييالم مييين الخرافيييات والبيييدع ،وسيييٌتم التيييأقلم ميييع بعيييض
العادات المتجذرة داخل الشعب بٌنما ٌرفض العقلٌ ،قول الفاسً ،مقاومتها.
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ٌشيييكل عيييالل الفاسيييً النميييوذج األمثيييل لميييا سأسيييمٌه "المنزلييية ميييا قبيييل" والتيييً سيييماها سيييابقا الباحيييث
المقتيييدر جييياك بٌيييرك "الغٌييير مكتمييييل" ل'ٌنييياڢهٌ  )éأعنيييً منزلييية مييييا قبيييل القطٌعييية ميييع الذهنٌيييية
المحافظييية ،ومنزلييية ميييا قبيييل العبيييور إليييى العصييير .سيييٌظل عيييالل الفاسيييً فيييً هيييذه المنزلييية ،وسيييٌظهر
ذليييك فيييً كيييل حييياالت اجتهييياده ،سيييواء تعليييق األمييير بمسيييألة الميييرأة واألسيييرة والفيييارق بيييٌن اختراقاتيييه
فيييً "النقيييد اليييذاتً" وتردداتيييه عنيييد صيييٌاغة الفقهييياء المحيييافظٌن ألول مدونييية لاحيييوال الشخصيييٌة لميييا
كيييان وزٌيييرا لاوقييياف والشيييؤون اإلسيييالمٌة ،أو سيييواء لميييا صيييا "التعادلٌييية" فيييً أواسيييط السيييتٌنٌات،
وكيييياد شييييعاره المركييييزي "ميييين أٌيييين لييييك هييييذا" أن ٌؤسييييس لمواطنيييية مدنٌيييية متحييييررة ميييين أي رهيييين
قدسً.
"المنزلييية ميييا قبيييل" ،حالييية غٌييير مسيييتقرة ،وغالبيييا ،إذا ميييا ليييم تتطيييور إليييى قطٌعييية ،فإنهيييا تتراجيييع إليييى
إعييييادة إنتيييياج مييييا قبلهييييا أي المحافظيييية بالنسييييبة للسييييلفٌة المغربٌيييية .وعلييييى مييييدى أربعيييية عقييييود بعييييد
إشيييراقات عيييالل الفاسيييً ،سيييٌواجه االسيييتقاللٌون ،ورثييية التوجيييه الثقيييافً واليييذهنً لليييزعٌم ،ميييا واجهيييه
هيييو فيييً القييياهرة ،أي نميييو تٌيييار إسيييالموي أصيييولً كيييان قيييد بيييدأ ٌنيييازعهم الشيييارع واألتبييياع .وفيييً
خضيييم الصيييراع الٌيييومً سيييٌتوارى التجدٌيييد أميييام محييياوالت تمليييك الميييوروث الثقيييافً .ففيييً مهرجيييان
مييين المهرجانيييات المتعيييددة التيييً قيييرر حيييزب االسيييتقالل عقيييدها فيييً مجميييوع ربيييوع المغيييرب تحيييت
شيييعار "ٌيييوم األبطيييال" أعلييين السيييٌد أمحميييد اليييدوٌري بالناضيييور بصيييفته نائبيييا لاميييٌن العيييام لحزبيييه،
ّٜ .15بكح األٍزبم اُلَِط ٢َِٔٓ ٢٘٤ثٌِ٤خ ا٥كاة ػ ٖ٤اُْن اُلاه اُجٚ٤بءٓ ،ب ٝ ،1988 ٞ٣هل ًبٕ ٛنا األٍزبم ٛبُجب ثغبٓؼخ اُوبٛوح
 .16ػالٍ اُلبٍ ،٢اُ٘ول اُنار30 ٓ ،ً.ّ،٢

وتخلٌيييدا ليييذكرى معركييية أنيييوال ولبطلهيييا محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً اليييذي تبنييياه الحيييزب كيييأن
عيييداءهما التيييارٌخً تبخييير وانمحيييى ،أعلييين :أن حيييزب االسيييتقالل هيييو أوال و قبيييل كيييل شيييًء حيييزب
مسييلم ،حييزب ٌعمييل لبييث مبييادع اإلسييالم ،كمييا أنييه انبثييق ميين اإلسييالم و ميين مبييادع اإلسييالم ،وكييان
عيييالل الفاسيييً دائميييا ٌقيييول  :حيييزب االسيييتقالل ليييم ٌنشيييأ سييينة  1944أو سييينة  1937تيييارٌخ إنشييياء
الحيييزب اليييوطنً" أو سييينة  1934تيييارٌخ تأسيييٌس كتلييية العميييل اليييوطنً .حيييزب االسيييتقالل أنشييي ميييع
نييزول الييوحً علييى النبييً صييلعم) ألن حييزب االسييتقالل أنشيي للييدفاع عيين اإلسييالم ولنشيير الرسييالة
اإلسالمٌة ولتثبٌت مبادع اإلسالم.
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ونفيييس القٌيييادي االسيييتقاللً هيييو اليييذي سيييٌفرض عليييى "القٌيييادة العلٌيييا للكتلييية الدٌمقراطٌييية" فيييً بحييير
أبرٌييييل  1996أن ٌتصييييدر المطاليييييب الدسييييتورٌة المرفوعيييية للمليييييك ،مطلييييب تعييييدٌل الفصيييييل األول
للدسيييتور المغربيييً اليييذي ٌييينص عليييى "أن اإلسيييالم دٌييين الدولييية" لٌصيييبح :اإلسيييالم دٌييين الدولييية ليييذلك
ٌجييب اعتميياد مبييادع الشييرٌعة اإلسييالمٌة فييً صييٌاغة القييوانٌن وبعييد مناقشيية حييادة عوضييت شييرٌعة
بييالنص التيييالً :لقيييد نيييص الدسيييتور المغربيييً فيييً تصيييدٌره عليييى أن المملكييية المغربٌييية دولييية إسيييالمٌة،
ونتٌجيية ليييذلك نقتيييرح أن ٌييينص الدسيييتور فيييً تصييدٌره عليييى أن قيييوانٌن اليييبالد ال تتعيييارض ميييع تعيييالٌم
اإلسيييييالم ،ومييييين المعليييييوم أن القيييييوانٌن المغربٌييييية حرصيييييت دائميييييا عليييييى اإلستضييييياءة باإلجتهيييييادات
المتفتحييية .18و بيييالرغم مييين اعتراضيييات بعيييض األطيييراف ،فقيييد فيييرض مضيييمون هيييذا المطليييب فيييً
المييذكرة التييً بعثييت بهييا الكتليية الدٌمقراطٌيية للملييك ،وكييان ذلييك لييٌس فقييط "مسيياومة سٌاسييٌة ظرفٌيية"
للحفيياظ علييى حلٌييف لييه وزنييه السٌاسييً واإلنتخييابً ،بييل أٌضييا تعبٌييرا عيين هييذا السييقف الييذي ٌصييعب
اختراقه.
ٌصييينف محميييد بالحسييين اليييوزانً كلٌبراليييً ،وغالبيييا ميييا تقتيييرن هيييذه الصيييفة بدراسيييته العليييوم القانونٌييية
بمعهييييد العلييييوم السٌاسييييٌة ببييييارٌس ،وغالبييييا أٌضييييا مييييا ٌقييييدم كالمقابييييل "العصييييري" لعييييالل الفاسييييً
"التقلٌيييدي" .وطبعيييا كانيييت بيييٌن الشخصيييٌتٌن منافسييية سٌاسيييٌة ،وكيييان بيييٌن حزبٌهميييا حيييزب الشيييورى
واالسييييتقالل وحييييزب االسييييتقالل) تسييييابق وتطيييياحن وإقصيييياء .و بييييالرغم ميييين اخييييتالف نسييييبً فييييً
مرجعٌاتهمييييا ،ومٌييييول الييييوزانً إلييييى االسييييتفادة ميييين فكيييير األنييييوار وفكيييير الثييييورة الفرنسييييٌة بانتقائٌيييية
كبٌيييرة ،19فيييإن العقلٌييية التيييً تحكمهميييا واحيييدة .لقيييد كيييان حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل ٌتضييياٌق ،خيييالل
األربعٌنٌييييات ميييين القييييرن العشييييرٌن ،ميييين اتهامييييه بالشييييٌوعٌة ،وكثٌييييرا مييييا كانييييت صييييفحات جرٌدتييييه
 .17أٓؾٔل ،عية اإلٍزوالٍ ثٓ ٖ٤ئرٔو( ٖ٣فطت ٝأؽبك٣ش) ْٓ٘ٞهاد اُْوًخ أُـوث٤خ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ،اُوثب.ٓ ، 20-19 .ٓ ،1994 ،ٛ
.30
 .18ؽٚود ّقٖ٤ب ٛن ٙاإلعزٔبػبد .أٗظو ٗٔ أُنًوح ك" ٢ؽوًخ أُطبُجخ ثلٍزٞه كٞٔ٣هوا٢ٛ
 .19أٗظو أَُبٔٛبد اُؤ٤خ ُألٍزبم ٓؾٔل ٓؼوٝف اُلكبُ ٢كٞٙٞٓ ٢ع :أٛوٝؽخ اَُِي اُضبُش ؽ" ٍٞؽية اُْٞه ٝ ٟاإلٍزوالٍ"  " ٝأٛوٝؽخ
اُٞىاَٗٓ ٝ، ٢به"ٙرله٤وبد

اليييرأي العيييام ملٌئييية بمقييياالت توضيييح الفيييرق بيييٌن الفكييير الشيييٌوعً والفكييير الشيييوري .صيييحٌح أن هيييذا
الفكييير ٌمتييياز بمٌوالتيييه الدسيييتورانٌة وبتصيييور لدولييية القيييانون ،لكييين فيييً إطيييار اإلسيييالم الميييأول تيييأوٌال
عصيييرٌا .فاإلسيييالم ٌقيييول اليييوزانً ،ليييٌس فقيييط دٌنيييا بيييل أٌضيييا منهجيييا شيييامال لحٌييياة البشييير .فهيييو ٌعيييم
عييييالم الييييروح وعييييالم المييييادة ،ووعييييً الفييييرد وفضيييياء الجماعيييية ،والمشيييياعر الفردٌيييية ونظييييام السييييلطة
والدولة ،20فالفكر الشوري كاإلسالم ٌتموقع ما بٌن البطش والثورة.
فيييبطش الرأسيييمالٌة ٌتجسيييد فيييً تضيييحٌتها بيييالفقٌر لصيييالح الغنيييً ،أميييا الثيييورة فتتأسيييس عليييى العنيييف
وتفضيييً إليييى اإلضيييرابات وإليييى الفوضيييى ،21فالصيييراع الطبقيييً اليييذي ٌحركهيييا ٌتنيييافى ميييع المبيييادع
اإلسالمٌة للوئام والسالم.
انيييدثرت الحركييية الشيييورٌة منيييذ  1959وليييم تبيييق فيييً المشيييهد السٌاسيييً المغربيييً إال كبقٌييية متكلسييية،
إال أنهيييا اسيييتمرت كفكييير وانتعشيييت داخيييل الدولييية المغربٌييية فيييً ظيييل الملكٌييية .وٌمكييين اعتبيييار األسيييتاذ
عبييييد الهييييادي بوطالييييب ،بييييدون مغييييامرة ،إحييييدى التطييييورات المتطابقيييية للفكيييير الشييييوري مثلييييه مثييييل
الفٌلسيييوف محميييد عزٌيييز لحبيييابً ،وكالهميييا فٌميييا ٌتعليييق بإشيييكالٌتنا ،وبيييالرغم مييين إجتهييياد كيييل منهميييا،
ٌقفان عند سقف اإلسالم بل ٌبرران عدم فصل الدٌن عن الدولة.22
انفصيييل عييين حيييزب االسيييتقالل ،كميييا هيييو معيييروف ،سييينة  ،1959فصيييٌل مهيييم مييين أطيييره و قواعيييده،
أخيييذ لنفسيييه بعيييد مرحلييية صيييراع عييين رميييوز الحيييزب ،اسيييم "اإلتحييياد اليييوطنً للقيييوات الشيييعبٌة" وقيييدم
نفسيييه عليييى أنيييه "البيييدٌل الثيييوري" عليييى "التخييياذل البورجيييوازي" داخيييل الحركييية الوطنٌييية المغربٌييية.
وشييكل هييذا التٌييار فعييال بييدٌال سٌاسييٌا ميين حٌييث رادٌكالٌيية المواقييف وأسييالٌب الصييراع ،وإن كييان قييد
نهييييل هييييو أٌضييييا ،وبانتقائٌيييية ميييين الفكيييير اإلشييييتراكً العييييالمً ،فقييييد تجنييييب طييييرح األبعيييياد النظرٌيييية
والثقافٌيييييية فييييييً مرجعٌتييييييه االشييييييتراكٌة وخصوصييييييا مسييييييألة الييييييدٌن والدوليييييية .فطٌليييييية السييييييتٌنٌات
والسيييبعٌنٌات همشيييت هيييذه المسيييألة لصيييالح المسيييائل االقتصيييادٌة والسٌاسيييٌة .وسنستحضييير فٌميييا ٌليييً
بعيييض مواقيييف رواد هيييذا التوجيييه اليييذي طبيييع "اإلصيييالحٌة المغربٌييية" بعميييق .للتيييذكٌر فقيييط نقيييول إن
أحيييد مؤسسيييً السيييلفٌة المغربٌييية" ،شيييٌخ اإلسيييالم" محميييد بيييالعربً العليييوي ،أسيييتاذ ومربيييً "اليييزعٌم"
عييالل الفاسيييً فييً قاعيييات جامعييية القييروٌٌن ومسيييالك مدٌنيية فييياس ،انضيييم عنييد انفصيييال  ،1959إليييى
هيييذا التوجيييه القائيييل باالشيييتراكٌة .وقيييد كانيييت ليييه عالقييية "حمٌمٌييية" بالمهيييدي بييين بركييية ،قييياطرة هيييذا
التٌيييار الجدٌيييد .وقيييدم هيييذا األخٌييير فيييً جلسيييات الميييؤتمر الثيييانً لإلتحييياد اليييوطنً للقيييوات الشيييعبٌة
مييياٌو  )1962تقرٌيييرا مهميييا سيييٌظل لعقيييود مرجعيييا أساسيييٌا للرادٌكالٌييية المغربٌييية .فيييً هيييذا الييينص
 .20اُٞىاٗٓ ٢ؾٔل ثبُؾَٖ ،ؽوة اُوِْ ،اُغيء األْٞ٘ٓ ٍٝهاد ٓئٍَخ ٓؾٔل ثبُؾَٖ اُٞىاٗ ،٢كاه اُـوة اإلٍالٓ ،٢ث٤وٝد 176 ٓ ،1981
175 ٓ ،ً.ّ.ٕ .21
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اليييذي ٌحميييل عنيييوان "االختٌيييار الثيييوري" ٌقيييدم المهيييدي بنبركييية تحليييٌال سٌاسيييٌا للتطيييورات السٌاسيييٌة
واالجتماعٌييية لمغيييرب نهاٌييية الخمسيييٌنٌات وبداٌييية السيييتٌنٌات ،وأساسيييا نقيييدا جرٌئيييا للتجربييية الحكومٌييية
ألصيييدقائه فيييً التوجيييه اإلشيييتراكً .فيييالنص ،فيييً هيييذا الجانيييب ،شيييبٌه بكتييياب عيييالل الفاسيييً "النقيييد
الييذاتً" ،فييبن بركيية ٌييدعو رفاقييه إلييى ممارسيية النقييد الييذاتً علييى ثالثيية أخطيياء قاتليية ،23وٌييدعو ليينهج
االختٌيييار الثيييوري ،وٌيييذكر فيييً الييينص المكيييون مييين  79صيييفحة مييين الحجيييم المتوسيييط ،كلمييية ثيييورة
ومشيييتقاتها 108ميييرة ،بٌنميييا ال ٌعيييالج ،وهيييو فيييً خضيييم توضيييٌح االختٌيييار اإلٌيييدٌولوجً لتوجهيييه ،ال
المسييييألة الثقافٌيييية عمومييييا ،وال الدٌنٌيييية خصوصييييا .فهييييً ال تييييدخل فييييً مجييييال المهييييام التييييً ٌعتبرهييييا
رئٌسيييٌة ومسيييتعجلة ،حتيييى عنيييد الجيييواب عليييى سيييؤال مييين نحييينا ص  )46أو الحيييدٌث المطيييول عييين
"االختٌيييار الثيييوري" مقابيييل "االختٌيييار الرجعيييً" أو عنيييد تيييدقٌق مضيييمون "االشيييتراكٌة العلمٌييية" ص
 ،)62أو بسيييط مقتضيييٌات البرنيييامج اإلسيييتراتٌجً ...والبرنيييامج األدنيييى ص  .)67كميييا همشيييت بيييل
أهمليييت المسيييألة الثقافٌييية والدٌنٌييية عنيييد الحيييدٌث عييين ضيييرورة توضيييٌح معيييالم المجتميييع الجدٌيييد اليييذي
نسييييعى لبنائييييه فييييً المٌييييادٌن االقتصييييادٌة واالجتماعٌيييية والسٌاسييييٌة ص ٌ .)46ثٌيييير اليييينص ،وفقييييط
بعجالييية وبشيييكل ضيييمنً ،ميييرتٌن هيييذه المسيييائل .فييياألولى بشيييكل عرضيييً فيييً سيييٌاق تحلٌيييل عالقيييات
القصييير ميييع البادٌييية عموميييا اليييذي ال ٌعٌييير اهتماميييا كبٌيييرا لهيييذه الفئيييات فيييً المجتميييع مييين الوجهييية
السٌاسيييٌة ،اللهيييم إال ميييا كيييان مييين اسيييتغالل رخيييٌص لعواطفهيييا الدٌنٌييية و تمسيييكها بالعيييادات التقلٌدٌييية،
كميييا أنيييه ال ٌكتيييرث لحركييية ميييزاج البرجوازٌييية الكبيييرى ،مثلميييا هيييو مهيييتم عليييى الخصيييوص بطبقييية
الفالحيييٌن .24الثانٌييية عنيييد تحدٌيييد مسيييتلزمات تكيييوٌن األطييير الحزبٌييية التيييً سيييتقود الثيييورة والتيييً مييين
الضييييروري أن تمتلييييك اإلدٌولوجٌييييا المطابقيييية .إن هييييذا التكييييوٌن اإلدٌولييييوجً ٌجييييب أن ٌقييييوم علييييى
أسيياس دراسييية القيييوانٌن العلمٌييية لتطيييور المجتميييع وقييد أثرتهيييا تجيييارب الثيييورات االشيييتراكٌة التحررٌييية
ضيييد االسيييتعمار .كميييا ٌجييييب أن تمتيييد جيييذوره إليييى أعميييياق ثقافتنيييا العربٌييية اإلسيييالمٌة ،وأن تسييييتمد
قوتها من تراثنا القومً الزاخر بالقٌم التقدمٌة اإلنسانٌة.
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تجنييييب بيييين بركيييية ورفاقييييه للخييييوض فييييً هييييذه المسييييائل ٌعييييود لسييييببٌن :األول سٌاسييييً وٌنييييدرج فييييً
السيييعً لحشيييد أوسيييع الفئيييات حيييول برنامجيييه السٌاسيييً وحركتيييه التيييً تتمثيييل نفسيييها المعبييير األصيييٌل
عيين "القييوات الشييعبٌة" ،لييذلك ال فائييدة فييً إثييارة مييا ٌييزعج ومييا قييد ٌفييرق لكونييه قييد ٌكييون صييادما،
ومنهيييا "العواطيييف الدٌنٌييية" و"العيييادات التقلٌدٌييية" .فيييً هيييذا المسيييتوى األول ال ٌختليييف بييين بركييية عييين
عيييالل الفاسيييً إال بأسيييلوبه الضيييمنً الميييبهم عييين قصيييد ،بٌنميييا الفاسيييً وضيييع األصيييبع ،وبوضيييوح
 .23ثٖ ثوًخ أُٜل :١االفز٤به اُضٞه( ١اُطجؼخ األ ٠ُٝث٤وٝد) اُطجؼخ اُغل٣لح ثبُٔـوة ٖٓ ْٓ٘ٞهاد "اَُ٤به اُلٔ٣ووا "٢ٛاُلاه اُجٚ٤بء 1995
ٓ .76-37
35 ٓ ،ً.ّ .24
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كبٌييييير ،عليييييى الجانيييييب االضيييييطراري لهيييييذا المسيييييعى ،وعليييييى تنييييياقض ،أو عليييييى األقيييييل التعيييييارض
الظرفيييً ،بيييٌن الممارسييية السٌاسييييٌة والممارسييية الفكرٌييية .الثيييانً إدٌولييييوجً ،وٌشيييرح إليييى حيييد مييييا
السيييبب األول .فيييبن بركيييية ومعيييه االشييييتراكٌون المغاربييية الييييذٌن ٌقوليييون باالشييييتراكٌة العلمٌييية حتييييى
ٌمٌيييزوا أنفسيييهم عييين الشيييٌوعٌة التيييً كانيييت فيييً المغيييرب آنيييذاك ردٌفيييا لإللحيييادٌ ،سيييتبطن نعنيييً بييين
بركييية) المييينهج اليييذي تقيييوم علٌيييه هيييذه "االشيييتراكٌة العلمٌييية" المروجييية آنيييذاك داخيييل أوسييياط حركيييات
التحييرر الوطنٌيية فييً القييارات الييثالث .والييذي كييان بيين بركيية أحييد أقطابهيياٌ .عتمييد هييذا الميينهج علييى
التطورٌييييية التقدمٌييييية بنفسيييييها الوضيييييعً وبعيييييدها الحتميييييً ،وعليييييى المادٌييييية التارٌخٌييييية بمفهومهيييييا
االختزاليييً ونظرتهيييا المٌكانٌكٌييية ليييتحكم البنٌيييات التحتٌييية فيييً البنٌيييات الفوقٌيييةٌ .ظهييير هيييذا جلٌيييا فيييً
نيييص االختٌيييار الثيييوري اليييذي حكميييه تحلٌيييل طبقيييوي ونفيييس إرادوي .فمصيييطلحات مثيييل "اإلقطاعٌييية
و"البرجوازٌييية" و"الطبقييية العاملييية" والطبقييية البرجوازٌييية الصيييغٌرة" ...تؤثيييث الييينص مييين أوليييه إليييى
آخيييره .كميييا أن اسيييتحواذ "الرجعٌييية" عليييى مقالٌيييد الحكيييم بعيييد رحٌيييل االسيييتعمار ليييٌس إال كبيييوة سيييٌتم
تجاوزهيييا حسيييب بييين بركييية بالنضيييال ضيييد الرجعٌييية التيييً سيييتزداد خضيييوعا لالسيييتعمار الجدٌيييد ،وفيييً
سييٌاق ذلييك ستتوضييح صييورة الصييراع فييً المغييرب ،كتجلييً للصييراع الهائييل الييدائر بييٌن االسييتعمار
وقيييوى التحيييرر والتقيييدم فيييً العيييالم ،26ليييذلك ٌجيييب اعتمييياد برنيييامج ثيييوري لتغٌٌييير جيييذري ٌعيييد اليييبالد
والعبييياد لسيييلك طرٌيييق التقيييدم طرٌيييق االشيييتراكٌة .27فعيييادات وتقالٌيييد "الجمييياهٌر الشيييعبٌة" سيييتتغٌر ميييع
تغٌٌييييييير المعطٌيييييييات األساسيييييييٌة الواقعٌييييييية باستئصيييييييال جيييييييذور الهٌكيييييييل اإلقطييييييياعً والرأسيييييييمالً
االسييييتعماري
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فسييييٌكون لييييذلك أثيييير إٌجييييابً علييييى تنمٌيييية مجمييييوع األميييية .المنطييييق المهٌكييييل لهييييذا

الخطيياب هييو أسييبقٌة تغٌٌيير البنييى التحتٌيية ،أمييا البنييى العقلٌيية فهييً تحصييٌل حاصييل .هكييذا سيينجد عنييد
االشيييتراكٌٌن المغاربييية ،ميييثلهم مثيييل اشيييتراكًٌ "العيييالم الثاليييث" ،والمصيييطلح مييين ابتكيييار المهيييدي بييين
بركيية ،نزعيية نحييو اختييزال "تنمٌيية مجمييوع األميية" فييً التنمٌيية االقتصييادٌة .وسييٌمتد هييذا التوجييه إلييى
حيييدود منعطيييف  .1975بعيييد سييينتٌن مييين وفييياة بييين بركييية وأحيييداث ميييارس  ،1965وفيييً منيييان حالييية
االسييييتثناء ،سييييتنظم "الشييييبٌبة العامليييية" "سييييلٌلة اإلتحيييياد المغربييييً للشييييغل" شييييهرها الثقييييافً لسيييينة
 ،1967وستسييييتدعً لييييه أقطابييييا ثالثيييية ميييين االشييييتراكٌٌن المغاربيييية عبييييد

إبييييراهٌم وعبييييد الييييرحٌم

بوعبٌييييد ومحمييييد الحبييييابً .وفييييً محاضييييرات هييييؤالء ٌسييييتمر نفييييس المنطييييق أي الييييدور المركييييزي
للبنٌييات التحتٌيية واالرتبيياط مييع الشييعب وفهمييه وتجنٌييده مييع مٌييول لتقدٌسييه ،دون أدنييى مقاربيية نقدٌيية
لحمولتيييه الثقافٌييية واإلرادوٌييية خصوصيييا مييين ليييدن الشيييباب قيييوة المسيييتقبل .ركيييز المحاضيييرون منطيييق
بييين بركييية ميييع بعيييض التملميييل فٌميييا ٌتعليييق بالحتمٌييية ،إذ نبيييه الجمٌيييع إليييى احتميييال اسيييتمرار "تقهقييير
36 ٓ ،ً .ّ .26
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األوضيياع" إذا لييم ٌنخييرط الشييباب الييواعً بكييل قوتييه وزخمييه فييً تغٌٌيير المسييتقبلٌ .فهييم هييذا التمٌٌييز
نظييرا لعييدم تحقييق المراهنيية علييى "تعفيين األوضيياع" .ونلمييس فييً مداخليية عبييد

إبييراهٌم نوعييا ميين

المييييرارة والمقاربيييية األخالقٌيييية ،فقييييد قييييال بعييييض اسييييتعراض تييييارٌخً لاوضيييياع :والنتٌجيييية هييييً أن
تحلٌيييل الحالييية الحاضيييرة بعيييد اثنيييً عشييير سييينة مييين االسيييتقاللٌ ،يييدل عليييى أن جمٌيييع الشخصيييٌات
وجمٌييييع الهٌئييييات ،تجييييد نفسييييها اآلن فييييً وضييييع مزٌييييف ،فييييالمغرب علييييى هييييذا ٌمكيييين اعتبيييياره بييييالد
األوضييياع المزٌفييية فيييً الوقيييت الحاضييير ،ولكييين أفجيييع هيييذه األوضييياع وأوخمهيييا نتيييائج عليييى اإلطيييالق
هيييً التيييً تعبيييث بتكيييوٌن الييينشء المغربيييً الٌيييوم ،لتوطٌيييد دعيييائم انحطييياط المغيييرب لميييا بعيييد سييينة
 . 200029تأسٌسيييا عليييى هيييذه الصيييورة القاتميييةٌ ،ؤكيييد عبيييد

إبيييراهٌم أن المخيييرج وعملٌييية اإلنقييياذ

ٌملكهمييييا الشييييباب نفسييييه إذا شييييعر بشييييكل جييييدي بالمسييييؤولٌة ،فتلييييك الخطييييوة األولييييى للخييييروج ميييين
الميييأزق وألجيييل الوصيييول للهيييدف ٌجيييب [عليييى الشيييباب] العميييل عليييى رفيييع مسيييتوى اليييوعً السٌاسيييً
االجتميييياعً عنييييد الشييييباب علييييى العمييييوم ،وذلييييك علييييى أسيييياس علمييييً للواقييييع المغربييييً ميييين جهيييية،
وإدراك صيييحٌح لاحيييداث التيييً تجيييري فيييً العيييالم اآلن مييين جهييية أخيييرى .واالتصيييال اليييدائم العمٌيييق
بالجميييياهٌر الشييييعبٌة ،وخلييييق الفييييرص باسييييتمرار للتعيييياون معهييييا ،والكفيييياح إلييييى جانبهييييا ،وبالشييييعور
بنمالها وآالمها مهما كانت الظروف".30
ليييم ٌخيييرج عبيييد اليييرحٌم بوعبٌيييد عييين هيييذه العمومٌييية فٌميييا ٌتعليييق بالمرجعٌييية اإلدٌولوجٌييية والثقافٌييية،
بيييالرغم مييين أحيييداث ميييارس  1965وميييا أسيييفرت عنيييه مييين حركييية شيييبابٌة منتقيييدة ومشاكسييية ،هيييؤالء
الييييذٌن ٌصييييفهم بوعبٌييييد بطوائييييف الشييييباب المسييييتٌقظ لٌعلييييق :فلهييييؤالء و لغٌييييرهم نقييييول :إن األبييييواب
مفتوحيية ،وأن األطيير تيينقص القييوات التقدمٌيية ،وهييً ترحييب بكييل الطاقييات التييً ترٌييد العمييل الجييدي،
وتييؤمن بعقٌييدتها الثورٌيية ،وأن الحركيية الثورٌيية والتقدمٌيية فييً حاجيية إلييى تلقييٌح وتنمٌيية وتغذٌيية ،ميين
طيييرف الشيييباب الحيييً العاميييل اليييذي ٌرٌيييد أن ٌصييينع مسيييتقبله ومسيييتقبل الجمييياهٌر المحرومييية ،وفقيييا
لمبيييادع االشيييتراكٌة الصيييحٌحة والدٌمقراطٌييية
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وٌضيييٌف وإذا قيييال اليييبعضٌ :جيييب قبيييل كيييل شيييًء

أن توضيييح المفييياهٌم الثورٌييية ،فنقيييول لهيييم :تعيييالوا معنيييا ،والتزميييوا بالعميييل الخيييالق ،وإذا بقٌيييت هنييياك
جوانييييب غامضيييية ،فييييدوركم كمناضييييلٌن ملتييييزمٌنٌ ،حييييتم علييييٌكم إزاليييية الغمييييوض ،وتحلٌييييل الوضييييع
تحلييييٌال علمٌييييا .وإذا قييييال آخييييرون إن األسييييالٌب والوسييييائل التييييً تسييييتعمل غٌيييير مجدٌيييية فلٌييييدركوا أن
المناضيييلٌن الملتيييزمٌن ،هيييم اليييذٌن ٌسيييتطٌعون اختٌيييار الوسيييائل التيييً قيييد تكيييون أكثييير فعالٌييية ،بيييل هيييم

 .29ػجل ه ،ثٞػج٤ل ػجل اُوؽُ ،ْ٤ؾجبثٓ ٢ؾٔل :اُْجبة أُـوث ٢أٓبّ َٓئ٤ُٝبرْٞ٘ٓ ،ٚهاد اإلرؾبك أُـوثُِْ ٢ـَ ،اُلاه اُجٚ٤بء ٓ ، 1968
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42ٓ ،ً.ّ .31

الييذٌن ٌبتكييرون هييذه الوسييائل وٌخلقونهييا ،بييوعً كامييل وشييعور بالمسييؤولٌة .32فييان هييذا التوجييه لييم
ٌعييير أهمٌييية لتليييك الجوانيييب الغامضييية ،سيييٌلجأ بعيييض شيييبابه إليييى إٌجييياد أجوبييية لهيييا بييياختراق إرادوي
رادٌكيييالً وإسيييقاطً للبنٌييية الذهنٌييية الوطنٌييية ،كميييا سييينبٌن ذليييك فٌميييا بعيييد .أميييا محميييد الحبيييابً اليييذي
تييدخل خييالل األسييبوع الثالييث ميين هييذا الشييهر الحافييل ،فقييد قييدم دراسيية اقتصييادٌة إحصييائٌة مسييتقبلٌة
عييين تطيييور البنٌيييات االقتصيييادٌة واالجتماعٌييية وسيييوق الشيييغل ،ميييع تطورهيييا المحتميييل فيييً آفييياق سييينة
 .1985والدراسييية أنجيييزت عليييى غيييرار دراسييية سيييٌنارٌوهات تطيييور العيييالم مييين ليييدن األميييم المتحيييدة.
وسييتبقى هييذه الدراسيية ،التييً ستصييدر بشييكل أكبيير تفصييٌال فييً كتيياب خيياص ،33ميين أهييم الدراسييات
التييييً أنجزهييييا االشييييتراكٌون المغاربيييية قبييييل سيييينة  .1975فييييالعرض غنييييً باألرقييييام وبمقاربيييية لبنٌيييية
التعليييٌم وبنٌييية سيييوق الشيييغل ،وشيييبكة توزٌيييع االسيييتهالك ،والدراسييية مييين هيييذه الزاوٌييية إضيييافة نوعٌييية
فيييً المنتيييوج العلميييً للسيييتٌنٌات ،إال أن الطيييابع الطبقيييوي والتنموٌييياوي دٌڢٌلوررٌمٌنتارٌسيييتً) شيييكل
روحهييييا ،وأستسييييمح فييييً اسييييتخراج هييييذا االستشييييهاد الطوٌييييل نسييييبٌا ميييين دراسيييية لحبييييابً :كمييييا أن
الهٌاكيييل الفكرٌييية التقلٌدٌييية تشيييكل عائقيييا للتقيييدم والتنمٌييية ،وهيييذه الهٌاكيييل الفكرٌييية تسيييتند إليييى الفكيييرة
القائلييية بيييأن اإلنسيييانٌة فيييً مجموعهيييا ال ٌمكييين أن تتقيييدم ،بيييل أن الفيييرد وحيييده أو الجماعييية ،هيييو اليييذي
ٌتقييدم ،فتكييون النتٌجيية قليية الثقيية فييً التقييدم وفييً التحسيين .أمييا الهٌاكييل الفكرٌيية العصييرٌة فإنهييا تقييوم
عليييى فكيييرة عيييالم نشيييٌط ومتفاعيييل :فالعيييالم الميييادي هيييو الميييادة المرنييية التيييً تقبيييل سيييٌطرة اإلنسيييان،
وذليييك مييين أجيييل ازدهيييار اإلنسيييان وتقدميييه وسيييعادته .وتيييتم سيييٌطرة اإلنسيييان عليييى الميييادة مييين خيييالل
المالحظيييية وبتطبٌييييق المنطييييق اإلنسييييانً .والهٌاكييييل الفكرٌيييية العصييييرٌة ،بخييييالف الهٌاكييييل الفكرٌيييية
التقلٌدٌة ،تعطً األسبقٌة للمنطق والتجربة والعمل اإلنسانً.
أميييا الهٌاكيييل االقتصيييادٌة ،فمييين المسيييتحٌل أن تخيييرج مييين التخليييف أو أن تجيييد حيييال للمشييياكل الحٌوٌييية
التيييً توضيييع فيييً سييينة  1985ميييع وجيييود هٌاكيييل ٌطغيييى علٌهيييا الجانيييب الفالحيييً .إن تنمٌييية الفالحييية
فيييً المغيييرب أمييير ضيييروري ،ال كهيييدف وال كوسيييٌلة أساسيييٌة للتنمٌييية العامييية ،وميييادام المغيييرب بليييدا
ٌطغى علٌه الطابع الفالحً فإنه سٌظل بلدا متخلفا.34
كييييان لمحمييييد الحبييييابً قبييييل سيييينة  1959ميييياض شييييٌوعً ،و لمييييا التحييييق باالشييييتراكٌٌن فييييً حييييزب
"القييييوات الشييييعبٌة" حييييافظ علييييى بنٌيييية التحلٌييييل الييييذي ٌشييييرح كييييل شييييًء انطالقييييا ميييين المعطٌييييات
االقتصيييادٌة حتيييى عنيييدما ٌعتبييير أن تعليييٌم الشيييباب ضيييرورة حٌوٌييية لتجييياوز التخليييف وأن المسيييتقبل
مضيييمونا حٌنميييا ٌكيييون لكيييل شييياب مييين شيييباب المغيييرب قليييم بٌيييده ،ال محيييراث ٌجيييره ،ألن القليييم هيييو
43ٓ ،ً.ّ .32
 .33اُؾجبثٓ ٢ؾٔل َٓ .زوجَ ّج٤جز٘ب أُـوث٤خ ك ٢أكن اُضٔبٗ٘٤بد ٓ ،طجؼخ كاه اُْ٘و أُـوث٤خ،اُلاه اُجٚ٤بء1971،
129 ٓ ،ً.ّ .34

اليييذي ٌضيييمن لنييييا لقمييية العييييٌش الٌومٌييية ،35فإنييييه ٌركيييز عليييى الجانييييب التقنيييً والكمييييً فيييً التعلييييٌم
التعميييٌم) ،فمسيييألة مضيييمون البيييرامج وفلسيييفة التكيييوٌن ووظٌفييية المدرسييية ،ليييم تكييين مطروحييية عليييى
اإلطالق ،وٌمكن فهم ذلك بالنظر لثقل األمٌة آنذاك.
سيييٌبقى هيييذا المنحيييى التنموٌييياوي سيييائدا ليييدى االشيييتراكٌٌن المغاربييية إليييى حيييدود أواسيييط السيييبعٌنٌات،
باسيييتثناء بعيييض القليييق عنيييد عبيييد

إبيييراهٌم لميييا نشييير سييينة  1969مؤلفيييه صيييمود وسيييط اإلعصيييار

وعبييير فٌيييه بقيييوة عليييى أن فسييياد األوضييياع العامييية ال ٌكفيييً ،والبيييؤس ال ٌكفيييً ،واضيييطهاد الجمييياهٌر
الشيييعبٌة وسيييحقها وتعيييذٌبها ال ٌكفيييً ،واسيييتغالل المالٌيييٌن مييين البشييير وامتصييياص دمائهيييا واسيييتنزاف
جمٌييييع قواهييييا ميييين قبييييل كمشيييية ميييين النفعٌييييٌن ال ٌكفييييً ،والتهدٌييييد األجنبييييً للييييبالد كلهييييا بالعبودٌيييية
واالحيييتالل ال ٌكفيييً ،والهيييزائم العسيييكرٌة الفظٌعييية ال تكفيييً ،أن تيييدفع بشيييعب لٌثيييور بصيييفة إٌجابٌييية
مسييؤولة و لٌتييولى بنفسييه زمييام مصييٌره إذا لييم تكيين لييدى ذلييك الشييعب فكييرة تتبلييور فٌهييا إرادتييه بجييد
وتييييزوده معنوٌييييا بسييييالح النصيييير وتنصييييهر داخييييل بوتقتهييييا إطاراتييييه وقراراتييييه وسييييلوكه النضييييالً
العييييام .36هييييذا الشييييعور بضييييرورة تعمٌييييق التصييييور النظييييري ،أو المييييذهبً كمييييا كييييان ٌقييييال آنييييذاك،
سييٌطوره عبييد

إبييراهٌم بالتييدرٌج وبييالتوازي مييع إقاميية مسييافة مييع النشيياط السٌاسييً الٌييومً .هكييذا

سيييٌؤدي بيييه التأميييل ،بعيييد عقيييد مييين اليييزمن ،إليييى طيييرق الموضيييوع اليييذي غٌيييب تحيييت ضيييغط النشييياط
السٌاسييً الٌييومً ،وٌنشيير فييً كتٌييب صييغٌر مضييامٌن محاضييرتٌن فييً موضييوع اإلسييالم فييً آفيياق
سييييينة ألفيييييٌن .37ألقٌيييييت هاتيييييان المحاضيييييرتان أميييييام جمهيييييور مخضيييييرم مييييين الفقهييييياء والمناضيييييلٌن
اشييتراكًٌ النزعييية ،وكييان هيييدف المحاضييرة هيييو خلييق شيييروط حييوار بيييٌن مييرجعٌتٌن .احتليييت مسيييألة
االجتهييياد عنيييد المسيييلمٌن ،حسيييب عبيييد

إبيييراهٌم ،مكانييية مركزٌييية .واالجتهييياد ٌفضيييً إليييى تجدٌيييد

الممارسييية .هيييل لالجتهييياد معنييييىٌ ،تسييياءل المحاضييير ،إن كيييان موضييييوعه شيييٌئا آخييير غٌييير مٌييييدان
العالقيييات االجتماعٌييية ،أي مالءمييية روح اإلسيييالم ميييع الممارسيييات الحضيييارٌةا فٌجٌيييب باإلٌجييياب
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موضييييحا أن هنيييياك فييييرق بييييٌن الييييدٌن والتييييدٌن ،وهييييذا األخٌيييير تأوٌييييل للييييدٌن انطالقييييا ميييين شييييروط
اقتصيييادٌة واجتماعٌييية محيييددة الزميييان والمكيييان .وميييا ٌقيييدم الٌيييوم كإسيييالم إنميييا هيييو ممارسييية لتيييدٌن
تبليييور فيييً المرحلييية الثانٌييية مييين تطيييور اإلسيييالم ،أي لميييا تحيييول مييين دٌييين إليييى إٌيييدٌولوجٌا طبقٌييية،
إٌييييدٌولوجٌا طبقيييية األغنٌيييياء والمالكييييٌن العقييييارٌٌن ،طبقيييية قوٌيييية كانييييت قييييادرة علييييى انتييييزاع السييييلطة
السٌاسييٌة بقييوة الحدٌييد والنييار .39فلييم ٌتقيينن الشييرع إال فييً هييذه المرحليية .وقييد كييان جوابييا علييى أسييئلة
تبلييييورت فييييً إطييييار البنٌييييات االجتماعٌيييية والسٌاسييييٌة واالقتصييييادٌة لتلييييك المرحليييية .فييييإذا تغٌييييرت
134 ٓ ،ً.ّ .35
 .36اثوا ْ٤ٛػجل ه ٕٞٔ :ك  ٍٜٝاإلػٖبهْٞ٘ٓ ،هاد اُْوًخ اُْوه٤خ ،اُوبٛوح 82 ٓ ،1969
 .37ا٣وا ْ٤ٛػجل ه :اإلٍالّ ك ٢آكبم ٍ٘خ أُلٓ ،ٖ٤طجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح  ،اُلاه اُجٚ٤بء 1979
20 ٓ ،ً.ّ .38
38 ٓ ،ً.ّ .39

الشيييروط التارٌخٌييية ،فٌجييييب بالضيييرورة مراجعيييية األجوبييية لييييتالئم األسيييئلة الجدٌييييدة .40هيييذا التجدٌييييد
ليييٌس فقيييط ذهنٌيييا بيييل أٌضيييا نضييياال مييين أجيييل إعيييادة هٌكلييية العالقيييات االجتماعٌييية ،وال ٌمكييين أن ٌقيييوم
بعميييل مثيييل هيييذا إال تقيييدمً .41ولميييا تسييياءل فقٌيييه عييين الجميييع بيييٌن اإلسيييالم والصيييراع الطبقيييً بٌنميييا
القيييرآن ٌوصيييً بالسيييالم ،أجييياب عبيييد

إبيييراهٌم أن تعيييارض اإلسيييالم ميييع المجتميييع الطبقيييً برنيييامج

لإلنجييياز ،أفيييق عليييى المسيييلمٌن الوصيييول إلٌيييه كمحطييية نهائٌييية ،أميييا البداٌييية فهيييو الصيييراع العنٌيييد ضيييد
التفييياوت ،وكيييل تجاهيييل سييياذج للمعطٌيييات الموضيييوعٌة للواقيييع هيييو بمثابييية إلغييياء لكيييل اآلٌيييات القرآنٌييية
التييييً تنييييدد باسييييتغالل اإلنسييييان وبالسييييلطة الجييييائرة للمييييال .42هكييييذا ٌصييييل عبييييد

إبييييراهٌم إلييييى

ضيييرورة تأوٌيييل تقيييدمً لإلسيييالم ٌنطليييق مييين أسيييئلة الظرفٌييية الراهنييية وهيييً بالنسيييبة ليييه ثالثييية :مييين
ٌمليييك األرضا فيييً أٌيييدي مييين ٌتكيييدس الميييالا وفيييً خدمييية مييين تسيييخر التكنولوجٌييياا وٌصيييل عبيييد
إبراهٌم ،كعالل الفاسً إلى "المنزلة ما قبل" !
ٌمكييين أن نعيييدد األمثلييية ،إال أن السيييقف واحيييد ،فبيييالرغم مييين المجهيييود التركٌبيييً اليييذي بذليييه عمييير بييين
جلييييون فييييً إعييييداد التقرٌيييير األٌييييدٌولوجً
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والييييذي وضييييع فٌييييه األصييييبع علييييى التشييييكل التييييارٌخً

للدولييية المغربٌييية ،فإنيييه توقيييف عنيييد الشيييعب وقاربيييه كفاعيييل تيييارٌخً كليييً ،وليييم ٌتجييياوز "المنزلييية ميييا
قبييييل" غالبييييا لييييدواعً الحشييييد الواسييييع .حتييييى الحييييزب الشييييٌوعً ،وبعييييد محنيييية منعييييه سيييينة ،1959
بتبرٌيير عييدم جييواز قٌييام حييزب شييٌوعً فييً بلييد إسييالمً علييى رأسييه أمٌيير المييؤمنٌن ،وصييل إلييى هييذا
السيييقف ،لميييا عقيييد ميييؤتمره الثاليييث بشيييكل سيييري فيييً اليييدار البٌضييياء ألنيييه كيييان ممنوعيييا ،والمغيييرب
تحييت حاليية االسييتثناء؛ فقييد ورد فييً التقرٌيير العييام الييذي أقييره المييؤتمر ،بييأن الجميياهٌر المغربٌيية قوٌيية
اإلٌميييان ،وال ٌجيييب أن ٌعرقييييل ذليييك التزامهييييا فيييً النضييييال الثيييوري وانخراطهييييا فيييً االشييييتراكٌة...
فكييييل فصييييل فييييً الشييييروط الحالٌيييية للتطييييور السٌاسييييً والثقييييافً واالجتميييياعً ،بييييٌن الواقييييع الييييدٌنً
والواقيييع االجتمييياعً ،ال ٌعيييدو أن ٌكيييون إال وهميييا .هيييذا الموقيييف الصيييحٌح اتجييياه اإلسيييالم فيييً بليييدنا،
ال ٌنبغييييً أن ٌفهييييم كمجييييرد قضييييٌة تسييييامح دٌنييييً أو كيييياحترام للمعتقييييدات ،كمييييا ال ٌنبغييييً أن ٌعتبيييير
كموقييييف تكتٌكييييً أو كموقييييف تفرضييييه الظييييروف ،بييييل ٌجييييب أن ٌعتبيييير كإنعكيييياس إلنسييييجام حييييً
وكاسييييتٌعاب منسييييق للواقييييع الييييوطنً فييييً مجموعييييه ،كمييييا ٌجييييب أن ٌكييييون انسييييجاما لنضييييالنا مييييع
ظيييروف وعيييً شيييعبنا ،وإدخييياال فيييً كفاحنيييا لقيييٌم اإلسيييالم التقدمٌييية التيييً كانيييت الجمييياهٌر الشيييعبٌة
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 .43اإلرؾبك اإلّزواً :٢أُئرٔو االٍزض٘بئ٘٣(،٢ب٣و  )1975اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ،اُوثب190-33 ٕٔ،1978، ٛ

تناضييل ميين أجلهييا أمييس أثنيياء المعركيية فييً سييبٌل االسييتقالل ،والٌييوم فييً المعركيية فييً سييبٌل العداليية
االجتماعٌة والدٌموقراطٌة وضد استغالل اإلنسان لإلنسان. 44
بعيييد هيييذا الميييؤتمر  ،)1966سيييٌتخلى الحيييزب عييين النعيييت الشيييٌوعً ،وسيييٌحمل ابتيييداء مييين 1967
اسيييم حيييزب التحيييرر واالشيييتراكٌة ،اليييذي سيييٌمنع بيييدوره ،وليييم ٌسيييتقر كحيييزب شيييرعً إال ابتيييداء مييين
 1975تحت اسم التقدم واالشتراكٌة.
كٌفمييييا كيييييان المنطليييييق األٌيييييدٌولوجً عنيييييد الييييوطنٌٌن المغاربيييييةٌ ،صيييييلون أميييييام الطيييييابع اإلسيييييالمً
للمغاربيييية والتييييداخل العضييييوي بييييٌن الييييدٌن والدوليييية إلييييى ضييييرورة تأوٌييييل جدٌييييد أو لييييٌن أو تقييييدمً
لإلسييالم .بييل قييد ٌغييامر بعضييهم ميين حييٌن آلخيير بالحييدٌث عيين ضييرورة "إصييالح دٌنييً" ،أمييا فصييل
اليييدٌن عييين الدولييية فغٌييير وارد ،عليييى األقيييل بصيييرٌح العبيييارة .هيييذا هيييو التوجيييه الغاليييب والمركيييزي
داخيييييل اإلصيييييالحٌة المغربٌييييية ،وقيييييد تعيييييرض الختراقيييييات مييييين طيييييرف تٌيييييارات هامشيييييٌة ،منهيييييا
الرادٌكالٌييية الماركسيييٌة فيييً السيييتٌنٌات والسيييبعٌنٌات ،التيييً روجيييت داخيييل أوسييياط الشيييباب لإللحييياد
انطالقييا ميين مقوليية" :الييدٌن أفٌييون الشييعوب" ،لكنهييا فييً وثائقهييا اكتفييت بفصييل الييدٌن عيين الدوليية
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وفيييً سيييٌاق جيييدل حيييول دور الفالحيييٌن فيييً الثيييورة .ومنهيييا النزاعيييات اإلسيييالموٌة التيييً سيييار بعضيييها
فيييً سيييٌاق قناعتيييه بيييأن الدولييية المغربٌييية "ال دٌنٌييية" وعيييوض الميييذهب الميييالكً السيييائد فيييً المغيييرب
بالتأوٌييل الوهييابً المييانوي وبضييرورة سييمو الييدٌن علييى السٌاسيية وفصييل إمييارة المييؤمنٌن عيين اليينهج
الوراثً للحكم.46
شيييكلت هيييذه االختراقيييات اسيييتثناأت فيييً شيييكل أقيييواس سيييرعان ميييا تغليييق فيييً دٌنامٌييية سيييعً التٌيييارات
التيييً بيييرزت فٌهيييا إليييى الخيييروج مييين الهامشيييٌة .بيييل مييين قليييب هيييذه الهيييوامش تنتصيييب شخصيييٌات
وأصييوات لتركيييز ميييا هيييو قيييائم ،47أي التيييداخل العضيييوي واليييدور الحٌيييوي إلميييارة الميييؤمنٌن .والملفيييت
للنظيييير خصوصيييييا بعييييد اقتحيييييام الحركييييات اإلسيييييالموٌة للحقييييل السٌاسيييييً ،وبعييييد انفجيييييارات اليييييدار
البٌضاء فً ماٌو  ،2003سارت تصرٌحات بعض رموز اإلصالحٌة المغربٌة إلى:
"لن ٌكون أبدا المغرب بلدا علمانٌا" محمد جسوس).
"إمارة المؤمنٌن بوابتنا نحو الحداثة" الحبٌب طالب).
"لو لم ٌكن الفصل  05فً الدستور لخلقناه" إسماعٌل العلوي).

 .44اُؾية اُْٞ٤ػ ٢أُـوث :٢اُزوو٣و أُولّ ُِٔئرٔو اُضبُش ٓ ٔٗ ، 1966وه ،ٕٞأهّ٤ق ؽية اُزولّ ٝاإلّزواً٤خ36 ٓ ،
 .45ك ٢علاٍ ثٓ 23" ٖ٤بهً" " ٝاُ ٠األٓبّ" ؽ ٍٞؽية "اُؼٔبٍ  ٝاُلالؽ "ٖ٤أّ اُؾية اُؼٔبٍ  ٝاُلالؽٖ٤
 .46رٖو٣ؾبد أؽٔل اُو ٢َٗٞ٣ك ٢عو٣لح اُزغل٣ل
 .47ػجل اإلُ ٚثٌ٘٤وإ ،ػجل اٌُو ْ٣اُقط٤ت ،أؽٔل ؽوىُٗ ،٢ؾج٤ت ٛبُتٞٓ ،ال ١أٍبػ َ٤اُؼِٓ ،١ٞؾٔل عَ ،ًٞأٓؾٔل ٛبُج ،٢ػجل اُوك٤غ
اُغٛٞو١

بٌنميييا أعلييين المليييك محميييد السيييادس ،وبعيييد األحيييداث الميييذكورة ،فيييً خطييياب رسيييمً أن الحقيييل اليييدٌنً
والحقل السٌاسً مفصوالن وال ٌجتمعان إال عند أمٌر المؤمنٌن.
هيييل ٌعكيييس هيييذا الواقيييع ،حالييية ظرفٌييية تتمٌيييز بوجيييود "خطييير" إسيييالموي قيييد ٌيييزرع التطيييرف فيييً
المجتميييع ،ليييذلك تيييتم المفاضيييلة بيييٌن "األصيييولٌة الشيييعبٌة" و"أصيييولٌة الدولييية"  ،48ألن هيييذه األخٌيييرة
تبييدو قابليية للتجدٌييد ،أم أن هييذا الواقييع معطييى بنٌييوي ٌؤشيير علييى عقلٌيية تعييٌش تييرددات عمٌقيية تحييت
وقيييع موجيييات تحيييول تعتصيييرها مييين اليييداخل .أمٌيييل إليييى هيييذا الشيييرح الثيييانً ،وسأستشيييهد بعبيييد
العروي لتوضٌح ذلك.
شيييكل هيييذا الميييؤرن بالنسيييبة ليييً مرجعيييا علمٌيييا ال محٌيييد عنيييه ،وقيييدرة نظرٌييية عليييى التحلٌيييل وتولٌيييد
المعنيييى ،وبيييالرغم مييين التحفظيييات النظرٌييية عليييى "تارٌخانٌتيييه" ،فقيييد نهليييت مييين تراثيييه باسيييتمرار منيييذ
أن اختيييرت االشيييتغال بالتيييارٌخ .أذكييير بهيييذا ألننيييً سأستشيييهد بيييه الٌيييوم كمثقيييف عضيييوي "لإلصيييالحٌة
المغربٌة" بالرغم من حكمه القاسً علٌها فً شهادته حول المغرب والحسن الثانً.49
فيييييً كتييييياب نشيييييره العيييييروي بالفرنسيييييٌة سييييينة  1997تحيييييت عنيييييوان :اإلسيييييالموٌة والتحيييييدٌث و
اللٌبرالٌييية ٌحليييل العيييروي ،عبييير مقييياالت متعيييددة كتبهيييا كميييداخالت فيييً منييياظرات أو مسييياهمات فيييً
مواضيييييٌع متنوعيييييةٌ ،حليييييل التفييييياعالت المختلفييييية عليييييى صيييييعٌد العيييييالم العربيييييً واإلسيييييالمً ،بيييييٌن
التوجهييييات الثالثيييية المييييذكورة ،فبقييييدر مييييا تفاعلييييت إٌجابييييا مييييع تحلٌلييييه فييييً الفصييييل الثييييانً المعنييييون
"التحيييدٌث و إشيييكاالته" ،50وقفيييت حيييائرا أميييام تحلٌليييه فيييً الفصيييل السيييابع المعنيييون "اليييدٌن و المجتميييع
و الثقافيييية" ،ذلييييك أننييييً لييييم ألمييييس ال تارٌخانٌيييية وال نسييييبٌة المييييؤرن أمييييام مييييا ٌبييييدو كمعطييييى ثابييييت.
ٌسييييتعٌر العييييروي ميييين األلمييييانً بورخيييياردت جيييياكوب أفكيييياره حييييول نمذجيييية ثالثٌيييية لفهييييم التييييارٌخ
الكيييييونً :اليييييدٌن و الدولييييية و الثقافيييييةٌ ...مكييييين توزٌيييييع التجيييييارب التارٌخٌييييية الكونٌييييية إليييييى ثالثييييية
مجموعيييات ٌكيييون فيييً كيييل منهيييا مسيييتوى واحيييد اليييدٌن أو الدولييية أو الثقافييية) هيييو المهٌكيييل الرئٌسيييً
للتجربيييية ،فمييييثال الثقافيييية بالنسييييبة لإلغرٌييييق ،الدوليييية بالنسييييبة للرومييييان ،والييييدٌن بالنسييييبة للمجتمعييييات
الشييييرقٌة الشييييرق األوسييييط واألدنييييى) .فالمسييييتوى المهٌكييييل ٌحييييول اآلخييييرٌن إلييييى مجييييرد أدوات.51
طبعيييا ٌنتقيييد العيييروي الطيييابع المجيييرد لهيييذه األفكيييار ،إال أنيييه ٌسيييجل أهمٌييية وجيييود "قٌمييية مهٌكلييية فيييً
كيييل مجتميييع تيييارٌخً" ٌيييدعو إليييى دراسيييتها جيييدٌا ،وإليييى تيييدقٌق مفييياهٌم دٌييين ودولييية وثقافييية للتمٌٌيييز

 .48اُؼ٤بكٓ ١ؾٔلِٓ :ق اُزؤ : َ٤ٛاُل ٝ ٖ٣اُلُٝخ  ٝأُغزٔغ كٓ ٢ـوة اُووٕ اُؼْو ،ٖ٣عبٓؼخ ثبه" ٌ٣اُضبٓ٘خٞ٤ُٞ٣ ،ى 1996
49. LAROUI. A: Le Maroc et Hassan II ( un témoignage) , éditions centre culturel arabe, Casablanca 2005, pp
28, 122, 192, 219.
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بٌنهييييا .بعييييد هييييذه اإلحتٌاطييييات ٌعتبيييير بييييأن هييييذه النمذجيييية ٌمكيييين أن تشييييكل قاعييييدة لتحلٌييييل مقييييارن
للمجتمعات اإلنسانٌة.
ٌطبييق العييروي ،بعييد ذلييك هييذه المقاربيية علييى المغييرب ،وٌصيينفه ضييمن المجموعيية التييً ٌحتييل الييدٌن
فٌهيييا مسيييتوى "القٌمييية المهٌكلييية" .اليييدٌن بمفهيييوم التيييدٌن وليييٌس العقٌيييدة فٌقيييولٌ :نتميييً معظيييم سيييكان
المغييرب المسييلمٌن إلييى المييذهب المييالكً ،فمييا ٌحييدد وعييً المغاربيية إذا لييٌس اإلسييالم بشييكل عييام بييل
المالكٌيية كميييا تطييورت فيييً البلييد نفسيييه 52أمييا الدولييية فييً المغيييرب ،فلهييا تارٌخهيييا و منطلقهييا والعاهيييل
فٌهييياٌ ،سيييتمد سيييلطته مييين الدسيييتور المكتيييوب ومييين البٌعييية التقلٌدٌييية ،وٌجسيييد األمييية وٌضيييمن خليييود
الدوليييية ،وٌرعييييى السييييلم االجتميييياعً ،والطييييرق والوسييييائل لتحقٌييييق ذلييييك متروكيييية لتقييييدٌره ،53فهييييذا
المنطيييق الخييياص المسيييجل فيييً التيييارٌخ و اليييذي ٌعطيييً للدولييية المغربٌييية مالميييح الدولييية "الوضيييعٌة" ال
ٌمكنهييا ال ميين السييمو علييى الييدٌن وال ميين االنفصييال عنييه .فييان الدوليية جيياءت فييً األصييل خارجٌيية،
و ليييم تتشيييكل كميييا حصيييل فيييً تجيييارب أخيييرى مييين انحيييالل قبليييً ،واقترنيييت منيييذ القيييرن الثيييامن بنشييير
اإلسيييالم ،فيييال ٌمكييين لهيييا فيييً المغيييرب أن تكيييون قٌمييية علٌيييا بيييالرغم مييين اسيييتقاللها النسيييبً والنفيييوذ
الفعليييً واليييدائم لمفهيييوم المخيييزن فيييً بسيييٌكولوجٌة الفيييرد المغربيييً وليييو كيييان أمٌيييا ،54وميييا الثقافييية
ٌتسييياءل العيييرويا إنهيييا تسيييتدعً التمٌٌيييز .فيييالكبٌرة ،أي الثقافييية العالمييية ،فهيييً عربٌييية–إسيييالمٌة بعيييد
أن كانيييت التٌنٌةءمسيييٌحٌة ووثنٌيييةء سيييامٌة ،أميييا األخيييرى أي الفلكليييور ،مختليييف التعبٌيييرات مييين غنييياء
ورقييص وحكييً وأمثييال ،...فهييً أٌضييا ال تأخييذ قٌمتهييا إال عبيير الييدٌن فمييا ٌشييكل القٌميية السييامٌة ،مييا
ٌحيييدد الهوٌييية المغربٌييية ،بصيييرف النظييير عييين االختالفيييات الجغرافٌييية واالجتماعٌييية والتربوٌييية ،ليييٌس
اليييدٌن كالهيييوت ،بيييل اليييدٌن كمجموعييية أشيييكال التعبٌييير ...فكيييل عناصييير الفلكليييور ...ال تأخيييذ شيييكلها
وال تمتليييييك مسيييييحتها وقٌمتهيييييا "اإلنسيييييٌة" إال بإدماجهيييييا للرسيييييالة القرآنٌييييية .55فحتيييييى عليييييى صيييييعٌد
البسيييٌكولوجٌا الفردٌييية ،فميييا ٌحيييدد الهوٌييية المغربٌييية ،ميييا ٌمكييين المثقيييف والحرفيييً والعاطيييل واألميييً،
مييين تجييياوز التميييياٌزات الفردٌييية وتعرٌييييف اليييذات كمغربيييً ،هييييو اإلسيييالم كثقافيييية واإلسيييالم كتعبٌيييير
قادر على إثارة المشاعر الجماعٌة.56
القاعيييدة إذن هيييً مركزٌييية اليييدٌن كقٌمييية سيييامٌة مهٌكلييية ،وليييو أنيييه عليييى الصيييعٌد الدسيييتوري ،مجيييال
الرموز ،هناك فصل وغموض ،وهذا موجود فً كل مكان.

52. Idem, p 159.
53. Idem, p 162.
54. Idem, p. 164.
55. Idem, p. 165.
56. Idem, p. 166.

وميييا القيييول فيييً العلمانٌييية أو الالئكٌيييةا إن قطٌعييية فيييً هيييذا االتجييياهٌ ،قيييول العيييروي ،أي تقليييٌص دور
الشيييرٌعة فيييً التشيييرٌع القيييانونً ،فهيييذا ال ٌمكييين أن ٌيييأتً إال مييين جهييية النسييياء ،إذ سيييٌتطرق اإلصيييالح
لقيييانون األسيييرة [ ...فمطاليييب الجمعٌيييات النسيييائٌة] تيييدعو لحظييير تعيييدد الزوجيييات وحرٌييية اليييزوج فيييً
التطلٌييق ...قبييل التفكٌيير فييً مرحليية ثانٌيية أصييعب قييد تهييدف إلييى التغٌٌيير العملييً لقييانون اإلرث غٌيير
المنصف للمرأة .فً المرحلة الحالٌة ال أحد قادر على تأكٌد أن هذه اإلصالحات مستحٌلة.57
هيييذا الكيييالم للعيييروي ورد فيييً مداخلييية قيييدمها لمنييياظرة بالوالٌيييات المتحيييدة األمرٌكٌييية ،ولعيييل منيييان
ذليييك اللقييياء ،وخيييارج المغيييرب ،جعليييه ٌركيييز عليييى ميييا ٌمٌيييز التجربييية التارٌخٌييية المغربٌييية ...وإنصيييافا
ليييه أوردت كيييل هيييذه اإلستشيييهادات ،وأنيييا فيييً أرٌحٌييية ألسيييجل عيييدم اقتنييياعً بفرضيييٌة "اليييدٌن كقٌمييية
سييييامٌة مهٌكليييية" ...ولمزٌييييد ميييين اإلنصيييياف أقييييول إننييييً أتفهييييم العييييروي عنييييدما أجيييياب فييييً فضيييياء
مغربيييً عليييى ميييداخالت زميييالء فيييً نيييدوة بنمسيييٌك ... :لكيييً ال نتقاتيييل ،وال نتشييياجر بيييدون نتٌجييية،
ولكييً ال نتخييابش صييباح مسيياء ،نضييع المسييجد فييً بقعيية ،والبرلمييان فييً بقعيية بعٌييدة ،والمختبيير فييً
بقعة بعٌدة جدا  ،58ألٌست هذه خطوة نحو الفصلا

 .58اُؼو ١ٝػجل ه :اُؾلاصخ  ٝأٍئِخ اُزبه٣ـْٞ٘ٓ ،هاد ًِ٤خ ا٥كاة ثَ٘ٔ٤ي ،اُلاه اُجٚ٤بء 187 ٓ ،2007

57. Idem, p. 163.

محمد بن الحسن الوزانً الصحفً من خالل جرٌدة "الرأي العام"
محمد معروف الدفالً

صدور جرٌدة "الرأي العام"
عقيييد حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل بعيييد ميييؤتمره التأسٌسيييً ،بحيييوالً شيييهرٌن ،اجتماعيييا بمدٌنييية فييياس
فيييً شيييهر أكتيييوبر مييين سييينة  1946ترأسيييه األميييٌن العيييام للحيييزب محميييد بييين الحسييين اليييوزانً،
وانصيييبت أشيييغاله عليييى مناقشييية مشيييروع إصيييدار لسيييان حيييال للحيييزب ،فيييتم االتفييياق حيييول الموضيييوع
وحييول اإلسييم الييذي اقترحييه الييوزانً للجرٌييدة المرتقبيية ،وهييو الييرأي العييام ،1كمييا تطييوع أحييد شييباب
الحزب ،وهو أحمد بن سودة ،لتولً إدارة تلك الجرٌدة.2
ورغيييم أن أحميييد بييين سيييودة تقيييدم بطليييب تيييرخٌص إصيييدار الجرٌيييدة إليييى المراجيييع الفرنسيييٌة المختصييية
فييً نفييس شييهر االجتميياع ،أي شييهر أكتييوبر سيينة  ،1946فإنييه لييم ٌحصييل علٌييه إال بعييد حييوالً سييتة
أشييهر 3ـ يأبرٌل ميين سيينة 1947ـ ي  ،وقييد حمييل الييوزانً سييلطات الحماٌيية ومييا سييماه "السٌاسيية المتبعيية
فيييً اليييبالد" مسيييؤولٌة هيييذا التيييأخٌر ،وبيييٌن كٌيييف أن "السيييلطة المتصيييرفة" ليييم تسيييمح بإصيييدار هيييذه
الجرٌيييدة "إال بعيييد التيييً واللتٌيييا وبعيييدما ذهيييب النييياس فيييً شيييأنه ميييذاهب شيييتى" ،4كميييا وظيييف المناسيييبة
لتجدٌيييد توجٌيييه النقيييد لسٌاسييية الحماٌييية بخصيييوص الحيييق فيييً إصيييدار الصيييحف ،فنعيييت تليييك السٌاسييية
بسٌاسيييية "االمتٌييييياز العنصييييري التيييييً تييييبخس المغربيييييً والعربٌيييية حقهيييييا وتييييزن األقيييييوام واألشيييييٌاء
بقسطاسيييٌن مختلفيييٌن" .5فقيييد أنكييير عليييى اإلقامييية العامييية ميييا تمنحيييه مييين تسيييهٌالت للصيييحافة المكتوبييية
بالفرنسييٌة ومييا تضييعه ميين عراقٌييل أمييام الصييحافة المكتوبيية بالعربٌيية ،معتبييرا هييذا الواقييع نوعييا ميين

*A compléter
.1ػياُؼوة اُٞىاٗ ،٢ؽلص٘ٝ ٢اُل. 51-50 .ٓ ،ً ّ ،١
٣ .2ظٜو ٖٓ فالٍ ٓنًواد أؽٔل ثٖ ٍٞكح إٔ ؽٞٚه االعزٔبع روككٝا ،ك ٢هجٛ ٍٞن ٙأَُئ٤ُٝخٝ ،إٔ ا٥هاء ٝاُزلفالد ًبٗذ ٓزؼلكحٝ ،إٔ أؽٔل
ثٖ ٍٞكح اهزؾْ أُ٤لإ ثغوأح ٝاهزوػ ٗلَ ٚإلكاهح اُغو٣لحًٔ .ب ٣ظٜو إٔ اُجؼ٘ رواعؼٞا ػٖ اُزوككٝ ،اهزوؽٞا أٗلَُِٜٔٔ ْٜخ ،اال إٔ اُٞىاٗ ٢ؽَْ
ك ٢أُٞٙٞع ثبػالٗ" ٚال ٣ل٣وٛب اال أؽٔل ثٖ ٍٞكح اُنٕٔ ١ل ؽ ٖ٤روككرْٝ ،صجذ ؽ ٖ٤عج٘زْ" .اٗظو :ػجل اُؾ ٢ؽَٖ اُؼٔواٗ ،٢أثطبٍ اُ٤٘ٛٞخ-
اٌُزبة اُضبٗ -٢أؽٔل ثٖ ٍٞكح.75-74 .ٓ ،ً ّ ،
٣ .3و ٟػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت كٓ ٢نًوار ،ٚأؽل اؽزٔبُٝ ٖ٤هاء رؤفو ٕلٝه عو٣لح اُوأ ١اُؼبّٝ ،رؤفو ٓب ٍٔب" ٙرٌوّ اإلهبٓخ اُؼبّ اُزوف"ٔ٤
ثوٝ" :ُٚٞهثٔب ًبٕ ٍجت مُي إٔ ؽيث٘ب  ٖٔٙك ٢هٍبُخ اُطِت ،أٜٗب (اُغو٣لح) َُبٗ ٚاُ٘بٛن ،أ ٝإٔ ٓل٣وٛب ًبٕ ؿ٤و ٓوؿٞة كُ ٖٓ ٚ٤لٕ اإلهبٓخ
اُؼبٓخ .ثٔوز ٠ٚاُظوٝف اُزً ٢بٕ ٣غزبىٛبٔٓ ،ب أّوٗب اُ ٚ٤ك ٢اُٖلؾبد أُب٤ٙخ" .اٗظو ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط.253 ٓ ،ً ّ ،2
ٓ .4ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ" ،عو٣لح اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ  1اُؼلك  ،1األهثؼبء  16أثو.1947 َ٣
 .5أُٖله ٗلَ.ٚ

"المعاملييية الشييياذة التيييً تعاميييل بهيييا الصيييحافة العربٌييية فيييً عقييير دارهيييا" 6ومحميييال إٌييياه المسيييؤولٌة
األصلٌة وراء تأخر صدور جرٌدة الرأي العام وغٌرها من الجرائد الوطنٌة.
وقيييد صيييدر العيييدد األول مييين أسيييبوعٌة اليييرأي العيييام ٌيييوم األربعييياء  16أبرٌيييل  1947بهوٌييية أنهيييا
لسيييان حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل .وكيييان صيييدوره متزامنيييا ميييع زٌيييارة السيييلطان لمدٌنييية طنجييية وميييع
المذبحييية التيييً ارتكبهيييا المجنيييدون السيييٌنغالٌون فيييً الجيييٌش الفرنسيييً بمدٌنييية اليييدار البٌضييياء ،فجييياءت
مضيييامٌن مقاالتيييه مطبوعييية بيييبعض الحيييدة .أميييا شيييكل الجرٌيييدة فكيييان متواضيييعا ،عكسيييته ثمييييانً
صيييفحات مييين الحجيييم المتوسيييط ونيييوع اليييورق األبيييٌض المائيييل إليييى الصيييفرة .وتعيييود أسيييباب هيييذا
الظهيييور المتواضيييع ،حسيييب المعنٌيييٌن بييياألمر ،إليييى ضيييعف الوسيييائل والشيييروط التيييً جعليييت مييين
صييييدور تلييييك الجرٌييييدة "معجييييزة ال تتحقييييق ميييين المشييييرفٌن علٌهييييا إال بمعانيييياة ال تطيييياق" .7فمييييدٌر
الجرٌيييدة ليييم ٌكييين محترفيييا ،إذ ليييم ٌتليييق تعلٌميييا صيييحفٌا بميييدارس أو معاهيييد وليييم ٌسيييبق أن ميييارس
الصيييحافة عميييال أو وظٌفييية ،وإنميييا وليييج المٌيييدان مناضيييال حزبٌيييا مييين أجيييل مبيييادع آمييين بهيييا واختيييار
معانقتهييا ،8بمييا ٌنطييوي علٌييه ذلييك ميين عوامييل ميين شييأنها أن تغلييب الجانييب النضييالً واإلٌييدٌولوجً
علييى الجانيييب الصيييحفً والفنيييً ،وإليييى جانيييب هييذا كانيييت اإلمكانٌيييات اللوجٌستسيييكٌة فيييً عيييداد العيييدم،
حٌيييث كانيييت الجرٌيييدة تطبيييع "بمطبعييية األمنٌييية" بالربييياط وهيييً مطبعييية "ليييم تكييين  ...تتيييوفر فيييً
تجهٌزهيييا الميييادي إال عليييى األدنيييى المتمثيييل فيييً تصيييفٌف الحيييروف بالٌيييد وفيييً آلييية سيييحب ال تسيييحب
فيييً السييياعة إال عيييددا محيييدودا مييين المطبوعيييات" .9وكانيييت هٌئييية التحرٌييير قلٌلييية العيييدد ،تقيييوم بإعيييداد
مييا ٌنشيير ،تحرٌييرا وتصييحٌحا ،فييً ورشيية صييغٌرة .10وٌييذكر عبييد الهييادي بوطالييب أنييه بمعٌيية أحمييد
بيين سييودة كانييا ٌقومييان بعمييل فرٌييق حٌييث كانييا ٌم ي ن بأٌييدٌهم عنيياوٌن المشييتركٌن ،ثييم ٌخرجييان ميين
البٌييت إلييى مركييز البرٌييد إلٌييداع األعييداد الموجهيية للمشييتركٌن عبيير المغييرب فييً الصيينادٌق ،بعييد أن
ٌقومييييا بنقييييل "أحمييييال الجرٌييييدة علييييى دفعييييات ميييين المطبعيييية إلييييى البٌييييت أو منهييييا إلييييى إدارة الشييييركة
 .6أُٖله ٗلَ.ٚ
ٙٞ٣ٝؼ اُٞىاٗ ٢ك ٢أُوبٍ ٗلَ ٚاألٓو ثبالٍز٘بك اُ ٠اُوٞ٤ك ٝاإلعواءاد اُز ٢كوٜٙب اُوبٗ– ٕٞآٗناى -ػِ ٠اُٖؾبكخ اُؼوث٤خ ،ثوٝ" :ُٚٞث٤بٕ ٛنا
ثبإلعٔبٍ إٔ ؽن إلاه اُغو٣لح اُؼوث٤خ ثبُٔـوة ال ٣زٞهق كو ٜػِ ٠اإلعواءاد اُٚوٝه٣خ ٖٓ ٙٝغ أُٚبٗخ أُبُ٤خ ،ثٖ٘لٝم اُلُٝخِٛٝ ،ت
اإلمٕ ٖٓ أُواعغ اُؼِ٤ب ،ثَ إ اُؾٖ ٍٞػِ ٠مُي اُؾن ٓو٤ل ثْٔ٤ئخ اإلكاهح إ ّبءد ٍٔؾذٝ ،إ ّبءد ُْ رَٔؼ ك ٕٝإٔ رَؤٍ ػٔب رو٣ل أٝ
رلؼَ ،أٓب اُغو٣لح اُلوَٗ٤خٍٞ ،اء أًبٕ ٕبؽجٜب ٓـوث٤ب أ ٝأع٘ج٤ب كال ٣زٞهق اُؾن ك ٢إلاهٛب ،ػِ ٠أًضو ٖٓ أُٚبٗخ أُبُ٤خٝ ،رَغِٛ َ٤ت
اإلْٗبءٝ ،ثٔغوك ٓب ٘ٔ٣ؼ  َ٤ًٝاُلُٝخ ُٖبؽت اُغو٣لح ،رٕٞال ثبُزَغ َ٤أُنًٞهٛٝ-نا ٣زطِت ثٚؼخ أ٣بّ كو -ٜرؼزجو ٓئٍَخ هبٗ٤ٗٞبُٖٝ ،بؽجٜب
اُؾن ك ٢إلاهٛب ٓزّ ٠بء".
 .7ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط.237 .ٓ ،ً ّ ،1
 .8أؽٔل ثٖ ٍٞكحٕ" ،لؾبد ٖٓ ربه٣ـ أُـوة ،رؤٓالد ،فٞاٛو ٝمًو٣بد" ،اُؾِوخ اُضبٗ٤خ ،عو٣لح اُؾ٤بح،ػلك  ،12943اُضالصبء  11ؿْذ .1998
 .9هؿْ ٛن ٙاإلٌٓبٗ٤بد أُؾلٝكح٣ ،و ٍٞػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،إ اُوبئٔ ٖ٤ػِ ٠اُغو٣لح ،اػزجوٝا إٔ مُي كوٕخ اُؼٔو ،أ ٝؽظب ٍؼ٤لا ،ثؼلٓب ٙبهذ
ثَٓ ْٜبُي اُجؾش ػٖ ٓطجؼخ ػوث٤خ ،ػجو أُـوة اُٞاٍغ .اٗظو ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد  ، ...ط.256 .ٓ ،ً ّ ،2
٣ .10نًو ػ ياُؼوة اُٞىاٗ ٢إٔ اُٞهّخ ًبٗذ ثٌٔبٕ ٕـ٤و ثْبهع "ثٞر ٢عبٕ" ثبُوثب .ٛاٗظو ػياُؼوة اُٞىاٗ ،٢ؽلص٘ٝ ٢اُل.51 ٓ ،ً ّ ، ١
ثٔ٘٤ب ٣نًو ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،إٔ اُٞهّخ ًبٗذ ؿوكخ ثبُج٤ذ اُن ١أٌٍ٘ ٚث ٚأُِي ثؾ ٢رٞاهًخ ثغٞاه اُوٖو أٌُِ ،٢ام ٣و ١ٝأٗ ٚؽ ٍٞؿوكخ
ثنُي اُج٤ذ ا ُٝ ٠هّخ ػَٔ ُِغو٣لح ،إٔجؾذ َٓزووا ألؽٔل ثٖ ٍٞكحًِٔ ،ب ؽٚو اُ ٠اُوثب ٛؽ٤ش ًبٗب ٣ؼٔالٕ كٜ٤ب ٓؼب –ثٛٞبُت ٝثٖ ٍٞكح -ػِ٠
اػلاك اُغو٣لح .اٗظو ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط.256 .ٓ ،ً ّ ،2 .

المغربٌييية للنقيييل "السيييتٌام" ،التيييً كانيييت عليييى مقربييية مييين المطبعييية" ،11كميييا ذكييير أحميييد بييين سيييودة،
المتفيير الوحٌييد لشييأن الجرٌييدة ،أن ثقلهييا كييان علٌييه لمييا كتييب فييً هييذا الصييدد قييائال" :كنييت أحررهييا
وأسيييهر عليييى طبعهيييا وأتيييابع نشيييرها وتوزٌعهيييا  ...وكنيييت إليييى جانيييب التحرٌييير والوقيييوف بالمطبعييية
علييى كييل صييغٌرة وكبٌييرة ،حتييى ٌييتم توضييٌب كييل الصييفحات بالشييكل الييذي أرتيياح لييه ،أقييوم بعمييل
إدارة بكاملهيييا ،مييين الميييدٌر إليييى المحاسيييب إليييى محصيييل المبٌعيييات" ،12كميييا كيييان فيييً تنقالتيييه بيييٌن
الميييدن ،مييين أجيييل مصيييالح الجرٌيييدةٌ ،ميييزج األمييير بمهيييام حزبٌييية فٌجيييري اتصييياالت ميييع المناضيييلٌن
وٌتعييييرف علييييى قضيييياٌا الحييييزب وٌبليييين مييييا حمييييل ميييين تعلٌمييييات،

قبييييل أن ٌقفييييل راجعييييا إلييييى

مقرالجرٌييدة .13وقييد شيييهد عبييد الهيييادي بوطالييب عليييى جييزء ممييا ذكيييره زمٌلييه بيييالقول ،إن "أحمييد بييين
سيييودة كيييان ٌعميييل خيييارج الربييياط بمفيييرده كجهييياز كاميييل لتيييأمٌن ميييال الجرٌيييدة وتركٌيييز بٌعهيييا ورفيييع
حجم اشتراكاتها عبر المغرب".14
وٌظهيييير أن تمييييرس أحمييييد بيييين سييييودة باإلشييييراف علييييى الجرٌييييدة أكسييييبه تجربيييية جعلتييييه العييييارف
بأسيييرار ها وبيييأمور سيييٌرها والقيييادر الوحٌيييد عليييى ضيييبط شيييؤونها ،لدرجييية ليييم تسيييتطع معهيييا شيييكوك
حييييول ذمتييييه المالٌيييية أن تقصييييٌه عيييين المسييييؤولٌة .فييييرغم إبعيييياده بسييييبب تلييييك الشييييكوك وتعٌييييٌن عبييييد
الهييييادي الشييييراٌبً مسييييؤوال إدارٌييييا ومالٌييييا  ،فإنييييه سييييرعان مافرضييييت عودتييييه نفسييييها لمييييا عجييييز
المسيييؤول الجدٌيييد عييين االسيييتمرار فيييً مهمتيييه فتخليييى بيييداعً صيييعوبة االتصيييال بيييالموزعٌن ،مقيييرا
بيييأن "أحميييد بييين سيييودة هيييو الميييدٌر والمحصيييل الميييالً والمحاسيييب ،وهيييو اليييذي ٌعيييرف كٌيييف ٌسيييتوفً
حقوق الجرٌدة من المسؤولٌن عن بٌعها".15
ولييم تكيين الصييعوبات المالٌيية أقييل تييأثٌرا علييى الجرٌييدة ميين المشيياكل اللوجسييتٌكٌة ،فقييد عييانى حييزب
الشييييورى واالسييييتقالل متاعييييب مالٌيييية بخصييييوص جرٌدتييييه لييييم ٌتغلييييب علٌهييييا إال بفضييييل األنصييييار
والمتطيييييوعٌن ،إذ كانيييييت أهيييييم الميييييداخٌل هيييييً اشيييييتراكات المشيييييتركٌن ،فعلٌهيييييا اعتميييييد استرسيييييال

 .11أُٖله ٗلَٝ ،ٚاُٖلؾخ ٗلَٜب.
َ٣ .12زٔو ثٖ ٍٞكح ،كٓ ٢نًوار ،ٚكّ ٢وػ أُٜبّ اُزً ٢بٕ ٣و ّٞثٜب ثقٖ ٓٞاُغو٣لح ثو" :ُٚٞكلّٜ ًَ ٢و ً٘ذ أه ّٞثغُٞخ ك ٢أُلٕ ُالرٖبٍ
ثبَُٔئ ٖ٤ُٝػٖ رٞى٣غ اُغو٣لح ٝث٤ؼٜبٝ ،أؿِجً ْٜبٗٞا َٓئ ٖ٤ُٝؽيث ُْ ،ٖ٤٤رٌٖ ػ٘ل٤ٍ ١بهح فبٕخ ...كٌبٗذ ِ٤ٍٝخ اُ٘وَ ّوًخ اُؾبكالد
"اَُز٤بّ"ٝ ،ػ٘لٓب إَٔ آُ ٠ل٘٣خ ٓب ،كب ٕ اُل٘لم اُن ١أه ْ٤ك ٞٛ ٚ٤ث٤ذ أَُئ ٍٝػٖ رٞى٣غ اُغو٣لحًٝ ،بٕ ػِ ٚ٤اما أهاك إٔ أً٤ٙ ٕٞلب فل٤لب
ٝظو٣لب ،إٔ َ٣وع ثَلاك ٓب ثنٓزٓ ٖٓ ٚؾٖ ... ٍٞكؤٍِٕٔٝ ٚال ٣ضجذ ٍالٓخ مٓزٝ ،ٚأعٔغ اإل٣واك ٓؼلا ٓٝورجب أٝهاهب ٝهطؼب ٗول٣خ كٓ ٢ؾلظخ ًبٗذ
ثٌ٘ب ٝفياٗخ ٛؼبّ ُٝجبً ،كٗ ٢لٌ اُٞهذ" .اٗظو أؽٔل ثٖ ٍٞكحٕ" ،لؾبد ٖٓ ربه٣ـ أُـوة ،رؤٓالد ،فٞاٛو ٝمًو٣بد" ،اُؾِوخ اُضبٗ٤خ ،عو٣لح
اُؾ٤بح  ،ػلك  ،12943اُضالصبء  11ؿْذ .1998
 .13أؽٔل ثٖ ٍٞكح ٕ" .،لؾبد ٖٓ ربه٣ـ أُـوة ،رؤٓالد ،فٞاٛو ٝمًو٣بد" ،اُؾِوخ اُضبٗ٤خ.ً ّ ،
 .14ثٛٞبُت  ،مًو٣بد ، ...ط.258 .ٓ ،ً ّ ،2 .
 .15أؽٔل ثٖ ٍٞكحٕ ،لؾبد ٖٓ ربه٣ـ أُـوة ، ...اُؾِوخ اُضبٗ٤خ .ً ّ ،

الصييييدور .16وبحكييييم أن المطبعيييية كانييييت تفييييرض أداء ثميييين العييييدد قبييييل تسييييلمه ،تزاٌييييدت متاعييييب
المسيييؤولٌن ،حٌيييث كيييان احميييد بييين سيييودة مضيييطرا ،بيييٌن الفٌنييية واألخيييرى ،إليييى أن "ٌطيييوف بنيييواحً
المغييييرب بحثييييا عيييين المييييال الييييالزم لتييييأمٌن طبييييع العييييدد الالحييييق" .17وميييين الوسييييائل التييييً مارسييييها
الحييييزب لتوسييييٌع مييييداخٌل الجرٌييييدة ،اللجييييوء إلييييى أسييييلوب "البٌييييع النضييييالً" ،إذ بيييياقتراح ميييين عبييييد

القييادر بيين جلييون ،نائييب األمييٌن العييام ،حمييل أعضيياء المكتييب السٌاسييً أعييداد جرٌييدة الييرأي العييام
مييين المطبعييية وتفرقيييوا بهيييا فيييً شيييوارع اليييدار البٌضييياء لبٌعهيييا .ورغيييم أن المبيييادرة ليييم تكييين ابتكيييارا
فإنهيييا سييياهمت فيييً الدعاٌييية للحيييزب وللجرٌيييدة رأى فٌهيييا اليييبعض عميييال جرٌئيييا ومثٌيييرا "كيييان حيييدٌث
الساعة وحدٌث الناس".18
وٌظهييير أن مراقبييية اليييوزانً للجرٌيييدة ،شيييكال ومضيييمونا ،كيييان ليييه اليييدور الواضيييح فيييً أن تتبيييوأ
مكانتهييييا .فقييييد كييييان ٌتتبعهييييا بحييييزم وال "ٌسييييكت حتييييى عيييين الكلميييية أو الحييييرف أن ٌكونييييا فييييً غٌيييير
موضيييييعهما" ،19كميييييا كيييييان ٌبعيييييث لهٌئييييية التحرٌييييير ،كلميييييا صيييييدر العيييييدد" ،بسيييييٌل مخطيييييوط مييييين
المالحظييييات ،فييييً سييييعً منييييه إلييييى اإلتقييييان وحرصييييا علييييى أن تكييييون الجرٌييييدة ،حسييييب تعبٌييييره،
مشييرفة" .20ولعييل تدخالتييه تلييك سيياهمت فييً أن تكييون جرٌيييدة

الييرأي العييام فييً مسييتوى مثٌالتهيييا،

بل "كانت تعتبر من أرقى جرائد ذلك العهد".21
فقييد عمييل محمييد بيين الحسيين الييوزانً علييى أن ٌجعييل ميين جرٌييدة الييرأي العييام النييواة الصييلبة لفكييره
ولحزبيييييه ،ليييييذلك سيييييهر عليييييى أن تكيييييون نقطييييية تجميييييع ونشييييير األفكيييييار ونقطييييية التقييييياء األنصيييييار
والمتعييياطفٌن وأداة الدعاٌييية وتوسيييٌع مجيييال اإلٌدٌولوجٌييية اللٌبرالٌييية ،إضيييافة إليييى نشييير اإلٌدٌولوجٌييية
الوطنٌييية بهيييدف التصيييدي لنظيييام الحماٌييية والكفييياح مييين أجيييل اسيييتقالل اليييبالد .ولعيييل اسيييم الجرٌيييدة
22

وشعاراتها ومضامٌن مقاالتها تبٌن هذه األهداف بشكل جلً .

 .16عبء ك ٢أؽل اإلػالٗبد اُزٝ ٢ىػٜب اُوبئٔ ٕٞػِ ٠اُغو٣لح ثزبه٣ـ  15ألثو ٢ٛٝ" 1952: َ٣كً ٢لبؽٜب اُْبم ال رؼزٔل اال ػِ ٠أُٞاٖ٤٘ٛ
أُقُِٖ ،ٖ٤نُي ك ٢ٜروع ٌْ٘ٓ ٞإٔ رؼغِٞا ثزَل٣ل اّ زواًبرٌْ ػٖ اَُ٘خ اَُبكٍخ ،ؽز٣ ٠زَُٜ٘ ٠ب إٔ رزلوؽ ُٔٞإِخ اٌُلبػُ٘ٝ ،ب اُضوخ اٌُج٤وح ك٢
٤٘ٛٝخ اُْؼت أُـوث ."٢اِٛؼ٘ب ػَِٗ ٠قخ ٖٓ ٛنا اإلػالٕ ثؤهّ٤ق ٓئٍَخ ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ.٢
 .17ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط.257 .ٓ ،ً ّ ،2 .
 .18أُٖله ٗلَ.281 .ٓ ،ٚ
رؼوف أُـبهثخ اُن ٖ٣كهٍٞا ثلوَٗب ،ػِٛ ٠و٣وخ "اُج٤غ اُ٘ٚبُُِٖ ،"٢ؾبكخ ٖٓ فالٍ رغوثخ اُؾية اُْٞ٤ػ ٢اُلوَٗٝ ،٢هل ٓبهً ثؼْٜٚ
اُؼِٔ٤خ ثلوَٗبٝ ،ثبع اُغوائل ك ٢اُْٞاهع ،فبٕخ عو٣لح ُٓٞبٗ٤ز.٢
 .19ػجل اُؾ ٢ؽَٖ اُؼٔواٗ ،٢أثطبٍ اُ٤٘ٛٞخ ،اٌُزبة اُضبٗ ،٢أؽٔل ثٖ ٍٞكح.79 .ٓ ،ً ّ ،
 .20ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط.237 .ٓ ،ً ّ ،2 .
 .21أُٖله ٗلَٝ ،ٚاُٖلؾخ ٗلَٜب.
 .22ك  .رٞكٝهف  ،ربه٣ـ اُٖؾبكخ اُؼبُٔ٤خ.48 .ٓ ،ً ّ ،

فمفهيييوم "اليييرأي العيييام" ٌحٌيييل عليييى مرحلييية فيييً تيييارٌخ التحيييرر البشيييري وتيييارٌخ إقيييرار مبيييدأ سيييٌادة
الشيييعب ،حٌيييث ارتيييبط ظهيييوره بكتابيييات مفكيييري القيييرن الثيييامن عشييير مييين أنصيييار التوجيييه الللٌبراليييً
اليييدٌموقراطً المبنيييً عليييى الحقيييوق والحرٌيييات وعليييى أفكيييار الثيييورة األمرٌكٌييية والثيييورة الفرنسيييٌة
التيييً كيييان اليييوزانً أحيييد المتيييأثرٌن بهيييا ،كميييا ٌحٌيييل تطيييوره عليييى ظهيييور الصيييحافة اللٌبرالٌييية وعليييى
اكتسييياب الجرائيييد ،ميييع الثيييورة األمرٌكٌييية ،مكانييية المعبييير الوحٌيييد عييين اليييرأي العيييام وٌحٌيييل عليييى
تعمٌيييق هيييذا اليييدور ميييع الثيييورة الفرنسيييٌة التيييً ٌيييؤرن بهيييا وبظهيييور مفهيييوم "اليييرأي العيييام" لميييٌالد
الصييييحافة الدورٌيييية الفرنسييييٌة ومييييٌالد الجرٌييييدة الفرنسييييٌة ،23وعلييييى التطييييور الييييذي عرفتييييه وسييييائل
االتصييييال واإلعييييالم فييييً القييييرن التاسييييع عشيييير ودورهييييا فييييً المطالبيييية "للييييرأي العييييام" بييييأن ٌصييييبح
صييياحب السيييطوة والسيييلطان الحقٌقيييً فيييً الدولييية ،مثلميييا ٌحٌيييل عليييى ترسيييٌخ هيييذا التطيييور فيييً القيييرن
العشييرٌن وميييا عبييير عنيييه مييين آميييال فيييً تحقٌييق مطليييب إشيييراف الشيييعب عليييى حكيييم اليييدول .وال نشيييك
فيييً أن تكيييون مراميييً اليييربط بيييٌن "الصيييحافة" وبيييٌن "اليييرأي العيييام" ،حاضيييرة فيييً ذهييين اليييوزانً
لحظة اختٌاره إسم جرٌدة حزبه.
وفيييً بييياب المفهيييومٌ ،فيييرق اليييوزانً بيييٌن اليييرأي الخييياص أو الفيييردي ورأي ذوي المصيييالح الخاصييية،
وبييييٌن "الييييرأي العييييام" ،فٌعييييرف الثييييانً بأنييييه رأي "الجمهييييور والسييييواد األعظييييم ميييين األميييية وبأنييييه
مجميييوع اإلرادات الفردٌييية التيييً تتكيييون مييين جمٌعهيييا اإلرادة المشيييتركة أو إرادة الجماعييية [ ...التيييً]
تيييدل علييييى قييييوة شخصييييٌة األميييية وشييييعورها بكٌانهييييا وإٌمانهييييا بحقهييييا فييييً الوجييييود" .24وميييين إٌمانييييه
بيييالتطورٌ ،يييرى أن اليييرأي العيييام ال ٌتبليييور جماعييية وال دفعييية واحيييدة ،وإنميييا ٌبيييدأ ظهيييوره فيييً شيييكل
بسييٌط عبييارة عيين سييانحة و خيياطرة وفكييرة سييرٌعة قييد ٌملٌهييا مجييرد الشييعور والهييوى ،وهييً الحاليية
التيييً ٌكيييون فٌهيييا هيييذا اليييرأي مؤقتيييا وغٌييير ثابييييت ،عليييى أنيييه بعيييدما ٌفعيييل العقيييل والروٌييية والنقييييد
والتمحيييٌص فعليييه فيييً هيييذا اليييرأي فإنيييه ٌتحيييول إليييى رأي صيييحٌح ،فٌصيييبح معتقيييدا وإرادة ،25أي رأٌيييا
عاميييا .وفٌميييا ٌخيييص المغيييرب ٌحيييدد اليييوزانً ،اليييرأي العيييام ،بأنيييه "مجميييوع العناصييير المغربٌييية التيييً
لهييا رأي أو تسييتطٌع أن تكييون رأٌييا فييً جمٌييع قضيياٌا الييبالد" ،26كمييا ٌحييدد أن أهييم العناصيير ،التييً
ٌقصيييد ،وأنشيييطها ٌوجيييد داخيييل األحيييزاب المغربٌييية ،كميييا ٌوجيييد بعضيييها خيييارج األحيييزاب .27ومييين
خييالل هييذه التعييارٌف نسييتنتج أنييه كييان مييع تعييدد الييرأي العييام ولييٌس مييع واحدٌتييه ،فهييو ال ٌقصييد بييه
 .23أُوعغ ٗلَ.40 .ٓ ،ٚ
ٓ .24ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ" .ً ّ ،
 .25أُٖله ٗلَ.ٚ
 ٖٓ .26اُ٘لٝح اُٖؾل٤خ اُز ٢ػولٛب اُٞىاٗ ٢ثبُلاه اُجٚ٤بء ثزبه٣ـ  10كجوا٣و .ً ّ ،1951
 .27أُٖله ٗلَ.ٚ

جمٌيييع األفيييراد وإنميييا مجموعييية مييين اآلراء التيييً تيييؤمن بهيييا جماعييية مييين النييياس إزاء األميييور التيييً
تييؤثر فييً مصييالحها العاميية والخاصيية ،إلييى جانييب رد فعييل هييذه الجماعيية حييول أميير ميين األمييور فييً
وقييت ميين األوقييات .وميين هنييا ٌصييبح "الييرأي العييام" هييو اتفيياق جماعيية ميين النيياس حييول موقييف ميين
حييدث معيييٌن أو فكيييرة أو نظرٌييية معٌنيية أو قضيييٌة معٌنييية ،فٌكيييون بيييذلك "الييرأي العيييام" فيييً البليييد رأٌيييا
متعيييددا وليييٌس محتكيييرا مييين طيييرف فئييية أو جماعييية بعٌنهيييا .وٌتبيييٌن هيييذا الموقيييف بوضيييوح فيييً أحيييد
تصيييرٌحاته الصيييحفٌة بيييالقول" :ونحييين بصيييفتنا حزبيييا دٌموقراطٌيييا ،كنيييا وال نيييزال نقييياوم كيييل احتكيييار
للييرأي فييً الييبالد ونعتبيير أن لكييل مغربييً كامييل الحييق فييً إبييداء رأٌييه فييً القضيياٌا المغربٌيية العاميية
بالوسييائل المشييروعة ،ألن هييذه القضيياٌا تهييم أميية بأسييرها ولٌسييت ميين اختصيياص طائفيية ميين الشييعب
دون أخيييرى" .28ولعليييه فيييً مثيييل هيييذه التصيييرٌحات ،كيييان ٌرغيييب فيييً توضيييٌح العالقييية الجدلٌييية بيييٌن
"الييييرأي العييييام" و "األحييييزاب الوطنٌيييية السٌاسييييٌة" ،وكٌييييف أن الحييييزب السٌاسييييً هييييو نتٌجيييية لبنٌيييية
الييرأي العييام فييً البلييد ،كمييا أن بنٌيية الييرأي العييام هييً نتٌجيية ألفكييار األحييزاب ونظامهييا .ومهمييا كييان
األمييير ،فقيييد كيييان ٌيييربط –مييين جهييية أخيييرى – بيييٌن حرٌييية الفكييير وحرٌييية الجهييير بيييه بجمٌيييع الوسيييائل
وبييييٌن ظهييييور الييييرأي العييييام ،وٌييييرى فييييً هييييذا البيييياب أن الييييرأي العييييام ٌشييييكل "فييييً عصيييير الحرٌيييية
والدٌمقراطٌييية سيييلطة معنوٌييية رهٌبيييةٌ ،خشييياها النييياس وتحسيييب لهيييا الحكوميييات أليييف حسييياب" ،29كميييا
كييان ٌييربط بييٌن تطييور الييرأي العييام وبييٌن درجيية الرقييً بييالعلم والتربٌيية والنظييام فييً األميية ،وكييذلك
بيييٌن عظمييية شيييأن اليييرأي العيييام ووجيييود الشخصيييٌات القوٌييية الحيييرة المسيييتقلة فيييً المجتميييع ،إذ كيييان
ٌييرى أن مثييل هييذه الشخصييٌات هييً القييادرة علييى تقوٌيية رأي الجماعيية .30وميين كييل هييذا كييان ٌييربط
بييٌن الييرأي العييام وبييٌن الثوابييت الفكرٌيية واإلٌدٌولوجٌيية التييً سييطرها لحزبييه كاإلٌمييان بييدور التربٌيية
والتعلٌم فً ترقٌة المجتمع واإلٌمان بالحرٌة وبدور النخبة فً المجتمع.
ومثلميييا كيييان اختٌيييار اسيييم "اليييرأي العيييام" لسيييان حيييال الحيييزب ذو مغيييزى صيييحفً لٌبراليييً واضيييح،
كييييان كييييذلك ذو مغييييزى لييييه عالقيييية بإٌدٌولوجٌيييية وبرنييييامج حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل .فكييييان ميييين
مقاصييد اإلسييم ،تمٌٌييز الجرٌييدة وفكيير صيياحبها عيين الغٌيير .وفييً هييذا البيياب ،دفعييت رغبيية المسيياهمة
فييً خلييق رأي عييام لييه سييلطة المراقبيية علييى الحكييم والطمييوح إلييى خلييق جرٌييدة تعبيير عيين آالم وآمييال
الشييعب ،إلييى التييزام نييوع ميين التعبئيية للنضييال ميين أجييل االسييتقالل والدٌمقراطٌيية ،بمييا ٌعنٌييه ذلييك ميين
إٌميييان بيييأن االسيييتقالل آت ومييين إٌميييان بضيييرورة أن ال ٌكيييون ذليييك االسيييتقالل غنٌمييية تسيييتفٌد منهيييا

ٗ .28لَ.ٚ
ٓ .29ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ".ً ّ ،
 .30أُٖله ٗلَ.ٚ

أقلٌيية قٌادٌيية أو فئوٌييية علييى حسيياب الشيييعب بأجمعييه .31وإلييى جانيييب هييذا تضييمن اسيييم الجرٌييدة نوعيييا
مييين النزعييية الدسيييتورٌة البرلمانٌييية ،حٌيييث ٌجٌيييب مفهيييوم "اليييرأي العيييام" بوجيييه مييين الوجيييوه عليييى
سيييؤال مييين مييين حقيييه صيييٌاغة أو وضيييع دسيييتور للمغيييرب ٌعكيييس بحيييق عميييق تطلعيييات المغاربييية.32
ولعييييل الشييييكل الييييذي كانييييت تصييييدر بييييه الصييييفحة األولييييى ميييين الجرٌييييدة ٌختصيييير الكثٌيييير ميييين هييييذه
التصييييورات واألهييييداف .فقييييد كتييييب اسييييم الجرٌييييدة بخييييط عييييرٌض بييييارز تتوسييييطه النجميييية الخماسييييٌة
شييييعار المغييييرب داخييييل صييييورة مجلييييس نييييواب بمقاعييييد مملييييوءة بممثلييييً الشييييعب ،صييييحبة شييييعارٌن
أحيييدهما آٌييية قرآنٌييية تؤكيييد عليييى ضيييرورة الحيييوار والتشييياور وتلغيييً أي احتكيييار أو اسيييتبداد بيييالرأي
هييييً " :وأمييييرهم شييييورى بٌيييينهم" وقوليييية مييييأثورة عيييين الخلٌفيييية الثييييانً فييييً سلسييييلة خلفيييياء الرسييييول
الراشيييدٌن ،عمييير بييين الخطييياب ،تعتيييرف لبنيييً اإلنسيييان بالحرٌييية وتلغيييً اسيييتعباد اليييبعض ل خييير هيييً:
"متييى اسييتعبدتم النييياس وقييد وليييدتهم أمهيياتهم أحيييرارا" ،وتحييت صيييورة قاعيية البرلميييان كتييب التعرٌيييف
بيييأن الجرٌيييدة هيييً لسيييان حيييال حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل ،والتيييً حيييذفتها الرقابييية فيييً كيييل األعيييداد،
ولم تبق سوى كلمة "لسان" ،وأمامها بٌن مزدوجتٌن "حذفته الرقابة".
وبارتبيياط مييع كييل هييذه المعطٌيياتٌ ،ظهيير أن اسييم "الييرأي العييام" كييان كييذلك ميين ضييمن مختصييرات
برنيييامج حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل ،كميييا وضيييعه اليييوزانً ،وتمٌٌيييزا ليييه ،عييين غٌيييره مييين األحيييزاب
الوطنٌيية وخاصيية حييزب االسييتقالل ،فباختٌييار هييذا األخٌيير لجرٌدتييه الناطقيية باسييمه ،اسييم العلييم ،التييً
تحٌيييل عليييى الراٌييية واسيييترجاع السيييٌادة ،كيييان ٌختصييير برنامجيييه فيييً االهتميييام باالسيييتقالل وتحرٌييير
السيييٌادة ،بٌنميييا كيييان اسيييم

اليييرأي العيييام" ،لسيييان حيييزب الشيييورى واالسيييتقاللٌ ،رميييز إليييى تحرٌييير

سيييٌادة الشيييعب عييين طرٌيييق تعزٌيييز سيييلطة اليييرأي العيييام ،33بميييا ٌعنٌيييه ذليييك مييين ميييزج بيييٌن االسيييتقالل
والدٌمقراطٌييية .وعليييى العميييوم ،فمييين ٌتصيييفح جرٌييييدة

اليييرأي العيييام فيييً السييينوات األوليييى ميييين

صييدورهاٌ ،الحييظ كٌييف أن مفهييوم "الييرأي لعييام" علييى صييفحاتها كييان ٌوظييف فييً إطييار أوسييع ميين
مفهوم الشعب فً معناه االنتخابً.34
وقييد اعتبيير الييوزانً صييدور جرٌييدة الييرأي العييام سيينة  1947فتحييا جدٌييدا ،لييٌس فييً عييالم الصييحافة
المغربٌييية فحسيييب ،بيييل فيييً تيييارٌخ النهضييية القومٌييية المغربٌييية ،كميييا اعتبييير تليييك الجرٌيييدة رتبييية فيييً

 .31اٗظو ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط.255 .ٓ ،ً ّ ، 2 .
 .32أُٖله ٗلَٝ ٚاُٖلؾخ ٗلَٜب.
ٗ .33لَٝ ٚاُٖلؾخ ٗلَٜب.
 .34اٗظو رؤً٤ل األٓو ُل ٟػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٗ ،لَ.255-254 .ٓ ،ٚ

صيييحافة المعارضييية الوطنٌييية السٌاسيييٌة التيييً فيييرض علٌهيييا الغٌييياب منيييذ حيييوادث سييينة  .351937أميييا
إسم الجرٌدة ،فاعتبره فاصحا عن حقٌقة أمرها وداال على خطتها ومنهجها.
وإذا كيييان اليييوزانً ٌؤكيييد عليييى وجيييود "رأي عيييام مغربيييً" ،فأنيييه كيييان ٌيييرى بأنيييه "ميييا زال ليييم ٌبلييين
شييأن الييرأي العييام فييً كييل أميية حييرة مسييتقلة" ،36كمييا كييان ٌحمييل مسييؤولٌة ذلييك اليينقص إلييى مجمييل
الوضيييع تحيييت سيييٌطرة نظيييام الحماٌييية ،والمتمٌيييز بميييا سيييماه "القٌيييود العسيييفٌة والشيييروط اإلرهابٌييية".
فه يً فييً –رأٌييه -التييً تضييٌق الخنيياق علييى الييرأي العييام المغربييً وهييً التييً تعرقييل سييٌره وتكبييث
صيييوته وتهيييٌض جناحيييه .37وتجعيييل بالتيييالً أن ال إمكانٌييية فيييً أفيييق اسيييتكمال النميييو اليييذاتً والظفييير
بيييالحق تاميييا غٌييير نييياقص وأداء المهمييية فيييً المجتميييع ،سيييوى بتحطيييٌم قٌيييود العسيييف ورفيييع شيييروط
اإلرهاق.38
ومسييياهمة فيييً الرقيييً بيييالرأي العيييام المغربيييً مرحلييية النضيييج ومييين منطليييق إٌميييان اليييوزانً باليييدور

الييذي علييى األحييزاب الوطنٌيية أن تقييوم بييه فييً هييذا الشييأن ،جعييل ميين بييٌن مهييام جرٌييدة الييرأي العييام
إغنييياء وتنمٌييية الفكييير السٌاسيييً اللٌبراليييً وتقوٌتيييه فيييً المجتميييع وخليييق نيييوع مييين الثقييية بيييالنفس فيييً
صيييفوف الميييؤمنٌن بيييه واسيييتقطاب أنصيييار جيييدد إليييى جانبيييه مييين اجيييل تمتٌعيييه بسيييلطان واضيييح فيييً
المجتمييع وصييهره فييً عائليية فكرٌيية ٌعييول علٌهييا .واعتمييادا علييى هييذه الرغبيية التكوٌنٌيية والتوجٌهٌيية،
كانيييت صيييفحات الجرٌيييدة حرٌصييية عليييى إظهيييار أفكيييار الشيييورى والدٌمقراطٌييية والملكٌييية الدسيييتورٌة
والدسيييتور والبرلميييان والحرٌيييات  ...والدعاٌييية لتعيييالٌم اإلسيييالم التيييً تلتقيييً أو ٌمكييين أن تلتقيييً ميييع
الفكييير اللٌبراليييً وكيييذا الدعاٌييية لانظمييية الغربٌييية الدٌمقراطٌييية وإظهيييار عيييدم تعارضيييها ميييع اإلسيييالم
وعقٌدتيييه .وبميييا أن المسييياهمة فيييً رفيييع الميييدارك السٌاسيييٌة لعامييية النييياس وخليييق رأي عيييام مغربيييً
ناضيييج كانيييت أحيييد أهيييداف الجرٌيييدة ،فقيييد كيييان العدٌيييد مييين مقاالتهيييا مهتميييا بمطليييب حرٌييية التعبٌييير
وضيييمانه ،وبتزوٌيييد المغاربييية بكيييل ميييا ٌحتاجونيييه مييين حقيييائق ومعلوميييات حيييول الواقيييع تحيييت شيييعار
"خدميييية الصييييالح العييييام المغربييييً بكييييل نزاهيييية وإخييييالص وشييييجاعة وإقييييدام وثبييييات ووفيييياء" ،39بمييييا
ٌفرضه ذلك من الصدع بالحق والمطالبة به.40

ٓ .35ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ" .ً ّ ،
 .36أُٖله ٗلَ.ٚ
ٗ .37لَ.ٚ
ٗ .38لَ.ٚ
ٗ .39لَ.ٚ
ٗ .40لَ.ٚ

فقيييد كيييان اليييوزانً ضيييد التحيييدث "نصيييف حيييدٌث" وضيييد التعبٌييير عييين "حقٌقييية دون أخيييرى" وكيييان
شيييعاره "الجهييير بيييالحق والتعبٌييير عييين اليييرأي" 41بكيييل صيييراحة ،مؤمنيييا بمبيييدأ "الحيييق فيييوق القيييوة
واألمييية فيييوق الحكومييية" ،محيييددا خصيييوم حزبيييه وجرٌدتيييه فيييً مييين نعيييتهم "خصيييوم الشيييعب وأعيييداء
اإلصييييالح وزعييييانف الرجعٌيييية وسماسييييرة الييييدٌن وأدعٌيييياء الواجييييب" 42وملتزمييييا بأنييييه سييييٌكون لهييييم
بالمرصييياد .وبهيييذا اصيييطف حزبيييه وجرٌدتيييه فيييً المعارضييية التيييً نعتهيييا بأنهيييا "معارضييية سٌاسيييٌة
وطنٌييية" 43ومعارضييية "باسيييم الشيييعب ولصيييالح الشيييعب وحيييده" ،44كميييا جعيييل شيييعارها قولييية لرابيييع
الخلفييياء الراشيييدٌن عليييً ابييين أبيييً طاليييب تقيييول" :ال ٌقيييٌم أمييير

إال مييين ال ٌصيييانع وال ٌضيييارع وال

ٌتبيييع المطيييامع" .45وليييم ٌلتيييزم اليييوزانً – باسيييم الجرٌيييدة – بالصيييدع بيييالحق ،إزاء الحييياكمٌن فقيييط،
بنقيييد سيييوء تصيييرفهم واالحتجييياج عليييى باطيييل سٌاسيييتهم ومطيييالبتهم بميييا فٌيييه مصيييالح الشيييعب ،وإنميييا
التييزم بلعييب نفييس الييدور إزاء األميية ،انطالقييا ميين اإلٌمييان بضييرورة عييدم التكييتم علييى مييا ٌعتقييده أنييه
الحيييق والصيييواب والمصيييلحة وميييا وجيييب المنييياداة بيييه فيييً سيييبٌل الخٌييير العيييام وانطالقيييا مييين ضيييرورة
اإلٌمان باإلصالح ،أو –على األقل– التشنٌع بالفساد فً المجتمع.46
الخلفٌة الصحفٌة للجرٌدة
شيييكل اإلعيييالم الحزبيييً وسيييٌلة رئٌسيييٌة ليييدى اليييوزانً إلبيييال األفكيييار والمواقيييف ألنصييياره وغٌيييرهم.
ولميييا صيييدرت جرٌيييدة اليييرأي العيييام حيييرص عليييى تعزٌزهيييا بمنشيييورات موازٌييية ،كيييان مييين أبرزهيييا
كتٌبيييات حمليييت اسيييم

دفييياتر المغيييرب أو كراسيييات المغيييرب  ،) Les cahiers du Marocالتيييً

كانييت تييوزع داخييل الييبالد وفييً أوربييا وأمرٌكييا والييبالد العربٌيية لكشييف حقييائق الواقييع المغربييً تحييت
الحماٌة الفرنسٌة.
وقييييد ارتبطييييت الخلفٌيييية الصييييحفٌة ،لصييييدور جرٌييييدة الييييرأي العييييام ومسييييارها بشييييخص مؤسسيييييها،
وهوصيييياحب تكييييوٌن صييييحفً إلييييى جانييييب مٌييييول صييييحفٌة منييييذ تفتييييق وعٌييييه السٌاسييييً ،وصيييياحب
تجييارب صييحفٌة سييابقة علييى أعمييدة مجليية األميية العربٌيية التييً كييان ٌصييدرها األمٌيير شييكٌب أرسييالن

ميين جنٌييف ومجليية مغييرب التييً كييان ٌصييدرها روبٌيير جييان لييونكً ميين بييارٌس ،وجرٌييدة الكسييٌون
دو روريييل عميييل الشيييعب) التيييً كيييان ليييه اليييدور األسييياس فيييً صيييدورها وتوجٌههيييا كيييأول لسيييان حيييال
ٓ .41ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢هٍبُخ ٓلزٞؽخ" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ  ،5ػلك  ،233كجوا٣و .1952
ٓ .42ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ".ً ّ ،
ٓ .43ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ٤ٍ" ،٢بٍخ اهٛبة ٓٝزٔ٘٤بد" ،اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك  14 -51أثو.1948 َ٣
ٓ .44ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ".ً ّ ،
 .45أُٖله ٗلَ.ٚ
ٗ .46لَ.ٚ

للحركييية الوطنٌييية مييين داخيييل المغيييرب ،ثيييم جرٌيييدة اليييدفاع لسيييان حيييال الحركييية القومٌييية ،إضيييافة إليييى
المقييياالت التيييً كيييان ٌسيييرب مييين منفييياه إليييى بعيييض المجيييالت الثقافٌييية العربٌييية .وهيييً تجيييارب أكسيييبته
مراسيييا قوٌيييا كيييان وراء شيييبه إجمييياع مييين قبيييل اليييوطنٌٌن حيييول مكانتيييه الصيييحفٌة ،47ووراء تردٌيييد
أنصييياره بيييأن مقاالتيييه كانوووت تمشوووً بهوووا الركبوووان .وٌظهييير أن اهتماميييه الكبٌييير بالصيييحف وبالمقالييية
الصيييحفٌة ،كيييان أحيييد األسيييباب التيييً جعليييت إنتاجيييه الفكيييري متيييداخال ميييع إنتاجيييه الصيييحفً ،اللهيييم إذا
استثنٌنا بعض ما ألفه أو ترجمه من كتب أٌام المنفى .
لقيييد كيييان اليييوزانً ٌيييرى شيييأن الصيييحافة فيييً األمييية أنيييه شيييأن « عظيييٌم » ،وٌرجيييع ذليييك لمهامهيييا
الكبٌيييرة فيييً المجتميييع ورسيييالتها الفرٌيييدة فيييً الشيييعب ،وكيييذلك لمسيييئولٌتها "أميييام نفسيييها وأميييام القيييانون
والييرأي العييام" .48إذ مثلمييا كيييان ٌييدافع عيين حقيييوق الصييحافة كييان ٌؤكييد عليييى واجباتهييا ،وٌمٌييز فيييً
هييذا اإلطييار بييٌن الصييحف الجٌييدة التييً شييبهها بييـاألشووجار الباسووقة المثموورة ،وبييٌن التييً كييان ٌشييبهها
بييـالنباتووات الطفٌلٌووة .فقييد كانييت العدٌييد ميين الصييحف ـ ي فييً رأٌييه ـ ي التمييت إلييى الصييحافة بييأي صييلة،
وإن حسيييبت نفسيييها مييين أسيييرتها .ومٌيييز هيييذا النيييوع مييين الصيييحافة بعيييدد مييين الصيييفات ،منهيييا أنهيييا "ال
تقييييوم بمهماتهييييا خٌيييير قٌييييام وال تييييؤدي رسييييالتها أحسيييين أداء وال تقييييدر مسييييؤولٌتها حييييق قييييدرها وال
تحتييرم نفسييها وال غٌرهييا" ،وأنهييا تبنييً مواقفهييا علييى أغييراض خاصيية فردٌيية أو طائفٌيية إمييا مباشييرة
أو بطرٌقييية ملتبسييية "ترتيييدي لبييياس الفضيييل والتقيييوى والنصيييٌحة والصيييالح" ،49وميييا شيييابه ذليييك مييين
صييفات تجعييل هييذه الجرائييد ـ حسييب رأٌييه ـ مسييٌئة لسييمعة الصييحافة ومشييوهة لحقٌقتهييا .50وفييً هييذا
العٌنيييية ميييين الصييييحف ذكيييير جرٌييييدة

البطيييياي ،التييييً وصييييفها بأنهييييا "اشييييتهرت بسييييفهها وخسييييتها

وإسيييفافها" 51والجرٌيييدة الرسيييمٌة التيييً رأى فيييً حقهيييا أنهيييا "تصيييدر فيييً المغيييرب ناقصييية ،هزٌلييية،
مسييييٌخة" .52وٌأخييييذ الييييوزانً علييييى هييييذه الصييييحافة ،الطرٌقيييية التييييً تتنيييياول بهييييا القضييييٌة المغربٌيييية،
والتييً وصييفها بغٌيياب النزاهيية ونزعيية االسييتغالل واالسييتعمار .فقييد تبييٌن لييه كٌييف أن تلييك الصييحافة
قلميييا "تبيييرهن عليييى عليييم ودراٌييية وخبيييرة وبصيييٌرة ونزاهييية وإنصييياف" ،مبيييرزا ،كٌيييف أن حيييدٌثها
ٌيييتحكم فٌيييه "الغيييرض والشيييهوة بشيييكل ٌجعيييل مقاالتهيييا تنقييياد فيييً خطتهيييا للعصيييبٌة الجنسيييٌة والنعيييرة
االسيييتعمارٌة والنزعييية اإلبلٌسيييٌة" .53ومنيييه كانيييت أكبييير المنخيييذ التيييً أخيييذها عليييى طرٌقييية معالجييية
٣ .47لٍ ػِ ٠مُي اّبهاد اإلػغبة ثولهاد اُٞىاٗ ٢اُٖؾل٤خ أُز٘ٔٚخ كٓ ٢نًواد اُ ٖ٤٤٘ٛٞثٔقزِق ْٓبهث.ْٜ
ٓ .48ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢ف٘ اُـٔواد ُِؾن ؽ٤ش ًبٕ ،ؽوًز٘ب ث ٖ٤اُونف ٝاُٞػ٤ل" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ األ ،٠ُٝاُؼلك ٓ 7 -4ب.1947 ١
 .49أُٖله ٗلَ.ٚ
ٗ .50لَ.ٚ
ٓ .51ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢كٍ ٢ج َ٤اُلٍزٞه!" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ األ ،٠ُٝاُؼلك  20 -18ؿْذ .1947
ٓ .52ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢كٚبئؼ ٓبُ٤خ ك٤ٓ ٢ياٗ٤خ اُلُٝخ ثلوَٗب ٝأُـوة" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ األ ،٠ُٝاُؼلك ٘٣ 4 -88ب٣و .1949
ٓ .53ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢كٍ ٢ج َ٤اُلٍزٞه!".ً ّ ،

أغلييييب الصييييحف الفرنسييييٌة للقضييييٌة المغربٌيييية هييييً الجهييييل بحٌثٌييييات القضييييٌة وغٌيييياب الموضييييوعٌة.
وهً أحد األسباب التً ضاعفت ـ كما قال ـ من مهمة الصحافة الوطنٌة المغربٌة.
وفيييً إطيييار اليييرد عليييى الصيييحافة االسيييتعمارٌة المتحاملييية ،تحاشيييى اليييوزانً أسيييلوب المزاٌيييدة معتميييدا
بدٌلييه أسييلوب التصييحٌح وبسييط الحقييائق ،بقناعيية تييرى أن "قضييٌة المغييرب قضييٌة شييرعٌة عادليية ،ال
تحتييياج إليييى أن ٌخيييدمها أهلهيييا بغٌييير الصيييدق والحقٌقييية" ،54كميييا تيييرى أن خدمييية الحقٌقييية مييين طيييرف
الصييحافة الوطنٌيية ،ال تنحصيير فييً مهميية اإلخبييار وإنمييا تتجاوزهييا نحييو "الشييرح والتعلٌييق بمييا ٌنفييع
الجمهيييور" 55ونحيييو "مراقبييية الحكومييية ومحاسيييبتها عليييى تصيييرفاتها" .56ذليييك أن الصيييحافة السٌاسيييٌة
الحييرة تقييوم ـ ي فييً رأٌ يه ـ ي فييً أوسيياط األميية التييً "تحييرم ميين حييق الشييورى الشييعبٌة الصييحٌحة" مقييام
المجيييييالس والمؤسسيييييات الدٌمقراطٌييييية وتلعيييييب دور "الترجميييييان الصيييييادق" لليييييرأي العيييييام ،و"أداتيييييه
الوفٌيية" .57وميين هييذا المنظييور ،وميين منطلييق تصيينٌف المجييالس التمثٌلٌيية ،القائميية آنييذاك بييالمغرب،
مجيييالس صيييورٌة ،أكيييد عليييى ضيييرورة أن تعميييل الصيييحافة الوطنٌييية المغربٌييية" كيييل ميييا فيييً وسيييعها
...لتعوض األمة فً خدمة صالحها العام".58
ومثلميييا جعيييل مؤسيييس حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل الصيييحافة قائمييية مقيييام المجيييالس التمثٌلٌييية ،جعلهيييا
أحييد أعمييدة نظييام "الشييورى" ،وأحييد أعمييدة المدنٌيية الحدٌثيية ،إذ تقييوم هييذه المدنٌيية ـ ي فييً رأٌييه ـ ي "علييى
الدٌمقراطٌييية ،والدسيييتور والصيييحافة" .59ومييين هيييذا اليييرأي أوليييى أهمٌييية كبيييرى لحرٌييية التعبٌييير ودور
الحييياكمٌن والمحكيييومٌن فيييً ضيييرورة االهتميييام بهيييا ،فبلييين تقدٌسيييه لليييرأي وحرٌييية التعبٌييير عنيييه بيييالقلم
واللسييان أن اعتبييره هييو مييا ٌمتيياز بييه اإلنسييان عيين الحٌييوان .60وفييً وضييع المغييرب ،عهييد الحماٌيية،
كيييان ٌيييرى أنيييه "ال ٌوجيييد غٌييير الصيييحافة أداة للتعبٌييير عييين ذليييك اليييرأي" ،رغيييم الرقابييية ،61بسيييبب
غٌاب أدوات أخرى غٌرها.

ٓ .54ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢ؽ ٍٞرٖو٣ؼ أَُ ٞ٤كِٞهٓ .١ز ٠رطجن كوَٗب كٍزٞهٛب اُغل٣ل؟" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ األ ،٠ُٝاُؼلك ،1األهثؼبء 16
أثو.1947 َ٣
ٓ .55ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اٗٔب اُؼي ثبُؾو٣خ" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ اُضبُضخ ،اُؼلك ٗٞٗ 23 ،134جو .1949
ٓ .56ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ" ،عو٣لح اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ األ ،٠ُٝاُؼلك  ،1األهثؼبء  16أثو.1947 َ٣
 .57أُٖله ٗلَ.ٚ
ٓ .58ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢كٚبئؼ ٓبُ٤خ ك٤ٓ ٢ياٗ٤خ اُلُٝخ ثلوَٗب ٝأُـوة" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ األ ،٠ُٝاُؼلك ٘٣ 4 -88ب٣و .1949
اُوأ ١اُؼبّ -اَُ٘خ  -3اُؼلك ٓ 6 -97ب1949 ١
ٓ .59ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢كػٞا اُْؼت ٣ؤًِ ٍٞز ،ٚكال ف٤و ك ٚ٤اما ُْ ٣وِٜب ٌُْ ٝال ف٤و ك ٌْ٤اما ُْ رَٔؼٛٞب ٓ٘ ،".ٚاُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ اُضبُضخ،
اُؼلك ٞ٤ُٞ٣ 15 -107ى .1949
ٓ .60ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًٗ ،٢زبة ٓلزٞػ اُ ٠اُغ٘واٍ عٞإ ...
 ٖٓ .61اُ٘لٝح اُٖؾل٤خ اُز ٢ػولٛب اُٞىاٗ ٢ثبُلاه اُجٚ٤بء ثزبه٣ـ  10كجوا٣و  .1951اٗظو ٖٜٗب ثغو٣لح اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك  16 ،186كجوا٣و
.1951

وقيييد كيييان اليييوزانً ٌيييؤمن بضيييرورة خطيييأ كيييل عاميييل أو مسيييؤول فيييً المٌيييدان العيييام أو تقصيييٌره،
فالخطيييأ والتقصيييٌر واقيييع ال ٌرتفيييع ،إال أنيييه كيييان ٌيييؤمن ،مقابيييل ذليييك ،بعيييدم سيييمو أي فيييرد أو حيييزب
عييين التجيييرٌح والتشيييرٌح والنقيييد والحسييياب والنصيييح والتقيييوٌم .وبنييياء عليييى هييياتٌن القنييياعتٌن ،كيييان
ٌيييرى أن مييين واجيييب الصيييحافة أن تكيييون بالمرصييياد لكيييل المسيييؤولٌن ،تنتقيييدهم وتحاسيييبهم فوووً سوووبٌل
الصوووالح العوووام ،وهيييً مهمييية رئٌسيييٌة ـييي فيييً رأٌيييه ـييي إذا تخليييت عنهيييا الصيييحافة" ،تكيييون شيييرٌكة كيييل
عامييل أو مسييؤول فٌمييا ٌأتٌييه ميين فسيياد أو تقصييٌر ،وفٌمييا ٌرتكبييه ميين خطييأ ومسييؤولٌة" ،62كمييا أنهييا
مهميييية منطقٌيييية وعقالنٌيييية ،إذ لييييٌس "ميييين الحكميييية أن تخطيييي السٌاسيييية ،وال تبييييٌح ألحييييد أن ٌنتقييييد
خطأها ،وال تسمح له بأن ٌتقدم لها بالنصح واإلشارة".63
مضامٌن المقاالت
وبميييا أن القضيييٌة المغربٌييية كانيييت فيييً نظيييره قضيييٌة سٌاسيييٌة فيييً العميييق والظييياهر ،فيييإن موضيييوع
السٌاسيية وموضييوع الحماٌيية كانييا مهٌمنييٌن علييى صييفحات جرٌييدة الييرأي العييام ،إذ اهتمييت مقاالتهييا
بفضيييح مختليييف الممارسيييات التعسيييفٌة لنظيييام الحماٌييية ،ودافعيييت عييين حقيييوق المغاربييية .ومثلميييا طالبيييت
تليييك المقييياالت بالحرٌييية واالسيييتقالل واسيييترجاع السيييٌادة الوطنٌييية ،طالبيييت بإقامييية نظيييام سٌاسيييً مبنيييً
عليييى الشيييورى ،معيييزز بدسيييتور ٌييينظم الحٌييياة السٌاسيييٌة .وليييم تكييين الجمييياهٌر المغربٌييية غائبييية عييين
اهتماميييييات الجرٌيييييدة ،إذ كانيييييت هيييييدفا رئٌسيييييٌا فيييييً خطهيييييا ،فاهتميييييت بتوعٌتهيييييا وإقناعهيييييا بمبيييييادع
الدٌموقراطٌيية ،مكرسيية جييزءا ميين جهودهييا ،لتكييوٌن الجمهييور المغربييً تكوٌنييا سٌاسييٌا ،كمييا اهتميييت
بشيييؤون المغاربييية عليييى مختليييف المسيييتوٌات االقتصيييادٌة واالجتماعٌييية ،ملفتييية االنتبييياه إليييى أوضييياع
الفيييالح والعاميييل ،وأوضييياع الميييرأة والشيييباب ،إليييى جانيييب االهتميييام بأوضييياع مختليييف األقيييالٌم ،مييين
خييييالل مراسييييالت المراسييييلٌن بمختلييييف الجهييييات .ولييييربط المغاربيييية بمحييييٌطهم العربييييً واإلسييييالمً،
اهتميييت المقييياالت وقصاصيييات األخبيييار التيييً نشيييرتها بالعيييالم العربيييً واإلسيييالمً ،وشيييكلت القضيييٌة
الفلسيييطٌنٌة أحيييد المحييياور الكبيييرى ،ضيييمن هيييذا االهتميييام ،كميييا تتبعيييت الجرٌيييدة المثٌييير والجدٌيييد مييين
األخبار العالمٌة.
وكييان عييدد الييذٌن كتبييوا مقيياالت العييدد األول ،ميين جرٌييدة الييرأي العييام حييوالً خمسيية كتيياب فقييط،64
إال أن العييييدد سييييرعان مييييا بييييدأ فييييً التزاٌييييد مييييع األٌييييام ومييييع تطييييور الجرٌييييدة ،حٌييييث ارتفييييع عييييدد
ٓ .62ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًِٗٔ" ،٢خ ٕو٣ؾخ ٞٓٝهق ٝاٙؼ" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اُؼلك  ،188اُغٔؼخ ٓ 2بهً .1951
ٓ .63ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًٗ ،٢زبة ٓلزٞػ اُ ٠ع٘واٍ عٞإ .ً ّ ،...
ٛ .64ئالء ًٔب مًو ْٛػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ٓ :ْٛؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٝ ،٢ػجل اُٜبك ١اُْوا٣جٓٝ ،٢ؾٔل ثٖ ػجل هٝ ،اكه ٌ٣اٌُزبٗٝ ،٢ػجل اُٜبك١
ثٛٞبُت.
ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد،...ط.261 .ٓ ،ً ّ، 2 .

المشيييرفٌن عليييى األبيييواب واألركيييان الثابتييية ،كميييا ارتفيييع عيييدد كتييياب المقييياالت السٌاسيييٌة والوطنٌييية
واالجتماعٌييييية .65وكيييييان أغليييييب محيييييرري الميييييواد الصيييييحفٌة متطيييييوعٌن ،ليييييم ٌسيييييعوا مييييين وراء
مسييياهماتهم إليييى تحقٌيييق أي كسيييب ميييادي .66وبيييٌن األبيييواب الثابتييية بالجرٌيييدة ،والتيييً كانيييت متعيييددة
مثيييل ركييين الشيييباب وركييين الميييرأة وركييين العاميييل واليييركن الثقيييافً ،...اشيييتهرت افتتاحٌيييات اليييوزانً،
التيييً كانيييت تنشييير تحيييت اسيييم "الغميييرات" ،والمقيييال اليييذي كيييان ٌنشيييره أحميييد بييين سيييودة ،دون توقٌيييع،
تحييييت اسييييم "حييييدٌث المفتييييً" .وقييييد كتييييب أحمييييد بيييين سييييودة بأسييييلوب مغيييياٌر ،قرٌييييب ميييين أسييييلوب
المقاميييات فيييً األدب العربيييً ،عميييد فٌيييه إليييى التورٌييية وإضيييغام المعيييانً ،واسيييتعان بالسيييجع إلخفييياء
المرامييييً عيييين طرٌييييق الرمييييز قاصييييدا تعمٌيييية الرقٌييييب ،ميييين جهيييية ،وإثييييارة الحييييس التراثييييً اللغييييوي
واألدبييً لييدى أكبيير عييدد ميين القييراء ،ميين جهيية أخييرى ،67فجيياء لييون "الحييدٌث" كارٌكاتورٌييا سيياخرا
مٌيياال إليييى النقييد التهكميييً .68وكانييت المواضيييٌع التييً ٌتناولهيييا أحمييد بييين سييودة فيييً هييذا اليييركن ،هيييً
نفيييس المواضيييٌع التيييً ٌهيييتم بهيييا حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل عامييية ،بيييل إن المطليييع عليييى مضيييامٌن
"حيييدٌث المفتيييً" ،ال بيييد أن ٌالحيييظ بعيييض التطيييابق بيييٌن ميييا كيييان ٌتناوليييه اليييوزانً حيييول الحماٌييية
والدٌموقراطٌييية والدسيييتور ومجليييس شيييورى الحكومييية  ...وغٌرهيييا ،وبيييٌن عيييدة حلقيييات مييين سلسيييلة
ابيين سييودة ،لدرجيية ٌظهيير معهييا وكييأن هييذا األخٌيير وضييع ميين بييٌن مهامييه إبييال نفييس الخطيياب إلييى
نيييوع آخييير مييين الجمهيييور ،أي الجمهيييور المٌيييال إليييى األسيييلوب المبسيييط واألسيييلوب الفكييياهً .69ولعيييل
هييذا األسييلوب ـ ي كمييا ذهييب إلييى ذلييك بعييض الشييورٌٌن ـ ي وفيير لجرٌييدة الييرأي العييام إضييافة ثانٌيية ،إلييى
جانيييب افتتاحٌيييات اليييوزانً ،لعبيييت دورا فيييً الرفيييع مييين مبٌعاتهيييا .70إذ سيييرعان ميييا شيييغف جمهيييور
كبٌيييير بقييييراءة تلييييك األحادٌييييث 71وأصييييبح ألسييييلوبها صييييداه البعٌييييد ،72الييييذي صييييوره ـيييي فٌمييييا بعييييد ـيييي
صيييياحب الييييركن ،بأنييييه

"أثييييار ضييييجة فييييً أوسيييياط المييييواطنٌن ،فارتفعييييت بشييييكل مييييذهل مبٌعييييات

الجرٌييدة" ،كمييا صييور اإلقبييال علييى الجرٌييدة ـ ي بسييبب هييذا الييركن ـ ي بقولييه أنييه كييان "ٌتخاطفهييا النيياس،
وتقييرأ النسييخة الواحييدة منهييا ميينت المييرات ،وٌجتمييع النيياس فييً المقيياهً حييول ميين ٌقييرأ لهييم "حييدٌث
 ٖٓ .65اُن ٖ٣رٌوهد أٍٔبإً ْٛض٤وآ :ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٝ ،٢أؽٔل ثٖ ٍٞكحٝ ،ػجل اُٜبك ١اُْوا٣جٝ ،٢أؽٔل ٓؼ٘ٝ ،ٞ٘٤اكه ٌ٣اٌُزبٗٝ ،٢ػجل اُٜبك١
ثٛٞبُتٓٝ ،ؾٔل اُؼوث ٢اُقطبثٝ ،٢ػجل اُؾ ٢اُؼٔواٗٓٝ ،٢ؾٔل ثٖ اُؾَٖ اٍُٞ٤لٓٝ ،٢ؾٔل اُؼوث ٢اُؼِٔٓٝ ،٢ؾٔل اُؼٔوٖٓٝ ،١ٝطل٠
اُوٖوٓٝ ،١ؾٔل كبَٕ ثٖ أُٞهذٓٝ ،ؾٔل اُٖوِٞٓٝ ،٢ال ١اُط٤ت اُؼِ.١ٞ
 .66ػياُؼوة اُٞىاٗ ،٢ؽلص٘ٝ ٢اُل.53-52 .ٓ ،ً ّ ،١
 .67ؽَٖ أُٖٔٞك ،١أؽٔل ثٖ ٍٞكح ك ٢ؽل٣ش أُلز٤َٓ ٢وح ٗٚبٍ ٝصجبد ،اُطجؼخ اُضبٗ٤خ ،اُلاه اُجٚ٤بءٓ ،طجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح.ٓ ،1987 ،
.28
 ٖٓ .68هأٓ ١ؾٔل اُؼوث ٢اُقطبث ٢ك ٢هًٖ "ؽل٣ش أُلز ،"٢اٗظو أُوعغ ٗلَ.84 .ٓ ،ٚ
٣ .69نٛت ٓؾٔل اُؼوث ٢اُقطبث ٢اُ ٠إٔ رؤٔ أؽٔل ثٖ ٍٞكح ،ك ٢هًٖ "ؽل٣ش أُلزّ ،"٢قٔ أُلز ،٢عبء ٗز٤غخ رؤصو ٙثج٤ئز ٚاالعزٔبػ٤خ اُز٢
ػوكذ اٌُض٤و ٖٓ اُؼِٔبء ٝاُوٚبح ٝأُلزٝ ،ٖ٤رؤصو ٙثضوبكز ٚاأل ٠ُٝاُ٘بثؼخ ٖٓ اُووٓ ٖٓٝ ،ٖ٤٣ٝغزٔغ "كبً" م ١اُِٝ ٕٞاُطبثغ أُٔ٤ي.ٖ٣
 .70اٗظو ٓضال :ػجل اُؾ ٢ؽَٖ اُؼٔواٗ ،٢أثطبٍ اُ٤٘ٛٞخ  ،اٌُزبة اُضبٗ ،٢اؽٔل ثٖ ٍٞكح.8 .ٓ ،ً ّ ،
 ٖٓ .71هأ ١ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ك ٢هًٖ "ؽل٣ش أُلز ،"٢اٗظو أُوعغ ٗلَ.50 .ٓ ،ٚ
 ٖٓ .72هأٓ ١ؾٔل اُؼوث ٢اُقطبث ٢هًٖ "ؽل٣ش أُلز.54 .ٓ ،ٕ ّ ،"٢

المفتييً" ،73بييل إن أحمييد بيين سييودة ،اسييتمر ٌفتخيير بكييون الييوزانً ،كييان ٌقييول لييه ـ ي فييً تلييك المرحليية
ـيي "إنييك حٌنمييا تكسييل أو ٌشييغلك شييًء عيين كتابيية حييدٌث المفتييً فأنييت تعييرض الييرأي العييام وقراءهييا
ألزميييية" .74وكٌفمييييا كييييان األميييير ،فمٌييييل المغاربيييية ،متعلمييييٌن وأنصيييياف متعلمييييٌن ،لهييييذا النييييوع ميييين
األسيييلوب ثابيييت ،75وال شيييك أن ٌكيييون ذليييك قيييد لعيييب دورا فيييً الهالييية التيييً أحاطيييت بيييركن "حيييدٌث
المفتيييً" ،وفيييً جليييب قيييراء جيييدد لجرٌيييدة اليييرأي العيييام ،أو ـييي ربميييا ـييي اسيييتقطاب أنصيييار جيييدد لحيييزب
الشورى واالستقالل.
أميييا افتتاحٌيييات اليييوزانً ،الموسيييومة بيييـ"الغميييرات" ،فتحيييتفظ ذاكيييرة الشيييورٌٌن - ،وغٌيييرهم -إزاءهيييا،
باألوصييياف المثليييى ،فقيييد وصيييفوها أنهيييا كانيييت بالنسيييبة لجرٌيييدة اليييرأي العيييام" ،قوتهيييا المعبيييرة عييين
أفكارهييييا ،وأن الشييييعب المغربييييً كييييان ٌنتظرهييييا  ...بتلهييييف لٌعييييرف الحقييييائق ،ولٌقييييرأ بخشييييوع مييييا
ٌكتيييييب األسيييييتاذ اليييييوزانً بقلميييييه العربيييييً الصيييييمٌم ،وبأفكييييياره المتجيييييددة" ،76كميييييا وصيييييفوها بأنهيييييا
مخمييييرات ،كانييييت "تأخييييذ بألبيييياب المغاربيييية الييييواعٌن ،وتهييييز مشيييياعرهم أجمعييييٌن ،وتطلييييق ألسيييينتهم
الهجيييييٌن" ،77بيييييل إن محميييييد المكيييييً الناصيييييري ،زعيييييٌم حيييييزب الوحيييييدة المغربٌييييية ،ذهيييييب إليييييى أن
"غميييرات" اليييوزانً ،وتحلٌالتيييه ،كانيييت "مدرسييية سٌاسيييٌة متنقلييية ٌتلقيييى دروسيييها كيييل أسيييبوع جمهيييور
كبٌيييير ميييين المييييواطنٌن ،ال فييييرق بييييٌن مرٌدٌييييه ميييين حزبييييه وأتبيييياع أحييييزاب أخييييرى .إذ ال تقييييف دون
انتشار الفكرة حدود وال حواجز".78
وقيييد اقتيييبس اليييوزانً "الغميييرات" عنوانيييا الفتتاحٌاتيييه بجرٌيييدة اليييرأي العيييام ،مييين أحيييد وصييياٌا اإلميييام
عليييً البنيييه الحسييين .فقيييد ذكييير فيييً مذكراتيييه ـييي أنيييه لميييا كيييان بمنفيييى أسيييا ٌقيييرأ وصييياٌا الخلٌفييية الرابيييع
البنيييه فيييً كتييياب نهيييج البالغييية ،لفيييت نظيييره عبيييارة " :وخيييض ٌيييا بنيييً غميييرات الحيييق حٌيييث كيييان"،
فاسيييتقر رأٌيييه عليييى اتخييياذ "الغميييرات" عنوانيييا الفتتاحٌيييات الجرٌيييدة ،التيييً كيييان ٌفكييير فيييً إصيييدارها
بعيييد العيييودة مييين المنفيييى .79وليييم ٌكييين هيييذا االختٌيييار مجانٌيييا ،وال مييين بييياب التيييٌمن فقيييط ،بيييل كيييان ذا
عالقييية بفكييير اليييوزانً واختٌاراتيييه" ،فيييالغمرات" فيييً اللغييية العربٌييية مييين الغميييرة التيييً تعنيييً الشيييدة

ٗ .73لَ.28 .ٓ ،ٚ
ٗ .74لَ.29 .ٓ ،ٚ
 .75أُُٜ َ٤نا األٍِٞة ٓب ىاٍ ٍبه٣ب اُ ٠اًُٝ ،ّٞ٤زبثبد ػجل اُِط٤ق اُغٞاٛو ١ػِٕ ٠لؾبد عو٣لح االرؾبك االّزواً ،٢صْ عو٣لح األؽلاس
أُـوث٤خًٝ ،نا ًزبثبد هّ٤ل ٗ ٢٘٤ػِٕ ٠لؾبد عو٣لح اُٖجبػ ،صْ عو٣لح أَُبءّ ،بٛل  ٌٖٔ٣اصجبد مُي ٖٓ فالُ.ٚ
 .76ػجل اُؾ ٢ؽَٖ اُؼٔواٗ ،٢اُيػ ْ٤اُ ٢٘ٛٞاٌُج٤و.13 .ٓ ،ً ّ ،
 .77ػجل اُوبكه ثْ٘وو" ،ٕٝاُلو٤ل ٓؾٔل  ٖ٣اُؾَٖ اُٞىاٗ ٢ك ًٍِٚٞ ٢اُؾيثٚٗٝ ٢بُ ٚاًُ ٖٔٙ ،"٢٘ٛٞزبة ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ٢اُلاػ٤خ
اُلٔ٣ووا ٢ٛأُغبٛل.94 .ٓ ،ً ّ ،
ٓ .78ؾٔل أٌُ ٢اُ٘بٕوٓ ،١الٓؼ ٖٓ ّقٖ٤خ األؿ ثِؾَٖ كو٤ل اُ٤٘ٛٞخ ٝاُ.70 .ٓ ،ً ّ ،ٖٛٞ
ٓ .79ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٓ ،٢نًواد ،...ط.198-197 .ٓ ،ً ّ ،5 .

والميييزدحم والمكييياره والشيييدائد ،80و"الحيييق" أحيييد الثوابيييت التيييً آمييين بهيييا اليييوزانً لدرجييية التقيييدٌس،
ومن هذا انبثقت ضرورة خوض الغمرات ضد سلطات الحماٌة من أجل حق المغاربة.
وكييييان صيييياحب الغمييييرات ٌعتبيييير كتابيييية افتتاحٌييييات جرٌييييدة حزبييييه "فرٌضيييية ميييين فييييرائض الييييدٌن
والوطنٌيية" ،81لهييذا لييم ٌتخييل عنهييا ولييم ٌتهيياون إزاء الموعييد .وميين ٌتصييفح الييرأي العييام ،بييٌن شييهر
أبرٌيييل  1947وشيييهر ميييارس مييين سييينة ٌ ،1952الحيييظ االسترسيييال فيييً كتابييية "الغميييرات" ،إال فيييً
حييياالت نييياذرة كانيييت بسيييبب الميييرض أو مقيييص الرقٌيييب ،وبسيييبب اإلضيييراب عييين الكتابييية فيييً وقيييت
ميييين األوقييييات ،احتجاجييييا علييييى نظييييام الرقابيييية .ولإلشييييارة فييييإن أول مييييرة غابييييت فٌهييييا "غمييييرات"،
الييييوزانً تزامنييييت مييييع صييييدور العييييدد السييييابع والخمسييييٌن ،بتييييارٌخ  26ميييياي سيييينة  ،1948بسييييبب
وعكييية صيييحٌة وعملٌييية جراحٌييية أجرٌيييت لمؤسيييس حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل ،إال أن المالحيييظ هيييو
أنييه عيياد إلييى كتابيية افتتاحٌاتييه ،بعييد أسييبوعٌن فقييط ،فصييدرت "الغمييرات" فييً العييدد السييتٌن ،بتييارٌخ
ٌ 16ونٌو  ،1948مؤكدة على تشبت صاحبها بدوره.
أميييا المواضيييٌع التيييً تناولتهيييا "الغميييرات" ،فتوزعيييت بيييٌن مالحقييية كبيييار رجيييال الحماٌييية وتحميييٌلهم
مسيييييؤولٌة السٌاسييييية الفرنسيييييٌة ،عييييين طرٌيييييق متابعييييية تصيييييرٌحاتهم وممارسييييياتهم وتسيييييفٌه أفكيييييارهم
ومنظييييورهم للوضييييع االجتميييياعً ولمسييييتقبل المغييييرب ،وعيييين طرٌييييق تعقييييب أسييييلوب نظييييام الحماٌيييية
ومخططاتييييه بالنقييييد والتحلٌييييل والتشييييرٌح ،إلطييييالع المغاربيييية علييييى مييييا ٌحيييياك ضييييدهم .كمييييا اهتمييييت
بضيييرورة تكيييوٌن المغاربييية سٌاسيييٌا ،وبشيييرح أسيييالٌب الحكيييم المعتميييدة عليييى الدٌموقراطٌييية والدسيييتور
والبرلميييان للشيييعب كأصيييلح أسيييلوب لسوسيييه فيييً الحاضييير والمسيييتقبل ،وبإظهيييار سيييلبٌات االسيييتبداد
واالسيييييتعباد واالحتكيييييار ومصيييييادرة الحرٌيييييات ،إضيييييافة إليييييى اقتيييييراح أسيييييالٌب مييييين أجيييييل اسيييييتقالل
المغيييرب ،وإقامييية دولييية ملكٌييية دسيييتورٌة حيييرة .وفيييً كيييل هيييذه المواضيييٌع ،اسيييتعان اليييوزانً بأمثلييية
من التراث ومن التارٌخ ومن تجارب العالم وتجارب البالد العربٌة والبالد المحتلة.
وٌظهيير أن هييذا النييوع ميين االهتمييام نبييع ميين كييون الييوزانً أحيياط الصييحافة ببعييد نضييالً ،ومارسييها
كأمضييييى سييييالح فييييً الكفيييياح الييييوطنً .فقييييد آميييين باالرتبيييياط المتييييٌن بييييٌن العمييييل الصييييحفً والكفيييياح
اليييوطنً واالنتصيييار للفكيييرة الوطنٌييية وبرامجهيييا ،كميييا آمييين بوجيييوب عيييدم االسيييتهانة بقيييوة الكلمييية فيييً
القيييدرة عليييى الوقيييوف فيييً وجيييه االسيييتعمار واالسيييتبداد ،فظيييل ٌكتيييب باسيييتمرار ،82وتناقيييل أنصييياره
 .80اٗظو ٓؾٔل ثٖ أث ٢ثٌو اُوبكه ١اُواىٓ ،١قزبه اُٖؾبػ. 480 .ٓ ،ً ّ ،
ًٝنُي أُ٘غل ك ٢اُِـخ ٝاألػالّ.559 .ٓ ،ً ّ ،
ٓ .81ؾٔل أٌُ ٢اُ٘بٕوٓ ،١الٓؼ ٖٓ ّقٖ٤خ األؿ ثِؾَٖ .ً ّ ،...
 .82ؽ ٍٞاٛزٔبّ اُٞىاٗ ٢ثبُٖؾبكخ ٝأٌُِخ ،اٗظو ّٜبكح ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ك ٢مًو٣بد ، ...ط  ٝ ،238-237 .ٓ ،ً ّ ،1ط -264 .ٓ ،2
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القييول بييأن القلييم ال ٌفارقييه .وكييان فييً كتابتييه الصييحافٌة ٌصييدر عيين شييعور بييأن علٌييه واجييب توضييٌح
خفاٌيييا السٌاسييية لليييرأي العيييام ،وعييين عيييورش بضيييرورة تسيييلٌط األضيييواء عليييى التفاصيييٌل بأسيييلوب
مباشييير .83ولعيييل ذليييك كيييان أحيييد األسيييباب الرئٌسيييٌة وراء الييينفس الطوٌيييل فيييً افتتاحٌاتيييه التيييً كانيييت
تتجيياوز الحٌييز المخصيييص لهييا فيييً الصييفحة األوليييى ،وأحٌانييا ٌييتم إرجييياء تتمتهييا إليييى العييدد الالحيييق.
لقيييد كيييان ٌمٌيييل إليييى أسيييلوب التفصيييٌل ووضيييع الييينقط عليييى الحيييروف وتوضيييٌح الموقيييف ،بطرٌقييية
تتييوخى سييد المنافيييذ أمييام التييأوٌالت المغرضييية .84وفييً كتاباتيييه ،كييان ٌضييبط الفكيييرة وٌخطييط لمقالتيييه
السٌاسييٌة قبييل تحرٌرهييا ،نتٌجيية اقتنيياع بهييذا النييوع ميين الكتابيية البعٌييدة عيين العفوٌيية وعيين التييداعٌات
البسييٌطة ،وكييان ٌعليين ذلييك باسييتمرار ،إذ كتييب فييً إحييدى مقاالتييه قييائال" ،إنييه لييٌس فييً كتييابتً ،مييا
ٌمكييين أن ٌعتبييير فلتييية أو صيييدفة ،بيييل تعيييودت أن ال أكتيييب إال ميييا أقصيييده قصيييدا ،أي أنيييً أكتيييب عييين
اقتنييياع وإٌميييان وأعبييير عييين رأٌيييً بحرٌييية وصيييراحة وأتحيييرى جهيييد اإلمكيييان أن ٌكيييون القيييول مطابقيييا
أتييم المطابقيية للفكييرة التييً أتحييدث عنهييا ،وفييً كييل هييذا ال أتقٌييد بغٌيير الحييق وبييالحق وحييده ،وال أبييالً
إال بمييا فٌييه الصييالح العييام" .85وإلٌفيياء هييذا النييوع ميين الكتابيية حقييه عييرف عن يه حسييه التييوثٌقً ودقتييه
فيييً تحضيييٌر الملفيييات والتيييوفر عليييى الوثيييائق 86الخاصييية بكيييل موضيييوع ،بيييل إن عيييدم التيييوفر عليييى
تلييك الوثييائق كييان ٌجعلييه ٌييؤخر الكتابيية فييً ذلييك الموضييوع ،وٌعتبيير ذلييك التييأخٌر نوعييا ميين "الحكميية
والسٌاسييية والمصيييلحة" .87ومييين األمثلييية التيييً توضيييح هيييذا األمييير ،تيييأخر جرٌيييدة اليييرأي العيييام سييينة
 1950عييين الكتابييية حيييول الرحلييية الملكٌييية لليييدٌار الفرنسيييٌة .فقيييد أرجيييع اليييوزانً أسيييباب ذليييك إليييى
عيييدم تيييوفر الوثيييائق السٌاسيييٌة الرسيييمٌة ،وعيييدم صيييراحة ودقييية البٌانيييات والبالغيييات ،وجعيييل عنيييوان
المقيييال اليييذي تحيييدث فٌيييه عييين الموضيييوع هيييو "فيييً انتظيييار الوثيييائق الرسيييمٌة عييين المحادثيييات الملكٌييية
الفرنسيييٌة ،88"..دون أن ٌيييرى فيييً ذليييك االنتظيييار أي ميييس بمهنييية الصيييحافة .فاالنتظاريييـ بالنسيييبة إلٌيييه
ـ ي أفضييل ميين الخييوض فييً موضييوع ال ٌعييرف حقائقييه ـ ي كمييا قييال ـ ي إال كبييار الرسييمٌٌن ،وزمييرة قلٌليية
من المطلعٌن.

وفٌميييا ٌخيييص لغييية الكتابييية ،كتيييب اليييوزانً مقاالتيييه الصيييحفٌة فيييً الثالثٌنٌيييات مييين القيييرن العشيييرٌن
باللغيييية الفرنسييييٌة التييييً كييييان متمكنييييا منهييييا ،قبييييل أن ٌكتييييب باللغيييية العربٌيييية .وقييييد رأى الييييبعض إزاء

 .83ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت  ،مًو٣بد ، ...ط .375 .ٓ ،ً ّ ،1
 .84ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت  ،مًو٣بد ، ...ط . Xٓ ،ً ّ ،2
ٓ .85ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢أٓؾبًْ أّ ٓغبىه؟" ،اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك ّ 9 ،118ز٘جو .1948
 .86ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط .490 .ٓ ،ً ّ ،1
ٓ .87ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢ك ٢اٗزظبه اُٞصبئن اُؤٍ٤خ ػٖ أُؾبكصبد اُلوَٗ٤خ  ،"...اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك ٗٞٗ 17 ،176جو .1950
 .88أُٖله ٗلَ.ٚ

كتاباتيييه باللغييية العربٌييية ،فيييً تليييك المرحلييية ،أنيييه كيييان "ٌفكييير فرنسيييٌا ،وٌكتيييب عربٌيييا" ،89غٌييير أن
اعتكافيييه فيييً منفييياه عليييى قيييراءة أمهيييات كتيييب الثيييرات العربيييً وكتابيييات أبيييرز المجيييددٌن النهضيييوٌٌن
المشييييارقة ،مكنييييه ميييين ناصييييٌة اللغيييية العربٌيييية ،فجيييياءت كتاباتييييه فييييً "الغمييييرات" ،فييييً األربعٌنٌييييات
وبداٌيييية الخمسييييٌنٌات ،مشييييدودة إلييييى األصييييالة العربٌيييية واالقتبيييياس واالستشييييهاد ميييين أسييييالٌب العييييرب
وحكمهيييم وأمثيييالهم ،حٌيييث دأب عليييى توظٌيييف هيييذه الثقافييية وهيييو ٌجيييادل مسيييؤولً الحماٌييية ومسيييؤولً
الجمهورٌييية الفرنسيييٌة وٌنتقيييدهم ،أو ٌقيييدم أطروحاتيييه السٌاسيييٌة .90وكيييان أسيييلوبه ،مييين حٌيييث البنييياء،
رصيييٌنا وعقالنٌيييا والئكٌيييا عليييى الييينمط األوربيييً المحيييض ،أسيييلوب مبنيييً عليييى التحليييٌالت السٌاسيييٌة
المحضييية .91ومييين حٌيييث الترتٌيييب والتخطيييٌط ،تمٌيييزت مقاالتيييه بوضيييوح الفكيييرة واسيييتعمال الشيييرح
والتفصييٌل ،مييع توظٌييف عييدد ميين الخلفٌييات الضييرورٌة وميين المييادة الثانوٌيية ،التييً كييان ٌييرى أن لهييا
ضيييرورة فيييً توضيييٌح المقصيييود .وفيييً هيييذا اإلطيييار ،اسيييتعمل أسيييلوب السيييرد ،حٌيييث اهيييتم بتحدٌيييد
الزميييان والمكيييان وأوليييى أهمٌييية لتعاقيييب األحيييداث ولالسيييتعانة بالماضيييً القرٌيييب أو البعٌيييد وبتقنٌييية
االسييييترجاع ،كمييييا اسييييتعمل أسييييلوب الوصييييف بمييييا ٌعنٌييييه ميييين إعطيييياء أهمٌيييية للوظٌفيييية اإلخبارٌيييية
التفسيييٌرٌة ومييين أسيييلوب مباشييير ٌتالفيييً التعقٌيييدات اللفظٌييية .وبميييا أنيييه سيييخر نضييياله لمحاربييية الفكييير
والممارسييية االسيييتعمارٌة ولنشييير أفكيييار جدٌيييدة فيييً المجتميييع ،فقيييد وظيييف أسيييلوب الحجييياج ،بيييل إن
هٌمنيييية هييييذا األسييييلوب تكيييياد تظهيييير كتاباتييييه فييييً "الغمييييرات" ،مقيييياالت حجاجٌيييية ،حضييييرت فٌهييييا
المرافعيية والمناقشيية والنقييد ومقارعيية الحجيية بالحجيية ،وهييو أميير اسييتدعته ،ربمييا ،الرغبيية فييً إقنيياع
المخاطييييب ،الييييذي كييييان تييييارة سييييلطات الحماٌيييية أو سييييلطات المخييييزن ،وأحٌانييييا المييييواطن المغربييييً
وأطرافييييا أخييييرى ،كمييييا أنييييه أميييير اسييييتدعى باسييييتمرار تقييييدٌم مختلييييف الحجييييج الواقعٌيييية والمنطقٌيييية
والتارٌخٌييية والتيييذكٌر بييياألقوال والشيييواهد ،التيييً كانيييت فيييً غالبهيييا مييين الميييأثور عييين الفكييير التنيييوٌري
وعيييين الثييييورات التحررٌيييية ،وخاصيييية الثييييورة الفرنسييييٌة ،والمييييأثور عيييين الفكيييير والتجييييارب العربٌيييية
المتنورة .لهذا جاء بناء المقاالت منتقال من األطروحة إلى النقٌض ثم إلى التركٌب.
وكيييان الطيييابع اليييذي أضيييفاه اليييوزانً ،عليييى مضيييمون جرٌيييدة

اليييرأي العيييام ،هيييو طيييابع العناٌييية

بالتحلٌييييل السٌاسييييً والقييييانونً والعناٌيييية بالجييييدل السٌاسييييً والفكييييري .وأهييييم مييييا اعتمييييده فييييً هييييذا
اإلطيييار ،طرٌقييية الحييييوار التيييً تظهييير ثقيييية المحييياور بنفسيييه وبقضييييٌته ،وتظهييير ضيييرورة االحتكييييام
للعقيييل وإليييى قيييٌم اليييوعً المتجيييدد الميييؤمن بضيييرورة انتقيييال اإلنسيييان مييين مسيييتوى الضيييرورة إليييى
 .89ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط .264 .ٓ ،ً ّ ،1
 .90أُٖله ٗلَٝ ٚاُٖلؾخ ٗلَٜب.
 ٖٓ .91ؽٞاه أعور ٚاماػخ اُوثبٓ ٛغ ػجل ه اُؼو ١ٝثزبه٣ـ  1984-4-18أٓلٗب ثَ٘قخ َٓ٘ٓ ٚغِخ ػِ ٠اُْو ٜ٣األٍزبم ٝاُٖل٣ن أُوؽ ّٞؽٔل١
أ.ُٞٗٝ

مسيييتوى الحرٌييية ،والميييؤمن بيييأن الحيييق سيييلٌل القيييانون .وٌبيييٌن األسيييلوب الجيييدلً اليييذي اسيييتعمله شيييدة
اهتمامييييه بييييالفكرة التييييً ٌنيييياقش ولييييٌس بصيييياحبها ،واالبتعيييياد عيييين الجييييدل العقييييٌم وعيييين المنيييياورات
والمهييياترات .وقيييد جعليييه هيييذا النيييوع مييين المعالجييية مٌييياال إليييى الجيييد ونحيييو ميييا كيييان ٌيييراه هيييو القيييول
الفصل ،كما جعله عفٌف اللسان والقلم ،ال ٌستعمل الكلمات النابٌة وال االتهامات الرخٌصة.92
وميييين ٌتصييييفح مقاالتييييه بجرٌييييدة الييييرأي العييييام ،ميييين أواسييييط األربعٌنٌييييات إلييييى بداٌيييية الخمسييييٌنٌات،
ٌالحييظ ،كٌييف حييافظ ـييي كعادتييه ميين قبيييل ـيي علييى اختٌيييار عنيياوٌن مقاالتييه ،اختٌيييارا تظهيير فٌييه أهمٌييية
العنييوان ،بمييا ٌتضييمنه ميين رغبيية فييً اإلحاليية أو رغبيية فييً االسييتمالة أو جييذب القييراء نحييو اإلٌمييان
بما ورد فً المقال.
وكإشييارة أخٌييرة ،ال بييد ميين التأكٌييد ،علييى أن جرٌييدة الييرأي العييام ،عكسييت ـ ي كمييا أراد لهييا صيياحبها
ـيييي العدٌييييد ميييين صييييفات الصييييحافة اللٌبرالٌيييية ،ميييين خييييالل اهتمامهييييا بييييالفكر التنييييوٌري وفكيييير حقييييوق
اإلنسيييييان ،وبيييييالتنظٌر للفكييييير اليييييدٌموقراطً ،ومييييين خيييييالل اهتمامهيييييا بنشييييير األخبيييييار والمعلوميييييات
وتفسيييييٌر األحيييييداث ،وكيييييذا اهتمامهيييييا باألفكيييييار الحيييييرة ورفيييييض الرقابييييية ،واهتمامهيييييا باالسيييييتقاللٌة
والتحرر.
دفاع الوزانً عن حرٌة التعبٌر الصحفً
ليييم تشيييكل الثيييورة الفرنسيييٌة ،عيييامال مهميييا وراء ظهيييور الصيييحافة السٌاسيييٌة ،فقيييط ،بيييل كانيييت كيييذلك
نصييييٌرا لحرٌيييية الصييييحافة .فقييييد أوضييييحت تلييييك الثييييورة أنييييه "لييييم ٌعييييد ممكنييييا اسييييتخدام األسييييالٌب
اإلقطاعٌيييية القدٌميييية ضييييد الصييييحافة ،كفييييرض الرقابيييية وإجييييراءات التضييييٌٌق" ،93ووصييييفت الفقييييرة
التاسيييعة مييين إعيييالن حقيييوق اإلنسيييان الصيييادر عييين الثيييورة بتيييارٌخ  26غشيييت  1789حرٌييية التعبٌييير
عييين األفكيييار واآلراء بأنهيييا "أحيييد أثمييين حقيييوق اإلنسيييان" ،كميييا ضيييمنت لكيييل ميييواطن حرٌييية الكيييالم
والكتابيية والنشيير ،ولييم تمنعييه سييوى ميين اإلفييراط فييً اسييتعمال هييذا الحييق وهييذه الحرٌيية فييً األمييور
التيييً ٌحيييددها القيييانون .وليييم تقيييف الثيييورة عنيييد تحدٌيييد مبيييادع حرٌييية الصيييحافة ،وإنميييا طبقتهيييا ،وليييو
لفترة وجٌزة.94
ومثلمييييا ٌتحييييدث تييييارٌخ الصييييحافة عيييين دور الثييييورة الفرنسييييٌة فييييً بسييييط مبييييادع حرٌيييية الصييييحافة،
ٌتحييييدث كييييذلك عيييين دور نييييابلٌون وطرٌقتييييه فييييً الرقابيييية علييييى الصييييحافة والعمييييل علييييى توجٌههييييا
 .92اٗظوٓ :ؾٔل أٌُ ٢اُ٘بٕوٓ ،١الٓؼ ٖٓ ّقٖ٤خ األؿ ثِؾَٖ .710 .ٓ ،ً ّ ، ...
ًٝنُي ػجل اٌُو ْ٣ؿالة:
 .93رٞكٝهٝف ،ربه٣ـ اُٖؾبكخ اُؼبُٔ٤خ. 51 ٓ ،ً ّ ،
 .94ثزو ٝكوَٗٞا ٝأُج٤و ث٤به ،ربه٣ـ اُٖؾبكخ  ،روعٔخ ػجل ه ٗؼٔبٍَِِٕ ،خ ٓبما أػوف ،ث٤وٝد ،أُْ٘ٞهاد اُؼوث٤خ ،ك د.23 .ٓ ،

الوجهييية التيييً ترضيييٌه .95ومييين ٌتتبيييع صيييراع اليييوزانً ميييع الرقابييية ،فيييً فتيييرة الحماٌييية ٌيييرى فٌيييه
بعييض وجييه الصييراع بييٌن مبييادع الثييورة الفرنسييٌة ،كمييا آميين بهييا ،وبييٌن مواقييف نييابلٌون ،كمييا مثلتهييا
سيييلطات الحماٌييية ،كميييا ٌالحيييظ أن حرٌييية الفكييير وحرٌييية التعبٌييير عنيييه ،ليييم تكييين فيييً خطابيييه مجيييرد
قضييٌة هاميية ،وإنمييا قضييٌة وجييب خييوض حييرب القلييم ميين أجلهييا ضييد الرقابيية والمصييادرة ،واتخاذهييا
قٌاسييا وأداة ميين أجييل خييوض غمييار الييدفاع عيين كافيية الحرٌييات األخييرى .فقييد كييان ٌييؤمن بييأن تلعييب
األحيييزاب السٌاسيييٌة الوطنٌييية فيييً عهيييد الحماٌييية دور المجيييالس التمثٌلٌييية لامييية وباليييدور اليييذي عليييى
الصييحافة الوطنٌيية أن تضييطلع بييه فييً هييذا البيياب ،كمييا كييان ٌقييدر أهمٌيية حرٌيية الييرأي والصييحافة ميين
أجييييل بنيييياء رأي عييييام مغربييييً حقٌقييييً .ولكييييل هييييذا احتلييييت حرٌيييية الصييييحافة مكانيييية رئٌسييييٌة فييييً
اهتماماتييه فاهتمييت بهييا كتاباتييه مباشييرة وفييً حييد ذاتهييا ،كمييا اهتمييت بهييا بأسييلوب غٌيير مباشيير انطلييق
من الحدٌث حولها نحو الحرٌات بأجمعها.
وللحيييدٌث عييين عالقييية جرٌيييدة

اليييرأي العيييام بالرقابييية البيييد مييين اإلشيييارة إليييى أن سيييلطات الحماٌييية

تحكمييييت فييييً حييييق نشيييير الصييييحافة تحكمييييا كبٌييييرا ،وضيييياٌقت الصييييحافة الوطنٌيييية بمختلييييف أسييييالٌب
المضيييياٌقة التييييً وصييييلت حييييد تحكييييم إدارة اإلعييييالم الفرنسييييٌة فييييً رخصيييية الحصييييول علييييى شييييراء
الصيييحافة الوطنٌييية لليييورق ،وحيييد تحدٌيييد نيييوع ذليييك اليييورق فيييً النيييوع اليييرديء وتحدٌيييد مقيييداره فيييً
الحيييد األدنيييى .96ورغيييم أن الفرنسيييٌٌن سيييمحوا ،فيييً إطيييار سٌاسييية االنفيييراج التيييً دشييينها المقيييٌم العيييام
اٌرٌييييك البييييون ،بإصييييدار صييييحافة عربٌيييية ،فييييإنهم أبقييييوا علييييى قييييانون سيييينة  1913وعلييييى األحكييييام
العرفٌييية التيييً طبقيييت عليييى الصيييحافة إبيييان الحيييرب العالمٌييية الثانٌييية ،وميييا تضيييمنته تليييك األحكيييام مييين
سيييطوة لسيييلطة الرقابييية وسيييلطة الرقٌيييب اليييذي كانيييت تأشيييٌرة ترخٌصيييه بصيييدور كيييل جرٌيييدة عربٌييية
بمثابييية إذن ال حيييق للمطبعييية بسيييحب أي عيييدد منهيييا دون تيييوفره .97وكانيييت مصيييلحة الرقابييية ،تفيييرض
عليييى ميييدٌري الصيييحف التوجيييه بعيييدد الجرٌيييدة ،قٌيييد النشييير ،إليييى مكتيييب الرقٌيييب باإلقامييية العامييية
الفرنسيييٌة بالربييياط ،إلطالعيييه عليييى المحتيييوى قصيييد تنفٌيييذ مهمتيييه ،ثيييم هيييذبت هيييذا األسيييلوب ،فأصيييبح
الرقٌب ٌزور المطابع لمراقبة الصحف.98

َ٘٣ .95ت ُ٘بثِ ٕٞ٤ك ٢ثبة اُوهبثخ ػِ ٠اُٖؾبكخ ،أهٞاٍ ٓزؼلكحٜ٘ٓ ،ب:
"إ ر٤ٍٞغ ؽو٣خ اُٖؾبكخ٣ ،ؼ٘ ٢رٔبٓب إٔ رلول اَُِطخ"

"إ أهثغ ٕؾق ٓؼبك٣خ أًضو فطٞهح ٖٓ ٓبئخ أُق ع٘لٓ ١ؼبك"

"إٔ رزوى اُٖؾبكخ َٓزوِخ ثنارٜب ،كبٕ ٛنا ٣ؼ٘ ٢أٗي ر٘بّ أٓبّ اُقطو"

اٗظو رٞكٝهٝف ،ربه٣ـ اُٖؾبكخ اُؼبُٔ٤خ.66 .ٓ ،ً ّ ،
ٝكً ٢زبثبد ٓئهف ٢اُٖؾبكخ أُٖو٣خ ،اّبهح كائٔخ رو":ٍٞإ ٗبثِ ٞٛ ٕٞ٤اُن ١أ َٕٝاُٖؾبكخ ٝاُوهبثخ آُٖ ٠و".
 .96ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط .260 .ٓ ،ً ّ ،2
 .97أُٖله ٗلَ.253 .ٓ ،ٚ
ٗ .98لَ.258 .ٓ ،ٚ

وكييان الرقٌيييب فرنسيييٌا قبييل أن تسيييند المهمييية لضييابط مغربيييً فيييً الجييٌش الفرنسيييً .99وبحكيييم جهيييل
الرقٌيييب الفرنسيييً اللغييية العربٌييية ،كيييان ٌحيييذف كيييل ميييا شيييك فٌيييه مييين كلميييات وفقيييرات ،مييين بييياب
التحيييري ،وليييم ٌكييين الرقٌيييب المغربيييً أشيييفق منيييه عليييى صيييفحات الجرٌيييدة إذ ليييم ٌتمٌيييز عنيييه سيييوى
بمحاولييية مسييياومات ،كانيييت تنتهيييً إليييى نفيييس عميييل زمٌليييه الفرنسيييً .100وليييم ٌكييين قيييانون الرقابييية
ٌسيييمح بتعيييوٌض ميييا تيييم حذفيييه مييين مقييياالت أو فقيييرات ،وإنميييا ٌسيييمح فقيييط بالتنصيييٌص عليييى أن سيييبب
البٌيييياض فييييً صييييفحات الجرٌييييدة هييييو الرقابيييية ،ولهييييذا كانييييت صييييفحات الصييييحافة الوطنٌيييية ،ضييييحٌة
الرقٌييييب ،مملييييوءة بعبييييارات "حذفتييييه الرقابيييية" و "أخرتييييه الرقابيييية" .101وفييييً ظييييل هييييذه الشييييروط
وبسيييبب مواقيييف جرٌيييدة

اليييرأي العيييام ،انضييياف إليييى أزمتهيييا المالٌييية ،أزمييية ميييع الرقابييية ،خصوصيييا

فييً فتييرة المقييٌم العييام جييوان الييذي ضيياق ذرعييا بيياألحزاب الوطنٌيية وصييحافتها .ففييً فتييرة هييذا المقييٌم
أصييييبحت أعييييداد الجرٌييييدة تصييييدر وبٌيييياض األعمييييدة ٌتخلييييل صييييفحاتها ومقاالتهييييا جزئٌييييا أو كلٌييييا،
وأصييبحت العدٌييد ميين المقيياالت والصييفحات تصييدر شييوهاء ،بسييبب مييا حييذف ميين المقيياالت والجمييل
والكلمييات ،102لدرجيية شيييبهها أحييد أقالمهيييا قييائال إنهيييا كانييت "مشيييوهة المعييالم ،كوجيييه األبييرص اليييذي
ٌخييييتلط فٌييييه البٌيييياض الناصييييع بالسييييواد الحالييييك وٌقييييدم منظييييرا مرٌعييييا" ،103وأطلييييق الييييبعض علييييى
الرقابييية نعيييت « األفعيييى البرصييياء» ونعيييت «أرضييية األفكيييار» .104لقيييد كيييان الرقٌيييب ٌحيييذف مييين
صييييفحات جرٌييييدة الييييرأي العييييام ،كييييل الكتابييييات «الفاضييييحة للحقييييائق المييييرة التييييً ال ٌبتلعهييييا حلقييييوم
الرقابييييية وال ٌهضيييييمها بطييييين السٌاسييييية» ،105حسيييييب تعبٌييييير اليييييوزانً .وكانيييييت االفتتاحٌيييييات أكثييييير
المقييياالت تعرضيييا لمقيييص الرقٌيييب ،ومييين أمثلييية ميييا حيييذف وجهييية نظييير اليييوزانً فيييً تعٌيييٌن الجنيييرال
جييوان مقٌمييا عامييا بييالمغرب ،بييل إن رقابيية الحماٌيية حييذفت الكثٌيير ميين الفقييرات والكلمييات حتييى ميين
المقيييياالت التييييً كانييييت تصييييدر بالجرٌييييدة لتغطٌيييية الحييييوار الييييذي جييييرى سيييينة  1947بييييٌن حييييزب
الشييييورى واالسييييتقالل وبييييٌن اإلقاميييية العاميييية .106ولييييم تكيييين تتوقييييف عنييييد حييييذف بعييييض المضييييامٌن

ٗ .99لَ.259-258 .ٓ ،ٚ
ٗ .100لَٕ ،ٚلؾبد .259-258-257
ٗ .101لَ.258 .ٓ ،ٚ
 .102ػجل اُؾ ٢اُؼٔواٗ ،٢أثطبٍ اُ٤٘ٛٞخ ،اٌُزبة اُضبٗ ،٢أؽٔل ثٖ ٍٞكح.80 .ٓ ،ً ّ ،
 .103ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط .303 ٓ ،ً ّ ،2
 .104أؽٔل ٍٞ ٖ٣كح" ،ك ٢اٗزظبه ٗؼ ٢اُوهبثخ" ،هًٖ "ؽل٣ش أُلز ، "٢اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك ّ 10 ،22ز٘جو .1947
ٓ .105ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ٤ٕ" ،٢ؾخ اُؾن ٗٝ ...لاء اُٞاعت !" ،اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك  27 ،78أًزٞثو .1948
 .106ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد ، ...ط .303 .ٓ ،ً ّ ، 2
ًزت أؽٔل ثٖ ٍٞكح ٣و ٍٞؽ ٍٞر٘بهٚبد اُؾٔب٣خ اىاء اُٖؾبكخ" :أٓب اُوهبثخ كبٗ[ ٚأُو ْ٤اُؼبّ] ال ٣ؼبهٗ ك ٢اىاُزٜب ٓجلئ٤ب ٌُٖٝ ،اُوهبثخ رؤ
أع٘ؾخ اُجوه٤بد ك ٢اُغ ٞػِٔ٤بٝ ،أُو ْ٤ال ٣ؼبهٗ ك ٢اُؾو٣بد ٓجلئ٤بٌُ٘٘ٝ ،ب ٓو٤لٓٝ ٕٝولٖ ٕٞػِٔ٤ب".
اٗظو :أؽٔل ثٖ ٍٞكح :ك ٢اٗزطبه ٗؼ ٢اُوهبثخ.ً ّ ،

الحيييرة ،107بيييل تجييياوزت ذليييك إليييى اليييذعائر والمحاكميييات والمضييياٌقات .108ولميييا ليييم تصيييل سيييلطات
الحماٌيية إلييى مبتغاهييا ،بهييذه اإلجييراءات ،لجييأت إلييى أسييلوب التوقٌييف ،حٌييث تييم توقٌييف هييذه الجرٌييدة
ميييدة شيييهر سييينة  1947وميييرتٌن سييينة  ،1950بتيييارٌخ  8شيييتنبر وتيييارٌخ  23شيييتنبر .وفيييً سييينة
 1951وضيييد نشييير مقيييال بالعيييدد  204بتيييارٌخ  18غشيييت بعنيييوان "سٌاسييية األبهييية واآللهييية الجيييدد"،
أصيييدرت محكمييية اليييدار البٌضييياء حكميييا ٌقضيييً بتوقٌفهيييا ابتيييداء مييين  4أبرٌيييل  1952لميييدة شيييهر ،ثيييم
أعقبتيييه بحكيييم آخييير أوقفهيييا لميييدة شيييهرٌن ابتيييداء مييين تيييارٌخ  16مييياي  ،1091952كميييا لجيييأت إليييى
أسيييالٌب أخيييرى مثيييل مهاجمييية الباعييية بيييالقوة ومصيييادرة الجرٌيييدة مييينهم .110لقيييد كيييان موزعيييو الجرٌيييدة
وباعتهيييييا ٌتعرضيييييون لمعيييييامالت تعسيييييفٌة وقمعٌييييية وصيييييلت حيييييد االعتقيييييال والتنكٌيييييل بيييييالمعتقلٌن
بالسييجون ،كمييا وصييلت المضيياٌقة حييد حضيير بٌييع جرٌييدة الييرأي العييام بتييونس ميين طييرف سييلطات
الحماٌييية هنييياك .111وإثييير أحيييداث  8-7دجنبييير  ،1952باليييدار البٌضييياء ،التيييً انيييدلعت فيييً أعقييياب
تضيييامن النقابٌييية والوطنٌييية المغربٌييية ميييع الشيييعب التونسيييً ،إثييير اغتٌيييال المناضيييل النقيييابً فرحيييات
حشييياد ،أوقفيييت سيييلطات الحماٌييية الفرنسيييٌة لسيييان حيييال حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل ،ومنعتهيييا مييين
الصدور.112
ولإلشييارة فييإن الرقابيية ،لييم تكيين شييرا كلهييا فييً فتييرة الحماٌيية-حسييب شييهادات ميين عاشييوا المرحليية -إذ
كيييان لهييييا وجيييه اٌجييييابً ،رغييييم أنيييف القييييائمٌن علٌهييييا وضيييد مييييا كييييانوا ٌيييأملون .فالرقٌييييب بتصييييرفه
األهييوج -كمييا ٌقييول عبييد الهييادي بوطالييب" -كييان ٌفييتح المجييال السييتعظام الييتكهن بشييأن مييا ٌحييذف،
وحيييٌن كيييان ٌبيييٌض الصيييحف كيييان ٌسيييود وجيييه النظيييام االسيييتعماري وٌجلٌيييه فيييً صيييورته البشيييعة،
لييذهاب النفييوس فييً تأوٌييل المحييذوف كييل مييذهب ،ممييا أصييبح معييه الحييذف أقييوى تييأثٌرا ميين النشييير
والسكوت المفروض أفصح من البٌان المطلوب".113

ً .107زت أؽٔل ثٖ ٍٞكح ،ك ٢هًٖ "ؽل٣ش أُلز ،"٢ؽ ٍٞاُوهبثخ ٣وٝ" :ٍٞا٣بى ٝاُل ٍٞٚاٌُض٤و ،كَ٤ط ٞػِ٤ي ٓؤ اُوه٤ت٣ٝ ،قوط ٓوبُي
أثً ٘٤بُؾِ٤تِ٣ٝ ،زؾن "ثبُـٔواد"ٝ ،رٌزت ك ٢هبئٔخ أُزطوك ،ٖ٤اُنَٞ٤ُ ٖ٣ا ثٔزؼبٗٝجٖٝ ،ال ثال "ث٘ٓ "ٕٞزلؼٝ ،ٖ٤ال َُِ٤بهاد اُلقٔخ هاًج."ٖ٤
اٗظوأؽٔل ثٖ ٍٞكح "،ثٝ ٖ٤ىاهرٝ ،ٖ٤ىاهح كوَٗ٤خ ٓزـ٤وح ٝٝىاهر٘ب اُلائٔخ أُوٗخ اُؾوثبئ٤خ" ،ؽل٣ش أُلز ،٢اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك ٞ٤ُٞ٣ 21 ،65ى
.1948
ٝ .108هق ٓل٣و اُغو٣لح ٓواها ،أٓبّ اُوٚبء ثٔؾبًْ اُلاه اُجٚ٤بء ٝاُوثبٝ ٛكبً ٖٓٝ ،األٓضِخٝ ،هٞك ٚصالس ٓواد أٓبّ أُؾٌٔخ كّٜ ٢و ٝاؽل
ٍ٘خ ٘٣ 12 ّٞ٣ ،1952ب٣و٘٣ 17 ّٞ٣ٝ ،ب٣و٘٣ 24 ّٞ٣ٝ ،ب٣و ،ثَجت ٓوبالد ْٗود ؽ ٍٞث٘ ٢ىهٝاٍٝ ،ؽ ٍٞر٤لِذٝ ،ؽ ٍٞاُقَٔ٤بد ٖٓٝ ،أٍبُ٤ت
أُٚب٣وبد اُز ٢رؼوٙذ ُٜب "اُوأ ١اُؼبّ"٘ٓ ،غ اإلػالٗبد ػٜ٘ب ؽز ٠رزؼوٗ ُإلكالًٝ ،هل ًزت أؽٔل ثٖ ٍٞكح كٛ ٢نا اُؼلك ٣وٝ":ٍٞهبٍ ربعو
ًج٤و٣ ،زوٖ اُٚوة ثبُطو ٝاُج٘ل٣وٍ ،ؤٓ٘غ ػ٘ ْٜاإلػالٗبدٝ ،أص٤و ػِ ْٜ٤اُْوًبد ،ؽز ٠رٖجؼ اُغو٣لح ك ٢هبئٔخ أُلَِبد".
أؽٔل ثٖ ٍٞكحٓ" ،ئرٔواد ٓٝؾبكصبد ٙل اُوأ ١اُؼبّ !؟" ،ؽل٣ش أُلز ،٢اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك ٞ٤ُٞ٣ 31 ،242ى .1952
 .109ػياُؼوة اُٞىاٗ ،٢ؽلص٘ٝ ٢اُل.55 -54 .ٓ ،ً ّ ،١
 .110ػجل اُؾ ٢اُؼٔواٗ ،٢أثطبٍ اُ٤٘ٛٞخ ،اٌُزبة اُضبٗ ،٢أؽٔل ثٖ ٍٞكح. 81 .ٓ ،ً ّ ،
 .111ػي اُؼوة اُٞىاٗ ،٢ؽلص٘ٝ ٢اُل.55 .ٓ ،ً ّ ،١
 ُْ .112رؼل عو٣لح اُوأ ١اُؼبّ ُِٖلٝه اال ثزبه٣ـ ٗٞٗ 19جو  ،1955ك ٢اٛبه ػٞكح اَُِطبٕ ٖٓ ٓ٘لبٝ ،ٙاُز٢٤ٜء ُؼٜل االٍزوالٍ.
 .113ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُت ،مًو٣بد  ،...ط .260 .ٓ ،ً ّ ، 2

وكييييان الييييوزانً ٌصييييور الرقابيييية المسييييلطة علييييى لسييييان حزبييييه سييييٌفا مصييييلتا فييييوق أقالمييييه وأقييييالم
األحيييرار مثليييه معلقيييا "بشيييعرة فيييوق رؤوس دعييياة الحيييق وأنصيييار الحقٌقييية فيييً المغيييرب" .114وضيييد
هيييذا الواقيييع ،اعتبييير الرقابييية بييياطال وجهانيييا ،كميييا اعتبرهيييا ،مييين خيييالل تصيييرفاتها وأسيييالٌبها ،بغٌيييا
وعيييدوانا واضيييطهادا مسيييتمرا 115واعتبييير سيييلوك الرقٌيييب نوعيييا مييين التقهقييير والرجيييوع بيييالمغرب إليييى
اليييوراء 116وتعبٌيييرا عييين تنييياقض الفرنسيييٌٌن ميييع تيييارٌخهم وميييع تصيييرٌحات مسيييؤولٌهم ،مشيييٌرا إليييى
ميييا جييياءت بيييه الثيييورة الفرنسيييٌة مييين حرٌييية الصيييحافة ومشيييتكٌا مييين "جيييور عصييير أحيييراره ظيييالم"

117

وسييييائال المقييييٌم العييييام جييييوان ،باسييييم ميييياذا تفييييرض السٌاسيييية الفرنسييييٌة الحجيييير والرقابيييية والقٌييييود
واألغييالل ،علييى األفكييار الوطنٌييةا هييل "باسييم المبييادع والحقييوق والحرٌييات والمثييل العلٌييا" 118التييً
اشييييتهرت بهييييا فرنسييييا خييييالل تارٌخهييييا ،أم باسييييم أشييييٌاء أخييييرىا فوضييييح كٌييييف أن سٌاسيييية الحماٌيييية
موسييومة بتنيياقض القييول مييع الفعييل ،إذ فييً الوقييت الييذي أعليين فٌييه المقييٌم العييام ،فييً مجلييس شييورى
الحكوميييية" ،أن ممارسيييية الدٌمقراطٌيييية فييييً المغييييرب تقتضييييً تييييدرٌبا طييييوٌال وعسييييٌرا" ،119تصيييير
الرقابيييية الفرنسييييٌة علييييى مخالفيييية مبييييادع ومقتضييييٌات الدٌمقراطٌيييية ،فتخنييييق حرٌيييية الييييرأي وتعرقييييل
صييييوت المعارضيييية ووجودهييييا .120ولييييم ٌسييييتنكر الييييوزانً تنيييياقض السٌاسيييية الفرنسييييٌة فييييً مجييييال
الصيييحافة بيييالمغرب ميييع المبيييادع المفيييروض أن ٌتشيييبث بهيييا الفرنسيييٌون ،وميييع تصيييرٌحاتهم فقيييط ،بيييل
اسيييتنكر كيييذلك التمييياٌز الموجيييود فيييً سٌاسيييتهم تليييك بشيييمال افرٌقٌيييا وغٌرهيييا مييين المنييياطق التابعييية
للفرنسييييٌٌن ،بإلغييييائهم الرقابيييية علييييى الصييييحف فييييً تلييييك األقطييييار ،وتشييييدٌد فرضييييها علييييى الصييييحافة
الوطنٌييية المغربٌييية ،بطرٌقييية بلغيييت درجييية "الشيييذوذ ...،و المعاملييية الخاصييية ،التيييً ميييا أنيييزل

بهيييا

من سلطان".121
وقيييد كيييرر اليييوزانً ،فيييً العدٌيييد مييين المقييياالت ،أن الصيييحافة فيييً المغيييرب "كانيييت وال تيييزال منكوبييية
فيييً أعيييز شيييًء لهيييا ،وهيييو ميييا ٌمتييياز بيييه اإلنسيييان،عن الحٌيييوان :اليييرأي وحرٌييية التعبٌييير عنيييه بيييالقلم
واللسييان ،فييً دائييرة القييانون العييادل" ،122وبييٌن كٌييف أن المغاربيية ،حرمييوا ميين حرٌيية الصييحافة منييذ

ٓ .114ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اَُ٤بٍخ  ...اُز ٢رجؾش ػٖ ٗلَٜب" ،اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ  ،1ػلك ٓ 21 ،6ب.1947 ١
ٓ .115ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُؾو٣خ ث ٖ٤ؽٔب٣خ اُوبٗٝ ٕٞػَق اَُ٤بٍخ" ،اُوأ ١اُؼبّ،ػلك ٓ 13 -38ب.1949 ١
ٓ .116ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًٗ" ،٢زبة ٓلزٞػ اُ ٠اُغ٘واٍ عٞإ  ،"....اُوأ ١اُؼبّ ،اَُ٘خ  ،3ػلك ٓ 6 -97ب.1948 ١
ٓ .117ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٓ" ،٢ب ٝهاءى ٣ب ػٖبّ؟" ،اُوأ  ١اُؼبّ ،اَُ٘خ  ،1ػلك ٓ 28 ،7ب.1947 ١
ٓ .118ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًٗ" ،٢زبة ٓلزٞػ اُ ٠اُغ٘واٍ عٞإ .ً ّ ،"...
ٓ .119ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ٣" ،٢ؾِ( ٚٗٞأػٞآب) ٣ٝؾوٓ( ٚٗٞأ٣بٓب)" ،اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك  4 ،162ؿْذ .1950
 .120أُٖله ٗلَ.ٚ
ٓ .121ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًٗ" ،٢زبة ٓلزٞػ اُ ٠اُغ٘واٍ عٞإ .ً ّ ،"...
 .122أُٖله ٗلَ.ٚ

خضيييوعهم لنظيييام الحماٌييية الفرنسيييٌة ،رادا هيييذا الحرميييان إليييى القيييانون األساسيييً المييينظم للصيييحافة
بيييالمغرب ،وإجحافيييه فيييً حيييق الصيييحافة العربٌييية –أساسيييا .123-فقيييد بيييٌن كٌيييف أن المٌيييدان المغربيييً،
قبيييل الحيييرب العالمٌييية الثانٌييية ،كيييان خليييوا مييين الجرائيييد العربٌييية الحقييية ،حٌيييث ليييم تسيييمح اإلقامييية
العامييية بإصيييدارها إال سييينة  ،1937كميييا ليييم تسيييمح باسيييتمرارها إال ألشيييهر معيييدودة ،لميييا أوقفتهيييا
عييين الصيييدور فيييً نفيييس السييينة بقيييرار مييين السيييلطة العسيييكرٌة ،وباسيييم األمييين والنظيييام)  .124إال
أنيييه –ورغيييم هيييذا الواقيييع -ال حيييظ اليييوزانً – كٌيييف تعميييق تراجيييع حرٌييية الصيييحافة ،بعيييد الحيييرب
العالمٌيية الثانٌيية ،عكييس مييا كييان ٌنتظييره المغاربييية .فقبييل الحييرب -كمييا قييال -كييان الوطنٌييون أحيييرارا
ٌكتبييون فييً الصييحف مييا ٌشيياءون ،إال أنهييم بعييد الحييرب ،والتييً شيياركوا فٌهييا –كمييا قٌييل لهييم -باسييم
«الحرٌيييييية والدٌموقراطٌيييييية ضييييييد االسييييييتبداد والدٌكتاتورٌيييييية» .فرضييييييت علييييييٌهم الرقابيييييية باسييييييم
«المقتضيييٌات العسيييكرٌة» ،أثنييياء الحيييرب ،واسيييتمر األمييير حتيييى بعيييد الحيييرب .125وقيييد جيييرد اليييوزانً
القيييوانٌن التيييً عمقيييت سيييلطة الرقابييية ،أثنييياء الحيييرب العالمٌييية الثانٌييية وبعيييدها ،فيييذكر القيييرار المقٌميييً
الصييادر فيييً  29غشييت سييينة  ،1939والتعيييدٌل الييذي تعيييرض لييه بقيييرار مقٌميييً آخيير صيييدر بتيييارٌخ
 29مييياي  ،1943كميييا ذكييير القيييرار المقٌميييً الصيييادر فيييً  31ميييارس سييينة  ،1261948فليييم ٌشييير
بيييأي تحلٌيييل أو نقييياش للقيييرارٌن األوليييٌن ،وكيييأن ظيييروف الحيييرب كانيييت تيييوفر لهميييا بعيييض الحصيييانة،
بٌنمييا أفييرد القييرار األخٌيير بالنقييد .فقييد اعتبييره القييرار الييذي بموجبييه تعييزز جانييب الرقابيية وتضيياعف
سييييالحها وتفيييياقم خطرهييييا واسييييتفحل شييييرها ،127ونيييياقش مضييييمونه الييييذي ميييينح االسييييتخبارات العاميييية
حييق اإلذن بنشيير الصييحافة وحييق مراقبتهيييا ،كمييا نيياقش اليينقط السيييبع التييً سييطرها كموجبييات لحيييذف
المقييياالت أو تعيييدٌلها ،فييياعتبر "عباراتهيييا الحطاطييية والملتبسييية والملتوٌييية ،تجعيييل مييين كيييل واحيييدة منهيييا
سييييٌفا ذا حييييدٌن ،مصييييلتا فييييوق رأس كييييل مفكيييير وكاتييييب ،وطييييابع وناشيييير" ،كمييييا اعتبيييير القييييرار فييييً
مجمليييه ،أداة تيييوفرت للرقابييية السٌاسيييٌة وسيييمحت لهيييا "أن تيييأتً مييين البغيييً والعيييدوان وخنيييق األفكيييار،
ميييا ال ٌصيييفه قليييم وال ٌعبييير عنيييه لسيييان" ،كميييا تسييياءل عييين معنيييى االحتٌييياط الجدٌيييد اليييذي لجيييأت إلٌيييه
الحماٌة ،من خالل ذلك القرار ،وعن مغزى الغلو -عبره -فً التضٌٌق على حرٌة الرأي.128
ولييم ٌقييف عنييد نقييد الرقابيية والتندٌييد بهييا ،بيييل تجيياوزه إلييى االحتجيياج برسييائل مفتوحيية إلييى المراجيييع
العلٌيييا ،مثيييل المقيييٌم العيييام الجنيييرال جيييوان ،والصيييدر األعظيييم ،والمطالبييية بتعيييدٌل قيييانون الصيييحافة،
ٓ .123ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُؾو٣خ ثٖ ؽٔب٣خ اُوبٗٝ ٕٞػَق اَُ٤بٍخ".ً ّ ،
 .124أُٖله ٗلَ.ٚ
ٓ .125ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًٗ" ،٢زبة ٓلزٞػ اُ ٠اُغ٘واٍ عٞإ .ً ّ ،"...
ٓ .126ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٗ" ،٢ظبّ اُؾو٣خ" ،اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك  ،99اُغٔؼخ ٓ 20ب.1949 ١
 .127أُٖله ٗلَ.ٚ
ٗ .128لَ.ٚ

وسييين تسيييهٌالت أميييام الصيييحافة العربٌييية ،129ولجيييأ إليييى أسيييلوب اإلضيييراب عييين الكتابييية ،كطرٌقييية
لالحتجييياج ،130كميييا دفيييع بلجنييية تحرٌييير الجرٌيييدة إليييى رفيييع خطييياب مفتيييوح إليييى ممثليييً الصيييحافة فيييً
اجتماعيييياتهم ومييييؤتمراتهم .131إال انييييه ،ورغييييم قٌييييود التشييييرٌع ،وتصييييرفات الرقابيييية ،اسييييتمر عازمييييا
عليييى اسييييتغالل حٌييييز الحرٌيييية المسييييموح بييييه ،لتبلٌيييين الرسيييالة التييييً آميييين بهييييا فييييً مجييييال اإلصييييالح
االجتميييياعً والييييوعً السٌاسييييً ،132واسييييتغالل إمكانٌييييات التييييدارك ،فكييييان ٌعطييييً تعلٌماتييييه بإعييييادة
نشيييير المقيييياالت التييييً حييييذفتها الرقابيييية فييييً شييييكل نشييييرات سييييرٌعة ،تييييوزع علييييى أنصييييار الحييييزب
والمتعاطفٌن معه.

ٓ .129ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُوأ ١اُؼبّ".ً ّ ،
 .130اٗظو ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ" ،٢اُؾو٣خ ث ٖ٤ؽٔب٣خ اُوبٗٝ ،ٕٞػَق اَُ٤بٍخ".ً ّ ،
ٝهل روعْ أؽٔل ثٖ ٍٞكح ك ٢ؽل٣ش أُلزٛ ،٢نا أُٞهق ثبُو" :ٍٞهبٍ ُٓ ٢ل٣و اُوأ ١اُؼبّ ُْ ،ال رٌزت أٜ٣ب أُلز ٢أُٜبّ؟ كؤعجز :ٚؽز ٠ري ٍٝاُوهبثخ
٣ٝزؾوه اُوِْ ٖ٣ٝجؼ ك" ٕٝثٝ" "ٕٞال ٗظبّ" .أؽٔل ثٖ ٍٞكح ٖٓ" ،ثبة اُ٘جبٛخ روى األكٞا ٙثبٌُٔبٓخ" ،ؽل٣ش أُلز ،٢اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك 12 ،183
٘٣ب٣و .1951
 ٖٓ .131أٓضِخ مُي اُوٍبُخ اُز ٢هكؼذ ثبٍْ ٓؾٔل اُؼٔوآٖٝ ،١ٝطل ٠اُوٖو ١اُ ٠اعزٔبع ٓٔضِ ٢اُٖؾبكخ اُغ٣ٜٞخ أُ٘ؼول ثٔواًِ ثزبه٣ـ 7
ٓب ٢ٛٝ ،1953 ١اُوٍبُخ اُز ٢ر٘بُٝذ ٓٞٙٞع رٞه٤ق عو٣لح اُوأ ١اُؼبّ .اٗظو ػياُؼوة اُٞىاٗ ،٢ؽلص٘ٝ ٢اُل.55 .ٓ ،ً ّ ،١
ٓ .132ؾٔل ؽَٖ اُٞىاًِٗٔ" ،٢خ ٕو٣ؾخ ٞٓٝهق ٝاٙؼ" ،اُوأ ١اُؼبّ ،ػلك  ،188اُغٔؼخ ٓ 2بهً .1951

تجربة الصحافة الثقافية عند الزعيم محمد بن الحسن الوزاني
عبد الصمد الغازي
تتييييوق هييييذه المداخليييية إلييييى إبييييراز جوانييييب مهميييية تمٌييييز بهييييا جٌييييل رواد الحركيييية الوطنٌيييية بمختلييييف
مشييياربهم وتنيييوع رؤاهيييم لميييا ٌنبغيييً أن ٌكيييون علٌيييه المغيييرب ،فلقيييد ارتيييبط ليييدٌهم النضيييال اليييوطنً
بالعميييل عليييى مختليييف الواجهيييات السٌاسيييٌة والفكرٌييية معبيييرٌن عييين فهيييم عمٌيييق للتركٌيييب الحضييياري
العمٌق للمغرب الذي كان ٌرنو إلى استعادة استقالله وتحرٌر أرضه من االحتالل الفرنسً.
كيييان محميييد بييين الحسييين الييي وزانً نموذجيييا أمثيييل لهيييذا اليييوعً اليييوطنً بمفهوميييه الشيييامل اليييذي ٌتعاميييل
ميييع مفيييردات السيييعً نحيييو االصيييالح واالسيييتقالل بشيييكل ٌسيييتدمج عناصييير التيييارٌخ والجغرافٌيييا التيييً
تمٌييز المغييرب بحٌييث تييرى أن اجتهيياده طٌليية حٌاتييه رحمييه

لييم ٌكييف عيين البحييث عيين الصييٌن التييً

بها ٌستقٌم حال بلده مزاوجا بٌن التنظٌر والتنزٌل فً أرض الواقع مختبرا ومعتبرا فً آن.
وٌمكيين اعتبييار محمييد بيين الحسيين الييوزانً نتيياج المدرسيية الوطنٌيية المغربٌيية التييً ترعييرع فٌهييا جٌييل
ميين الشييبٌبة لييم ٌرقييه أن ٌييرى بييالده تييرزح تحييت نٌيير االسييتعمار ،وتعييانً ميين تخلييف فكييري مهييول
فً حاضرها ال ٌناسب عظمة ماضٌها التلٌد.
تقليييب فيييً اليييبالد مشيييرقا ومغربيييا وتعيييرف عليييى النيييبض واإلٌقييياع اليييذي أصيييبح ٌصيييٌر علٌيييه العيييالم
أجميييع ،فليييم تكييين رحالتيييه "االستكشيييافٌة" لمراكيييز الحيييراك العيييام ،فرنسيييا ومصييير وسوٌسيييرا وغٌرهيييا
إال لتنمييييً إٌمانييييه بضييييرورة المييييزج بييييٌن االصييييالح الفكييييري والسٌاسييييً وأن الثقافيييية مييييدخل أساسييييً
ٌمنح سعة فً الرؤٌة وشجاعة فً ركوب موجات التجدٌد التً تجانف كل جمود وتقوقع.
لييين أتحيييدث فيييً هيييذه المداخلييية عييين الجوانيييب الحٌاتٌييية للرجيييل ونضييياله السٌاسيييً ومعاناتيييه الكبٌيييرة،
فقيييد سيييبقنً إليييى ذليييك الكثٌييير مييين البييياحثٌن ،ولكييين أرٌيييد فقيييط أن ألميييع إليييى محيييور أساسيييً أرى أن
محميييد بييين الحسييين اليييوزانً كييي ان شيييدٌد االهتميييام بيييه وليييم ٌنيييل حظيييه مييين العناٌييية إال ميييا نيييذر ،وهيييو
االهتميييام بالثقافييية المغربٌييية ،فلقيييد غليييب التعاميييل معيييه مييين خيييالل الصيييفة السٌاسيييٌة والقانونٌييية التيييً
حجبييت كثٌييرا ميين إبييداع الرجييل فييً الثقافيية المغربٌيية والبحييث عيين رؤٌيية تييؤطر جمٌييع ذلييك وسييخر
بشييييكل مبكيييير وسييييائل اإلعييييالم المت احيييية حٌنهييييا لخدميييية ذلييييك ميييين صييييحف ومجييييالت بييييالرغم ميييين
المضاٌقات و التهدٌدات.

ال ٌسيييع المتأميييل فيييً الميييادة الثقافٌييية التيييً كيييان ٌسيييهر عليييى نشيييرها تألٌفيييا وترجمييية إال أن ٌشيييهد ليييه
بيييالتمكن المعرفيييً ومتابعتيييه لتفاصيييٌل البحيييث األكيييادٌمً فيييً الجامعييية الفرنسيييٌة وجهيييده فيييً مواكبييية
ذلك من أجل استكمال نظره حول اإلصالح ورؤٌته للمجتمع.
فمحمييييد بيييين الحسيييين الييييوزانً ،ترعييييرع فييييً مدٌنيييية فيييياس وخبيييير الثقافيييية التقلٌدٌيييية وحصييييل علومهييييا
ومناهجهييا كميييا عيييرف كييذلك المعيييارف الغربٌييية فييً الجامعييية الفرنسيييٌة واحتييك بكثٌييير مييين رجييياالت
العلييييم والفكيييير والسٌاسيييية الييييذي كييييانوا ٌتصييييدرون المشييييهد الفكييييري بوجييييه عييييام وٌوجهييييون سٌاسيييياته
وقراراتيييه .وتعيييرف عليييى أهمٌييية الصيييحافة واإلعيييالم ودورهيييا الحٌيييوي فيييً التوعٌييية والثقٌيييف واليييدفاع
عييين الحقيييوق الوطنٌييية التيييً كانيييت الثقافييية جيييزءا حٌوٌيييا فيييً نسيييٌجها سيييعٌا منيييه إليييى تطيييوٌر الفكييير
المغربييييً الييييذي أصييييابه كثٌيييير ميييين الييييوهن والضييييعف والتشييييوٌه ميييين طييييرف االسييييتعمار الفرنسييييً.
وعليييى هيييذا األسييياس ٌمكييين فهيييم االجتهييياد الفكيييري والعميييل الثقيييافً الرائيييد اليييذي قيييام بيييه محميييد بييين
الحسييين اليييوزانً ،فيييً أوج الصيييراع ميييع االحيييتالل الفرنسيييً ،واليييذي تجليييى فيييً دراسيييات تناوليييت
بالمناقشييية والتحلٌيييل قضييياٌا بالغييية الحساسيييٌة ،تييينم عييين وعٌيييه الحييياد بيييالتحوالت الدقٌقييية التيييً كيييان
ٌع رفهييييا العييييالم العربييييً واإلسييييالمً بشييييكل عييييام والمغييييرب بصييييفة خاصيييية وإرادتييييه وهييييو الرجييييل
السٌاسييييً فييييً توجٌييييه بوصييييلة الثقافيييية والفكيييير وجهيييية علمٌيييية صييييحٌحة ال تسييييقط فييييً فييييخ النفييييث
اإلٌييييدٌولوجً للمسييييتعمر الفرنسييييً ،فسلسييييلة الدراسييييات والترجمييييات حييييول تجدٌييييد الفكيييير السييييلفً،
والتييً تتييالى نشييرها فييً أعييداد مجليية "المغييرب الجدٌييد" لسيينة 1935م ،وحلقييات أخييرى عيين الثقافيية
المغربٌييية والميييورث العربيييً واألندلسيييً ،التيييً نشيييرها فيييً مجلييية "الثقافييية المغربٌييية" 1945م( تييينم
عليييى اميييتالك الرجيييل لرؤٌييية فكرٌييية تحييياول تجييياوز مركيييب الييينقص تجييياه الثقافييية الغربٌييية ببحثيييه عييين
شيييواهد مييين داخيييل هيييذه المرجعٌييية نفسيييها ٌعميييل عليييى توظٌفهيييا مييين أجيييل دحيييض طروحيييات الثقافييية
الكولونٌالٌيية ،وهييو عمييل إعالمييً ثقييافً فٌييه كثٌيير ميين الييذكاء السٌاسييً.فهنري الووسييت وهييو عمييدة
االستشيييراق الفرنسيييً آنيييذاك والمتخصيييص الكبٌييير فيييً الفكييير السيييلفً ٌيييأتً بيييه شييياهدا عليييى تسيييفٌه
طروحييييات مثقييييف كولونٌييييالً هييييو مٌشييييو بلٌيييير لتصييييٌر الخدميييية الثقافٌيييية ذات بعييييد سٌاسييييً واضييييح،
ٌقيييول هنيييري الووسيييت" :وفيييً الميييدة األخٌيييرة ظهييير شيييبٌه هيييذا بيييالمغرب األقصيييى ميييع الحركييية
اإلصييالحٌة الدٌنٌيية التييً قييام بهييا الناصييري بنشييره رسييالة نقدٌيية إظهييار الحقٌقيية وعييالج الخلٌقيية عيين
الحالييية الداخلٌييية لإلسيييالم ،وميييا ٌتهيييدده مييين األخطيييار الخارجٌييية ،وقيييد ألهيييم هيييذا العميييل الفقٌيييد مٌشيييو
بلٌيير الييرأي بييأن الوهابٌيية قييد وطييدت أركانهييا فييً بييالد المغييرب ،وميين غٌيير شييك أن هييذا الييرأي غلييط
صييادر عيين قلٌييل ميين الطييٌش ،ولكنييه ٌييدل دالليية واضييحة علييى أن ميين الييالزم أن ٌبييدأ اإلنسييان عملييه
االستطالعً عن األمور المغربٌة فً الماضً والحاضر بدراسات إسالمٌة مستفٌضة".

فرسيييالة محميييد بييين الحسييين اليييوزانً كانيييت واضيييحة وهيييو عيييالم بتفاصيييٌل المعميييار اليييدٌنً والفكيييري
للمغيييرب وكٌيييف أن اإلصيييالح السيييلفً فيييً صيييٌغته المغربٌييية ال ٌنبغيييً التسيييرع فيييً إلحاقيييه بمذهبٌييية
معٌنيية .غٌيير أن الواقييع الثقييافً الييذي كييان ٌتسييم بكثٌيير ميين الجمييود وعييدم االنفتيياح علييى لغييات العييالم
الفكرٌييية جعيييل محميييد بييين الحسييين اليييوزانً ٌسيييعى إليييى إٌصيييال مسيييتجدات الفكييير الغربيييً والمختيييارة
بعناٌييية ،إذ هيييذا التييييرجٌح نفسيييه لطيييرح دون آخيييير ،ليييم ٌكييين لٌتييييأتى ليييو تيييوافر مكنيييية علمٌييية وعييييدة
معرفٌة ورؤٌة حضارٌة ٌقول مبٌنا مقاصد إقدامه على نشر حلقات تجدٌد الفكر السلفً:
أوال" ،شيييدة رغبتيييً فيييً أن أجعيييل فيييً متنييياول اليييذٌن ال معرفييية لهيييم بغٌييير العربٌييية مييين أبنييياء اليييوطن
أفٌيييد ميييا أعثييير علٌيييه مييين البحيييوث التيييً ٌكتبهيييا المسيييتعربون عييين كيييل ميييا ٌتصيييل بقومٌتنيييا مييين حٌيييث
الدٌن واللغة والمعارف العامة".
ثانٌييا" :مشيياركتً بنصييٌب ميين سييد الفييرا الييذي نشييأ عيين تقصييٌر المتييأدبٌن عنييدنا فييً إسييداء الخدميية
الواجبة للثقافة المغربٌة".
أعليين محمييد بيين الحسيين الييوزانً عيين مقاصييده ميين اإلعييالم الثقييافً بكييل وضييوح والييذي ٌجعييل ميين
خدمة الثقافة المغربٌة أوجب الواجبات الوطنٌة.
إن هيييذا اليييوعً الثقيييافً المغربيييً اليييوطنً مٌسيييم جٌيييل شييياب ٌطميييح إليييى الجدٌيييد فيييً عهيييد الحماٌييية ،
ميييتعطش للنهيييوض والمبيييادرة الحضيييارٌة ،وقيييد حيييدد طبقييياتهم بحسيييب تحصيييٌلهم الفكيييري ومٌيييولهم
الحضيياري أحمييد الهييواري فييً كلمتييه فييً حييق الشييبٌبة المغربٌيية ،فميينهم طبقيية ال تعييرف إال العربٌيية
قيييد تحليييت بندابهيييا ومحاسييينها ،وتنيييورت أفكارهيييا بعقائيييد اإلٌميييان الراسيييخة ،وأحكيييام دٌانييية اإلسيييالم
المتٌنييية ،وزادت عليييى ذليييك علميييا جدٌيييدا أدركتيييه مييين مطالعييية الجرائيييد والمجيييالت والكتيييب العصيييرٌة
النفٌسييية ،فتولعيييت بالجدٌيييد ،وتاقيييت نفسيييها إلٌيييه .وصيييارت تنظييير إليييى "العصيييرٌات" بعيييٌن الرضيييا،
واالستحسيييان ،فوفقيييت بٌنهيييا وبيييٌن اليييدٌن وطبقيييت قواعيييده وأنظمتيييه "وهيييً طبقييية جلٌلييية ٌرتجيييى منهيييا
الخٌييير " إال أن بعيييض دخالئهيييا ٌفرطيييون فٌشيييوهون سيييمعتها بيييتعقالتهم الفاسيييدة وخيييروجهم بهيييا عييين
حدود الشرٌعة.
ومييينهم طبقييية تعلميييت اللغييية الفرنسيييٌة بندابهيييا وبعيييض علومهيييا العصيييرٌة ،و"بقٌيييت عليييى حالتهيييا فيييً
1

اللباس والهٌئة والتقالٌد القومٌة" .

 -1عو٣لح اَُؼبكح ،اُوثب ،ٛػلك ،3457 ،ثزبه٣ـ .1929/10/22

لييينخلص مييين خيييالل الشيييهادة السيييالفة إليييى فهيييم تميييثالت الن خبييية للتقلٌيييد والتجدٌيييد واهتميييامهم بالبحيييث
عيين طرٌييق ٌضييمن مسيياٌرة العصيير دون التفييرٌط فييً" تقالٌييدهم القومٌيية" التييً عبيير عنهييا محمييد بيين
الحسيييين الييييوزانً بييييـ "الخدمة الواجبيييية للثقافيييية المغربٌيييية" ،والتييييً لييييم تكيييين لتتٌسيييير شييييروط النهييييوض
بعبئهيييا ليييوال المعرفييية الدقٌقييية بمجرٌيييات تبيييدلها ،وهيييو ميييا نلمسيييه مييين خيييالل التقييياط اليييوزانً للحظيييات
هذا التبدل والتغٌر والمتناثرة إفاداتها فً مذكراته.
فنيييادي المسيييامرات بفييياس التيييابع لجمعٌييية قيييدماء تالميييذة ثانوٌييية ميييوالي إدرٌيييس تأسسيييت فيييً 15
سيييبتمبر  ) 1921وهيييو بمثابييية مجميييع ألبنييياء األعٌيييانٌ ،يييروي محميييد حسييين اليييوزانً فيييً مذكراتيييه،
كٌيييف كانيييت هيييذه الثانوٌييية بفييياس ومجمعهيييا الثقيييافً ،ملتقيييى للمثقفيييٌن ٌسيييد الييينقص اليييذي كانيييت تعانٌيييه
النخبة فً التواصل الثقافً والعمل على نشر المعرفة وبث الوعً الجدٌد.
كمييييا أن مسييييرد المحاضييييرات التييييً ألقٌييييت بالنييييادي،

"السيييينة والبدعيييية" لعبييييد السييييالم السييييرغٌنً

 ،1924مسييييتقبل التجييييارة للحجييييوي ،الحاليييية القدٌميييية والراهنيييية للعلييييم والتعلييييٌم لمحمييييد بيييين العربييييً
العلييوي ،خطيييوات أولييى نحيييو التجدٌييد لعبيييد السييالم الفاسيييً ،تبييرز األسيييئلة الملحيية والمسيييتفزة لليييوعً
المغربييييً ميييين أجييييل التشييييمٌر والعكييييوف علييييى إٌجيييياد أنجييييع األجوبيييية والحلييييول لهييييا .فكانييييت هييييذه
المحاضيييرات كميييا ذكييير اليييوزانً بيييـ"العربٌة ال تقتصييي ر عليييى التالمٌيييذ بيييل ٌيييدعى إلٌهيييا جمهيييور مييين
المثقفيييٌن وأكبييير عيييدد مييين النخبييية الفكرٌييية فيييً العاصيييمة العلمٌييية فكيييان عيييدد الوافيييدٌن تضيييٌق عليييٌهم
القاعييية الفسيييٌحة الجمٌلييية ،وكيييان ٌحضييير كيييذلك قيييدماء التالمٌيييذ واألسييياتذة والفرنسيييٌون المغتربيييون
حٌييث كييان ٌتييراوح عييدد الحاضييرٌن بييٌن ثييالث وأربعمائيية ."...وهييو ميياٌبرز نييوع األوراش الثقافٌيية
التيييً أراد اليييوزانً اإلسيييهام فٌهيييا وتأطٌرهيييا إعالمٌيييا بحٌيييث ٌمكييين اعتبيييار دفيييع داء االنفصيييام عييين
الوعً المغربً بخلق جسور ناعمة بٌن القدٌم والجدٌد أوالها عنده.
وليييذلك تجيييده فيييً مذكراتيييه ٌرصيييد التٌيييارات التيييً تتجييياذب السييياحة الفكرٌييية المغربٌييية ومٌوالتهيييا مييين
خيييالل تتبيييع التيييداول الثقيييافً للمجيييالت بالسييياحة المغربٌييية ،إذ تعيييددت روافيييد التيييأثٌر مييين مشيييرق
ومغيييرب وظهيييرت منيييابر تتلقفهيييا النخبييية المغربٌييية كالشيييهاب والمنيييار والعيييروة اليييوثقى وغٌرهيييا ،ميييع
العليييم أن سيييلطات الحماٌييية كانيييت تعيييوق كيييل محييياوالت االنفتييياح الثقيييافً للمغاربييية ،خصوصيييا أن هيييذه
المنيييابر ليييم تكييين تعنيييى بالثقافييية بمفهومهيييا العيييام بيييل كانيييت تتنييياول شيييؤون المغيييرب السٌاسيييٌة وتفضيييح
أشيييكال االسيييتالب الحضييياري لالحيييتالل الفرنسيييً ،بيييل منهيييا مييين كيييان ٌعلييين رسيييالة اإلصيييالح اليييدٌنً
والسيييلفً الشيييامل باعتبييياره سيييبٌال للنهضييية والتحيييرر .ومثيييل هيييذا اإلدراك الثقيييافً والحيييس السٌاسيييً
واإلصيييالحً لمحميييد بييين الحسييين اليييوزانً هيييو اليييذي جعليييه ٌقيييدم حصيييٌلة الكتيييب اإلصيييالحٌة عنيييد
حدٌثيييه عييين آثار"حركييية النهضييية الشيييرقٌة" فيييً "النهضييية المغربٌييية الفتٌييية" ضيييمنها مذكراتيييه حٌيييث

أكيييد أن "لحركييية الكتيييب اليييواردة مييين المشيييرق أثرهيييا الكبٌييير فيييً األوسييياط المثقفييية المغربٌييية التيييً
كانيييت تتجليييى فٌهيييا روح النهضييية والتجدٌيييد وٌتقيييوى فٌهيييا الشيييعور اليييوطنً باسيييتمرار ،وبيييالرغم عميييا
كانييييت تتخييييذه السييييلطات الفرنسييييٌة ميييين إجييييراءات المنييييع ضييييد الكتييييب المستنهضيييية لهييييم والمثٌييييرة
للمشييياعر الوطنٌييية ،فيييإن أغليييب وأهيييم هيييذه الكتيييب كانيييت تفيييد إليييى المغيييرب وتيييروج بيييٌن الشيييباب
خاصة"...

ومييين بيييٌن الكتيييب التيييً كانيييت تسيييتأثر باهتميييام النخبييية آنيييذاك مؤلفيييات اإلصيييالح اليييدٌنً لكيييل مييين
األفغييانً وعبييده ورشييٌد رضييا والتييً صيينفها الييوزانً ضييمن الثقافيية السييلفٌة لييٌعلن عيين مشييربه فييً
اإلصالح الدٌنً والفكري على أسس سلفٌة كغٌره من رواد المرحلة.
كيييان محميييد بييين الحسييين اليييوزانً رحميييه

صييياحب مشيييروع مجتمعيييً ٌعبييير عييين اطيييالع فكيييري

واسيييع دفعيييه لٌعميييل عليييى الواجهييية الثقافٌييية إعالمٌيييا وإن كيييان قيييد اسيييتفر جهيييده فيييً العميييل والتنظيييٌم
السٌاسٌٌن.
وختاميييا ،فيييإن المرحيييوم كيييان ٌيييرى بيييأن العميييل اليييوطنً منظومييية متكاملييية ال تتجيييزأ ،تتظيييافر مختليييف
المناشط من أجل خدمته على الوجه المطلوب واألكمل.

حزب الشورى واالستقالل والمغاربة الٌهود :اإلدماج عبر بوابات العمل السٌاسً
محمد الحاتمً
ٌقييييف المتصييييفح ألعييييداد جرٌييييدتً الييييرأي العييييام و Démocratieالصييييادرة فييييً الفتييييرة التييييً تلييييت
حصيييول المغيييرب عليييى االسيييتقالل عليييى ميييواد متنوعييية لهيييا صيييلة بوضيييع المغاربييية الٌهيييود وسيييبل
إدميياجهم فييً المجتمييع المغربييً الجدٌييد .لقييد كانييت الييرأي العييام أول منبيير أثييار قضييٌة وجييود منظميية
صييييهٌونٌة تسييييهر رسييييمٌا علييييى تنظييييٌم ترحٌييييل الٌهييييود المغاربيييية انطالقييييا ميييين مكاتبهييييا فييييً الييييدار
البٌضييياء ،ونيييادت بضيييرورة وضيييع حيييد لهيييذه األنشيييطة ،وهيييو المقيييال اليييذي اسيييتندت علٌيييه الحكومييية
فيييورا مييين أجيييل إغيييالق مكاتيييب منظمييية كادٌميييا ،اليييدرع الرسيييمً للمنظمييية الصيييهٌونٌة فيييً المغيييرب.
وعليييييى صيييييفحات  Démocratieاعتييييياد كبيييييار المثقفيييييٌن الٌهيييييود مييييين أمثيييييال

de

Carlos

Nesryو VictorMalkaعليييى نشيييير مقييياالت تعييييرض مقترحييييات واقعٌييية وعملٌيييية كيييانوا ٌرمييييون ميييين
خاللهيييا تحقٌيييق تصيييالح حقٌقيييً بيييٌن المغاربييية الٌهيييود والدولييية المغربٌييية ،والتدشيييٌن لمرحلييية جدٌيييدة
تقيييوم عليييى الثقييية واالعتيييراف بيييالحقوق الخاصييية .والواقيييع أن حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل كانيييت ليييه
مواقييف جرٌئيية فييً معالجتييه لقضيياٌا المغاربيية الٌهييود ،وهييً مواقييف لييم تفهييم فييً حٌنهييا ،بييل اعتبييرت
فيييً زميييين المزاٌييييدات والمضيييياربة السٌاسييييٌة ميييين قبٌييييل الخٌانيييية والتنكيييير واالنهزامٌيييية ...ونجييييد فييييً
كتٌيييب ادرٌيييس الكتيييانً المغيييرب المسيييلم ضيييد الالدٌنٌييية الصيييادر باليييدار البٌضييياء سييينة  ،1958خٌييير
نميييوذج لسيييوء الفهيييم المقصيييود والمسيييخر حٌيييث أفيييرد الكاتيييب مسييياحة مهمييية للتندٌيييد بمواقيييف الحيييزب
فييً قضيياٌا المغاربيية الٌهييود معتبييرا إٌاهييا متصييهٌنة .وواقييع األميير أن تلييك المواقييف كانييت غاٌيية فييً
الواقعٌيييييية إلدراك زعميييييياء الحييييييزب لمييييييوازٌن القييييييوى الوطنٌيييييية والعالمٌيييييية ،ولييييييوعٌهم بييييييأن المييييييد
الصيييهٌونً فيييً المغيييرب بلييين مييين القيييوة ميييا ٌسيييتوجب لليييرد علٌيييه والحيييد منيييه اعتمييياد مقاربييية ذكٌييية
عييوض التمييادي فييً المقاربيية األمنٌيية الصييرفة التييً علييى كييل حييال أفييادت المييد الصييهٌونً وخدمتييه
ميين دون أن تييدري .ومهمييا ٌكيين ،فييإن مواقييف الحييزب لييم تكيين ولٌييدة الفتييرة ،بييل هييً تييراكم لمعرفيية
قبلٌة بحقائق األمور نود فً هذه المداخلة المركزة أهم محطاتها.
كانييييت أطيييير حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل ميييين أوائييييل الشخصييييٌات التييييً عمييييل المييييؤتمر الٌهييييودي
العييييالمً علييييى ربييييط االتصييييال بهييييم فييييً إطييييار خطيييية مدروسيييية كانييييت ترمييييً إلييييى إدميييياج النحييييب
الٌهودٌييية فيييً منظومييية العميييل اليييوطنً لٌكيييون لهيييا نصيييٌب فيييً الحركييية الوطنٌييية ،التيييً كيييان الميييؤتمر
ٌعيييرف أنهيييا ال محالييية ٌتخيييرج منتصيييرة فيييً صيييراعها ضيييد سيييلطات الحماٌييية .فمييين خيييالل متيييابعتهم
لتطيييور األوضييياع المغيييرب ،الحيييظ أطييير الميييؤتمر الٌهيييودي أن موجييية العيييداء للٌهيييود أخيييذت أبعيييادا ال
ٌمكيييين ردهييييا جمٌعييييا إلييييى مضيييياعفات الصييييراع العربييييً الفلسييييطٌنً ،واعتبيييياره مصييييدرها الوحٌييييد.

وانتبهيييوا إليييى أن القيييوى الوطنٌييية المحافظييية تسييياهم بطرٌقييية أو بيييأخرى فيييً التيييروٌج لثقافييية المعييياداة
للٌهيييود ،وهيييً مسيييألة تبعيييث عييين القليييق وتسيييتلزم اتخييياذ تدابٌرعملٌييية للحيييد مييين مضييياعفاتها .وعلٌيييه
فيييإنهم جعليييوا مييين ربيييط االتصييياالت بيييالقوى اللٌبرالٌييية فيييً البليييدان اإلسيييالمٌة غاٌييية مسيييتعجلة ظنيييا
مييينهم أن لهيييا ميييا ٌكفيييً مييين أدوات التيييأثٌر لتحوٌيييل وجهيييات الغضيييب الشيييعبً مييين اسيييتهداف الٌهيييود
ومصييالحهم ،إلييى قييوة إٌجابٌيية تهييدف إلييى تحقٌييق االنسييجام بييٌن األغلبٌيية المسييلمة واألقلٌيية الٌهودٌيية،
فيييً انتظيييار الوصيييول إليييى توافقيييات عامييية تضيييمن السيييالمة واألمييين للجمٌيييع .ومييين أوليييى الشخصيييٌات
المغربٌيييية التييييً تييييم االتصييييال بهييييا األسييييتاذ عبييييد القييييادر بيييين جلييييون ،الييييذي بييييدوره أخبيييير رئٌسييييه
بالموضيييوع ،فشيييجعه هيييذا األخٌييير عليييى المضيييً قيييدما فيييً االتصييياالت ميييع أطييير الميييؤتمر الٌهيييودي
العيييالمً إلدراكيييه مييين جهييية لقيييوة الليييوبً الٌهيييودي فيييً دعيييم القضيييٌة المغربٌييية ،ومييين جهييية أخيييرى
لكسيييب المغاربييية الٌهيييود لصيييالح القضيييٌة المغربٌييية وفيييً ذليييك إضيييعاف لكفييية اإلدارة االسيييتعمارٌة فيييً
المغيييرب .والظييياهر أن حسيييابات اليييوزانً كانيييت واضيييحة ،ورميييت إليييى تحقٌيييق مكاسيييب عليييى ثالثييية
مستوٌات :
التيييأثٌر عليييى الٌهيييود المغاربييية وكسيييبهم لصيييالح القضيييٌة المغربٌييية وتشيييجٌع فعالٌيييات ٌهودٌييية مييينخيييارج اليييدوائر المتعاملييية ميييع السيييلطات الفرنسيييٌة عليييى االلتحييياق بصيييفوف الحركييية الوطنٌييية ،لٌكيييون
لها مستقبال نصٌب فً المناصب العلٌا فً تسٌٌر وتدبٌر الشأن العام الوطنً.
كسيييب تأٌٌيييد اليييرأي العيييام الفرنسيييً عبييير التيييأثٌر عليييى السٌاسيييٌٌن الٌهيييود الفرنسيييٌٌن والمتعييياطفٌنمعهم.
 التيييأثٌر عليييى صيييانعً القيييرار فيييً الوالٌيييات المتحيييدة األمرٌكٌييية -اليييذٌن اتسيييم ميييوقفهم حتيييى نهاٌيييةسيييينة  1954بالسييييلبٌة تجيييياه القضييييٌة المغربٌيييية -ألن اسييييتمالتهم تسييييهل المأمورٌييييات داخييييل أروقيييية
منظمة األمم المتحدة.
كيييان حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل أول مييين فييياتح السيييلطان محميييد بييين ٌوسيييف فيييً موضيييوع وجيييوب
الحيييدٌث عييين المغاربييية الٌهيييود وتخصيييٌص نصيييٌب مييين اهتماماتيييه بهيييم ،وٌعيييود الفضيييل لعبيييد القيييادر
بنجليييون خيييالل إحيييدى زٌاراتيييه لمدغشيييقر لطيييرح فكيييرة اسيييتوزار شخصيييٌة ٌهودٌييية فيييً أول حكومييية
لالسيييتقالل ،وهيييً الفكيييرة التيييً ناليييت استحسيييان السيييلطان وتبناهيييا مييين دون تيييردد ،اعتبيييارا منيييه أنهيييا
ستكون فاتحة لعهد جدٌد فً تارٌخ المغرب المعاصر.
وفيييً هيييذا اإلطيييار ،أي فيييً إطيييار التأسيييٌس لثقافييية جدٌيييدة تأخيييذ بعيييٌن االعتبيييار مشييياغل المغاربييية
الٌهيييود وارتقابييياتهم ،سيييعت أطييير حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل خيييالل أٌيييام انعقييياد ميييؤتمر إٌكسيييلٌبان

إلييى عقييد لقيياءات بييٌن ممثلييٌن عيين الٌهييود والييوطنٌٌن المسييلمٌن ،كييان أهمهييا الييذي حصييل فييً إحييدى
مقييياهً المدٌنييية ،وضيييم ممثليييٌن عييين الحيييزب وحيييزب االسيييتقالل ومسيييؤولٌن عييين مجليييس الجماعيييات
الٌهودٌييية اليييذي كيييان ٌرأسيييه جييياك دهيييان ،وهيييو االجتمييياع اليييذي بيييدا فٌيييه واضيييحا أن النخيييب الٌهودٌييية
القدٌمييية غٌييير قيييادرة عليييى رفيييع التحيييدٌات اآلنٌييية ،وأنيييه مييين مصيييلحة الجمٌيييع االعتمييياد مسيييتقبال عليييى
نخييب ٌهودٌيية جدٌييدة منبثقيية ميين الييدوائر اللٌبرالٌيية ،وهييؤالء هييم ميين سييٌراهن علييٌهم حييزب الشييورى
واالسييييتقالل ،وأهمهييييم جمٌعييييا سييييام بنييييزراف الييييذي ٌمكيييين نعتييييه بييييأكثر المغاربيييية الٌهييييود شييييورٌة،
وسيييٌلعب أدوارا مهمييية كإطيييار حزبيييً ،أو فيييً وقيييت الحيييق كمقيييرب مييين وليييً العهيييد األمٌييير ميييوالي
الحسن.
وتبقييى أهييم محطييات الحييزب فييً سييعٌه إلدميياج المغاربيية الٌهييود هييو التصييرٌح الصييحافً الييذي أدلييى
بيييه عبيييد القيييادر بنجليييون ألسيييبوعٌة الجوٌشيييكرونٌكل ،وهيييً إحيييدى أكثييير النشيييرات الٌهودٌييية العالمٌييية
تييأثٌرا ونفيياذا ،وٌمكيين وفييق جمٌييع المواصييفات اعتبييار التصييرٌح وثٌقيية مؤسسيية لييٌس فقييط للعالقييات
مييييع المغاربيييية الٌهييييود ،وإنمييييا للتصييييور العييييام لمييييا ٌجييييب أن تكييييون علٌييييه الدوليييية المغربٌيييية بعييييد
االستقالل.
قيييد ٌقيييول قائيييل إن هيييذا الجٌيييل األول مييين اليييوطنٌٌن كيييان طوباوٌيييا ومثالٌيييا ،والحيييق أن الوطنٌييية مييين
دون طوباوٌيييية وال مثالٌيييية ال تسييييتحق أن توصييييف بالوطنٌيييية .المهييييم أن حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل
ظيييل فٌميييا ٌتعليييق بالمغاربييية الٌهيييود وفٌيييا لمبيييدأ حرٌييية التنقيييل ،أي أن ٌهييياجر كيييل ٌهيييودي ٌرغيييب فيييً
ذليييك مييين بليييده صيييوب أي بليييد آخييير ،شيييرٌطة تيييوفره عليييى الوثيييائق التيييً تسيييمح ليييه بيييذلك ،وأن ال
نترحلييه جهيية تعتبيير عييدوة فييً خدميية بلييد ٌعبيير هييو اآلخرعييدوا ،وهييو لإلشييارة نفييس مييا كييان ٌييؤمن بييه
المهدي بن بنبركة ،وكان ٌنعته بالهجرة الطبٌعٌة.
كيييان ظييين الحيييزب أنيييه باإلمكيييان الحيييد مييين الميييد الصيييهٌونً مييين خيييالل تثبٌيييت أواصييير الثقييية بيييٌن
الميييواطنٌن الٌهيييود والدولييية المغربٌييية ومؤسسييياتها .وقيييدجعل الحيييزب مييين اسيييتقطاب النخيييب الٌهودٌييية
واجبييييا وطنٌييييا اعتبييييارا منييييه بييييأن العمييييل الحزبييييً هييييو أضييييمن الوسييييائل لتحقٌييييق وتكييييرٌس الغاٌييييات
الوطنٌييية المشيييتركة .وقيييد قيييرر الحيييزب عيييدم تأسيييٌس شيييعبة ٌهودٌييية مسيييتقلة العتقييياده بيييأن المسييياواة
الكاملة تفترض االندماج فً اإلطارات الموجودة من دون مٌز.
فيييً حقٌقييية األمييير ،ليييم تختليييف مقاربييية حيييزب الشيييورى فيييً اسيييتقطاب العناصييير الٌهودٌييية مييين حٌيييث
األسيييلوب واآللٌيييات مييين التيييً اعتميييدها حيييزب االسيييتقالل .فهيييو فيييً مخاطبتيييه للٌهيييود ،شيييدد أساسيييا
عليييى مالميييح الصيييورة اإلٌجابٌييية التيييً اكتسيييبها محميييد بييين الحسييين اليييوزانً عنيييد مثقفيييٌهم .فيييالزعٌم

الشيييوري وظيييف خٌييير توظٌيييف تكوٌنيييه العصيييري وقناعاتيييه اللٌبرالٌييية وتشيييبعه باألفكيييار اإلنسيييٌة التيييً
تجعيييل مييين القيييانون األسييياس فيييً مسيييٌرة قييياطرة التقيييدم عبييير اعتمييياد دسيييتور مصيييادق علٌيييه ومجيييالس
دسييتورٌة منتخبيية تضييم ممثلييٌن عيين جمٌييع مكونييات المجتمييع المغربييً .وشييدد الييوزانً فييً اللقيياءات
التيييً جمعتيييه بفعالٌيييات ٌهودٌييية عليييى "عبقرٌييية الجييينس الٌهيييودي" وبمسييياهمة الٌهيييود المغاربييية فيييً
معيييارك التحرٌييير التارٌخٌييية ،فخليييص إليييى ميييا للدولييية المغربٌييية مييين واجبيييات إزاء مواطنٌهيييا الٌهيييود
ووجيييوب اسيييتفادتهم مييين ثميييار االسيييتقالل خاصييية ميييا ليييه عالقييية بتشيييجٌع االسيييتثمار والتخفٌيييف مييين
عبيييي الضييييرائب والييييتحمالت االجتماعٌيييية .ثييييم إنييييه راعييييى باسييييتمرار التأكٌييييد علييييى أن اإلجييييراءات
"الشيييعبوٌة" ال تتوافيييق وميييا ٌرتقبيييه الٌهيييود ،حٌيييث عبييير فيييً العدٌيييد مييين المناسيييبات وبصيييراحة عييين
رفيييض حزبيييه للقيييرارات الحكومٌييية التيييً تميييس بالحرٌيييات األساسيييٌة معتبيييرا إٌاهيييا غٌييير مشيييروعة
مهميييا كانيييت االعتبيييارات التيييً دفعيييت إليييى اتخاذهيييا .ولجعيييل هيييذا الخطييياب أكثييير نفييياذا ،أوكيييل حيييزب
الشيييورى واالسيييتقالل لسيييام نييياحون مأمورٌيييات التيييروٌج ليييرؤى الحيييزب فيييً موضيييوع مكانييية الٌهيييود
المغاربيية داخييل مجتمييع مغربييً ٌسييعى إلييى ضييبط العالقييات بييٌن الحيياكمٌن والمحكييومٌن علييى أسييس
لٌبرالٌة ٌضمنها القانون والمشاركة المباشرة فً المجالس التمثٌلٌة.
وحاصييييل القييييول إن المقاربيييية العقالنٌيييية لحييييزب الشييييورى واالسييييتقالل سيييياهمت فييييً خلييييق جييييو عييييام
مسييياعد عليييى تهدئييية األنفيييس وطمأنييية فئيييات عرٌضييية مييين المغاربييية الٌهيييود .ولكييين رٌييياح التهجٌييير
الصيييهٌونً كانييييت أقيييوى بكثٌيييير مييين النٌييييات الحسيييينة ،ففشيييل الحييييزب واألحيييزاب األخييييرى والدوليييية
المغربٌييية فيييً كسيييب ميييا أسيييماه كيييارلوس نصيييري فيييً مقيييال ليييه عليييى صيييفحات جرٌيييدة Démocratie

"رهان البقاء فً المغرب المستقل".

كٌف استقبلت سال محمد الخامس ٌوم عودته من المنفى مساهمة حزب الشورى
واالستقالل نموذجا
هييييذا اللقيييياء العلمييييً ٌعقييييد كمييييا تعلمييييون فييييً غمييييرة االحتفيييياالت بعٌييييد االسييييتقالل ،وبييييذكرى عزٌييييزة
علٌنيييا ،وهيييً عيييودة المغفيييور ليييه السيييلطان محميييد الخيييامس وأسيييرته الشيييرٌفة مييين المنفيييى السيييحٌق
بمدغشييقر وكرسييٌكا ،إلييى نييزل خيياص "بقصيير سييان جٌرمييان أولييً" بفرنسييا ،بعييد أن لييم تفلييح مكائييد
االسييييت عمار وجبروتييييه فييييً الحييييد ميييين تعيييياظم وانتشييييار رقعيييية المقاوميييية ضييييد االحييييتالل الفرنسييييً
واإلسيييبانً بكيييل التيييراب المغربيييً ،1فبفضيييل التحيييام الشيييعب المغربيييً بيييالعرش ،ورفضيييهما معيييا لكيييل
أشيييكال المنييياورات االسيييتعمارٌة ،ليييم ٌسيييع الحكومييية الفرنسيييٌة إال أن تتخيييذ قيييرارات مسيييتعجلة بعيييزل
السيييلطان المصيييطنع محميييد وليييد ميييوالي عرفييية ،2وتشيييكٌل مجليييس مغربيييً للوصييياٌة عليييى العيييرش
سييييمً "حييييراس العييييرش" ،وإرجيييياع السييييلطان الشييييرعً محمييييد الخييييامس ميييين المنفييييى إلييييى فرنسييييا
إلجيييراء المفاوضيييات األخٌيييرة مييين أجيييل مييينح المغيييرب اسيييتقالله التيييام والمشيييروع .وهيييذا ميييا حصيييل
بالفعييييل حٌييييث بييييدأت المفاوضييييات مييييع جمٌييييع القييييوى السٌاسييييٌة المغربٌيييية بييييإٌكس لٌبييييان ،3وانتهييييت
بمفاوضيييات أخيييرى تقنٌييية ببيييارٌس بيييٌن حكيييومتً فرنسيييا والمغيييرب ،توجيييت بيييالتوقٌع عليييى معاهيييدة
االستقالل ٌوم الثانً مارس سنة 1956م.
فيييً هييييذه اللحظييييات التارٌخٌيييية الصييييعبة وا لدقٌقيييية ،طييييارت الوفييييود المغربٌيييية وعلييييى رأسييييها المكتييييب
السٌاسيييً لحيييزب االسيييتقالل ،والمكتيييب السٌاسيييً لحيييزب الشيييورى واالسيييتقالل وٌتكيييون مييين السيييادة:
األمييٌن العييام محمييد حسيين الييوزانً ،عبييد الهيييادي بوطالييب ،محمييد بيين المؤقييت المراكشييً ،وإدرٌيييس
الكتيييانً ،وسيييٌدي محميييد الشيييرقاوي ،والعالمييية ابيييراهٌم الهٌالليييً المكناسيييً ،والمجاهيييد الحييياج أحميييد
معنٌنو السلوي.4
ونخبيييية ميييين علميييياء القييييروٌٌن ،وممثلييييو الطائفيييية الٌهودٌيييية بييييالمغرب وغٌييييرهم ،لالجتميييياع بالسييييلطان
محميييد الخيييامس مباشيييرة بمقييير إقامتيييه المؤقتييية بفرنسيييا ،وأثنييياء هيييذه اللقييياءات بكيييى الجمٌيييع مييين شيييدة
الفييرح بالنصيير وعييودة الحييق إلييى نصييابه ،نشييوة الفييرح لييم تيينس السييلطان المسييؤولٌات الملقيياة علييى
 .1ثؼل اثؼبك اَُِطبٕ ٓؾٔل اُقبٌٓ اُ ٠أُ٘ل ٠رؾ ٍٞاُؼَٔ آُ ٖٓ ٢٘ٛٞوبٓٝخ ٍ٤بٍ٤خ آُ ٠وبٓٝخ َِٓؾخ ،كوك٣خ ٝعٔبػ٤خ ،ػل٣ٞخ ٘ٓٝظٔخٍٞ ،اء
ك ٢أُلٕ أ ٝاُجٞاكٝ ،١ك ٢رٖبػل َٓزٔو.
 .2ثؼل رٞه٤غ ٓؾٔل ثٖ ػوكخ ػِٝ ٠ص٤وخ ر٘بىُ ٚػِ ٠اُؼوُ أُـوث ّٞ٣ ٢اَُجذ  01أًزٞثو  ،ّ1955كٍ ٢و٣خ ربٓخ ٗوَ ػِٓ ٠زٖ ٛبئوح فبٕخ اُ٠
٘ٛغخ ،ؽ٤ش أهبّ ثوٖو اَُِطبٕ ٓٞال ١ػجل اُؼي٣يٝ ،ثؼل االٍزوالٍ ٗوَ آُ ٠ل٘٣خ ٗ ٌ٤ثلوَٗب ،ك ٕٝػِْ اُؾٌٓٞخ أُـوث٤خٝ ،ظَ ٘ٛبى اُٝ ٠كبرٚ
ٍ٘خ .ّ1976
23 ّٞ٣ .3ؿْذ  ّ 1955اٗطِوذ ٓلبٙٝبد ا٤ُ ٌٌ٣جبٕ ثلوَٗبٝ ،كآذ فَٔخ أ٣بّٝ ،أٍلود ػِ ٠ارقبم هواه ر٘ؾ٤خ اثٖ ػوكخ ػٖ اُؼوًُٝ ،بٕ
اُٞكل أُـوث٣ ٢زٌَْ ٖٓ ّ 37قٖ٤خٝ ،ثؼل اٍزْبهح اَُِطبٕ ٓؾٔل اُقبٌٓ ٝاكن ػِٙ ٠وٝهح ثوبء ٓغٌِ اُؼوُ ٓئهزب اُ ٠ؽ ٖ٤ػٞكر.ٚ
٣ٝ .4زٌ ٖٓ ٕٞاَُبكح :األٓ ٖ٤اُؼبّ ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٓ ،ؾٔل ثٖ أُئهذ أُواًْٝ ،٢اكه ٌ٣اٌُزبٗ٤ٍٝ ،٢لٓ ١ؾٔل
اُْوهبٝ ،١ٝاُؼالٓخ اثوا ْ٤ٛاُ٤ٜالُ ٢أٌُ٘بٍٝ ،٢أُغبٛل اُؾبط أؽٔل ٓؼ٘ ٞ٘٤اَُِ.١ٞ

عاتقييه رغيييم أنيييه فييً الغربييية ،ليييذلك نبييه الوفيييود المهنئييية لييه بخطيييورة االنتقيييال ميين مرحلييية االسيييتعمار
إليييى مرحلييية االسيييتقالل ،ف طليييب مييينهم أن ٌتخيييذوا كيييل االحتٌاطيييات والترتٌبيييات الضيييرورٌة لٌيييتم هيييذا
االنتقيييال الخطٌييير والصيييعب فيييً جيييو آمييين وحضييياري ٌعكيييس تيييارٌخ المغيييرب وشخصيييٌته الدولٌييية،
و أخبيييرهم بيييأن الشيييعب المغربيييً قاطبييية ٌنتظييير ٌيييوم عودتيييه إليييى أرض اليييوطن بكيييل لهفييية وشيييوق،
ولتفيييادي ميييا قيييد ٌعكييير صيييفو هيييذا اللقييياء الحماسيييً المرتقيييب ،وميييا ٌتهيييدده مييين ميييؤامرات خارجٌييية
وداخلٌييية قيييد ٌحٌكهيييا المسيييتعمر وأعوانيييه مييين أجيييل وأد هيييذا اللقييياء التيييارٌخً المنتظييير ،ولتفيييادي كيييل
هيييذه األخطيييار المحتملييية جيييدا كليييف جاللتيييه القيييادة السٌاسيييٌٌن لحيييزب الشيييورى واالسيييتقالل وحيييزب
االسيييتقالل ،باتخييياذ اإلجيييراءات العملٌييية والممكنييية مييين أجيييل إفشيييال كيييل عميييل متهيييور أو طيييائش أو
مبٌييت قيييد ٌحسيييب علييى سيييمعة المغيييرب أميييام الصييحافة العالمٌييية التيييً حظييرت وبكثافييية لتغطٌييية ونقيييل
هييذا الحييدث الكييونً الكبٌيير ،ولتفييادي كييل تعثيير قييد ٌسييقط المغييرب فييً منزلقييات خطٌييرة وهييو ٌخطييو
خطواتييييه األولييييى نحييييو بنيييياء أسييييس االسييييتقالل الجدٌييييد .فييييالقوى االسييييتعمارٌة والمعمييييرٌن األجانييييب
والخونيية المحلٌييٌن كييانوا جمٌعييا ٌروجييون دعاٌيية خبٌثيية تسييًء إلييى الشييعب المغربييً بأنييه لييم ٌنضييج
بعييييد ،وأنييييه مييييازال فييييً حاجيييية إلييييى الحماٌيييية األجنبٌيييية ،والوصيييياٌة الفرنسييييٌة وذلييييك لمنييييع الفييييتن
والفوضيييى والتسيييٌب ،وأنيييه فيييً حالييية ميييا وقعيييت أحيييداث خطٌيييرة سيييتتدخل القيييوى االسيييتعمارٌة مييين
جدٌد لفرض األمن.
إذن االحتٌييياط واجيييب والعميييل المييينظم والمسيييؤول ضيييرورة ملحييية فيييً تنظيييٌم االحتفييياالت الجماهٌرٌييية
المغربٌييية المرتقبييية بعيييودة المليييك البطيييل إليييى أرض اليييوطن وهيييو ٌحميييل بيييٌن ٌدٌيييه بشيييرى الحرٌييية
واالسيييتقالل ،أول شيييًء نبيييه إلٌيييه هيييو ضيييرورة االلتيييزام بتيييأطٌر وحراسييية كيييل الشيييوارع والطيييرق
التً سٌمر منها الموكب الملكً من مطار مدٌنة سال إلى القصر العامر بتواركة-الرباط.
فعيييال عيييادت الوفيييود السٌاسيييٌة والعلمٌييية إليييى المغيييرب عليييى وجيييه االسيييتعجال والسيييرعة لتحضيييٌر
وتنظيييٌم مراسيييٌم اسيييتقبال جاللتيييه ،كيييان األمييير صيييعبا بيييل مسيييتحٌال ألن الجيييٌش والشيييرطة ورجيييال
اليييدرك واألمييين وأعيييوان السيييلطة عامييية كيييانوا خاضيييعٌن وتيييابعٌن بشيييكل مباشييير ليييإلدارة الفرنسيييٌة
بيييالمغرب ،والتيييً كانيييت حيييائرة ومصيييدومة تترقيييب األحيييداث والتطيييورات ٌوميييا بعيييد ٌيييوم .إذن كيييان
هنيييياك فييييرا أمنييييً مهييييول وخطٌيييير ٌجعييييل أميييين الييييبالد فييييً مهييييب الييييرٌح ،إذا مييييا تسييييلل بعييييض
الجواسيييٌس أو أعيييوان المسيييتعمر أو الجهلييية مييين العيييوام بيييٌن جميييوع النييياس المحتشيييدٌن بكثافييية وهيييم
سيييكارى مييين نشيييوة الفيييرح ،وقييياموا ال قيييدر

ب أعميييال اسيييتفزازٌة للمشييياعر ،قيييد تنشيييب عنهيييا أعميييال

شغب وفوضى وعنف تفسد أجواء الفرح واالنتصار.

وإلنجيييياح هييييذا العييييرس الييييوطنً الكبٌيييير وتلطٌييييف األجييييواء السٌاسييييٌة وعييييودة الطمأنٌنيييية إلييييى قلييييوب
كافييية الشيييعب المغربيييً ،تقيييدم حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل بمليييتمس سٌاسيييً مسيييتعجل إليييى أعضييياء
هٌئيييية حييييراس العييييرش ، 5مجلييييس تكلييييف بتسييييٌٌر أمييييور الدوليييية بشييييكل مؤقييييت كمرحليييية انتقالٌيييية فييييً
انتظيييار عيييودة السيييلطان الشيييرعً إليييى اليييبالد ،والتوقٌيييع بشيييكل نهيييائً عليييى وثٌقييية االسيييتقالل قبٌيييل
مغييييادرة قييييوى االسييييتعمار أرض المغييييرب ،وقييييد تخييييوف بعييييض الييييوطنٌٌن ميييين إقييييدام فرنسييييا علييييى
تأسيييٌس مجليييس العيييرش بيييالمغرب ،خاصييية وأ ن مييين بيييٌن أعضيييائه الحييياج محميييد المقيييري التلسيييمانً
لذلك عارضوا هذه المبادرة ،من بٌنهم العالمة محمد بلعربً العلوي ،والعالمة عبد
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كنون.7

إذن وليييربح الوقيييت واسيييتغالل هيييذه الظرفٌييية السٌاسيييٌة الطارئييية والنيييادرة ،تقيييدم وباسيييتعجال األسيييتاذ
الحييياج أحميييد معنٌنيييو بالنٌابييية عييين المكتيييب السٌاسيييً لحيييزب الشيييورى واالسيييتقالل بيييالملتمس اآلتيييً
إلييى مجليييس حيييراس العييرش  ،وثٌقييية تارٌخٌييية فرٌيييدة ميين نوعهيييا ،عثيييرت علٌهييا صيييدفة ضيييمن وثيييائق
الخزانة العلمٌة الصبٌحٌة بسال وهذا نصها الكامل:
ملتمس بمناسبة الحالة الحاضرة
.0

إصدار عفو على المعتقلٌن السٌاسٌٌن المحكوم علٌهم سنة فما دون ،أو الذٌن لم ٌبق لهم فً المقام فً السجن إال
هذه المدة ،وذلك بمناسبة عٌد المولد النبوي ورجوع صااح الجللاة إلاى فرنساا  -وإذا أمكان التصارٌب باهن هاذا
اإلجراء بداٌة لعفو سٌكون بإذن هللا شامل.-

.7

إصدار عفو على المنفٌ ٌن واإلذن لهم بالرجوع إلى مساقط رؤوسهم ألنهم أبعدوا فً سبٌل الملك المفدى.

.3

توقٌف تنفٌذ اإلعدام على المحكوم علٌهم – كماا جارى ذلاك بتاونس بواساطة نفاس المقاٌمٌ .-نبغاً اإلساراع بهاذا
العمل فً سبٌل تحقٌق هذه النقط الثلث حتى ٌمكن أن تهتً بنتائجها المرجوة ٌاوم العٌاد نفسا حٌاث تفاتب أباوا
السجون وتقر عٌون المنفٌٌن وذوٌهم وتطمئن النفوس على األرواح المعلقة.

.4

"برطوكول العٌد" من خصائص مجلس حراس العرش ،اختراع طرٌقة ملئمة تضافً علاى المجلاس حلاة اإلجالل
اللئقة ب  ،وذلك باستدعاء العمال والقضاة ومختلف طبقات الشاع الشارفاء وأفاراد العائلاة الملكٌاة بالخصاوص
واألحزا الوطنٌة ،وإن أمكن فلٌكن ذلك على نمط ما كان ٌجري فً عٌد العرش ،وفً ذلك مان االتصاال المباشار
بالشع واالعتراف العملً بالمجلس ما ال ٌخفى.

.5

تركٌ وفد مان حاراس العارش ٌمكان أن ٌشامل العااملٌن المشااركٌن فاً مفاوضاات إكاس -لٌباان  ،وفارد مان كال
حز  ،ووفد مستقل أو حس ما ترتؤون وذلك للحضور فً فرنسا الستقبال صاح الجللة ساعة عودت  ،وٌقادم
ل الطاعة والوالء باسم حراس العرش مع رسالة ٌحملها الوفد من المجلس وذلك لٌجٌ صاح الجللة عنها بما
سٌثبت وٌقوي مركز المجلس وٌقطع دابر كل تدجٌل وتشوٌش.

 .5رٌَْ ٓغٌِ ؽواً اُؼوُ ٖٓ ٛوف اُغ٘واٍ ثٞا ٢٣كٝالرٞه  Boyer de tourك ٢أٝافو ٕ٤ق  ٖٓ ّ1955اَُبكح أَُزْبه ٓؾٔل أُوو١
ٝاُوجطبٕ آجبهى اُجٌبٝ ،١اُؾبط ٓؾٔل اُٖج٤ؾ ٢ثبّب ٍالٝ ،اُوبئل أٝػَٝ ،ٞاُلب ٢ٔٛثَِ٘ٔ٤بٕٝ ،رؾلكد ٜٓبّ ٛنا أُغٌِ ك ٢رٌْ َ٤ؽٌٓٞخ
ٓئهزخ رَ٤و أٓٞه اُلُٝخ أُـوث٤خ اُ ٠ؽ ٖ٤ػٞكح اَُِطبٕ اُْوػ.٢
 .6روِل اُٖلاهح اُؼظٍٔ٘ ٠خ ّ ،ّ1917بهى ك ٢أُئآوح اُز ٢أكد اُ ٠فِغ ٗٝلٓ ٢ؾٔل اُقبٌٓ ٍ٘خ  ،ّ1953ك ٢ثلا٣خ ػٜل االٍزوالٍ أثؼل ػٖ
اُوٖو أٌُِٝ ٢عوك ٖٓ ًَ أٓالًٝ ٚرٞكٍ٘ ٢خ  .ّ1957أُؼِٔخ أُـوث٤خ ،اُؼلك .7235 .ٓ ،21
 .7إٔله ث٤بٗب ػجو اماػخ ٘ٛغخ اُل٤ُٝخ ٣ؼبهٗ ك ٚ٤ر ؤٍٛ ٌ٤نا أُغٌِٛٝ ،بُت ثٚوٝهح ثوبئٓ ٚغَِب ٓئهزب اُ ٠ؽ ٖ٤ػٞكح ٓؾٔل اُقبٌٓ.

.6

اختٌار وفد من ع لماء القروٌٌن ومختلاف جهاات المغار للفتااء فاً موضاوع دعااء خطباة الجمعاة –مؤقتاا -بماا
ٌناس الظروف وٌطمئن األفكار ،وإن أمكن إلقاء هذه الفتوى فً الحفل الحافل المنوي إقامت ٌاوم العٌاد ،ساٌكون
لذلك أثر بلٌغ إذ ٌعد هذا الجمع كبرلمان مصغر ٌمثل مختلف طبقات الشع  ،وٌكون ذلك دعوة إلى تعمٌر المساجد
والقٌام بشعائر الدٌن التً كادت أن تندثر وتضمحل – ال قدر هللا . -

.7

االبتعاد عن الموظفٌن المشبوه فٌهم ،واختٌار أفراد من ذوي الكفاءات وخصوصا الذٌن أبعدوا عن القصر بمناسبة
حوادث  72غشت 0953م ،هم الذٌن ٌكلفون من طرف المجلاس بالقٌاام بشاؤون والتحادث باسام تحات إشارافكم
المباشر طبعا.

.8

وإذا أمكن لعالم المجلس أن ٌؤدي مباشرة باسم المجلس وموافقت دعوة للشع المغربً أجمع تشمل التهانً بعٌد
المولد النبوي واالبتهاج بالرجوع إلى فرنسا ،والدعوة إلى تعمٌر المساجد وإقامة الشعائر الدٌنٌة التً علٌها بناً
هذا العرش العتٌد.
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وأخٌرا تقبلوا هذه الملتمسات الصادرة عن إخلص ووفاء للمغر واإلسلم والعاملٌن علاى إنقااذ هاذا الاوطن وعمدتا
بعد هللا صاح الجللة نصره هللا وهللا ولً التوفٌق.
حرر فً  25ربٌع األول عام 0375هـ /.الموافق  77أكتوبر 0955م.
اإلمضاء :الحاج أحمد معنٌنو عن حز الشورى واالستقلل.

فع الالستجا الالالسلطتج ا الالياسبتج عي الالستللملا الالست ل الالعجتج يا ا الالسبتج ا الالاعليطاتة س الالبتل الال ة تج س الالطتج عس الالطت
ةل الالس لتج ا الالياسبتجرا الالاع سم طتج لل الالسم تل الالس ذمأتلاة الالاتالل الالعتفي الالس تج

الال ج تج

الالس م تف الاللتي الال ت

ملالالساتج وسة الالطتةلالال رتج ايم الالماتة الال تجاالالالس ةجت الال ت الالعجتج علالالةتفالاللتج ييظالالسبتجير الالم تفع الالمت يالال ت
ا الالل اتج  :الالسااتج و الالسة تج ل الالمتفي الال تلس ل الال متج الالة

م 9ات ض الالةتج يم الالطتج وة الالطتةي الال أتج الالةم ت

ةجرا الالاوسااتة الال ت لاا الاللتج لظ الالطتج ل ج" الالطتج الالل م تقج الال تج ا الالة ج قتج او الالاتة الالعأتةي الالة ت الال ت
ا الالماتج ي الالالطتج عاالالال م طتج لملاالالال طتلس الالال جمتج ل ضالالالس اتج ا الاللتف الالال مبت ي الالال تج ي الالال تلس

الالال ج ات الالال ت

جي االالساتج ل الالطتةاالال راتمفس الال تفالاللتج لالالسلتفالاللتج ة الالبتج لساالالأتيالالسات ة تالل الالعتي الال تج

الال ج ت ي الال ات

ةفايالالالال تاالالالالمجي ت لس الالالالم تلعالالالال تجراالالالالاوسااتاالالالالةفلتمي الالالال ت ت الالالالة ت1993/10/12تة فالالالال تل ولالالالالم ت
ج ل ج تلس جمتج ل ضس  .ت
الخطيييييوة الثانٌييييية وبتعلٌميييييات مييييين اليييييزعٌم محميييييد حسييييين اليييييوزانً ،قيييييام فرٌيييييق حيييييزب الشيييييورى
واالسيييتقالل بسيييال بقٌيييادة المجاهيييد الحييياج أحميييد معنٌنيييو ،بعقيييد العدٌيييد مييين االجتماعيييات بسيييال والربييياط
مييين أجيييل التنسيييٌق ميييع باشيييا سيييال الحييياج محميييد بييين الطٌيييب الصيييبٌحً 10واللجيييان التابعييية لحيييزب
االسيييتقالل وتوزٌيييع المسيييؤولٌات والمهيييام ،كميييا بعيييث الفرٌيييق الشيييوري السيييلوي برقٌيييات مسيييتعجلة
ٝ .8ص٤وخ ٗبكهح ْٗوٛب اُؾبط أؽٔل ٓؼ٘ ٕٞ٤ك ٢مًو٣بد ٓٝنًواد ،اُغيء ٘ٛ ،11غخٓ ،طجؼخ ٍجبه.168 ٝ 167 .ٓ ،1991 ،َ٤ٛ
 .9أٗظو روعٔز ٚاٌُبِٓخ ثٔنًواد اُؾبط أؽٔل ٓؼ٘ ،ٞ٘٤اُغيء ٝ ،204 .ٓ، 9ثٔئُلٓ ٖٓ ٚظبٛو اُزؼن٣ت اُؾيث ٢أ ٝكاه ثوْ٣خ اُضبٗ٤خ ،ثوِْ
األٍزبم أُ٘ب َٙػجل ه اُوكاكٓ ،138 .ٓ ،طبثغ ٍال.1990 ،
 .10ر ٠ُٞثبّ٣ٞخ ٍال ٍ٘خ  ّ 1914اُ ٠ثلا٣خ ػٜل االٍزوالًٍ ،بٕ كٜ٤ب ٓضبٍ اَُ٤بٍ ٢اُؾبىّ اُِجن اُنٓ ١ود ك ٢كزور ٚأىٓبد ّل٣لح ٝػوف ً٤ق
٣ؼبُغٜب ثقجو ح ٝؽٌٔخًٝ ،بٕ ُّ ٚوف رول٤٘٤ٕ ْ٣خ اُؾِ٤ت ٝاُزٔو َُِِطبٕ ٓؾٔل اُقبٌٓ ُؾظخ ٗي ٍِْ ٖٓ ُٚٝاُطبئوح اُز ٢ؽِٔز ٖٓ ٚأُ٘ل ٠اُ٠
ٓطبه ٍالًٝ ،بٕ ث٤زً ٚؼجخ اُيٝاه ٖٓ اُؼِٔبء ٝاُلٚالء ٝاأل٤ُٝبءٕ ٞٛٝ ،بؽت ٌٓوٓخ اُقياٗخ اُؼِٔ٤خ اُٖج٤ؾ٤خ ثجبة ٍ٤ل ١ثٞؽبعخٍ ،ال.

إليييى كيييل فيييروع الحيييزب باليييدار البٌضييياء وفييياس ومكنييياس والخمٌسيييات وتٌفليييت والقنٌطيييرة ،وميييدن
أخيييرى مييين الشيييمال كيييوزان وطنجييية والقصييير الكبٌييير وأصيييٌال والعيييرائش وغٌرهيييا ،لتتجنيييد مييين أجيييل
إرسيييييال العدٌيييييد مييييين شيييييبٌبة الحيييييزب الملتزمييييية ،والمتطيييييوعٌن وقيييييادة منظمييييية الكشيييييافة المغربٌييييية
اإلسييييالمٌة علييييى وجييييه السييييرعة وبنظييييام وانتظييييام إلييييى مدٌنيييية سييييال ،للمشيييياركة فييييً فييييرض األميييين
وتنظييٌم حركيية السييٌر والجميياهٌر تفادٌييا لكييل مييا قييد ٌعكيير صييفو عييرس االسييتقبال ،وفعييال توافييد علييى
مدٌنييية سيييال أعيييداد كبٌيييرة مييين قيييادة حيييزب الشيييورى والكشيييفٌة مييين أجيييل تيييأطٌر المتطيييوعٌن الشيييباب،
ميييا ٌنييياهز خمسييية آالف شيييخص ميييزودٌن بيييبعض األغطٌييية والميييواد الغذائٌييية ،وقيييد تيييم إسيييكانهم ألٌيييام
قلٌلييية قبيييل وصيييول السيييلطان إليييى المغيييرب بالعدٌيييد مييين اليييدور والمسييياجد ،وخاصييية المسيييجد األعظيييم،
وتيييم إلباسيييهم بذلييية موحيييدة فيييً الشيييكل والليييون ميييع وضيييع طيييرابٌش حميييراء فيييوق رؤوسيييهم لتمٌٌيييزهم
عييين بييياقً النييياس ،كتيييب علٌهيييا "حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل" ،وكيييانوا بيييدون سيييالح .كانيييت أقسيييام
مدرسييية األمٌيييرة ليييال عائشييية بحيييً الطالعييية زنقييية سيييٌدي مغٌيييث بسيييال مقييير القٌيييادة الشيييورٌة المنظمييية
والميييؤطرة لهييييذا الحييييدث ،وتكفليييت النسيييياء الشييييورٌات المنضييييوٌات داخيييل جمعٌيييية "أخييييوات الصييييفا"
بتييييأطٌر العنصيييير النسييييوي ،11وإسييييعاف ضييييعاف الصييييحة ،وطهييييً الطعييييام علييييى الفحييييم والحطييييب
وباللٌيييل والنهيييار لكيييل هيييؤالء المتطيييوعٌن ،وعليييى رأس فيييرع المنظمييية الميييذكور بسيييال السيييٌدة ليييال
زٌنيييب العلوٌييية ،وليييال خيييدوج العلوٌييية ،وحلٌمييية بلقاضيييً ،والسيييٌدة هطالييية زوجييية األدٌيييب عبيييد الماليييك
البلغٌتيييً ،وليييال السيييعدٌة القيييادري زوجييية أحميييد معنٌنيييو وأخرٌيييات مييين آل السيييفٌانً وآل عيييواد وآل
بنغمييييوش وآل حجييييً ،وميييين فيييياس السييييٌدة حبٌبيييية جسييييوس والسييييٌدة الصييييقلً ،وميييين الييييدار البٌضيييياء
السيييٌدة آمنييية حيييرم األسيييتاذ الكتيييانً ،ومييين آسيييفً عائشييية الخزاميييً وميييرٌم اليييوزانً وكلثيييوم الترٌكيييً،
ومييين سيييطات نعٌمييية بنيييانً وغٌيييرهن كثٌييير ..إضيييافة إليييى هيييذا الشيييق األمنيييً عمليييت اللجنييية الشيييورٌة
السيييلوٌة بتنظٌيييف وتجمٌيييل العيييروس سيييال وهيييً تسيييتقبل عيييرٌس الحرٌييية القيييادم مييين المنفيييى ،بتعييياون
مييع رجييال الحييرف األحييرار ،باعتبييارهم الييدرع الشييعبً القييوي الييذي شييارك فييً كييل أنشييطة الحركيية
الوطنٌيييية ،هييييؤالء الجنييييود المجهولييييون قيييياموا وبشييييكل تطييييوعً وتلقييييائً بصيييينع أقييييواس النصيييير،
وتصيييفٌف األسيييالك الكهربائٌييية بالمصيييابٌح ،أميييا الخطييياطون قيييد قييياموا بكتابييية الالفتيييات والمناشيييٌر،
والرسيييامون أبيييدعوا فيييً رسيييم صيييور جاللييية المليييك ووليييً عهيييده ،وشيييعار المملكييية المغربٌييية والعليييم
الييوطنً علييى األلييواح والالفتييات وغٌيير ذلييك ،وكانييت مدٌنيية سييال خييالل هييذا العييرس الييوطنً كخلٌيية
نحييل تشييتغل باللٌييل والنهييار .أمييا خييارج أسييوار المدٌنيية وعلييى طييول الطرٌييق إلييى مطييار سييال المييدنً

 .11ػِٔذ اَُ٘بء ٝاُلز٤بد اُْٞه٣بد اُ ٠عبٗت أفٜ٤ب اُوعَ ٖٓ أعَ اُقوٝط ثبُٔوأح أُـوث٤خ ٖٓ ػٜل اُغٔٞك ٝاالٌٗٔبُ اُ ٠ػٜل اُٜ٘ٚخ
ٝاُؼَٔ اُقالم ٝ ،هل إٔله اُؾبط أؽٔل ٓؼً٘ ٞ٘٤ز٤ت ٕـ٤و ػٖ عٔؼ٤خ أفٞاد اُٖلبْٗ ،ورٓ ٚئٍَخ ٓؾٔل اُؾَٖ اُٞىاٍٗ٘ ٢خ .ّ1996

امييييتات بخٌييييام وخٌييييل قبائييييل احصييييٌن والسييييهول وعييييامر وزمييييور وبنييييً احسيييين وزعٌيييير ابتهاجييييا
ببزو فجر االستقالل.
وقيييد تيييم االتفييياق بيييٌن المسيييؤولٌن الشيييورٌٌن واالسيييتقاللٌٌن عليييى تقسيييٌم الطرٌيييق الرابطييية ميييا بيييٌن
مطيييار سيييال الميييد نً ،وبييياب السيييفراء ميييدخل تواركييية بالربييياط ،لٌتكليييف كيييل حيييزب بتيييزٌٌن ومراقبييية
المسيييافة المخصصييية ليييه ،هكيييذا تكليييف حيييزب االسيييتقالل بالقسيييم األول مييين الطرٌيييق ميييا بيييٌن مطيييار
سيييال الميييدنً واليييذي سيييتحط بيييه الطيييائرة الملكٌييية إليييى مفتيييرق الطيييرق جهييية سيييوق الخميييٌس أي حيييً
السييييالم حالٌييييا ،وتكلييييف حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل بالقسييييم الثييييانً أي ميييين مفتييييرق الطييييرق حييييً
السيييالم بسيييال إليييى مستشيييفى "دٌبيييارو كبٌييير" بالربييياط ،ميييرورا بقنطيييرة سيييٌدي بوسيييدرة الرابطييية بيييٌن
العيييدوتٌن ،ثيييم تكليييف حيييزب االسيييتقالل ببييياقً الطرٌيييق حتيييى بييياب السيييفراء ،أميييا داخيييل تواركييية فقيييد
كانيييت عملٌييية مشيييتركة بيييٌن الحيييزبٌن اليييوطنٌٌن وسيييكان تواركييية ،وكيييان عليييى رأس اللجنييية الشيييورٌة
السييلوٌة المجاهييد الحيياج أحمييد معنٌنييو ورفاقييه فييً الوطنٌيية أذكيير ميينهم :عبييد السييالم بنسييعٌد وعثمييان
وأخوٌيييه عليييً وعبيييد العزٌيييز األحيييرش والعربيييً السيييفٌانً والمنتصييير الكتيييانً وعبيييد اليييرحمن وأخييياه
العربييً معنٌنييو وأحمييد عييواد وأحمييد السييفٌانً وعبييد القييادر الشيياوي الييدرزي ،وعلييً وأخيياه إدرٌييس
المنٌيييوي ،وامحميييد فنيييٌش ومحميييد زنٌبييير والحسييين البزٌيييوي والحييياج عمييير بنسيييعٌد وعبيييد اليييرحمن
لعليييو ومحميييد بييين الصيييغٌر السيييهلً وعبيييد اليييرحمن وأخييياه محميييد أميييالح وعبيييد المجٌيييد اليييدكالً وأبيييو
بكييير الحسيييناوي وعبيييد اليييرحٌم بالحييياج وبييين عيييالل بيييوكرٌن وعبيييد القيييادر اليييودغٌري وعبيييد

عيييواد

وبوسيييلهام المنصيييوري وعبيييد القيييادر التهيييامً اليييوزانً وأحميييد التونسيييً والراضيييً محميييد ومحميييد
الصييييبٌحً وعميييير الفاسييييً وإدرٌييييس أمبوزٌييييد والرسييييام شييييعبة وعييييدد آخيييير ميييين المناضييييلٌن الييييذٌن
شيياركوا فييً صيينع هييذا الحييدث العظييٌم ،وغٌيييرهم ميين قييادة كتٌبيية األطلييس التابعيية للكشييفٌة المغربٌييية
اإلسيييالمٌة .ومييين الربييياط أعضييياء حيييزب الشيييورى أذكييير مييينهم إدرٌيييس رودٌييياس وأخييياه المختيييار،
وعبييييد القييييادر الشييييرقً ،ومحمييييد الهييييرٌم ومحمييييد كراكشييييو والطيييياهر برٌشيييية وإدرٌييييس المعروفييييً
والحجمري بلحجام وآخرون..
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وفيييً ٌيييوم  16نيييونبر 1955م عييياد محميييد الخيييامس مييين المنفيييى إليييى مطيييار سيييال الميييدنً حيييامال معيييه
بشيييرى االسيييتقالل والحرٌييية ،وكيييان فيييً اسيييتقباله حشيييود غفٌيييرة مييين شيييعبه اليييوفً ،تؤطرهيييا وتنظمهيييا
فٌييالق ميين الشييباب الشييوري الييذٌن حضييروا قبييل بضييعة أٌييام إلييى مدٌنيية سييال بلباسييهم الكيياكً الجمٌييل
الشيييبٌه باللبييياس العسيييكري ،حٌيييث قسيييموا إليييى عيييدة جماعيييات برؤسيييائها ومنكلهيييا ومشييياربها وزعيييت
عليييى جنبيييات الطرٌيييق اليييذي مييير منيييه موكيييب السيييلطان ،وهيييً متماسيييكة باألٌيييدي عليييى شيييكل سلسيييلة
ٓ .12ؼظْ رواعْ ٛئالء اُغ٘ٞك أُغٓ ٖ٤ُٜٞزٞكوح كٓ ٢ئُلبد أُغبٛل اُؾبط أؽٔل ٓؼ٘ ٞ٘٤مًو٣بد ٓٝنًواد ،ػلكٛب  11عيءا.

بشييرٌة كيييدرع لحفيييظ النظيييام واألمييين ،فييً منظييير بيييدٌع وأنٌيييق كميييا تشييهد بيييذلك كيييل األفيييالم والصيييور
التارٌخٌيية التيييً الزاليييت التلفيييزة المغربٌييية تقيييدمها للجمهيييور كيييل سييينة فيييً ٌيييوم ذكيييرى عٌيييد االسيييتقالل
المجٌد.
هك ي ذا سيياهم حييزب الشييورى واالسييتقالل بقٌييادة فرعييه بسييال فييً تنظييٌم مراسييٌم عييودة ملييك الييبالد إلييى
عرشيييه المفيييدى ،وقيييد تلقيييى األسيييتاذ عبيييد القيييادر بنجليييون األميييٌن العيييام بالنٌابييية للحيييزب الميييذكور
برقٌييية تهنئييية بإسيييم السيييلطان محميييد الخيييامس ،مييين رئيييٌس اليييوزراء المعيييٌن مييين قبيييل حيييراس العيييرش
األستاذ الفاطمً ابن سلٌمان ،13وهذا نصها:
برقٌة من صاحب الجاللة إلى حزب الشورى واالستقالل
بييييأمر ميييين جالليييية السييييلطان كلفنييييً مجلييييس العييييرش بييييأن أحمييييل إلييييٌكم تهانٌييييه بالمشيييياركة
الفعاليييية التييييً قامييييت بهييييا منظمييييتكم ،ولحسيييين نظييييام المظيييياهرات المنظميييية بمناسييييبة عييييودة
جاللته.
وإنيييييً لسيييييعٌد بيييييأن أرفيييييع لكيييييم تهانٌيييييه مشيييييفوعة بتهيييييانئً الخاصييييية عليييييى حسييييين هٌئييييية
المتطوعٌن للمحافظة على األمن والتً نظمتموها .إمضاء :الفاطمً بن سلٌمان.
وأخييتم دراسييتً هييذه بمييا جيياء فييً أول خطيياب وجهييه محمييد الخييامس إلييى المغاربيية بعييد عودتييه ميين
المنفيييييى ٌيييييوم  18نيييييونبر 1955م ،معلنيييييا نهاٌييييية عهيييييد الحجييييير والحماٌييييية وبيييييزو فجييييير الحرٌييييية
واالسييتقالل ،ودعييا فٌييه إلييى المزٌييد ميين االسييتنفار والبييد ميين شييحد الهمييم ،إذ اإلطاحيية بنظييام الحماٌيية
كيييان أميييرا ٌسيييٌرا عليييى ميييا تطليييب مييين جسيييٌم التضيييحٌات ،بيييالنظر إليييى مهمييية بنييياء دولييية االسيييتقالل،
وتجدٌيييد صيييرح أدوات الحكيييم ،واسيييتثمار الخٌيييرات عليييى قيييدم المسييياواة بيييٌن المغاربييية ميييع إشيييراكهم
فيييييييييييً تيييييييييييدبٌر الشيييييييييييأن العيييييييييييام ،بعيييييييييييدما أبليييييييييييوا اليييييييييييبالء الحسييييييييييين فيييييييييييً تحرٌرهيييييييييييا.
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حزب الشورى واالستقالل بآسفً
عالل ركوك
بداٌيية نييود اإلشييارة إلييى نقطيية منهجٌيية تتعلييق بعييدم ذكيير مجموعيية ميين الرمييوز والزعامييات كييان لهييا
وزنهييا ولعبييت أدوارا طالئعٌيية فييً عهييد الحماٌيية .لتفييادي مثييل هييذه المالحظييات وهييذا اليينقص وجييب
االهتمييييام بالتييييارٌخ المحلييييً والجهييييوي الييييذي ٌوظييييف فييييً نفييييس اآلن الييييذاكرة الجماعٌيييية والييييذاكرة
التارٌخٌييية التيييً تمكييين بفضيييل تيييدخل الميييؤرن بأدواتيييه العلمٌييية والمنهجٌييية مييين تجييياوز هيييذه القفيييزات
وردم هييذه الفراغييات .وميين هييذا المنطلييق وفييً هييذا السييٌاق تييأتً هييذه الدراسيية حييول حييزب الشييورى
واالستقالل انطالقا من جهة محددة وٌتعلق األمر بمدٌنة آسفً.
ركييييزت جييييل الكتابييييات األدبٌيييية التييييً اهتمييييت بحييييزب الشييييورى واالسييييتقالل ،علييييى هٌاكييييل الحييييزب
وزعمائيييه وأنشيييطته ،لكنهيييا اقتصيييرت عليييى مسيييتوى القٌيييادة والمركيييز ،وهيييذا نسيييجله عنيييد أهيييم مييين
كتبيييوا أمثيييال محميييد بييين حسييين اليييوزانً أو أحميييد معنٌنيييو أو عبيييد الهيييادي بوطاليييب ،وإذا كيييان القيييارع
ٌحصييييل علييييى معلومييييات حييييول مسييييٌرة هييييذا الحييييزب العتٌييييد الييييذي سييييجل توجهييييا جدٌييييدا ورسييييم
تصيييورات مخالفييية لبقٌييية األحيييزاب ،خصوصيييا فيييً طيييرق التعاميييل ميييع سيييلطات الحماٌييية ومقاومتهيييا
وكييييذلك فييييً تصييييور االسييييتقالل إلييييى غٌرهييييا ميييين اإلشييييكالٌات ذات الراهنٌيييية وقتييييداك ،مقابييييل هييييذه
اليييوفرة بخصيييوص الزعاميييات والقٌيييادة فيييإن هٌاكيييل هيييذا الحيييزب ومناضيييلوه عليييى صيييعٌد الفييييروع
بقٌييت طييً الهييوامش نظييرا لمجموعيية ميين العوامييل منهييا ضييعف القاعييدة الجماهٌرٌيية للحييزب وكييذلك
نظييرا للمنافسيية الشرسيية التييً كييان ٌالقٌهييا ميين طييرف خصييومه السٌاسييٌٌن ،وحتييى نسيياهم فييً إبييراز
جيييزء مييين اليييدور اليييذي لعبيييه هيييذا الحيييزب وميييا سيييجله مناضيييلوه مييين مواقيييف بطولٌييية عليييى صيييعٌد
الفييييروع نتتبييييع حلقييييات ميييين مسييييٌرة هييييذا الحييييزب النضييييالٌة منييييذ نشييييأته انطالقييييا ميييين جهيييية معٌنيييية
ومحدودة مجالٌا .وٌتعلق األمر بمدٌنة آسفً وجهة عبدة واحمر.
المصادر:

تقيييف هيييذه اإلشيييكالٌة أميييام الباحيييث كلميييا نيييبش فيييً موضيييوع منسيييً أو مغميييور ليييم ٌأخيييذ حقيييه مييين
البحيييث وهيييذا راجيييع طبعيييا إليييى دونٌتيييه مقارنييية ميييع األحيييداث األخيييرى البيييارزة والتيييً تسيييتحوذ عليييى
اهتميييام البييياحثٌن .وخيييالف ذليييك فيييإن تليييك األحيييداث المحصيييورة ال ٌنتبيييه إلٌهيييا أحيييد وٌكيييون مصيييٌرها
الييزوال بييزوال الفيياعلٌن فٌهييا .ولعييل هييذه هييً حاليية حييزب الشييورى واالسييتقالل بمدٌنيية آسييفً ،حٌييث
ال ٌصادف الباحث أي من الوثائق التً تجعله ٌستنٌر بها.

ومحاوليية منييا لكشييف بعييض جوانييب أنشييطة هييذه المؤسسيية الحزبٌيية ونشييطائها .فقييد عمييدنا بداٌيية إلييى
النييييزول إلييييى المٌييييدان وذاك لالتصييييال بعناصيييير الحييييزب الييييذٌن الزالييييوا علييييى قٌييييد الحٌيييياة والييييذٌن
صيييادفنا مييينهم واحيييدا فقيييط وهيييو السيييٌد الخزاميييً ،كميييا كيييان لنيييا اتصيييال بمجموعييية مييين المناضيييلٌن
اآلخرٌن من حزب االستقالل الذٌن كانت لهم عالقات وطٌدة مع الشورٌٌن.
وحاولنييييا أن نكمييييل بعييييض المعلومييييات ميييين خييييالل تتبييييع صييييفحات جرٌييييدة الييييرأي العييييام وكانييييت
المعلومات عبارة عن حوادث شارك فٌها الشورٌون وبعض أنشطة الحزب.
وعييين طرٌيييق هيييذه المصيييادر عليييى اخيييتالف أنواعهيييا حاولنيييا رسيييم صيييورة لواقيييع حيييزب الشيييورى
واالسيييتقالل بنسيييفً ،قرٌبييية مييين الحقٌقييية التارٌخٌييية فيييً حيييدود ميييا تسيييمح بيييه الوثيييائق ،عليييى أسييياس
تحٌٌن كل هذه المعلومات وإضافة كل الوقائع كلما سمحت الظروف بذلك.
اإلرهاصات األولى للعمل الوطنً بنسفً خالل العشرٌنٌات
عشيييٌة توقٌيييع عقيييد الحماٌييية سيييجل المغاربييية قاطبييية رفضيييهم لهيييذا الحيييدث ،وأعلنيييوا الجهييياد والحيييرب
على المستعمر بداٌة بأحداث فاس الدامٌة وما تالها من أحداث فً المناطق المغربٌة برمتها.
ولييم تخييرج حاضييرة آسييفً عيين هييذا المسييار حٌيييث دشيين جٌييل ميين الشييباب المييتعلم خصوصييا اليييذٌن
سييبق لهييم أن درسييوا فييً القييروٌٌن أو فييً كلٌيية ابيين ٌوسييف بمييراكش وكييانوا ٌتتبعييون عيين كثييب مييا
ٌجري فً البالد ،أولى التحركات ضد السلطات االستعمارٌة.
فخيييالل العشيييرٌنٌات شيييرع بعيييض هيييؤالء الشيييباب اآلسيييفٌٌن فيييً تنظيييٌم صيييفوفهم عييين طرٌيييق تأسيييٌس
نييييوادي ثقافٌيييية وجمعٌييييات سييييرٌة جلبييييوا إلٌهييييا كييييل المتعلمييييٌن ميييين الفقهيييياء والعلميييياء والمدرسييييٌن
وغٌييييرهم وخططييييوا الختييييراق طبقييييات الجميييياهٌر ،عيييين طرٌييييق بييييث روح الييييوعً الييييوطنً وإشييييعار
النييياس بيييواقعهم فيييً ظيييل اإلسيييتعمار ،وجنيييدوا ليييذلك كيييل السيييبل المتاحييية لهيييم مثيييل دروس اليييوعظ
واإلرشاد ودروس محو األمٌة وخطب الجمعة وغٌرها.
ولعيييل هيييذه التحركيييات األوليييى المبكيييرة عليييى صيييعٌد آسيييفً المدٌنييية جعليييت اآلسيييفٌٌن عليييى اتصيييال
بقيييادة الحركييية الوطنٌييية بفييياس وسيييال والربييياط ،كميييا ان اسيييتقرار وقيييدوم بعيييض اليييوطنٌٌن إليييى آسيييفً
من مدن أخرى ساهم فً شد عضد هؤالء الشباب.
اعتنيييى هيييؤالء الشيييباب األسيييفٌون بدارسيييتهم وفهمهيييم للعقٌيييدة اإلسيييالمٌة وفيييق تطيييورات جدٌيييدة تنميييً
وتسييياهم فيييً بليييورة وعيييً وطنيييً كفٌيييل بتوعٌييية النييياس وميييرروا ذليييك للعميييوم عييين طرٌيييق اليييدروس
التً كانوا ٌلقونها فً حلقات العلم والتدرٌس والوعظ وخطب الجمعة وغٌرها.

ومنييذ سيينة  1928بعييد زٌييارة العالميية أبييو شييعٌب الييدكالً آلسييفً انخييرط كييل علميياء وفقهيياء المدٌنيية
فيييً تٌيييار السيييلفٌة .إثييير ذليييك انتظميييت جماعييية مييين اآلسيييفٌٌن بزعامييية السيييٌد محميييد البيييوعمرانً اليييذي
كييان قييد عيياد ميين الدراسيية بييالقروٌٌن وكانييت لييه صييالت وطٌييدة مييع الشييباب الييوطنً بفيياس وغٌرهييا
مييين الميييدن األخيييرى .وقيييد عميييل هيييذا األخٌييير فيييً البداٌييية صيييحبة المهيييدي الكيييراوي ومحميييد الكيييراوي
علييى تأسييٌس مكتبيية لبٌييع الكتييب والجرائييد ،وابتييداأ ميين هييذه السيينة عملييت هييذه المجموعيية إضييافة إلييى
وطنٌيييٌن آخيييرٌن أمثيييال أحميييد البيييوعمرانً والطٌيييب الفٌالليييً وآخيييرٌن عليييى تأسيييٌس جمعٌييية سيييرٌة
سٌاسٌة كانت تصدر مجلة اسمها الدروس.
فيييً سييينة  1929تعرفيييت الجماعييية اآلسيييفٌة عليييى اشيييماعوا اليييذي قيييدم آلسيييفً لزٌيييارة خاليييه زنٌبييير
الييذي كييان نيياظرا بنسييفً ،وخييالل هييذه المناسييبة دعيياهم للقييدوم إلييى الربيياط لالتصييال بقٌييادات العمييل
الييوطنً الييذي كييان فييً بداٌيية تكونييه وبعيييد اتصييال جماعيية آسييفً بأقطيياب الوطنٌيية بالربيياط اقترحيييوا
علٌهم العمل فً سبٌل نشر الوعً الوطنً عن طرٌق جمع الشباب وتوعٌتهم.
بعيييد هيييذه االتصييياالت األوليييى شيييرع الشيييباب اآلسيييفً فيييً التخطيييٌط ألوليييى تحركاتيييه لنشييير وتعميييٌم
اليييوعً اليييوطنً وفيييً هيييذا اإلطيييار أقيييام البييياعمرانً سييينة  1930مقيييرا اتخذتيييه الجماعييية كنيييادي لهيييا
تمييارس فٌييه أنشييطة فكرٌيية وثقافٌيية وترفٌهٌيية ،حٌييث أسسييوا جييوق موسييٌقً وفرقيية مسييرحٌة إضيييافة
إلى إعطاء الدروس.
توسييييعت هييييذه الجمعٌيييية لتضييييم كييييل الفقهيييياء والعلميييياء اآلسييييفٌٌن المتنييييورٌن المتبنييييٌن للتٌييييار السييييلفً
المحييييرر ،نييييذكر ميييينهم الفقٌييييه الهسييييكوري و الفقٌييييه المسييييتاري والفقٌييييه محمييييد بيييين الطٌييييب الييييوزانً
والفقٌيييه ادرٌيييس بناصييير والفقٌيييه الكيييانونً ومحميييد عيييالن وغٌيييرهم ،الييي

االهتميييام بميييا كيييان ٌكتيييب

وٌنشييير فيييً العيييالم العربيييً مييين كتيييب ومجيييالت مثيييل مجلييية الفيييتح ومجلييية اإلسيييالم ومجلييية مكيييارم
األخيييالق وجرائيييد صيييادرة عييين جمعٌييية علمييياء الجزائييير وغٌرهيييا ،وبهيييذا االطيييالع الواسيييع والتتبيييع
المسيييتمر تمكنيييت هيييذه النخبييية مييين رواد السيييلفٌة والوطنٌييية بنسيييفً مييين تشيييخٌص ميييواطن الضيييعف
لييييدى المغاربيييية وتلمييييس سييييبل تقوٌتييييه وتصييييحٌحه سييييواء عيييين طرٌييييق توعٌيييية الجميييياهٌر وشييييحنها
بالخطيييياب الترشييييٌدي والتوعييييوي والييييدٌنً والييييوطنً وكييييذلك عيييين طرٌييييق مواجهيييية سٌاسيييية الحماٌيييية
المييييدمرة بواسييييطة تأسييييٌس مؤسسييييات تقييييف فييييً وجييييه هييييذه السٌاسيييية وتحييييد ميييين تجاوزاتهييييا مثييييل
األحزاب والنقابات والجمعٌات والمدارس الحرة.

 -1الحركة الوطنٌة بنسفً خالل الثالثٌنات

إن الفكييير المبكييير اليييذي حمليييه هيييؤالء الشيييباب ميييا لبيييث أن توليييدت عنيييه جمعٌييية سيييرٌة أصيييبحت تعميييل
فيييً خفييياء هيييدفها األول كيييان توعٌييية الجمييياهٌر وتكيييوٌن جبهييية رافضييية ومواقيييف صيييامدة فيييً وجيييه
سٌاسة الحماٌة أو المتعاونٌن معها.
وبالفعيييل كيييان هيييذا التهٌيييًء القبليييً للجميييياهٌر مفٌيييدا ،بحٌيييث أنيييه حٌنميييا أراد الوطنٌيييون أن ٌقومييييوا
بييييأول مظيييياهرة احتجاجٌيييية بنسييييفً ضييييد ظهٌيييير  16ميييياي  1930كانييييت االسييييتجابة فييييً المسييييتوى
المطلوب.
 مرحلة "الظهٌر البربري":ميييع بداٌييية سييينة  1930فرضيييت سيييلطات الحماٌييية عليييى اآلسيييفٌٌن ضيييرٌبة جدٌيييدة مميييا جعيييل السيييكان
متيييدمرٌن وكيييانوا ٌتيييأهبون لتوقٌيييع عرٌضييية احتجاجٌييية ٌرفعونهيييا ليييإلدارة المركزٌييية ناليييت اإلجمييياع
الجماهٌري.
وبميييا أن آسيييفً كميييا سيييبق وأشيييرنا كيييان بهيييا شيييباب وطنيييً شيييرع فيييً العميييل السيييري قبيييل صيييدور
الظهٌيير البربييري وأن هييؤالء الشييباب كانييت لهييم عالقييات وطٌييدة مييع الييوطنٌٌن فييً مييدن أخييرى ،فقييد
قيييام الوطنٌيييون مييين ميييدن أخيييرى بمراسيييالت إخيييوانهم بنسيييفً ٌيييدعونهم لإلنخيييراط فيييً عملٌييية مقاومييية
الظهٌر.
وفييييً هييييذا السييييٌاق تلقييييى صييييالح العبييييدي أحييييد المناضييييلٌن المشييييهورٌن رسييييالة ميييين جمعٌيييية قييييدماء
التالمٌيييذ بفييياس ٌدعونيييه إليييى تأسيييٌس جمعٌييية بنسيييفً ومقاومييية الظهٌييير البربيييري وتفاصيييٌل أخيييرى
ٌعرضها نص الرسالة.
لقيييد عمليييت مثيييل هيييذه االتصييياالت عليييى حيييث الميييواطنٌن بنسيييفً وتيييأجٌج حماسيييتهم لتسيييجٌل ميييوقفهم
اليييرافض لهيييذا الظهٌييير .تضييياربت اآلراء حيييول كٌفٌييية االحتجييياج ضيييد هيييذا الظهٌييير فكيييان هنييياك تٌيييار
رفيييض القٌيييام بيييأي رد فعيييل نظيييرا لعيييدم صيييدور أي تعلٌميييات فيييً الموضيييوع وهيييو موقيييف رسيييمً
سيييجله القاضيييً ابييين العربيييً اليييدكالً اليييذي تيييولى قضييياء آسيييفً فيييً دجنبييير  1929وهيييو اليييذي كيييان
ٌيييؤم صيييالة الجمعييية بالنييياس ولميييا طليييب منيييه الكيييانونً قٌيييادة حركييية اللطٌيييف رفيييض وغيييادر المسيييجد
قبل الختم.
وهنييياك رأي آخييير وهيييو اليييذي كيييان ٌمثليييه زعمييياء الجمعٌييية السيييرٌة بقٌيييادة محميييد البيييوعمرانً اليييذٌن
حبييذوا فكييرة اإلشييراك الواسييع للجميياهٌر فييً هييذه الحركيية وتحمييل عواقبهييا ونتائجهييا ،وٌبييدو أن هييذا

الموقيييف ٌيييتالءم وتصيييورات واسيييتراتٌجٌة الجمعٌييية التيييً كانيييت تهيييدف إليييى خليييق اإلجمييياع الشيييعبً
والتوافق الجماهٌري.
وهكيييذا قيييرر بعيييض أعضييياء الجمعٌييية السيييرٌة اآلسيييفٌة وهيييم البيييوعمرانً والكيييراوي والفقٌيييه الكيييانونً
والفقٌييه المسييتاري خالفييا لبقٌيية األعضيياء انطييالق حركيية اللطٌييف .ورغييم عييدم وجييود صييالح العبييدي
فيييً قٌيييادة هيييذه الحركييية فيييإن بصيييماته التنظٌمٌييية والتأطٌرٌييية تبيييدو واضيييحة ،وإن كيييان قيييد تصيييدى
بشكل آخر لهذه النازلة من خالل كتاباته.
وتحوليييت عملٌييية قيييراءة اللطٌيييف فيييً مدٌنييية آسيييفً إليييى شيييكل مظييياهرة احتجاجٌييية تخضيييع لتنظيييٌم
وتيييأطٌر جمييياهٌري محكيييم تحيييت قٌيييادة اليييوطنٌٌن اليييذٌن أصيييبحوا منذئيييذ ال ٌملكيييون جمعٌييية سيييرٌة بيييل
أصبحوا ٌعملون فً العلن.
إثييير هيييذه الحركييية االحتجاجٌييية ثيييم إلقييياء القيييبض عليييى كيييل مييين الفقٌيييه الكيييانونً ومحميييد البييياعمرانً
وحكييم بشييهر سييجنا وهنيياك ميين فرضييت علٌييه اإلقاميية اإلجبارٌيية كمييا ورد فييً حييدٌث صييالح العبييدي
فالمحكمييية ألقييييت القيييبض علييييى الكييييانونً ثيييم محمييييد البييياعمرانً وبقييييً تحييييت الضيييمانة الفقٌييييه عبييييد
السيييالم المسيييتاري والعيييوٌنً وميييوالي محميييد البوعنيييانً وبعيييد ذليييك بقلٌيييل أي بثالثييية أٌيييام سيييرحت
المعتقلٌن بعد أن عزلت الكانونً من العدالة .وعلى إثر هذا الحدث تفككت الجماعة.
مرحلة ما بعد الظهٌر البربري
فيييً سييينة  1932حيييل بمدٌنييية آسيييفً الفقٌيييه محميييد غيييازي لٌشيييتغل وكيييٌال شيييرعٌا .كيييان هيييذا اليييوطنً
مييين أفيييراد تنظيييٌم الزاوٌييية والطائفييية الشيييكل األول للتنظيييٌم السٌاسيييً اليييذي سيييٌتحول منيييذ سييينة 1935
إلييييى كتليييية العمييييل ،وفييييً سيييينة  1932زار عييييالل الفاسييييً آسييييفً وأخبيييير المجموعيييية علييييى نٌيييية
اليييوطنٌٌن فيييً تأسيييٌس حيييزب كتلييية العميييل اليييوطنً اليييذي كيييان أحيييد أعضييياء قٌادتيييه المركزٌييية محميييد
البوعمرانً.
وشييييهدت سيييينة  1935تكييييوٌن أول مكتييييب فييييرع كتليييية العمييييل بنسييييفً أشييييرف علييييى تأسٌسييييه الفقٌييييه
غيييازي ،وضيييم هيييذا المكتيييب فيييً صيييفوفه نخبييية مييين رجيييال السيييلفٌة والوطنٌييية اليييذٌن تحيييدثنا عييين
معظمهيييم أمثيييال محميييد البيييوعمرانً وعبيييد السيييالم المسيييتاري ومحميييد الهسيييكوري ومحميييد الكيييانونً
ومحميييد عيييالن ومحميييد بييين الطاليييب ،وٌعتبييير هيييذا المكتيييب أول مكتيييب فيييرع حيييزب مييينظم فيييً آسيييفً
رغم تحفظات السلطات الفرنسٌة.

خييييالل سيييينة  1936وبعييييد تقييييدٌم دفتيييير المطالييييب االسييييتعجالٌة وعلييييى إثيييير التجمييييع الخطييييابً الييييذي
نظمتيييه الكتلييية فيييً مدٌنييية اليييدار البٌضييياء اليييذي تزعميييه عيييالل الفاسيييً ومجموعييية مييين اليييوطنٌٌن وتيييم
عليييى إثيييره اعتقيييال عيييالل الفاسيييً .قاميييت بمدٌنييية آسيييفً مظييياهرات مييين تنظيييٌم الشيييباب كيييانوا ٌهتفيييون
بحٌييياة عيييالل الفاسيييً وقيييد ألقيييً القيييبض عليييى أحيييد المتظييياهرٌن وهيييو محميييد مجٌيييد وسيييجن ألنيييه كيييان
محموال على األكتاف وهو ٌهتف فً شوارع آسفً بحٌاة عالل الفاسً .
فييً سيينة  1937وبعييد أحييداث بييوفكران بمكنيياس تضييامن اآلسييفٌون مييع الحييدث وذلييك بإقاميية صييالة
الغائب عن شهداء مكناس كما ذكره الفقٌه الهسكوري .
كميييا تضيييامن أهيييل آسيييفً ميييع سيييكان مدٌنييية ميييراكش فيييً انتفاضيييتها ٌيييوم  24أكتيييوبر  1937التيييً
تعيييرف بحركييية الجٌييياع والمتسيييولٌن التيييً قاميييت إثييير زٌيييارة اليييوزٌر الفرنسيييً للمدٌنييية .عقيييب هيييذا
كانيييت هجمييية شرسييية عليييى اليييوطنٌٌن بميييراكش ،األمييير اليييذي دفيييع باآلسيييفٌٌن لمناصيييرتهم والتضيييامن
معهم.
التٌارات السٌاسٌة والحزبٌة بنسفً
 نشأة الحركة القومٌة بنسفً:بعيييد انقسيييام كتلييية العميييل اليييوطنً سييينة  1937انضيييم أنصيييار محميييد بلحسييين اليييوزانً إليييى حيييزب
الحركييية القومٌييية دون تيييردد وعليييى رأسيييهم احميييد بييين الشيييٌخ بييين حسييين ،لكييين هيييذه الفتيييرة ٌكتنفهيييا
الغموض لكون أنصار بلحسن الوزانً فضلوا اإلنزواء وعدم اإلنضمام للحزب الوطنً.
لكن سرعان ما ظهرت مالمح الخالف بٌن أنصار التٌارٌن تجلت اوالها عل مستوى التعلٌم.
كانيييت بمدٌنييية آسيييفً مدرسييية وهيييً األوليييى مييين الميييدارس الحيييرة إسيييمها مدرسييية ميييوالي عبيييد السيييالم
بييين ميييوالي الحييياج وكيييان بهيييا مجموعييية مييين الشيييباب أبنييياء اليييوطنٌٌن اليييذٌن كيييانوا قبيييل سييينة 1937
ٌنتميييون لكثلييية العميييل اليييوطنً وبعيييد انقسيييام الكتلييية ظهييير الحيييزب اليييوطنً لكييين الحركييية القومٌييية ليييم
تكن بارزة فً المشهد السٌاسً بنسفً.
هيييذه المدرسييية كانيييت تسيييمى المدرسييية األهلٌييية الوطنٌييية ،تأسسيييت سييينة  1930م ،اتخيييذت مقيييرا لهيييا
"بيييدار القبييية" وتعيييرف بيييدار القاٌيييد وليييد عٌسيييى بييين عمييير ،الزاليييت حتيييى اآلن توجيييد بزنقييية ابييين حيييزم
بالمدٌنييية القدٌمييية ،تضيييم تالميييذة مييين مختليييف األعميييار ،بهيييا كيييل المرافيييق المطلوبييية ،حٌيييث تسيييتوعب
أزٌيييد مييين  100تلمٌيييذ وطاليييب ،وقيييد أبيييدعت طرقيييا تعلٌمٌييية وتنظٌمٌييية فرٌيييدة ،رائيييدها نشييير الفكييير
والوطنٌييية ،زارهيييا اليييزعٌم عيييالل الفاسيييً سييينة  1932م فعييياٌن دروسيييها واميييتحن تالميييذتها وطلبتهيييا

الكبييار ،فسيير بيياعتزاز وتقييدٌر قييائال بأنهييا قييروٌٌن صييغٌرة ،كييان مييدٌرها ميين فطاحييل العلميياء درس
عييين واليييده بأسيييفً ثيييم فييياس وحييياز إجيييازات مييين شيييٌوخه ،كانيييت الميييواد التيييً تيييدرس بهيييا تفسيييٌر
القييييرآن والحييييدٌث والفقييييه والفييييرائض والتصييييوف واألخييييالق واألدب والتييييارٌخ والجغرافٌيييية والنحييييو
والبالغييية والمنطيييق والعيييروض والتوقٌيييت والحسييياب .والطرٌقييية المتبعييية فيييً التيييدرٌس هيييو تصييينٌفها
إلى ثالث طبقات – أي إلى ثالثة فصول :
 طبقة مبتدئة تتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن. طبقة متوسطة تتعلم بعضا من علوم الدٌن واللغة. طبقة علٌا تدرس كثٌرا من العلوم.ومنيييذ بداٌييية األربعٌنٌيييات فتحيييت مدرسييية أخيييرى أبوابهيييا فيييً وجيييه التالمٌيييذ وكيييان ميييدٌرها مييين حيييزب
االسيييتقالل .وفيييً هيييذه الفتيييرة بيييدأت بيييوادر الخيييالف بيييٌن رجيييال العميييل اليييوطنً بنسيييفً حٌيييت كانيييت
البداٌيييية بمغييييادرة مجموعيييية ميييين أبنيييياء الييييوطنٌٌن مدرسيييية مييييوالي عبييييد السييييالم بيييين مييييوالي الحيييياج
واإللتحييياق بمدرسييية محميييد الهسيييكوري التابعييية لحيييزب االسيييتقالل ومييين بيييٌن هيييؤالء اليييدكتور محميييد
بنهٌمة وأخوه أحمد الطٌب بنهٌمة.

حزب الشورى بنسفً سنة1947

تأسيييس حيييزب الشيييورى بنسيييفً سييينة  1947مييين طيييرف مجموعييية مييين اليييوطنٌٌن اآلسيييفٌٌن اليييذٌن
كيييانوا فيييً صيييفوف الحركييية القومٌييية فيييً البداٌييية ،نيييذكر مييين بٌييينهم الفقٌيييه اليييداودي أبيييوه هيييو الطٌيييب
اليييداودي كيييان موظفيييا بالدٌوانييية وهيييو مييين أصيييل فاسيييً ،ومحميييد بنيييٌس وميييوالي إدرٌيييس اليييوزانً
والحبٌييييب البخيييياري وأحمييييد بنحسيييين بنشييييٌخ ومحمييييد الترٌكييييً وأبييييو بكيييير الترٌكييييً والحيييياج أحمييييد
بوقفطيييان بييين الشيييٌخ كيييان مراسيييل جرٌيييدة اليييرأي العيييام ،والحبٌيييب الترٌكيييً وأحميييد وليييد المتحسيييب
وأخٌيييه السيييٌد حمٌيييد بنهٌمييية واليييوزانً التهيييامً وأخٌيييه زٌييين العابيييدٌن هيييؤالء كونيييوا حيييزب الشيييورى
واالستقالل.
لكنهم كانوا مختفٌن عن األنظار بسبب الصراع الذي كان بٌنهم وبٌن االستقاللٌٌن والنقابٌن.
حٌنميييا تأسيييس حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل بفييياس ،سيييافر وفيييد مييين آسيييفً ٌتكيييون مييين السيييادة احميييد
بلحسييين وليييد الشيييٌخ والسيييٌد محميييد بنيييٌس والفقٌيييه اليييداودي والطييياهر واعزٌيييز إليييى فييياس وكلفيييوا مييين
طيييرف األمانييية العامييية بتأسيييٌس فيييرع الحيييزب بنسيييفً وكليييف السيييٌد محميييد بلحسييين كمنيييدوب الحيييزب
بنسفً .وٌبدو أن زعٌم الحزب بنسفً كانت له عالقات مباشرة مع محمد بن الحسن الوزانً.

زار محميييد بلحسييين اليييوزانً آسيييفً ثيييالث ميييرات ،وميييرة حضييير اليييوزانً رفقييية عبيييد القيييادر بنجليييون
وأحمييد بنسييودة كمييا زارهييا قييادة آخييرٌن ميين حييزب الشييورى واالسييتقالل مثييل عبييد الهييادي بوطالييب،
وقيييد كيييان مناضيييلوا حيييزب الشيييورى بنسيييفً ٌتعرضيييون لالعتقيييال واالسيييتنطاق كلميييا زارهيييم محميييد
بلحسييين اليييوزانً .مثلميييا حصيييل للسيييٌد محميييد لخزاميييً اليييذي تعيييرض لالعتقيييال واالسيييتنطاق نظيييرا
السييتقباله لمحميييد بلحسيين اليييوزانً بمنزليييه وحييرم مييين تسيييلم جييواز سيييفره .وبعيييد نفييً محميييد الخيييامس
كليييف السيييٌد محميييد لخزاميييً مييين طيييرف الحيييزب بنسيييفً لالتصيييال بمحميييد بلحسييين اليييوزانً بمدٌنييية
سييبتة لشيييرح الحاليية التيييً أصييبحت علٌهيييا الوضيييعٌة وفعييال اتصيييل بييالزعٌم اليييذي كييان ٌسيييكن بسييياحة
إفرٌقٌييييا وأخبييييره بييييأن الييييوطنٌٌن أفشييييلوا محاوليييية تنصييييٌب مييييوالي الحسيييين بلمهييييدي مكييييان محمييييد
الخامس.
 العالقة بٌن قٌادة الحزب ومكتب فرع آسفً:كيييان أعضييياء مكتيييب الفيييرع ٌجمعيييون المناضيييلٌن وٌقوميييون بقيييراءة النشيييرة التيييً كانيييت تصيييل مييين
األمانيية العامييية وتوزٌعهيييا عليييى جمٌييع أعضييياء الحيييزب بمجميييوع نييواحً آسيييفً وكيييذا حيييث األعضييياء
علييى النضييال .وقييد كانييت لمكتييب الحييزب بنسييفً مجموعيية ميين الفييروع بييالنواحً فييً جمعيية اسييحٌم
وبالد احمر والشماعٌة والشٌاظمة.
وكانييت هنيياك عالقيية وطٌييدة بييٌن مكتييب الفييرع ومقيير األمانيية العاميية للحييزب بالييدار البٌضيياء شييارع
بانظونن وذلك قصد االستشارة ونقل المناشٌر وجرٌدتً الدٌموقراطٌة والرأي العام.
 العالقة مع حزب االستقالل:كيييان بعيييض أعضييياء حيييزب االسيييتقالل ٌنعتيييون الشيييورٌٌن بالخونييية ألنهيييم حسيييب شيييهادة الشيييورٌٌن
كانوا ٌرٌدون اإلبقاء على الحزب الوحٌد الذي ٌناضل فً الساحة.
 مداخٌل وأنشطة الحزب:كييييان فييييرع الحييييزب بنسييييفً ٌعتمييييد علييييى االشييييتراكات والتبرعييييات والعطيييياأت ميييين طييييرف بعييييض
الغٌورٌن على الحزب وكان قسط من االشتراكات ٌرسل إلى مقر األمانة العامة.
 الحزب والعمل السري:حسييب مييا توصييلت إلٌييه فييإن الشييورٌٌن لييم تكيين لهييم مشيياركة فييً العمييل السييري داخييل آسييفً ضييمن
المنظمييييات السييييرٌة الخمسيييية التييييً تواجييييدت بنسييييفً والتييييً كييييان معظييييم عناصييييرها ال ٌنتمييييون ألي
حيييزب .وميييع ذليييك نسيييجل بعيييض التحركيييات الفردٌييية لعناصييير حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل مثيييل ميييا

قييام بييه محمييد الشييرجان بجمعيية اسييحٌم حٌييث حيياول قتييل احمييد المعمييرٌن ٌييدعى "غييانوا" إضييافة إلييى
عملٌات أخرى ببراكة لمٌن والٌوسفٌة.
مميييا جعيييل مناضيييلوا الحيييزب عرضييية لالعتقيييال عيييدة ميييرات وعليييى رأسيييهم المسيييؤول عييين الحيييزب
بنسفً محمد لحسن ومحمد بنٌس .
كميييا كيييانوا ٌتضيييامنون ميييع حيييزب االسيييتقالل وشييياركوا فيييً كيييل المظييياهرات التيييً كانيييت تقيييام بنسيييفً
حٌث شارك احمد بن حسن فً مظاهرة  20غشت واعتقل احمد الخزامً.
أنشطة حزبٌة مختلفة
لقيييد كيييان هيييذا الحيييزب رغيييم محدودٌييية قاعدتيييهٌ ،قيييوم بأنشيييطة موازٌييية للعميييل اليييوطنً مثيييل اسيييتقبالهم
لوفد الكشفٌة بمدٌنة آسفً.
كميييا كيييان القطييياع النسيييائً نشيييٌطا داخيييل هيييذا الحيييزب عييين طرٌيييق جمعٌييية أخيييوات الصيييفا ،التيييً
تأسسيييت بنسيييفً فيييً ٌونٌيييو  1956تحيييت رئاسييية ميييرٌم اليييوزانً وقيييد اختلفيييت أنشيييطة الجمعٌييية مييين
محاربة األمٌة وإعطاء دروس فً تعلٌم فن الخٌاطة العصرٌة والتدبٌر المنزلً.
خالصة:
مييين خيييالل تتبعنيييا لمختليييف مراحيييل تطيييور العميييل اليييوطنً بمدٌنييية آسيييفً منيييذ العشيييرٌنٌات ،وبعيييد
الوقيييوف عنيييد مواقيييف اليييوطنٌٌن اآلسيييفٌٌن بعيييد صيييدور ظهٌييير  16مييياي  ،1930فإننيييا نالحيييظ أن
حيييدث انشيييقاق حيييزب كتلييية العميييل سييينة  1937قيييد أظهييير إليييى الوجيييود الحيييزب اليييوطنً والحركييية
القومٌة التً بقٌت منزوٌة بنسفً لمجموعة من العوامل إلى غاٌة سنة .1947
وبعييييد تأسييييٌس حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل ،تكييييون فييييرع آسييييفً ،وشييييرع فييييً تنظييييٌم مناضييييلٌه
والمشيياركة فييً العمييل الييوطنً لكيين رغييم كييل هييذه المجهييودات فييإن نشيياط الحييزب ظييل ضييعٌفا فييً
هييذه المدٌنيية ،وذلييك راجييع إلييى مجموعيية ميين العوامييل مثييل ضييعف قاعييدة هييذا الحييزب الجماهٌرٌيية،
والمنافسييية الشييييدٌدة ميييين طييييرف خصييييومهم السٌاسييييٌٌن وغٌرهييييا ميييين الوسييييائل األخييييرى التييييً تييييدعم
العميييل اليييوطنً مثيييل النقابيييات إليييخ .وبيييذلك بقيييً نشييياط الحيييزب ٌيييتقلص خصوصيييا بعيييد االسيييتقالل
واشتداد المنافسة مع الخصوم السٌاسٌٌن.

المراجع
عالل ركوك ،آسفً مذكرات رجال الحركة الوطنٌة ،الرباط.6225 ،

الحرٌشً محمد ،المدرسة الناصرٌة بفاس ،مطبعة النجاح الجدٌدة ،الدار البٌضاء6229 ،
أبو بكر القادري ،مذكراتً فً الحركة الوطنٌة ،ج 9،6
موسوعة الحركة الوطنٌة والمقاومة وجٌش التحري ،نشر المندوبٌة السامٌة للمقاومة ،الرباط6225 ،

من مظاهرالبعد القومً فً الحركة الوطنٌة المغربٌة -الرسائل المتبادلة بٌن
محمد حسن الوزانً واألمٌر شكٌب أرسالن نموذجا
أحمد الزٌادي
إن مظييياهر البعيييد القيييومً فيييً الحركييية الوطنٌييية المغربٌييية عدٌيييدة ومتنوعييية فيييً المسيييتوٌٌن الشيييعبً
والرسيييمً عليييى السيييواء ،بيييل إن هيييذه الحركييية كانيييت تتصيييادى أحٌانيييا ،وتتمييياهى أحٌانيييا أخيييرى ميييع
الحركيييات الوطنٌييية فيييً األقطيييار العربٌييية المسيييتع ممرة أو المحتلييية أو المحمٌييية فيييً الكثٌييير مييين أسسيييها
ومنطلقاتهييييا وشييييعاراتها وأهييييدافها ومواقفهييييا االجتماعٌيييية والسٌاسييييٌة ،وضييييوابطها التنظٌمٌيييية ،وفييييً
العدٌد من أسالٌبها فً المقاومة والنضال السٌاسً.
وقييد أكييد الييوزانً عمييق هييذا البعييد القييومً فييً الحركيية الوطنٌيية منييذ انطالقهييا فقييال :والٌكييتم مغربييً
واحيييد أن قومييية الشيييرق كانيييت العاميييل األكبييير فيييً تشيييجٌع الشيييعب عليييى التفييياؤل بالشيييباب المجاهيييد،
والسٌر من خلفه عن إخالص وطاعة.1
وسنقصييير مييييداخلتنا هاتيييه علييييى مظهيييير واحيييد ميييين هييييذه المظييياهر هييييو بعييييض الرسيييائل التييييً كييييان
ٌتبادلهييييييييا أحييييييييد القييييييييادة الييييييييوطنٌٌن المغاربيييييييية محمييييييييد حسيييييييين الييييييييوزانً  1910/01/17ـيييييييي
 ،)1978/11/09ميييييييع أبيييييييرز دعييييييياة القومٌييييييية العربٌييييييية المسيييييييلمٌن األمٌييييييير شيييييييكٌب أرسيييييييالن
 1869/12/25ـ .)1946/12/09
وإذا كيييان الوقيييت المحيييدد للعيييرض ٌفيييرض علٌنيييا تنييياول البعيييد الميييذكور فيييً حلقييية أضيييٌق ،تقتصييير
علييييى عٌنيييية ميييين الرسييييائل المتبادليييية بييييٌن الييييزعٌمٌن ،فييييإن عمييييق الرابطيييية الوطنٌيييية والقومٌيييية التييييً
جمعيييت بيييٌن اليييرجلٌن تعتبييير الحلقييية األمثيييل ،وهيييً بهيييذه الصيييفة كفٌلييية بتجلٌييية هيييذا المكيييون األسييياس
فً الحركة الوطنٌة المغربٌة ،وجدٌرة بتمثٌله.
ومعليييوم أن الرسيييالة قنييياة تواصيييلٌة حٌوٌييية وبلٌغييية تختيييزن الكثٌييير مييين ممٌيييزات الخطييياب اإلعالميييً
الثنييييائً الخيييياص أوالمغلييييق ،المكتييييوب والشييييفاهً معييييا ،التييييً تضييييفً علٌييييه طابعييييا حوارٌييييا إنسييييانٌا
كالحمٌمٌيييية واالئتمانٌيييية والثقيييية المتبادليييية بييييٌن الملقييييً والمتلقييييً ،والفورٌيييية فييييً وصييييف مييييا حييييدث
وتوثٌقييييه ،والتعبٌيييير عيييين المشيييياعر اآلنٌيييية ،والخلجييييات اللحظٌيييية قبييييل أن تطييييوي تفاصييييٌلها األٌييييام،
وتغمر دقائقها رواسب النسٌان.

 .1هٍبُخ ٓجزٞهح اُٖلؾز ٖ٤األٓ ،ٖ٤٤ُٝغُٜٞخ اُزبه٣ـ ٌٓٝبٕ اإلٕلاهٓٝ .3 .ٓ ،ؼِ ّٞإٔ أُ ٍٝوبء رْ ث ٖ٤اُٞىاٗٝ ٢األٓ٤و ٌّ٤ت أهٍالٕ ك٢
ث٤ذ األف٤و ًبٕ َٓبء ٓ 27 ّٞ٣بهً ٓ 1932نًواد ؽ٤بح ٝعٜبكٓ ،ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٓ ،٢ئٍَخ ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٛ ،٢جغ ٓئٍَخ عٞاك ُِطجبػخ
ٝاُْ٘و ،ث٤وٝد ،1984 ،ط.228 / 3

وإن الرسيييائل المتبادلييية بيييٌن العدٌيييد مييين رجيييال الحركييية الوطنٌييية 2واألمٌييير أرسيييالن ـييي اليييذي كيييان
عهدئييذ هييو وإحسييان الجييابري عضييوي الوفييد السييوري الفلسييطٌنً لييدى هٌئيية األمييم فييً جنٌييف ـ ي وإن
كانييييت غاٌتهييييا سٌاسييييٌة ،فييييإن روحهييييا الوطنٌيييية والقومٌيييية قييييد أسييييبغت علٌهييييا ألوانييييا ميييين المجامليييية
والمالطفييية واالحتيييرام والتقيييدٌر والتعيييارف والبيييوح اليييذاتً ،مميييا توليييدت عنيييه وشيييائج قربيييى سيييامٌة
قواهيييا إحسييياس صيييادق متيييٌن بمشييياعر األبيييوة مييين جهييية ،وبيييرور البنيييوة مييين جهييية ثانٌييية ،فترعرعيييت
فييً كنييف هييذه القربييى شييبه العائلٌيية حاجيية الييوطنٌٌن إلييى حماٌيية فييً العائليية العربٌيية اإلسييالمٌة ممثليية
فييييً الزعميييياء السٌاسييييٌٌن القييييومٌٌن ذوي النفييييوذ الواسييييع ،والتجربيييية السٌاسييييٌة الوازنيييية ،والخبييييرة
العمٌقييية بأسيييرار السٌاسييية الدولٌيييةٌ .قيييول اليييوزانً عييين دور األمٌييير أرسيييالن فيييً الوطنٌييية المغربٌييية:
ال ٌمكييين أن ٌنيييؤرن للحركييية الوطنٌييية المغربٌييية دون أن ٌنتحيييدث عييين اليييدور السيييري والعلنيييً اليييذي
كييان لامٌيير شييكٌب أرسييالن فييً مجالهييا  ،وخاصيية مييع بعييض قادتهييا فييً الييداخل والخييارج منييذ سيينة
.31930
وقيييد عرفيييت سييينة  1934تطيييورا سٌاسيييٌا مهميييا فيييً اسيييتراتٌجٌة الحركييية الوطنٌييية المغربٌييية ،وطفيييرة
نوعٌييية فيييً عملهيييا السٌاسيييً ،تمثليييت فيييً برنيييامج مطاليييب الشيييعب المغربيييً التيييً استخلصيييت مييين
مختلييييف المطالييييب المنفييييردة الخاصيييية بييييأكثر ميييين مجييييال ميييين المجيييياالت االجتماعٌيييية واالقتصييييادٌة
والسٌاسييييٌة والثقافٌيييية والدٌنٌيييية ،4وتفييييردت هييييً ميييين جهيييية بعمومٌتهييييا المسييييتجٌبة لحاجييييات سييييكان
البييييوادي والمييييدن ،وأهييييل الجنييييوب والشييييمال علييييى السييييواء ،وميييين جهيييية أخييييرى بصييييوغها صييييٌاغة
سٌاسٌة وقانونٌة تالئم الظروف التارٌخٌة الوطنٌة والدولٌة.
وقييد تحييدث الييوزانً فييً ثييالث ميين رسييائله ـ ي التييً بييٌن أٌييدٌنا ،وهييً كلهييا محييررة فييً بييارٌس ـ ي عيين
ظييروف إعييداده وترجمتييه إلييى الفرنسييٌة بتفصييٌل دقٌييق ،وعيين عملييه رفقيية عميير بيين عبييد الجلٌييل فييً
بييييارٌس؛ ميييين اتصيييييال بالصييييحافٌٌن ،وتأسيييييٌس لجنيييية أصييييدقاء المغيييييرب ،واستضييييافة المناصيييييرٌن
للقضيييٌة المغربٌييية ،وإجيييراء االسيييتجوابات ،وتحضيييٌر الفتييياوى القانونٌييية ،وطبيييع مشيييروع المطاليييب
...

 .2رجبكٍ ٓؼ ٚاُوٍبئَ أٚ٣ب ثؼ٘ اُؼِٔبء ٝاألكثبء ْٜ٘ٓ ،ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ى٣لإٓٝ ،ؾٔل رو ٢اُل ٖ٣اُٜالُ.٢
ٓ .3نًواد ؽ٤بح ٝعٜبك ،ط.310 .ٓ ، 3
 .4رٔضَ اٌُْب٣بد ٝاُؼوائ٘ ٝاالؽزغبعبد اُزً ٢بٕ أُٞا ٕٞ٘ٛأُز٘ٞه٣ ٕٝزولٓ ٕٞثٜب اُ ٠اَُِطبٕٝ ،ؽٌٓٞخ اُقيٕٝ ،أُو ٖ٤ٔ٤اُؼبٖٓ٤
ثبُٔـوةٓ ،بكح أ٤ُٝخ ُٔطبُت اُْؼت أُـوثٜ٘ٓٝ ، ٢ب
ٓطبُت إالؽ٤خ رزؼِن ثؾو٣خ اُٖؾبكخ ٝإالػ اُزؼِ ، ْ٤رولٓذ ثٜب اُ٘قجخ اُ ٠أُو ْ٤اُؼبّ (ُ ،)٢ٛٞ٤ك1920 ٞ٤ٗٞ٣ ٢
اؽزغبط ٌٍبٕ اُوثبٍٝ ٛال ثجبة كاه أُقيٕ ٝ ،اػزوا ْٜٙػِٙ ٠و٣جخ (اٌُ٤بة) كٍ٘ ٢خ1921
رول ْ٣الئؾخ ٓطبُت اُ ٠أُو ْ٤اُؼبّ (ٍز٤ؾ) ،كٗٞٗ ٢جو  ،1925ر٘ٔٚذ اٍز٤بء ٛبئلخ ٖٓ أُٞا ٖ٤٘ٛاُٞاػ ٖٓ ٖ٤أُؼبِٓخ اَُ٤ئخٝ ،اُٙٞؼ٤خ أُيه٣خ
اُزً ٢بٗٞا ػِٜ٤ب ا٣وبف ؽوًخ اُزٖ٘٤وٝ،رٞؽ٤ل اُزؼِٝ ، ْ٤رؼٔ ْ٤اُزؼِ ْ٤اُل ٢٘٣اإلٍالٓٝ ٢اُِـخ اُؼوث٤خ ٝ ،اؽزوآٜب ك ٢اإلكاهاد ٝ ،اُؼل ٞػٖ
أُؼزوِ ٖ٤اُ ٖ٤٤٘ٛٞك ٢أػوبة األؽلاس اُ٘بّئخ ػٖ اػالٕ اُظ٤ٜو اُجوثو١
رولٝ ْ٣كل ٖٓ أػ٤بٕ أُ٘طوخ اُقِ٤ل٤خ  ،ك ٢أٝائَ ّٜو  ،1931 ٞ٤ٗٞ٣الئؾخ ٓطبُت اُ ٠هئ ٌ٤ؽٌٓٞخ اُغٜٔٞه٣خ اإلٍجبٗ٤خ ٣ (..وعغ آُ : ٠نًواد
ؽ٤بح ٝعٜبك ،ط ٓٝ 91 ٓ ، 4ب ثؼلٛبٝ.اُ : ٠االرغبٛبد اُ٤٘ٛٞخ ك ٢اُ٘ضو أُـوث ٢اُؾل٣ش  ،أؽٔل ى٣بكْٞ٘ٓ ، ١هاد ًِ٤خ ا٥كاة ٝاُؼِ ّٞاالَٗبٗ٤خ
ثبُوثبٓٝ 235 ٓ ، 1999 ، ٛب ثؼلٛب )

وإذا كيييان إخبيييار األمٌييير بهيييذه التفاصيييٌل؛ بغاٌييية وضيييعه فيييً صيييورة هيييذا الحيييدث الهيييام ،استرشيييادا
بنرائييه ،وإغنييياء للمشيييروع بمقترحاتيييه ،قيييد اسيييتحوذ علييى النصيييٌب األوفييير فيييً الرسيييائل اليييثالث ،فيييإن
العدٌييد ميين فقراتهييا تضييمنت معلومييات وإشييارات تبييٌن تغلغييل البعييد القييومً فييً بنٌيية الفكيير الييوطنً،
واستٌحاءه فً خطاباته وأشالٌب عمله .ومن أوضحها:
أوال  :االعتراف بفضل النهضة الشرقٌة على نشأة الحركة الوطنٌة المغربٌة وتطورها.
وقد عبرت الرسائل الثالث عن ذلك بالمواقف التالٌة:
 .1اإلقيييرار بيييأن الثقييية التيييً ٌحظيييى بهيييا الوطنٌيييون الشيييباب فيييً المغيييرب مسيييتمدة مييين نهضييية
اإلسالم فً المشرق العربً.5
 .2الرغبيية فييً إطييالع الشييباب الييوطنً علييى حقٌقيية النهضيية الشييرقٌة ،تحبٌبييا إٌيياهم فييً االقتييداء
بهيياٌ ،قييول الييوزانً فييً هييذا الصييدد لقييد خطيير فييً بييالً أن أنشيير بمجليية المغييرب عييدة مقيياالت عيين
الحركيية الوطنٌييية العربٌيية ،إلطيييالع شييبابنا عليييى حقٌقيية النهضييية العربٌيية الشيييرقٌة ،وإلرشيياده إليييى ميييا
ٌجييييب االقتييييداء فٌييييه بإخواننييييا الييييذٌن سييييبقونا فييييً الجهيييياد ،ولكيييين لييييٌس لييييدي ألجييييل هييييذا معلومييييات
مضييييبوطة ،ووثييييائق كافٌيييية ٌوثييييق بهييييا ،فهييييل ٌمكيييين لسييييٌادتكم أن ترشييييدونً إلييييى مييييا فٌييييه الكفاٌيييية
والفائدةا

6

 .3اعتبييييار قضيييييٌة الشيييييرق كليييييه جييييزأ مييييين قضيييييٌة المغيييييرب ،والوعييييد بيييييالوقوف إليييييى جانيييييب
المشييييارقة ،ردا لجمييييٌلهم فييييً مييييؤازة المغاربيييية فييييً كفيييياحهم الييييوطنًٌ ،قييييول الييييوزانً سيييينعمل فييييً
بالدنييييا ،وحسييييب كييييل ممكناتنييييا ،مانقييييدر علٌييييه لتبرٌيييير عطييييف إخواننييييا فييييً المشييييرق إمييييا بالييييدعوة
لقضيييٌتهم التيييً هيييً قضيييٌتنا جمٌعيييا ،وإميييا بالضيييجة الصييياخبة الثيييائرة كلميييا دعيييت الحاجييية إليييى شيييًء
مييين هيييذا القبٌيييل ،ونحييين دائميييا رهييين إشيييارات ميييا ٌيييرد مييين الشيييرق ،وفيييً الماضيييً أرٌنيييا لفلسيييطٌن ـييي
رغم أحكامنا العرفٌة ،وأحوالنا المعروفة ـ كٌف نفهم األخوة والواجب لها علٌنا.7
ثانٌييا :طلييب المشييورة ميين األمٌيير ضييمنٌا أو تصييرٌحا فييً الكثٌيير ميين األفكييار والمواقييف والمشييارٌع
واإلجيييراأت التيييً ٌتبناهيييا اليييوزانً أو غٌيييره مييين اليييوطنٌٌن فيييرادى أو جماعييية ،واسيييتطالع رأٌيييه فيييً
بعض األخبار أو اإلشاعات السٌاسٌة الرائجة .من ذلك مثال:

٣ .5وعغ اُ ٠أَٓ ٔٗ ٍٝزْٜل ث ٚكٛ ٢ن ٙأُلافِخٓٝ . 1 .ٓ ،ؼِ ّٞإٔ اٍْ اٌُزِخ ٗلًَ ٚبٕ اهزلاء ثبٌُزِخ اُ٤٘ٛٞخ اَُٞه٣خًٔ ،ب ٕوػ ثنُي
ٝاٙؼ ٚاُٞىاٗٓ .٢نًواد ؽ٤بح ٝعٜبك ،ط.71-70 .ٓ ،4 .
 .6اُوٍبُخ أُجزٞهح.4 .ٓ ،
ٗ .7لَ.3 .ٓ ،ٚ

 .1تقيييدٌم تفاصيييٌل عييين االجيييراأت واللقييياأت التيييً ٌقيييوم بهيييا اليييوزانً وعمييير بييين عبيييد الجلٌيييل فيييً
بييييارٌس والتييييً دامييييت حييييوالً سييييتة شييييهور اعييييدادا لبرنييييامج المطالييييب ،وتهٌئييييا لخطيييية تقدٌمييييه،
وانتظارا للظروف المناسبة لالنجاز ،وقد ذكرنا بعض ذلك فٌما سبق.
 .2إظهيييار الحركييية الوطنٌييية لرباطييية الجيييأش بيييالرغم مميييا تعرضيييت ليييه فيييً أعقييياب زٌيييارة السيييلطان
لمدٌنييية فييياس فيييً أوائيييل مييياي  ،1934مييين منيييع لجرٌيييدة عميييل الشيييعب مييين الصيييدور ،ومنيييع مغيييرب
والحٌيييياة والسييييالم ميييين الييييدخول إلييييى المنطقيييية السييييلطانٌة ،مؤكييييدا أن هييييذه المهادنيييية لٌسييييت إال تجنبييييا
إلحيييراج السيييلطان اليييذي تتهميييه إدارة الحماٌييية باالنضيييمام إليييى حيييزب اليييوطنٌٌن .إضيييافة إليييى انشيييغال
الحركة بتحضٌر برنامج المطالب الشعبٌة خالل شهرٌن.8
وإن كيييان اليييوزانً ٌصيييرح فيييً رسيييالة أخيييرى ء وهيييو آنيييذاك فيييً عنفيييوان الشيييباب ء أنيييه ليييٌس مييين
طبعيييه المهادنييية دائميييا ،وٌقيييول أؤكيييد لكيييم أننيييً ال أقيييول فيييً كيييل وقيييت بميييذهب عيييدم العنيييف نيييون
ڢٌييولٌنڢً فييً محاربتنييا للخصييوم الييذٌن ال ٌعرفييون للسييلم سييبٌال ،بييل أمٌييل أحٌانييا إلييى الصييرامة فييً
المخاصيييمة ،وأحبيييذ الهٌجيييان ميييثال عليييى احتجييياج ٌيييودع فيييً اليييورق ابتيييداء ،وٌنتهيييً إليييى السيييلة التيييً
أصييبحت فييً كييل مكتييب غربييً بحكييم المدٌنيية ،أو مييا ألفييه النيياس ميين أسييالٌب فاسييدة قاصييرة فييً بيياب
االحتجييياج والمكاشيييفة بميييا فيييً الييينفس .فأنيييا أرى االحتجييياج الصييياخب اليييذي ٌيييؤدي إليييى هيييدم نوافيييذ
القنصيييلٌات ،وتبيييدٌل منظييير الشيييوارع بضيييعة كيييذا) دقٌقيييات ءو فيييً تبيييدٌل المنيييازل راحييية كميييا نقيييول
فييً المغييربء أحسيين بكثٌيير ميين احتجيياج فييً قاعيية وبييٌن جييدران وفييً صييحٌفة ،كييل الوسييائل حسيينة
قابلة لالستغالل ،ولكن هذه الوسائل أبلن أثرا ،وأسرع نتاجا .ألٌس كذلك ٌا سمو األمٌرا
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 .3استفسييياره األمٌييير عييين ميييدى صيييحة خبييير شيييائع آنيييذاك عييين انعقييياد ميييؤتمر إسيييالمً غربيييً فيييً
جنٌف ،واستطالع رأٌه فً ما ٌرجى منه.10
 .4إخبيييار األمٌييير بوقيييوع شيييبه ثيييورة فيييً الرٌيييفٌ ،قيييدر أنهيييا كانيييت سيييتؤدي إليييى شيييبه ثيييورة األمٌييير
عبييد الكييرٌم الخطييابً ،وٌييرجح أنهييا مييؤامرة دبييرت علييى لييوٌز فرٌيير ،انتهييت بييالقبض علييى خمسييٌن
مييين اإلسيييبان أو المغاربييية بحسيييب اليييوزانً) فيييً تطيييوان ،وعليييى ابييين الرٌسيييونً وشيييٌخ الطرٌقييية
الدرقاوٌييييية ،وٌيييييدعً فرٌييييير أنهيييييم عيييييرب شيييييٌوعٌون وطنٌيييييون ،وأن للحركييييية عالقييييية بالجامعييييية
اإلسييالمٌة .وقييد عييزل فرٌيير وخلفيييه حيياكم برشييلونة بإٌعيياز مييين صيياحب صييندوق الجمعٌيية االسيييبانٌة
اإلسالمٌة ،وهومالاير Mالاير .

 .8اُوٍبُخ أُئهفخ كّ 22 ٢ز٘جو .2 .ٓ ،1934
 .9اُوٍبُخ أُجزٞهح.3 .ٓ ،
ٗ .10لَ.4 .ٓ ،ٚ

وفييييً هييييذا السييييٌاق ٌقييييول الييييوزانً :وقييييد قييييدمت إلييييى المجلييييس مشييييروع برنييييامج ،وصييييادق علٌييييه،
وعرضيييه عليييى اليييوالة ،ولسيييت أدري نتٌجييية هيييذا ،وربميييا وجهيييت إليييٌكم نسيييخة منيييه بعيييد أخيييذها مييين
رافيييولس اليييذي كليييف بإخراجيييه عليييى اآللييية الكاتبييية ،والمقيييٌم الجدٌيييد ٌعيييد خٌيييرا وٌشييياع عنيييه الشيييًء
الحسن
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ثالثيييا :العميييل عليييى توسيييٌع اليييدعم العربيييً واإلسيييالمً واإلفرٌقيييً للحركييية الوطنٌييية المغربٌييية عبييير
المييييؤتمرات والجمعٌييييات واللجييييان واالتحييييادات؛ فييييالوزانً ٌؤكييييد أن عييييزم الييييوطنٌٌن علييييى مباشييييرة
أعمييييال واسييييعة النطيييياق ٌتطلييييب إعييييداد مييييا ٌتوقييييف علٌييييه القٌييييام بهييييا فييييً الييييداخل وخصوصييييا فييييً
الخيييارج ،ألجيييل ذليييك ٌقيييدم جملييية مقترحيييات وأفكيييارا ومواقيييف وأنشيييطة للوفييياء بهيييذا الغيييرض ،ومييين
أهمها:
1.السيييعً فيييً تأسيييٌس لجنييية اليييدفاع عييين المغيييرب ،وٌفصيييل الحيييدٌث فيييً ذليييك قيييائال :ارتأٌيييت مييين
الواجيييب أن نسيييعى فيييً تاسيييٌس لجيييان فيييً امهيييات العواصيييم العربٌييية االسيييالمٌة ،تحيييت اسيييم لجنييية
الييييدفاع عيييين المغييييرب مييييثال ،ولييييٌس ميييين الضييييروري ،وال ميييين الفائييييدة ان تكييييون علنٌيييية معرضيييية
للقيييوانٌن العربٌييية الجييييائرة ماداميييت حكومييييات اليييبالد الشيييقٌقة علييييى حالتهيييا الحاضييييرة ،فهيييذه اللجيييين
تكيييون سيييرٌة ٌعميييل افردهيييا جهيييارا كيييأفراد ال ٌنتسيييبون لهٌئييية ولكييينهم فيييً الواقيييع مربوطيييون بصيييلة
موحييييدون فييييً الغاٌيييية والميييينهج ،وٌنبغييييً ان ٌكييييون أفرادهييييا ميييين ذوي النفييييوذ فييييً االوسيييياط ،وميييين
القيييادرٌن عليييى العميييل ،العييياملٌن بثبيييات وإخيييالص ،غاٌييية هيييذه اللجييين ميييؤازرة المغاربييية فيييً جهيييادهم
بالدعوة الفعالة لقضٌتهم ،وبالقٌام لدى تألمهم وشكواهم
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 .2قييييرار الييييوزانً حضييييور المييييؤتمر اإلسييييالمً األروبييييً فييييً جنٌييييف للمشيييياركة فٌييييه نٌابيييية عيييين
المغرب.
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 .3اجتماعييه بطائفيية ميين أعضيياء الكتليية الوطنٌيية السييورٌة فييً بييارٌس الييذٌن كانييت لهييم صييلة وثٌقيية
بييياألمٌر أرسيييالن ،وٌيييذكر مييينهم محميييد السيييراج 14وزكيييً عليييً اليييذي كيييان قيييد تعيييرف علٌيييه منيييذ
سنٌن.15
 .4مشاركته فً تأسً االتحاد اإلفرٌقً ببارٌس ،16وتردده على جمعٌة الطلبة اإلفرٌقٌٌن.17
 .11اإلؽبُخ ٗلَٜب.
ٗ .12لَ.3 .ٓ ،ٚ
 .13هٍبُخ ّ22ز٘جو .1 .ٓ ،1934
 .14اُوٍبُخ أُئهفخ ك 9 ٢أًزٞثو .2 .ٓ ،1934
ٗ .15لَ.3 .ٓ ،ٚ
ٗ .16لَٝ . 1 .ٓ ،ٚهل ًبٕ اُٞىاٗ٣ ٢ئَٓ إٔ ٣ؼط ٢اُ ٕٞ٤٘ٛٞأُـبهثخ ثجوٗبٓظ أُطبُت ٓضبال ُِٔغبٛل ٖ٣كّٔ ٢بٍ اكو٣و٤ب .هٍبُخ ّ22ز٘جو
.3 .ٓ ،1934

 .5دعييوة العييالم اإلسييالمً إلييى إظهييار وحدتييهٌ .قييول الييوزانً تعلٌقييا علييى شييبه الثييورة التييً وقعييت
فييً الرٌييف :وأرى ميين الواجييب أن ٌظهيير العييالم اإلسييالمً وحدتييه لييدى وقييوع شييًء ميين هييذا القبٌييل
ٌقصييد توقيييع معاملييية المعتقليييٌن فيييً هيييذه األحيييداث بعنيييف وقسييياوة) حتيييى تعليييم اسيييبانٌا الغيييدارة عيييدوة
المغييرب واإلسييالم إلييى األبييد أن المغاربيية محتمييون بييروح العروبيية واإلسييالم ،وأنهييم أقييوى منهييا لييو
أراد

ورضً المسلمون طبعا
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وشيييهد مطليييع  1937حيييدثا وطنٌيييا خطٌيييرا كييياد ٌعصيييف بالعميييل اليييوطنً الموحيييد ،ضيييمن ميييا أصيييبح
ٌعييييرف بكتليييية العمييييل الييييوطنً ،أال وهييييو انشييييقاقها إلييييى فييييرٌقٌن أحييييدهما ٌتزعمييييه عييييالل الفاسييييً،
واآلخر ٌتزعمه محمد حسن الوزانً.
وال تختليييف أسيييباب االنشيييقاق التيييً ٌيييذكرها اليييوزانً فيييً رسيييالته المؤرخييية ب  19ميييارس ،1937
عيين تلييك التييً أثبتهييا فييً مذكراتييه بتفصييٌل بعييد حييوالً  38سيينة ،إال فييً بعييض الجزئٌييات التييً ميين
أهمهيييا :إقيييراره أن عيييالل الفاسيييً هيييو اليييذي اقتيييرح أن ٌضيييع بنفسيييه نظيييام الحيييزب ،فوضيييعه عليييى
أسييياس ترضيييٌات 19بٌنميييا ٌيييذكر فيييً الميييذكرات أن الكتلييية عهيييدت إلٌيييه هيييو بإعيييداد مشيييروع الحيييزب
الجدٌييد ،كمييا عٌنييت لدراسييته األولييى عضييوٌن آخييرٌن همييا عييالل الفاسييً وعميير بيين عبييد الجلٌييل.20
ولمييا اجتمييع الثالثيية فييً بٌييت األخٌييرٌ ،قييول الييوزانً إنييه فييوج فييً بداٌيية االجتميياع بمشييروع مضيياد
أتيييى بيييه عيييالل الفاسيييً اليييذي قيييال إنيييه فكييير مييين جهتيييه فيييً األمييير ،وإن ليييم ٌكييين مكلفيييا بوضيييع أي
مشروع.21
ونجيييده فييييً الرسييييالة نفسييييها ٌشيييكو ألرسييييالن رفقيييياء األمييييس ،وٌنتقيييد العدٌييييد ميييين تصييييرفاتهم التييييً
وصييفها بأنهييا مناقضيية لييروح الحركييية الوطنٌيية ومبادئهييا الدٌموقراطٌيية لميييا فٌهييا ميين اسييتبداد بتسيييٌٌر
الحركييية ،وإقصييياء طائفييية كبٌيييرة مييين العييياملٌن األكفييياء مثيييل محميييد المكيييً الناصيييري وعبيييد الهيييادي
الشيييييراٌبً ورشيييييٌد اليييييدرقاوي وإبيييييراهٌم اليييييوزانً وإبيييييراهٌم الكتيييييانً ،وعيييييدم السيييييماح ألي عاميييييل
بالمشيياركة إال عليييى أسيياس الخضيييوع المطليييق الييدائم ،كميييا اعتبييير كييل ميييا رافيييق إعييداد نظيييام الحيييزب
الجدٌيييد ومناقشيييته والتصيييوٌت علٌيييه وإقيييراره وتعٌيييٌن وظيييائف اللجنييية التنفٌذٌييية … اعتبييير كيييل ذليييك
مؤامرة محوكة ضدا علٌه ،وتم فرضها باألغلبٌة المدبرة.

ٗ .17لَ.1 .ٓ ،ٚ
 .18اُوٍبُخ أُجزٞهح.4 .ٓ ،
 .19اُوٍبُخ أُوهٗٞخ ،أُئهفخ كٓ 9 ٢بهً ٓ( 1937غُٜٞخ ٌٓبٕ اإلٕلاه).1 .ٓ ،
ٓ .20نًواد ؽ٤بح ٝعٜبك،ط.19 .ٓ ،5 .
ٗ .21لَ.20 .ٓ ،ٚ

وقيييابلوا رفضيييه لميييا دبيييروه ليييه بمقاطعتيييه ،ومواصيييلة أعميييالهم مييين غٌرطليييب مشييياركته بيييالرغم مييين
احتجاجيييه ،فيييالتقوا ميييع الحكومييية فيييً مقيييابالت رسيييمٌة ،وأهمليييوا نشييير مقاليييه فيييً السٌاسييية الخارجٌييية
بجرٌدة األطلس ،وأسندوا مهمة تحرٌرهذا الفصل إلى غٌره.22
وحييياول بعيييض العييياملٌن الصييييلح بيييٌن الطيييرفٌن علييييى أسييياس وضيييع نظييييام بيييدٌل ٌرضيييً الجمٌييييع.
قبليييه اليييوزانً ورفضيييه اآلخيييرون،
فحصيييل خيييالف فيييً كٌفٌييية تنفٌيييذه .واقتيييرح الوسيييطاء حيييال آخييير ه
وتعيييددت االقتراحيييات ومشيييارٌع الحليييول ،23وٌؤكيييد اليييوزانً أن أعضييياء الفرٌيييق اآلخييير كيييانوا أثنييياء
ذليييك ٌتعجليييون فيييً قطيييع طيييرق المفاهمييية ،وسيييرعان ميييا أعلنيييوا الحيييزب ،وفتحيييوا المراكيييز لتسيييجٌل
المنخيييرطٌن فٌيييه ،وأصيييدروا جرٌيييدتهم العميييل الشيييعبً .وتجييياوزا ذليييك إليييى نشييير اليييدعاٌات المغرضييية
فيييً مختليييف الميييدن واألوسييياط ،وتجنيييد ثلييية مييينهم ذكيييرهم اليييوزانً بأسيييمائهم لنعتيييه بأشييينع الصيييفات،
وأرذل األلقاب.24
وٌؤكييد الييوزانً أنهييم لييم ٌقفييوا فييً تهمٌشييه عنييد هييذا الحييد ،بييل سييعوا إلييى االتصييال بأعضيياء الحييزب
االشيييتراكً بفييياس ،وبالشخصيييٌات العاملييية فيييً القضيييٌة المغربٌييية وجمٌيييع الهٌييينت ببيييارٌس التيييً نجيييح
الوزانً من قبل فً ربط عالقات طٌبة معها.25
وفييييً الختييييام ٌطمييييئن الييييوزانً األمٌيييير علييييى مسييييتقبله السٌاسييييً فٌخبييييره بتكييييون جبهييييات قوٌيييية ميييين
مناصييرٌه فييً المييدن المغربٌيية ،26وبإرفيياق مراسييلته بنسييخة ميين بٌييان حقٌقيية الخييالف الييذي سييبق لييه
أن وزعه على العاملٌن فً المغرب.27
وممييييا ذكييييره الييييوزانً فييييً شييييأن الجهييييود المضيييينٌة التييييً بييييذلها األمٌرلتدبٌرشييييؤون هييييذا الخييييالف
واحتوائيييه قبيييل استشيييرائه ،شيييهادته التالٌييية :وأول وأكبييير اليييذٌن بيييذلوا أقصيييى الجهيييد للقضييياء عليييى
الخيييالف فيييً بداٌتيييه األمٌييير شيييكٌب أرسيييالن المقيييٌم إذاك فيييً جنٌيييف  ،حٌيييث راسيييل الفيييرٌقٌن فيييً
الموضوع.28
وقيييد رد األمٌييير عليييى اليييوزانً بيييثالث رسيييائل؛ أوالهيييا مؤرخييية فيييً  7أبرٌيييل  ،1937وفٌهيييا ٌيييدعوه
إليييى تغلٌيييب المصيييالحة عليييى المخالفييية ،والعقيييل عليييى العواطيييف ،والبحيييث عميييا ٌوحيييد ،وتيييرك ميييا
ٌفييرق ،وٌقييول فييً خاتمتهييا ٌ » :اولييدي الحبٌييب ،أنييا فييً المغييرب الناقيية لييً وال جمييل ومييا جيياءنً
 .22هٍبُخ ٓ 9بهً .2 .ٓ ،1937
 .23اإلؽبُخ ٗلَٜب.
ٗ .24لَ.3 ٓ ،ٚ
 .25اإلؽبُخ ٗلَٜب.
ٗ .26لَ.4-3 .ٓ ،ٚ
ْٗٝ .27ور ٚعو٣لح اُٞؽلح أُـوث٤خ ع ٓ 31/16بهً ٝ .8-4 .ٓ ،1937أصجز ٚكٓ ٢نًواد ؽ٤بح ٝعٜبك ،ط.36 33 .ٓ ،5 .
ٗ .28لَ.40 .ٓ ،ٚ

مييين التيييدخل فيييً شيييؤون المغيييرب إال التعيييرض لعيييدوات أنيييتم تعلمونهيييا  ...ولكنيييً كمسيييلم ال أقيييدر أن
ال أ فكيييير فييييً أمييييوركم ،والمسييييلم الصييييادق المخلييييص ال ٌفييييرق فييييً اإلسييييالم بييييٌن مغييييرب ومشييييرق،
فبحيييق حرمتيييً ومحبتيييً ليييدٌكم جمٌعيييا تغلبيييون العقيييل عليييى العاطفييية ،وتعيييودون كميييا كنيييتم لتخيييدموا
وطييينكم ،وتخلصيييوا مييين ليييوائم النييياس ،ومييين سيييماع األخيييذ واليييرد بميييا ٌيييؤلم .واعليييم ٌاحضيييرة السيييٌد
العزٌز ،أنه مهما وقع بٌنكم ـ ولكنً أؤمل زوال هذا الخالف ـ فإنً لكم جمٌعا . «29..
ولييم ٌفتييه تصييحٌح بعييض أفكييارالوزانً التييً كانييت ميين جمليية مواضييع سييوء الفهييم بييٌن الفييرٌقٌن فييً
بعيييض مراحييييل محييياوالت الصييييلح؛ مثييييل قوليييه :رأٌكييييم فيييً فييييتح البيييياب عليييى مصييييراعٌه ،وإدخييييال
العييياملٌن فيييً الحيييزب ،ال باستحسيييان المركيييز وحيييده ،بيييل بييينراء أغلبٌييية الجمهيييور ،فٌيييه نظييير ...ألنيييه
أوفييق أن ٌبقييى الزمييام فييً ٌييد المركييز .ولكيين الجمهييور ٌكييون هييو الحيياكم فييً المييؤتمرات العمومٌيية،
علييى أن فييً حييل الجمعٌيية بسييبب كثييرة المنسييلكٌن فٌهييا عبييرة تحكييم علييى االعتييدال فييً قضييٌة تكثٌيير
سوادها.30
أميييا الرسيييالتان األخرٌيييان 31فيييإن األمٌييير ،وقيييد تبيييٌن مظييياهر تحقيييق االنشيييقاق باسيييتقالل كيييل فرٌيييق
بجرٌدتيييه ومجلتيييهٌ ،رجيييو فٌهميييا اليييوزانً ،وغٌيييره مييين الفرٌيييق اآلخييير ،أال ٌيييدخلوا فيييً جرائيييدهما فيييً
مناقشيييات ،فإنهيييا وإن كانيييت فيييً بيييداٌتها خفٌفييية ،فإنهيييا سيييتتحول إليييى مهييياترات ومطييياعن شخصيييٌة،
مما ٌجعلها أشد ضررا على الفرٌقٌن وعلى المغرب عموما.
وبفضيييل هيييذه التوجٌهيييات الرشيييٌدة الصيييادرة عييين زعيييٌم قيييومً كيييان بمتابييية األب الروحيييً لزعمييياء
الفيييرٌقٌن ،حيييافظوا جمٌعيييا عليييى شيييعرة معاوٌييية فيييً عالقييية بعضيييهم بيييبعض ،وظليييوا أوفٌييياء لنصيييٌحة
األمٌييير ،مميييا أبقيييى عليييى شيييعلة ضيييوء متعثييير فيييً نهاٌييية النفيييق؛ فتيييوالى تقييياطر الوفيييود مييين مختليييف
المييييدن والمنيييياطق المغربٌيييية علييييى زعٌمييييً الفييييرٌقٌن فييييً فيييياس ،داعييييٌن إٌاهمييييا إلييييى نبييييذ أسييييباب
الخالف ،وإلى العودة إلى توحٌد الصفوف.32
وتكييييررت محيييياوالت الصييييلح ميييين قبييييل هييييذا الفرٌييييق أو ذاك ،أو ميييين قبييييل شخصييييٌات وحدوٌيييية ميييين
الفرٌقٌن معا ،33من ذلك:

ٗ .29لَ.42 .ٓ ،ٚ
ٗ .30لَ.41 .ٓ ،ٚ
ٗ .31لَ .47 43 .ٓ ،ٚربه٣ـ األٕ5 ٠ُٝلو  17( 1356أثوٝ ،)1937 َ٣ربه٣ـ اُضبٗ٤خ ٕ 12لو  24( 1356أثو.)1937 َ٣
ٗ .32لَٓٝ 30 .ٓ ،ٚب ثؼلٛبٓٝ 47.ٓٝ ،ب ثؼلٛبٝ ،هٍبُخ ٓ 19بهً .3 .ٓ ،1937
ٓ .33نًواد ؽ٤بح ٝعٜبك ،طٓٝ 38 .ٓ ،5 .ب ثؼلٛب.

ـيييطلب اليييوزانً مييين فرٌيييق عيييالل تأسيييٌس لجنييية مشيييتركة مناصيييفة ،تتيييولى تنفٌيييذ األعميييال المتفيييق
علٌهييا بييٌن الجييانبٌن ،وتبحييث فييً تسييوٌة كييل مسييائل الخييالف ،وإٌجيياد نظييام محكييم للحركييةٌ ،رضييى
عنه الجمٌع ،فرفضوا؛ ألن ذلك فً نظرهم اعتراف منهم بفرٌق الوزانً.34
ـيياستدعاء أحمييد مكييوار للييوزانً وبعييض أتباعييه لقضيياء ٌييوم معييه فييً بسييتانه بصييفرو ،لكيين الييوزانً
مالبث أن اكتشف أنها كانت مكٌدة.35
ـييانتداب وفييد مهييم لعبييد القييادر بيين عميير بييرادة ،لٌتصييل بييالطرفٌن ،وٌنقييل وجهتييً نظرهمييا لبعضييهما
اليييبعض ،فيييدعا إليييى بٌتيييه بفييياس عيييالال واليييوزانً ،ونييياب عييين األخٌييير حيييٌن اعتيييذر لحضيييور اجتمييياع
قومً فً بٌته ،إبراهٌم بن عبد

الوزانً ،وتم االتفاق بٌن الحاضرٌن على ماٌلً:

حل الحزب الوطنً ،واالندماج فً الحركة القومٌة.
عقد مؤتمر عام لتقرٌر النظام الجدٌد
لكييين أحيييداث الخمٌسيييات ،واعتقيييال قيييادة الحيييزب اليييوطنً ،حاليييت دون الصيييلح اليييوطنً ،اليييذي كيييان
على وشك التحقق.36
و بييالرغم ميين الخييالف الييذي طييال أمييده ،وميين التييوترات التييً تحييـول بعضييها إلييى صييدامات دامٌيية،
فقييييد أثمييييرت مراعيييياة توصييييٌات األمٌيييير ونصييييائحه وتوسييييالته للفييييرٌقٌن بالتعقييييل والروٌيييية ،فرصييييا
للتنسيييٌق بٌنهميييا فيييً العدٌيييد مييين محطيييات العميييل اليييوطنً الحاسيييمة ،تتوجيييت بمبيييادرة مييين اليييوزانً
نفسييييه إلييييى تكييييوٌن جبهيييية وطنٌيييية موحييييدة فييييً مطلييييع الخمسييييٌنٌات ميييين القييييرن الماضييييً؛ نتٌجيييية
للمتغٌييييرات الدولٌيييية ،واسييييتجابة للوسيييياطات المصييييرٌة ،والجامعيييية العربٌيييية ،والمييييؤتمر اإلسييييالمً،
فاسيييتجابت لهيييا مرحلٌيييا األحيييزاب الوطنٌييية الرئٌسييية فيييً المنطقتيييٌن الجنوبٌييية والشيييمالٌة ،فيييً ميييؤتمر
طنجة المنعقد فً  9أبرٌل .1951

ٗ .34لَ.77-76 .ٓ ،ٚ
ٗ .35لَ.78-77 .ٓ ،ٚ
ٗ .36لَ.54 51 .ٓ ،ٚ

محمد حسن الوزانً ومحمد بن عبد الكرٌم الخطابً  -مقاربات ومواقف سٌاسٌة
زكً مبارك

ٌعيييد محميييد حسييين اليييوزانً اليييزعٌم السٌاسيييً المغربيييً الوحٌيييد اليييذي ربطتيييه بييياألمٌر الخطيييابً زعيييٌم
الثيييورة التحرٌرٌييية بيييالرٌف عالقيييات ودٌييية وحمٌمٌييية منيييذ لجوئيييه إليييى القييياهرة وتأسٌسيييه لجنييية تحرٌييير
المغرب العربً فً ٌ 5ناٌر  1948إلى ٌوم وفاته بالقاهرة فً فبراٌر .1963
عليييى أي أسييياس قاميييت هيييذه العالقيييات الودٌييية بيييٌن اليييرجلٌن وقيييد ٌوجيييد بٌنهميييا مييين وجيييوه االخيييتالف
مييين حٌييييث السيييين ،والتنشييييئة االجتماعٌيييية ،والتكيييوٌن الثقييييافً ،والمسييييار السٌاسييييً ،والمكانيييية الدولٌيييية
والوطنٌة ما ٌتعارض والمستوى المتمٌز لهذه العالقاتا
وميييا سييير اليييروابط التيييً قربيييت وألفيييت بيييٌن الشخصيييٌتٌن سييينوات عيييدة حافلييية بالوقيييائع واألحيييداث
السٌاسييٌة بالغيية األهمٌيية عيياش الييرجالن أطوارهييا بكييل جوارحهمييا فحييدد فييً شييأنها كييل واحييد منهمييا
مواقفييييه وآرائييييه بصييييراحة وشييييجاعة أدبٌيييية وفكرٌيييية وبكييييل وعييييً ومسييييؤولٌة فييييً ظرفٌيييية سٌاسييييٌة،
وتارٌخٌييية جيييد حرجييية عيييرف فٌهيييا المجتميييع السٌاسيييً المغربيييً ،وهيييو فيييً طيييور التحيييول والتكيييون،
صيييراعات طاحنييية بيييٌن مختليييف مكوناتيييه السٌاسيييٌة واالجتماعٌييية واالقتصيييادٌة والعسيييكرٌة والفكرٌييية
مييين أجيييل االسييييتحواذ عليييى الحكيييم ،والقبضيييية عليييى السييييلطة لليييتحكم فيييً دوالٌييييب الدولييية ومراكييييز
القرار.
ميييين خيييييالل نصييييوص تارٌخٌييييية وسٌاسييييٌة مختيييييارة ،وشييييهادات الشخصيييييٌات المعاصييييرة لاحيييييداث
والقرٌبيييية ميييين الييييرجلٌن عبييييد الكييييرٌم الخطييييابً وحسيييين الييييوزانً ،نقييييف عنييييد بعييييض المقاربييييات
والمواقييف التييً تفسيير فييً نظرنييا الييروابط التييً الفييت بييٌن الخطييابً فييً منفيياه ،والييوزانً فييً معتقلييه
إلى أن شاء القدر فٌلتقٌا بالقاهرة لٌستأنفا الكفاح من جدٌد.
ى ألمواقف خالل معركة التحرٌر الوطنً نماذج)
-1مطالبة الوزانً فرنسا باإلفراج عن الخطابً )1937
وجيييه اليييوزانً إليييى الجنيييرال نيييوكٌس Nوعيييوèس المقيييٌم العيييام الفرنسيييً بيييالمغرب ٌيييوم ٌ 15ولٌيييوز
 1937نداء نشرته جرٌدة عمل الشعب جاء فٌه:
" ...نلفيييت أنظييييار الحكوميييية الفرنسييييٌة التييييً أطلقيييت سييييراح الشييييٌخ عبييييد العزٌييييز التعييييالبً
التونسييييً والسييييلطان األطييييرش السييييوري أن عبييييد الكييييرٌم الييييذي مييييازال قابعييييا فييييً منفيييياه
ٌسيييتحق بيييدوره اإلفيييراج عنيييه علميييا أن لجنييية المسيييتعمرات قيييد صيييادقت فيييً دٌسيييمبر 1936

علييى قييرار ٌرمييً إلييى تحسييٌن الوضيييعٌة المادٌيية والمعنوٌيية لامٌيير الخطييابً والسييماح ليييه
باالسييييتقرار بفرنسييييا هييييو وعائلتييييه كمييييا أعييييرب عيييين ذلييييك  ...إننييييا نلييييتمس ميييين الجنييييرال
نيييييوكٌس أن ٌقيييييدم بهيييييذه المبيييييادرة اإلنسيييييانٌة التيييييً سيييييتبقى خاليييييدة فيييييً سيييييجله السٌاسيييييً
1
بالمغرب"
 2ألوزانً ومذكرات الخطابً:
خصيييص اليييوزانً فيييً مذكراتيييه حٌييياة وجهييياد الجيييزء الثيييانً منهيييا لحيييرب الرٌيييف التحرٌرٌييية .وفيييً
مقدمييية هيييذا الجيييزء تحيييدث اليييوزانً عييين الرؤٌيييا التيييً تؤليييف بٌنيييه وبيييٌن الخطيييابً وشيييقٌقه محيييم د
الخطييابً ،وميين بييٌن هييذه الييروابط اهتمامييه بكتابيية مييذكرات األمٌيير ،وفييً هييذا الصييدد أورد الييوزانً
هذه اإلفادات:
" ...وبميييا أنيييً كنيييت عليييى اتصيييال وثٌيييق ومتمٌيييز بالخطيييابً وشيييقٌقه فيييً القييياهرة طٌلييية
سيينوات ،فقييد حاولييت أن أقنييع األمٌيير بضييرورة نشيير مذكراتييه ألنييه أولييى ميين ٌتحييدث عيين
الثييييورة التحرٌرٌيييية بييييالرٌف ،وألنييييه بهييييذا ٌمكيييين دحييييض بيييياقً المؤلفييييات األجنبٌيييية ميييين
ترهيييييات وأباطٌيييييل حولهيييييا .وألن فيييييً ذليييييك خدمييييية لتيييييارٌخ المغيييييرب الحيييييدٌث وحركتيييييه
الوطنٌيييية التحرٌرٌيييية ،وٌضييييٌف الييييوزانً حييييول نفييييس الموضييييوع ..." :وكنييييت أنتهييييز كييييل
فرصييييية إلعيييييادة الكيييييرة حتيييييى فيييييزت آخييييير األمييييير بموافقتيييييه ،وهيييييو أن أتيييييولى مراجعييييية
الميييذكرات ميييع شيييقٌقه األمٌييير محميييد فيييً بٌتيييه باليييدقً ،وأن تفرغهيييا فيييً صيييبغتها النهائٌييية
ميييييع الرجيييييوع إلٌيييييه كلميييييا دعيييييت الحاجييييية ،والتزميييييت بيييييأن أضيييييٌف إلٌهيييييا التعلٌقيييييات
واإلٌضيييياحات المناسييييبة وشييييرعت فييييً العمييييل مييييع األمٌيييير محمييييد ثييييم انقطعييييت عنييييه لمييييا
2
توجهت لحضور دورة األمم المتحدة".
 -3شهادة عبد الهادي بوطالب حول الروابط بٌن الخطابً والوزانً:
ٌقول عبد الهادي بوطالب فً كتابه هذه قصتً:
" ...قبيييل أن ٌحيييدد ليييً الخطيييابً موعيييدا السيييتقبالً ببٌتيييه بالقييياهرة ،سيييبقنً إلٌيييه ميييا كيييان
عنيييده لمحميييد حسييين اليييوزانً مييين رصيييٌد العقيييد والمحبييية ،ومعرفتيييه مسيييبقا أنيييً أنتميييً إليييى
حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل ،حيييزب الشيييرٌف اليييوزانً كميييا تسيييألنً عنيييه .وبيييدا ليييً مييين
بداٌييية الحيييدٌث أنيييه ٌتعييياطف ميييع محميييد بييين حسييين اليييوزانً ألنيييه شيييرٌف ،وميييع الزاوٌييية
3
الوزانٌة التً كان عبد الكرٌم الخطابً ٌعلم عنها الكثٌر"
 -4مذكرة  23شتنبر  1947لحزب الشورى واالستقالل وموقف الخطابً منها:
تقييييدم حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل ٌييييوم  24شييييتنبر  1947بمييييذكرة سٌاسييييٌة إلييييى السييييلطان محمييييد
الخيييامس وإليييى المقيييٌم العيييام أطليييق علٌهيييا ميييذكرة  23شيييتنبر  .1947وقيييد أوفيييد الحيييزب إليييى القييياهرة
مبعوثيييا للتعرٌيييف بهيييا فيييً األوسييياط السٌاسيييٌة واإلعالمٌييية بمصييير وليييدى الجامعييية العربٌييية .ولميييا كيييان
الييزعٌم عييالل الفاسييً متواجييد فييً القيياهرة فييً ذلييك الوقييت ،واطلييع علييى فقييرات منهييا نشييرتها بعييض
1. Mohamed Hassan Ouazzani, Combats d’un nationaliste marocain, Tome 2, 1933-1938, Fondation Mohamed
Hassan Ouazzani, Fès, 1983, p. 281.
ٓ .2ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٓ / ٢نًوح "ؽ٤بح ٝعٜبك" ،اُؼلك اُضبٗ / ٢ؽوة اُو٣ق .ّ.ّ /طٓ /ٝ.طجؼخ أُز / ٍٜٞث٤وٝد ٕ-1982 /لؾخ 18
 .3ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٛ -ن ٙهٖزْٞ٘ٓ -٢هاد األؽلاس أُـوث٤خً -زبة اُْٜو  /ػلك 100 ٓ /2005/15

الصيييحف القاهرٌييية انتقيييدها اليييزعٌم عيييالل الفاسيييً انتقيييادا الذعيييا معربيييا عييين معارضيييته القوٌييية لميييا
ورد فٌهييا ميين مقترحييات وأفكييار ميين بٌنهييا تلييك التييً تعتييرف لفرنسييا بمهمتهييا التمدٌنٌيية فييً المغييرب،
وبفضلها وصل وبلن المغرب ما حققه من تقدم وتطور.
بيييادر الخطيييابً لميييؤازرة ومسييياندة الميييذكرة الثورٌييية لحيييزب حسييين اليييوزانً فيييً تصيييرٌحات أدليييى
بهيييا للجرٌيييدة المصيييرٌة الكتلييية بتيييارٌخ  19نيييونبر  ،1947كميييا نشيييرت جرٌيييدة األهيييرام اسيييتجوابا
للخطييابً بتييارٌخ ٌ 5نيياٌر  1948علييق فٌييه علييى المييذكرة الثورٌيية معلنييا موافقتييه علييى مييا ورد فٌهييا
من مقترحات سٌاسٌة فً شأن تسوٌة األزمة المغربٌة الفرنسٌة.
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 -5تدخل الخطابً لدى الخارجٌة المصرٌة لفائدة الوزانً:
منيييذ سييينة  1951واليييوزانً ٌحضييير ميييداوالت الجمعٌييية العامييية لاميييم المتحيييدة والتيييً شيييرعت فيييً
مناقشيييية القضييييٌة المغربٌيييية .ولمييييا أراد الييييوزانً الحصييييول علييييى تأشييييٌرة الييييدخول إلييييى الوالٌييييات
المتحييييدة األمرٌكٌيييية مقيييير الجمعٌيييية األممٌيييية لحضييييور أشييييغال الييييدورة السييييابعة لسيييينة  ،1952وجييييد
صيييعوبات وعراقٌيييل للحصيييول عليييى التأشيييٌرة مييين السيييفارة األمرٌكٌييية بالقييياهرة .فطليييب اليييوزانً مييين
األمٌيير الخطييابً التييدخل لييدى وزٌيير خارجٌيية مصيير حييول الموضييوع ،وهييذا مييا فعلييه الخطييابً ٌييوم
 24أكتيييوبر  1952حٌيييث وجيييه خطابيييا طيييوٌال إليييى وزٌييير خارجٌييية مصييير نقتطيييف منيييه الفقيييرات
التالٌة:
"...فقيييييد تراميييييى إلٌنيييييا أن دسييييياس حزبٌييييية تملٌهيييييا شيييييهوات رخٌصييييية ضيييييارة بالقضيييييٌة
المراكشييييٌة مييييع األسييييف حيييياولوا وضييييع العراقٌييييل فييييً طرٌييييق سييييفر السييييٌد محمييييد حسيييين
الييييوزانً زعييييٌم حييييزب الشييييورى واالسييييتقالل المراكشييييً إلييييى أمرٌكييييا ،وقيييياموا بهييييا لييييدى
وزارتكيييم الميييوقرة وليييدى بعيييض اليييدوائر األجنبٌييية لمنيييع كيييرٌم وسييياطتكم ليييدٌها ...ونحييين ال
نسيييتبعد أن ٌكيييون عيييالل الفاسيييً هيييو محيييرر ميييا قيييد ٌكيييون وصيييل إليييى وزارة الخارجٌييية
المصرٌة من دس فً شأن األستاذ الوزانً".5
مى -رسائل محمد حسن الوزانً إلى الخطابً فً فجر االستقالل
 -1رسالة ٌ 30ونٌو 1956
فيييً هيييذه الرسيييالة ٌعطيييً اليييوزانً للخطيييابً فكيييرة عييين الحالييية العامييية التيييً كانيييت سيييائدة فيييً فجييير
االسيييتقالل وٌحدثيييه فٌهيييا عييين االعتيييداأت واالختطافيييات التيييً طاليييت رجيييال وشيييباب المغيييرب ،وٌخيييتم
رسييييالته بهييييذه العبييييارات "إن الحاليييية فييييً المغييييرب ال تبشيييير بخٌيييير ،والشييييعب فييييً كييييرب عظييييٌم،
واألزمييية تشيييتد سٌاسيييٌا واجتماعٌيييا واقتصيييادٌا ،والفوضيييى تعيييم بسيييرعة ،والشيييعب ٌتطليييع إليييى اإلنقييياد
السييييرٌع ،وٌأسييييف علييييى عهييييد االسييييتقالل ،وٌفضييييل علٌييييه عهييييد االسييييتعمار ...هييييذا ،وميييين األخبييييار
 .4ػي اُؼوة ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ – ٢ؽلص٘ٝ ٢اُلٓ – ١ئٍَخ ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ – ٢اُطجؼخ األ -٠ُٝث٤وٝد .256-248 ٓ /1990 /
 ٔٗ .5اُوٍبُخ ثٌبِٜٓب كً ٢زبة ،ػي اُؼوة اُٞىاٗ / ٢أُٖله اَُبثن – ٓ .339/337

المحققييية أن عبييياس مييين رؤسييياء جيييٌش التحرٌييير قيييد اختطيييف منيييذ ٌيييومٌن وال ٌعيييرف ليييه أثييير ،وأنيييتم
تعرفونه ألنه كان قد زاركم بمصر" .
 -2رسالة  2فبراٌر  1959من جنٌف
بعيييث اليييوزانً هيييذه الرسيييالة مييين جنٌيييف إليييى الخطيييابً تعيييرض فٌهيييا إليييى األحيييداث الدامٌييية التيييً
انيييدلعت فيييً الرٌيييف فيييً أكتيييوبر  1958وفبراٌييير  1959وٌعيييرب فٌهيييا عييين موقفيييه بهيييذه العبيييارات:
"ولقيييد تألميييت اشيييد األليييم لميييا علمتيييه مييين رسيييالتكم حيييول "الوحشيييٌة" المرتكبييية ضيييد األحيييرار فيييً
الرٌيييف مييين طيييرف القيييوات المضيييادة تحيييت قٌيييادة الفرنسيييٌٌن .وٌجيييب أن تفضيييح تليييك الوحشيييٌة بكيييل
تفاصٌلها وفضائحها فً الداخل والخارج ألنها مجهولة لحد اآلن.
"وأستسيييييمح أن أخبيييييركم بقيييييرب سيييييفري إليييييى القييييياهرة لنتيييييذاكر فيييييً موضيييييوع الرسيييييالة
وأطلعكم على ما تحت ٌدي من الوثائق حول أحداث المغرب وثورة الرٌف"
 -3رسالة ٌ 23ونٌو  1960من فاس
تنييياول اليييوزانً فيييً هيييذه الرسيييالة عيييدة قضييياٌا سٌاسيييٌة واجتماعٌييية عرضيييها عليييى الخطيييابً مييين هيييذه
القضييياٌا المقابلييية التيييً أجراهيييا ميييع المليييك الحسييين الثيييانً اليييذي عيييرض علٌيييه منصيييب وزٌييير التربٌييية
الوطنٌييية والشيييبٌبة والرٌاضييية القيييومً ،وقيييد رفضيييها كميييا تنييياول فٌهيييا قضيييٌة المعتقليييٌن مييين حيييزب
الشيييورى واالسيييتقالل ،واتصييياله بعائلييية عبيييد الكيييرٌم الحييياتمً بطنجييية اليييذي حصيييل عليييى صيييورته
وتيييارٌخ اختطافيييه كميييا طليييب فيييً هيييذه الرسيييالة الطوٌلييية مييين األمٌييير الخطيييابً إبيييال تحٌاتيييه وسيييالمه
إليييى الهاشيييمً الطيييرد وأنيييه سيييٌعمل المتعيييٌن فيييً شيييأن حميييادي العزٌيييز المعتقيييل فيييً فرنسيييا لإلفيييراج
عنه .
موقف الوزانً والخطابً من أول دستور فً مغرب االستقالل
 -1موثق الوزانً:
ٌنطليييق موقيييف حسييين اليييوزانً مييين أول دسيييتور فيييً مغيييرب االسيييتقالل مييين عقٌيييدة حزبيييه وأدبٌاتيييه
التييييً وضييييعتها مؤتمراتييييه وصييييادق علٌهييييا فبخصييييوص الدسييييتور ٌطالييييب الييييوزانً بوضييييع دسييييتور
مغربيييً إميييا بواسيييطة مجليييس تأسٌسيييً منتخيييب بطرٌقييية حيييرة ونزٌهييية ،أو بعقيييد مجليييس وطنيييً ٌمثيييل
اليييرأي العيييام المغربيييً بجمٌيييع اتجاهاتيييه ٌمنحيييه الصيييالحٌة التامييية لوضيييع دسيييتور مؤقيييت للمرحلييية
االنتقالٌة .
فيييإلى أي حيييد اسيييتجاب دسيييتور  1962لهيييذا المطليييب الشيييورى ا ٌلخيييص موقيييف اليييوزانً موقفيييه مييين
دستور  1962فً هذه المقوالت:

الدستور الذي ٌرٌده الشعب هو دستور بالشعب وللشعبإن مشيييروع الدسيييتور المعيييروض عليييى االسيييتفتاء ال ٌهيييتم بتأسيييٌس نظيييام ملكٌييية دسيييتورٌةبقدرما ٌهتم بوضع دستور ملكً ال أقل وال أكثر.
 -2موقف الخطابً:
ميين القيياهرة كييان الخطييابً ٌتييابع بعناٌيية فائقيية معركيية وضييع أول دسييتور فييً مغييرب االسييتقالل وقييد
دخيييل بكيييل ثقليييه فيييً هيييذه المعركييية مؤٌيييدا التٌيييارات المعارضييية لهيييذا الدسيييتور ،وميييدعما أفكيييار محميييد
حسيييين الييييوزانً ،ميييين خييييالل البٌانييييات والبالغييييات والتصييييرٌحات التييييً صييييدرت عنييييه .وميييين هييييذه
البٌانيييات ال حرٌييية بيييدون دسيييتور ،وليييٌس هنييياك مييين دسيييتور إال الدسيييتور اليييوطنً اليييذي تضيييعه األمييية
بنفسيييها لنفسيييها ،إن الدسيييتور الشيييرعً لبليييد ال ٌمكييين أن تتيييولى صيييٌاغته إال لجنييية أو هٌئييية منتخبييية
تمثل مختلف الطبقات الشعبٌة تمثٌال صادقا وأصٌال.
كميييا عييييارض الخطييييابً هييييذا الدسيييتور انطالقييييا ميييين تجربيييية دسيييتور حكوميييية "الجمهورٌيييية الرٌفٌيييية"
وبييياقً الدسييياتٌر التيييً ظهيييرت فيييً مغيييرب بداٌييية القيييرن العشيييرٌن بميييا فيييً ذليييك الدسيييتور العثميييانً.
كمييا عييارض الخطييابً دسييتور الملييك الحسيين الثييانً ألن الييزعٌم عييالل الفاسييً كييان ميين المسيياهمٌن
فً وضعه والمؤٌد والداعً له.

خالصـة:
ٌعيييد محميييد حسييين اليييوزانً اليييزعٌم السٌاسيييً المغربيييً الوحٌيييد اليييذي ربطتيييه بقائيييد الثيييورة التحرٌرٌييية
الرٌفٌييية محميييد بييين عبيييد الكيييرٌم الخطيييابً عالقيييات ودٌييية وحمٌمٌييية ،منيييذ لجيييوء األمٌييير إليييى القييياهرة
وتأسٌسه للجنة تحرٌر المغرب العربً فً ٌناٌر  1948إلى ٌوم وفاته فً فبراٌر .1963
عليييى أي أسييياس قاميييت هيييذه العالقيييات الودٌييية بيييٌن اليييرجلٌن وميييا سييير اليييروابط التيييً ألفيييت بٌنهميييا
سيييندات عيييدة حافلييية بالوقيييائع واألحيييداث عاشيييها اليييرجالن بكيييل جوارحهميييا وحيييددا موقفهميييا منهيييا
بشيييجاعة أدبٌييية وفكرٌييية ،فيييً ظرفٌييية سٌاسيييٌة عيييرف فٌهيييا المجتميييع المغربيييً السٌاسيييً ،وهيييو فيييً
طييييور التكييييون والتحييييول ،صييييراعات حييييادة بييييٌن مختلييييف القييييرى السٌاسييييٌة والفكرٌيييية واالجتماعٌيييية
والعسييكرٌة ميين أجييل السييلطة والحكييم وإثبييات الييذات واحييتالل مواقييع القييرار فييً فجيير االسييتقالل ميين
أجل التحكم فً دوالٌب الدولة والمجتمع.

الحداثة السٌاسٌة وسإال المرجعٌة فً فكر محمد حسن الوزانً  -مقدمة فً دواعً
التؤصٌل
عبد السالم الطوٌل
تنبيييع أهمٌييية التأصيييٌل للمفييياهٌم والقيييٌم اللٌبرالٌييية فيييً التجربييية التارٌخٌييية لامييية وتراثهيييا السٌاسيييً
ونصوصييها التأسٌسييٌة ،ميين الييوعً باسييتحالة نشييوء أي بنيياء عمٌييق الجييذور وقييوي البنٌييان ميين غٌيير
أن ٌكيييون ليييه سيييند تيييارٌخً عمٌيييق فيييً ثقافييية المجتميييع؛ وليييذلك فحٌنميييا ٌلجيييأ محميييد حسييين اليييوزانً
وغٌيييره مييين اإلصيييالحٌٌن إليييى عملٌييية التأصيييٌل للمبيييادع والقيييٌم اللٌبرالٌييية فيييً اإلسيييالم ،فإنميييا ٌفعيييل
ذلك لمواجهة :
أوال :القيييراءات الحرفٌييية ،المتزمتييية للييينص اليييدٌنً التيييً تسيييتمٌت فيييً ممانعييية كيييل تجدٌيييد وانفتييياح
على قٌم العصر ،خاصة وأن هذه القٌم قد قدمت أول ما قدمت إلٌهم فً ركاب االستعمار…
ثانٌيييا :الصيييورة السيييلبٌة السيييائدة عييين اإلسيييالم عنيييد عيييدد غٌييير قلٌيييل مييين المفكيييرٌن الغيييربٌٌن أمثيييال
مونتٌسيييكٌو وجيييون سيييتٌوارت مٌيييل ممييين ٌنظيييرون إلٌيييه كيييـ "نظيييام مجتمعيييً متزميييت مشيييٌد عليييى
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اإلجماع ومحاربة االنشقاقات ،وبالتالً مخالف ألصول المجتمع اللٌبرالً" .

فميييع تسييييلٌم الييييوزانً أن القيييرآن هييييو "دسييييتور اإلسيييالم الخالييييد" ،إال أنييييه ٌعتبييير أن ذلييييك "ال ٌتنييييافى
مطلقيييا ميييع ميييا ٌخوليييه اإلسيييالم نفسيييه ،نصيييا وروحيييا ،للمسيييلمٌن مييين حيييق التفكٌييير فيييً تكٌٌيييف نظيييام
دوليييتهم وفيييق ميييا تتطلبيييه حٌييياتهم فيييً كيييل عصييير ،أي فيييً وضيييع دسيييتور ٌكيييون القيييانون األساسيييً
ألنظمة الحكم والسٌاسة فً الدولة…"

2

فييييإلى جانييييب تأكٌييييده أن كييييل أبييييواب النهضيييية والرقييييً تنفييييتح أمييييام المسييييلمٌن إن هييييم اسييييتطاعوا أن
ٌييدركوا أسرارالشييرٌعة اإلسييالمٌة وٌعملييوا علييى التوفٌييق بييٌن مييا قررتييه ميين أصييول وبييٌن مييا ٌطييرأ
عليييى حٌييياتهم مييين الحيييوادث وٌعيييرض لهيييم مييين المشييياكلٌ ،شيييدد عليييى أن "الشيييرٌعة ال تحيييرم عليييى
المسلمٌن اقتباس ما ٌنفعهم فً دنٌاهم من األمم الراقٌة"...
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أوال :الحرٌة :

ٌسجل عبد

العروي تمٌز المؤلفٌن اللٌبرالٌٌن العرب عن نظرائهم الغربٌٌن بمٌزتٌن اثنتٌن:

* هئ ٌ٤رؾو٣و ٓغِخ اإلؽ٤بء
 .1ػجل ه اُؼوٓ ،١ٝل ّٜٞاُؾو٣خ ،أُوًي اُضوبك ٢اُؼوث ،٢ث٤وٝد اُجٚ٤بء.47 .ٓ ،
ٓ .2ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٗ" ،٢ظبّ اُلُٝخ أُـوث٤خ ك ٢ػٜل اٍزوالُٜب" ،ؽوة اُوِْ ،اُغيء اُضبُش.175 .ٓ ،
ٓ .3ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝاُلُٝخ أ ٝؽو٤وخ اُؾٌْ ك ٢اإلٍالّٓ ،ئٍَخ ٓؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢كبً ،اُطجؼخ األ.163 .ٓ ،1987،٠ُٝ

أوالهمييييا :دفيييياعهم عيييين الحرٌيييية ضييييد خصييييومها فييييً مجتمعيييياتهم مؤكييييدٌن أن اإلسييييالم فييييً صييييمٌمه
دعوة إلى الحرٌة .وثانٌهما :إرادة تأصٌل الحرٌة فً عمق المجتمع والتارٌخ اإلسالمٌٌن.
وهيييو األمييير اليييذي ٌنطبيييق ،إليييى حيييد بعٌيييد ،عليييى اليييوزانً اليييذي ٌيييذهب إليييى أن "اإلسيييالم بصيييفته
شييييرٌعة اإلنسييييانٌة الفاضييييلة ودٌيييين الحييييق المطلييييق ٌرتكييييز علييييى مبييييادع اإلخيييياء والمسيييياواة والعييييدل
والحرٌييية"  .4وتبعيييا ليييذلك ،فيييإن "سيييلب النييياس حرٌييياتهم واسيييتقاللهم؛ وهيييو ميييا ٌعبييير عنيييه سٌاسيييٌا
باالسيييتبداد واالضيييطهاد ،واالسيييتعبادٌ ،نكيييره اإلسيييالم إنكيييارا شيييدٌدا وتأبييياه شيييرٌعته إبييياء مطلقيييا" .5
إذ "ال طاعييية فيييً اإلسيييالم ) إال ضيييمن العيييدل والحرٌييية" 6فضيييال عييين أن " اتبييياع الكتييياب والسييينة ال
ٌسيييو مصيييادرة اآلراء مطلقيييا"7؛ فقيييد كيييان الرسيييول ص ) ال ٌفتيييأ "ٌنيييادي بحرٌييية العقيييل ،وٌعميييل
لتثبٌتهيييا فيييً النفيييوس وإدخالهيييا فيييً التقالٌيييد العامييية" .8ليييٌخلص اليييوزانً إليييى أن " حرٌييية اليييرأي تعيييد
مييين أهيييم وأقيييدس الحقيييوق اإلنسيييانٌة التيييً ٌجيييب عليييى السيييلطة الحاكمييية أن تصيييونها صيييٌانة أمٌنييية
دائمة".9
ووعٌيييا منيييه باألهمٌييية التيييً ٌكتسيييٌها مبيييدأ احتيييرام حرٌييية األمييية وإرادتهيييا ،فقيييد اعتبييير أن عيييدم تحدٌيييد
الرسيييول لمييين ٌخلفيييه ال ٌعبييير عييين تغافيييل منيييه ص ) لهيييذا األمييير الجليييل ،وإنميييا ٌعبييير عييين ميييدى
"االحتيييرام الواجيييب إلرادة األمييية فيييً تقرٌييير مصيييٌرها ،وصيييونا لحقهيييا فيييً إسيييناد رئاسيييتها إليييى مييين
تراه األصلح لسٌاستها ،ونصرا لمبدأ الحرٌة التً ٌقدسها اإلسالم تقدٌسا".10
أكثيييير ميييين ذلييييك ،وفٌمييييا ٌتصييييل بعملٌيييية التأصييييٌل للقييييٌم اللٌبرالٌيييية والحداثٌيييية عمومييييا ،فييييإن اإلسييييالم
ٌحييوز ،مييين وجهييية نظييير اليييوزانً ،عليييى مرجعٌييية معٌارٌييية أقيييوى مييين نظرٌييية "الحقيييوق الطبٌعٌييية" إذ
نجييده ٌشييدد علييى أن "كييل أميية مسييلمة تطالييب بحقهييا فييً الحٌيياة ال تفعييل ذلييك باسييم الحقييوق الطبٌعٌيية
اإلنسيييانٌة وضيييرورات الحٌييياة العصيييرٌة الراقٌييية فحسيييب ،بيييل تنشيييد ذليييك باسيييم اإلسيييالم اليييذي هيييو
شرٌعة الحق والمساواة والعدل والحرٌة".11
تيييذهب األدبٌيييات ذات الصيييلة أن التجربييية العربٌييية الجماعٌييية التيييً أعقبيييت الحصيييول عليييى االسيييتقالل
السٌاسيييً وإنجييياز اإلصيييالحات اللٌبرالٌييية المنتظيييرة منيييذ منتصيييف القيييرن  19هيييً التيييً "كشيييفت عييين
حييدود اللٌبرالٌيية ،وحييدت بييالمفكرٌن إلييى كشييف تلييك الحييدود والبحييث فييً أسييبابها وأصييولها ،فكانيييت
ٓ .4ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝاُلُٝخ أ ٝؽو٤وخ اُؾٌْ ك ٢اإلٍالّٓ ،وعغ ٍبثن.127 .ٓ ،
ٗ .5لٌ أُوعغ.138 .ٓ ،
ٗ .6لٌ أُوعغ.107 .ٓ ،
ٗ .7لٌ أُوعغ.38 .ٓ ،
ٗ .8لٌ أُوعغ.113 .ٓ ،
ٗ .9لٌ أُوعغ.118 .ٓ ،
ٗ .10لٌ أُوعغ.86 .ٓ ،
ٗ .11لٌ أُوعغ.174 .ٓ ،

فرصييية إلحٌييياء نظرٌييية الحرٌييية فيييً ظيييرف جدٌيييد وثيييوب جدٌيييد" .12وباإلمكيييان رصيييد بيييواكٌر هيييذا
اليييوعً النظيييري النسيييبً ليييدى اليييوزانً بصيييدد تناوليييه لحيييدود العالقييية بيييٌن الحرٌييية والسيييلطة والدولييية
من جهة ،والعالقة بٌن الحرٌة والنهضة والتقدم التارٌخً من جهة أخرى.
فبالنسيييبة لحيييدود العالقييية بيييٌن الحرٌييية والدولييية ،نجيييد أن اليييوزانً ٌنطليييق مييين وجيييود عالقييية وظٌفٌييية
بٌنهميييا محكومييية باسيييتقاللٌة مجالٌييية واضيييحة؛ "فالحرٌييية تتعيييزز بقٌيييام الدولييية ،فكميييا أن الحرٌييية لهيييا
نطيياق معقيييول ال تتعييداه فكيييذلك للدوليية حيييد معييٌن ال تتجييياوزه وإال تكييون مطلقييية التصييرف والمشيييٌئة،
وهيييذا هيييو عيييٌن االسيييتبداد واالضيييطهاد"..
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ذليييك أن "السيييلطة الحاكمييية لٌسيييت مطلقييية التصيييرف فيييً

أمييير األمييية ،ألنهيييا تسيييتمد نفوذهيييا مييين الشيييعب مصيييدر الحكيييم والسيييلطان ،وال تسيييتعمل ذليييك النفيييوذ إال
فيييً الخٌييير العيييام ،وهيييو ضيييمانة الحقيييوق اإلنسيييانٌة وحراسيييتها مييين كيييل عيييدوان وإتيييالف" .14وتبيييرز
حيييدود سيييلطة الدولييية فيييً مواجهييية حرٌيييات وحقيييوق األفيييراد ،أكثييير ميييا تبيييرز ،حٌنميييا ٌشيييٌر اليييوزانً
إليييى أن أٌييية "حكومييية ال ٌمكنهيييا أن تجيييود إال بميييا تملكيييه ملكيييا" وحٌنميييا ٌشيييدد عليييى أن "الحقيييوق مليييك
األفيييراد والجماعيييات ال ٌجيييوز مطلقيييا أن تسيييتبد بهيييا السيييلطة التيييً إنميييا تنحصييير وظٌفتهيييا فيييً القٌيييام
15

على الجماعة بتدبٌر شؤونها العامة وفق المصلحة المشتركة بٌن الناس كافة" .

أميييا بالنسيييبة للعالقييية بيييٌن الحرٌييية والتقيييدم التيييارٌخً ،فيييإن اليييوزانً ٌنطليييق مييين أن السيييلطة إذا كانيييت
"الزمييية لنظيييام المجتميييع" ،فيييإن "الحرٌييية ضيييرورٌة لحٌييياة األمييية ..وحٌثميييا تالشيييت الحرٌييية بيييالظلم
واإلرهييياب واإلعتسييياف خيييٌم الجميييود ،وسييياد الخميييود ،واسيييتحكم االنحيييالل فيييً األفيييراد والجماعيييات
واسييتحال مييع هييذا كييل حركيية ونمييو وتعرقييل كييل رقييً وسييٌر مطييرد إلييى األمييام" .16أكثيير ميين ذلييك
فييييإن الحرٌيييية تغييييدو بالنسييييبة للييييوزانً "وسييييٌلة فعاليييية لتحقٌييييق النهضيييية االقتصييييادٌة واالجتماعٌيييية
الضرورٌة لتحرٌر الجماهٌر المغربٌة من الفقر والجوع والبطالة"
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وهكييذا ٌتضييح أن الييوزانً ٌصييدر عيين تصييور وظٌفييً ،اجتميياعً للحرٌيية محكييوم بييـما عبيير عنييه بييـ
"الخٌيييير العييييام" و "المصييييلحة المشييييتركة" األميييير جعلييييه ٌييييدافع عيييين نزعيييية تدخلٌيييية واضييييحة للدوليييية
بقوله:
"ال جدال الٌوم فً أن الدولة هً المسؤولة عن النهضة االقتصادٌة ،وهذه المسؤولٌة تفرض علٌها أن
تتدخل فً توجٌه السٌاسة االقتصادٌة للبالد" .وهو التدخل الذي ٌتخذ شكل "برنامج متناسق ومتكامل
األجزاء ،هو التخطٌط" الذي ٌعد بمثابة "اإلستراتٌجٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ."..وهو بهذا ٌدافع
 .12ػجل ه اُؼوٓ ،١ٝل ّٜٞاُؾو٣خٓ ،وعغ ٍبثن.107 .ٓ ،
ٓ .13ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝاُلُٝخ أ ٝؽو٤وخ اُؾٌْ ك ٢اإلٍالّ.108 .ٓ ،
ٗ. 14لٌ أُوعغ.117 .ٓ ،
ٗ .15لٌ أُوعغ.117 .ٓ ،
ٗ .16لٌ أُوعغ.109 .ٓ ،
ٓ .17ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ، ٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،ئٍَخ ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢كبً ،اُطجؼخ األ.116-115 .ٓ ،1987 ،٠ُٝ

عن لٌبرالٌة اجتماعٌة ٌغدو بمقتضاها "ال غناء ألي تخطٌط اقتصادي عن االقتران بتخطٌط اجتماعً
حتى تكون المعركة مزدوجة ضد التخلف بشقٌه االقتصادي واالجتماعً " . 18وهً المعركة التً
تستوجب تضافر جهود كل من الدولة واألمة على حد سواء من منطلق أن "سٌاسة التخطٌط ال تهم الدولة
وحدها ،بل تهم كذلك األمة ،وأن المعركة ضد التخلف ومن أجل التنمٌة لٌست الدولة أولى بها من
19
األمة"..
"لقد كافحناٌ ،قول الوزانً ،دائما منذ تأسٌس حزب الشورى واالستقالل إلقامة نظام دٌمقراطً .هذا
النظام الدٌمقراطً لٌس نظاما سٌاسٌا فحسب ،ولكنه أٌضا نظام اجتماعً .إن حالة الفالح والعامل
تفرض علٌنا مراجعة مفاهٌمنا االجتماعٌة من أجل ابتكار توزٌع جدٌد ومنصف لثروات البالد وفق
20
طرٌقة حدٌثة وعادلة".
كميييا ٌتجليييى هيييذا المضيييمون االجتمييياعً اليييوطنً للٌبرالٌييية اليييوزانً حٌنميييا ٌحيييذر مييين اللجيييوء إليييى
التموٌييييل الخييييارجً إال عنييييد الضييييرورة ،وبمييييا ال ٌخييييل بالسييييٌادة الوطنٌيييية ،وٌضييييمن اسييييتعمال هييييذه
األميييوال فيييً مجيييال التجهٌيييز ومشيييارٌع التنمٌييية االقتصيييادٌة ،سيييعٌا لخليييق الثيييروة االقتصيييادٌة وتنمٌتهيييا
فيييً سيييبٌل مصيييلحة الميييواطنٌن فيييً الحاضييير والمسيييتقبل ،بعٌيييدا عييين كيييل مظييياهر اإلسيييراف والتبيييذٌر
فيييً نفقيييات الدولييية ،معتبيييرا أن مييين العواميييل المكرسييية لازمييية التيييً ٌعٌشيييها المغيييرب كيييون الدولييية
المغربٌييييية "كانيييييت وميييييا تيييييزال مصيييييرة عليييييى أن تعيييييٌش فيييييوق المسيييييتوى الميييييالً واالقتصيييييادي
واالجتمييييياعً لليييييبالد "..وكيييييذلك مييييين خيييييالل مناداتيييييه بيييييـ "عدالييييية ضيييييرٌبٌة تقيييييوم عليييييى الحقيييييائق
االجتماعٌييية واالقتصيييادٌة" وذليييك بيييأن "ٌعاميييل جمٌيييع الميييواطنٌن بكيييل إنصييياف وعدالييية فٌميييا ٌخيييص
التكالٌف والجباٌات".21

ثانٌا :المسألة الدستورٌة:

تحتييييل المسييييألة الدسييييتورٌة مكانيييية مركزٌيييية فييييً المشييييروع اإلصييييالحً للييييوزانً لدرجيييية أن بعييييض
البييياحثٌن اعتبيييره "أول مييين طيييرح المسيييألة الدسيييتورٌة بيييالمغرب ،منيييد تقدٌميييه عليييى رأس حزبيييه فيييً
 23شييييتنبر  1947مييييذكرة ربييييط فٌهييييا بييييٌن االسييييتقالل والدٌمقراطٌيييية "..ميييين منطلييييق أن "المسييييألة
الدسيييتورٌة" أشيييمل وأعميييق مييين مجيييرد المطالبييية بدسيييتور لليييبالد ،وال حتيييى تقيييدٌم مشيييروع للدسيييتور
علييييى غييييرار مشييييروع سيييينة 1908؛ ألن المسييييألة الدسييييتورٌة "تطييييرح طبٌعيييية السييييلطة ومصييييدرها،
وبالتيييالً تحدٌيييد السيييلطة التأسٌسيييٌة التيييً عييين إرادتهيييا ٌصيييدر الدسيييتور" ،وكيييذا تحدٌيييد الفلسيييفة التيييً

ٗ .18لٌ أُوعغ.103-102 .ٓ ،
ٗ .19لٌ أُوعغ.114 .ٓ ،
ٓ .20ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.165 .ٓ ،
ٗ .21لٌ أُوعغ.119-112 .ٓ ،

ٌقيييوم عليييى أساسيييها النظيييام السٌاسيييً ..وطبٌعييية المؤسسيييات الدسيييتورٌة والعالقيييات فٌميييا بٌنهيييا ..األمييير
الذي لن ٌطرح لدى القوى السٌاسٌة الوطنٌة إال فً نهاٌة الخمسٌنات.
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وباإلمكيييان أن نرصيييد ثيييالث مراحيييل كبيييرى فيييً تطيييور المسيييألة الدسيييتورٌة ليييدى اليييوزانً؛ ففيييً ظيييل
االسييييتعمار ربييييط بييييٌن التحييييرر ميييين نٌيييير هييييذا األخٌيييير ومطالبيييية "سييييلطة الحماٌيييية" بوضييييع دسييييتور
دٌمقراطييييً للييييبالد ،ومييييا أن حصييييل المغييييرب علييييى اسييييتقالله حتييييى طالييييب بوضييييع دسييييتور وطنييييً
بواسيييطة مجليييس تأسٌسيييً منتخيييب انتخابيييا دٌمقراطٌيييا حيييرا ،لكييين بعيييد أن استشيييرى الفسييياد وأحبطيييت
معظييم الوعييود واآلمييال المعلقيية علييى دوليية االسييتقالل وقيير فييً ٌقييٌن الييوزانً أن الدسييتور ليين ٌييؤتً
تميياره إال فييً سييٌاق مشييروع إصييالحً شييامل سييٌجري التعبٌيير علٌييه فييً كتابييات الييوزانً وبرنييامج
حزبه بـ "الثورة الباردة من األعلى" التً ترتقً لدٌه إلى مستوى اإلٌدٌولوجٌة أو العقٌدة..
ٌنطليييق اليييوزانً مييين اليييتالزم اليييوظٌفً العمٌيييق بيييٌن الدسيييتور والنهضييية؛ وانسيييجاما ميييع ذليييك ٌنفيييً
وجييود أميية نهضييت ميين غٌيير دسييتور ،مؤكييدا أن "األميية التييً ال دسييتور لهييا إنمييا هييً أميية متييأخرة،
وكييل نهضيية تقييوم فٌهييا إنمييا تكييون ناقصيية ومعرضيية فييً كييل حييٌن إلييى التعثيير" .23فالدسييتور بالنسييبة
إلٌيييييه ٌنبغيييييً أن ٌشييييييكل "تجدٌيييييدا جوهرٌييييييا لجمٌيييييع جوانيييييب حٌيييييياة األمييييية بمييييييا تحمليييييه كلميييييية
 ) Constitutionالفرنسييييٌة ميييين معييييانً البنيييياء وإعييييادة البنييييياء ،وبمييييا تفٌييييده ميييين نهضيييية سٌاسيييييٌة
واجتماعٌييية "..كميييا ٌنبغيييً أن ٌكيييون متشيييبعا بيييالقٌم "التحررٌييية والتقدمٌييية" ،بحٌيييث ٌكيييون محققيييا ليييـ
"معيييانً الحرٌييية والسيييٌادة واالسيييتقالل لصيييالح األمييية" .24بحٌيييث أن قٌمتيييه ال تتحيييدد بميييا ٌشيييتمل علٌيييه
مييين قواعيييد وأحكيييام فقيييط ،وإنميييا مييين خيييالل التفعٌيييل التيييارٌخً لهيييا؛ إذ "بقيييدر ميييا تسيييتقٌم التجربييية
النٌابٌة ٌنجح الدستور كقانون ونظام صالحٌن للحكم والسٌاسة".25
رغيييييم أن اليييييوزانً ٌرتقيييييً بالملكٌييييية ،إليييييى جانيييييب اإلسيييييالم ،إليييييى مسيييييتوى الثوابيييييت الدسيييييتورٌة
والمرجعٌييية الكبيييرى ،ورغيييم تبنٌيييه لقيييراءة دٌمقراطٌييية للدسيييتور تعتبييير أن "نظيييام الملكٌييية الدسيييتورٌة
الدٌمقراطٌيييية ٌجعييييل األميييية ،بواسييييطة نوابهييييا ،شييييرٌكة فييييً الحكييييم والسٌاسيييية"..
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إال أن ذلييييك لييييم

ٌمنعيييه مييين نقيييد النظيييام الملكيييً القيييائم؛ فبعيييد أن ٌسيييجل أن األمييية تكيييون فيييً ظيييل الملكٌييية الدسيييتورٌة
"سيييٌدة نفسيييها فيييً الحقٌقييية والواقيييع ،وتكيييون ،بحكيييم هيييذا ،متمتعييية بكاميييل حقيييوق السيييٌادة التيييً عليييى
رأسيييها حيييق األمييية فيييً وضيييع الدسيييتور بواسيييطة نوابهيييا وأهيييل الحيييل والعقيييد فٌهيييا دون تيييدخل الدولييية

.22ػِ ٢ؽَ٘ٓ ،٢ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٝ ٢اٌّبُ٤خ اُج٘بء اُلٔ٣ووا ٢ٛثبُٔـوةٓ ،1978-1947 :ئٍَخ ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اُطجؼخ األ،1998-1419 ،٠ُٝ
ٓ.12 .
ٓ .23ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ؽوة اُوِْ ،اُغيء اُضبُش.66 .ٓ ،
ٓ .24ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،ئٍَخ ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢كبً ،اُطجؼخ األ.13 .ٓ ،1987 ،٠ُٝ
ٓ .25ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗٗ ،٢لٌ أُوعغ.299 .ٓ ،
ٓ .26ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.135 .ٓ ،

والحكومييية" ٌعيييود لٌؤكيييد أن "األمييية التيييً تنتيييزع الدولييية منهيييا هيييذا الحيييق المقيييدس لٌسيييت معتبيييرة ،وال
هً فً الواقع دولة سٌدة بالمعنى الحقٌقً والكامل للكلمة".
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انسيييجاما ميييع هيييذا المنظيييور اليييذي ٌجعيييل الدولييية فيييً مواجهييية األمييية ،وضيييدا عليييى إرادتهيييا ٌكشيييف
اليييوزانً أن دسيييتور  1962ليييم ٌنشييي ملكٌييية دسيييتورٌة بقيييدر ميييا مثيييل دسيييتورا ملكٌيييا..

28

بحٌيييث ال

ٌكفيييً أن تيييزود المملكييية بدسيييتور لتصيييبح الملكٌييية فٌهيييا دسيييتورٌة ،وكيييل ميييا فيييً األمييير أن الملكٌييية
"تتدستر من غٌر أن تصٌر دستورٌة اسما ومسمى"..
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وفييً هييذا السييٌاق ٌعتبيير الييوزانً أننييا "بقييدر مييا نتمسييك بالملكٌيية الدسييتورٌة علييى النسييق المتفييق مييع
روح العصييير اليييذي هيييو عصييير الشيييعوب والثيييورات الفكرٌييية والسٌاسيييٌة واالجتماعٌييية الهادفييية إليييى
تغٌٌييير المفييياهٌم القدٌمييية ،وتحوٌيييل األوضييياع التقلٌدٌييية ،وتجدٌيييد األنظمييية لتكيييون مالئمييية لسييينة التطيييور
واالرتقيياء ..نتمسييك ،بحكييم هييذا كلييه ،بمفهييوم السييٌادة لاميية وبكييل مييا ٌنبثييق عنهييا ميين حقييوق كامليية
غٌيييير منقوصيييية ،وميييين اختصاصييييات تمييييارس بواسييييطة وكييييالء األميييية الحقٌقٌييييٌن دون المفروضييييٌن
والمزعومٌن ،كما هو الشأن فً الدساتٌر العلٌلة الفاسدة ،والدٌمقراطٌات الشكلٌة الفاشلة".
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وهكيييذا ٌيييربط اليييوزانً ربطيييا عضيييوٌا بيييٌن الدسيييتور والسيييٌادة؛ ففيييً سيييٌاق نقيييده لمشيييروع دسيييتور
 ،1972اليييذي ٌييييرى فٌيييه نكوصييييا واضيييحا عيييين مقتضيييٌات دسييييتور  1962ورجوعيييا بالدٌمقراطٌيييية
إلييييى الييييوراء واصييييطداما مييييع روح العصييييرٌ ،قييييول " :لييييٌس ميييين شييييك فييييً أن التجربيييية الدسييييتورٌة
الجدٌيييدة تجيييرد األمييية مييين كثٌييير مييين حقوقهيييا ،وتحيييرم سيييٌادتها مييين عيييدة اختصاصيييات 31"..وفيييً
مقابيييل ذليييك ٌعطيييً الدسيييتور صيييالحٌات جيييد واسيييعة للمليييك عليييى حسييياب الحكومييية التيييً ليييه كاميييل
الصيييالحٌة فيييً "تعٌيييٌن وزرائهيييا وإقيييالتهم متيييى أراد" ،كاشيييفا كٌيييف أن الحكومييية فيييً المغيييرب تعيييد
"حكومييية صييياحب الجاللييية" التيييً ال تعيييدو كونهيييا هٌئييية مؤلفييية مييين مسييياعدٌن للمليييك ٌعٌييينهم وٌقيييٌلهم
بمحض إرادته.
ٌبيييرز تمسيييك اليييوزانً المبيييدئً بالمسيييألة الدسيييتورٌة فيييً صيييلتها بالخٌيييار اليييدٌمقراطً أكثييير ميييا ٌبيييرز
مييين خيييالل دفاعيييه عييين مجليييس تأسٌسيييً منتخيييب انتخابيييا دٌمقراطٌيييا حيييرا ،32وكيييذا مييين خيييالل انتقييياده
إلعييييالن حاليييية االسييييتثناء الطييييوارع )؛ ومييييا نييييتج عنهييييا ميييين تراجييييع عيييين خطيييية الحييييوار الييييوطنً
واالستشيييارات السٌاسيييٌة فيييً أفيييق السيييعً لتحقٌيييق االئيييتالف اليييوطنً ،وتجمٌيييد أكثييير فصيييول الدسيييتور
ٓ .27ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ؽوة اُوِْ ،اُغيء اُضبٗ.50-49 .ٓ ،٢
ٓ .28ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ "،٢كٍزٞه ٌِٓ ٢ال ٌِٓ٤خ كٍزٞه٣خ" ،ؽوة اُوِْٗ ،لٌ أُوعغ.63-60 .ٓ ،
ٓ .29ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اُلػٞح اُ ٠اُٜ٘ٚخ ٝاالٗجؼبس.47 .ٓ ،
ٓ .30ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.24-23 .ٓ ،
ٓ .31ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.23 .ٓ ،
ٗ .32لٌ أُوعغ.9-8 .ٓ ،

لدرجييية إفراغيييه مييين محتيييواه تقرٌبيييا ،وتعطٌيييل الحٌييياة النٌابٌييية بشيييل البرلميييان وعرقلييية سيييٌره ،األمييير
اليييذي أدى إليييى إحيييداث فيييرا دٌمقراطيييً خطٌييير فيييً الحٌييياة العامييية وحرميييان الشيييعب مييين مؤسسييياته
الدستورٌة الممارسة لسٌادته والناطقة باسمها ،والتً تعتبر وسٌطة بٌنه وبٌن حكامه..
فيييإعالن حالييية االسيييتثناء لٌسيييت ،بالنسيييبة لليييوزانً ،مجيييرد إجيييراء غٌييير دسيييتوري ،وإنميييا هيييً ،أكثييير
ميييين ذلييييك ،إجييييراء "ٌحطييييم الدسييييتور ،وٌهييييدم الدٌمقراطٌيييية ،وٌعطييييل الحٌيييياة البرلمانٌيييية فييييً الييييبالد،
وٌجهييييز علييييى الحرٌييييات العاميييية 33..األميييير الييييذي جعييييل المغييييرب ٌعييييانً ميييين "أزميييية نظييييام وحكييييم
وسٌاسييية ليييم ٌسيييبق لهيييا مثٌيييل"عمليييت عليييى تكيييرٌس أزمييية ثقييية عمٌقييية بيييٌن الشيييعب والدولييية توقيييع
الوزانً أن "تفتح الباب على مصراعٌه ألحداث وتطورات غٌر محمودة العواقب"
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وفييً مواجهيية هييذه األوضيياع فقييد اعتبيير أن السييبٌل الوحٌييد لتجيياوز هييذه األزميية ٌكميين فييً "إصييالح
الدوليييية جييييذرٌا" بالقضيييياء علييييى مختلييييف مظيييياهر الفسيييياد عبيييير "إصييييالح إدارة الحكييييم فييييً الدوليييية"
و"مواصيييلة معركييية التحرٌييير اليييدٌمقراطً ،وإحاطييية الدسيييتور والدٌمقراطٌييية بضيييمانات فعلٌييية وقوٌييية
كفٌليييية بصييييٌانة مكتسييييبات الشييييعب فييييً عهييييد الحرٌيييية والسيييياد ة واالسييييتقالل وشييييرٌعة اإلسييييالم التييييً
تجعل الحكم شورى بٌن المسلمٌن".
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وفيييً هيييذا اإلطيييار ٌعتقيييد اليييوزانً أن "خالصييية الفلسيييفة الدسيييتورٌة التيييً تسيييتمد منهيييا أنظمييية الحكيييم
الصيييالح فيييً اليييدول العصيييرٌة الراقٌييية" ال تختليييف جوهرٌيييا عييين نظيييام الشيييورى اإلسيييالمً "وإذا كيييان
اإلسييالم لييم ٌعييٌن نظامييا للشييورى ولممارسيية السييٌادة والحكييم فييً نطاقهييا فإنييه جعلهييا ميين اختصيياص
أهييل الشييورى الييذٌن هييم أهييل الحييل والعقييد ميين ذوي الييرأي فييً األميية .أمييا فكييرة التعاقييد الدسييتوري
بٌن األمة وحكامها فلٌست غرٌبة عن اإلسالم والمسلمٌن".
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أكثييير مييين ذليييك فيييالوزانً ٌيييذهب إليييى حيييد اعتبيييار أن "خٌييير دسيييتور تتخيييذه كيييل دولييية ترٌيييد االنتسييياب
إليييى اإلسيييالم هيييو الدسيييتور اليييذي ٌضيييمن تحقٌيييق أغيييراض الشيييرٌعة فيييً الحكيييم والسٌاسييية لخٌييير كيييل
مواطن مسلم ،ولقٌام المجتمع الوطنً الصالح".
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ثالثا :الدٌمقراطٌة :

ٌنطليييق اليييوزانً مييين مفهيييوم للدٌمقراطٌييية ال ٌخليييو مييين أبعييياد لٌبرالٌييية مفييياده أن "الدٌمقراطٌييية لٌسيييت
مجييرد جهيياز انتخييابً ،بييل نظييام قييائم علييى الفييرد؛ حقوقييه وحرٌاتييه" .38ولطالمييا نييادى وعمييل علييى
ٗ .33لٌ أُوعغ.152-146 .ٓ ،
ٓ ٞٛٝ .34ب ؽلس ثبُلؼَ ٖٓ فالٍ رلث٤و اٗوالث ٖ٤ػٌَو ٖ٤٣كٓ ٢طِغ اَُجؼ٤٘٤بد .مٛت اُٞىاٗٗ ٢لَٙ ٚؾ٤خ أؽلٔٛب؛ ٝمُي ثجزو أؽل مهاػ.ٚ٤
ٗ .35لٌ أُوعغ.151. .ٓ ،
ٗ .36لٌ أُوعغ.21-20 .ٓ ،
ٓ .37ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ "،٢اإلٍالّ ٝاُلٍزٞه"  ،ؽوة اُوِْ ،اُغيء األ.184 .ٓ ،ٍٝ

"إقاميييية نظييييام دٌمقراطييييً حقٌقييييً ٌسييييتمد وجييييوده حقييييا ميييين إرادة الشييييعب ،وال ٌعمييييل إال لصييييالح
الشييعب" .39فييً إطييار وفيياق وطنييً ٌقييوم علييى وضييع برنييامج الحييد األدنييى المشييترك بييٌن األحييزاب،
كميييا أن النيييزوع اليييدٌمقراطً اللٌبراليييً ألول خيييرٌج مغربيييً مييين المدرسييية الحيييرة للعليييوم السٌاسيييٌة
بفرنسييياٌ ،مكييين استشيييفافه مييين خيييالل تسيييمٌة حزبيييه بيييـ "حيييزب الشيييورى واالسيييتقالل" ثيييم بعيييد ذليييك
"حيييزب الدسيييتور اليييدٌمقراطً" ،فضيييال عييين حميييل الجرٌيييدة الناطقييية بلسيييان حزبيييه السيييم "الدسيييتور"
وهيييو النيييزوع اليييذي ٌحيييرص عليييى تمرٌيييره وتأصيييٌله فيييً التربييية الثقافٌييية والدٌنٌييية للشيييعب حٌيييث إن
الصيييحف األوليييى التيييً صيييدرت عييين حيييزب "الحركييية القومٌييية" كيييان ٌنشييير فيييً صيييفحتها األوليييى
صيييورة برلميييان شيييعبً مكتيييوب تحتيييه" :وأميييرهم شيييورى بٌييينهم" إليييى جانيييب شيييعارات تيييدعو لتحرٌييير
اإلنسيييان الميييواطن واحتيييرام حقوقيييه مييين قبٌيييل مقولييية عمييير بييين الخطييياب" :متيييى اسيييتعبدتم النييياس وقيييد
ولدتهم أمهاتهم أحراراا"
ٌعيييد اليييوزانً مييين أكثييير رميييوز الحركييية الوطنٌييية تشيييبثا بمبيييدأ التعددٌييية السٌاسيييٌة ،وقيييد خييياض فيييً
سيييبٌل ذليييك صيييراعا حقٌقٌيييا ميييع دعييياة إٌيييدٌولوجٌا الحيييزب الوحٌيييد التيييً كانيييت سيييائدة بقيييوة ،تعززهيييا
الحاجييية الموضيييوعٌة للتوحيييد فيييً مواجهييية المسيييتعمر ،ليييذلك نجيييده ٌحيييذر بأنيييه "ميييا داميييت عقلٌييية
ونظرٌييية ) الحيييزب الوحٌيييد موجيييودتٌن عنيييد أصيييحابها فيييً هيييذه اليييبالد ،فيييإن الخطييير ليييم ٌرتفيييع عييين
حٌاتها ،ومصٌر الحرٌة معرض فً كل وقت عندنا إلى ما ال ٌحمد أبدا".40
ولييييٌس غرٌبييييا أن ٌييييرتبط وجييييود التعددٌيييية السٌاسييييٌة بييييالمغرب باختٌييييارات الييييوزانً الدٌمقراطٌيييية
المبكييرة؛ ذلييك أن التعددٌيية الحزبٌيية فييً المغييرب مييا كانييت لتشييق طرٌقهييا فييً المغييرب فييً منتصييف
الثالثٌنيييات ليييوال انقسيييام "كثلييية العميييل اليييوطنً" إليييى قسيييمٌن؛ أحيييدهما تمثيييل فيييً "الحيييزب اليييوطنً"
بزعاميييية عييييالل الفاسييييً ،وثانٌهمييييا تمثييييل فييييً "الحركيييية القومٌيييية" بزعاميييية الييييوزانً الييييذي رفييييض
دعيييييوات الحيييييزب اليييييوطنً المتكيييييررة ليييييدمج الحيييييزبٌن فيييييً حيييييزب واحيييييد تشيييييبثا منيييييه بالتعددٌييييية
والدٌمقراطٌييية ،وبيييذلك "تيييم اختيييراق فكيييرة الحيييزب الوحٌيييد ،وأصيييبح االتجييياه واضيييحا فيييً أن المغيييرب
اختيييار التعددٌييية .وعنيييدما تشيييكلت الجبهييية الوطنٌييية بيييٌن األحيييزاب الوطنٌييية ،تكرسيييت فكيييرة التعددٌييية
الحزبٌيييية؛ إذ كانييييت تتشييييكل ميييين أربعيييية أحييييزاب؛ اثنييييان فييييً المنطقيييية الخلٌفٌيييية التابعيييية السييييبانٌا)،
واثنان فً المنطقة السلطانة التابعة لفرنسا)".
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ٓ38ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اُلػٞح اُ ٠اُٜ٘ٚخ ٝاالٗجؼبسٓ ،وعغ ٍبثنٓ ،
ٓ .39ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.177-176 .ٓ ،
ٓ .40ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ؽوة اُوِْ ،اُغيء اُضبٗ.125 .ٓ ،٢
 .41ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٖٗ ،ق هوٕ ك ٢اَُ٤بٍخْٞ٘ٓ ،هاد اُيٖٓٓ ،طجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح ،اُلاه اُجٚ٤بءٍَِِ ،خ ّوكبد ،اُطجؼخ األ،٠ُٝ
 ،2001اُؼلك .65- 63 .ٓ ،6

فبٌنميييا كيييان حيييزب االسيييتقالل ٌركيييز فيييً برنامجيييه ،بشيييكل شيييبه حصيييري ،عليييى المطالبييية باالسيييتقالل
كيييان محميييد بلحسييين اليييوزانً ٌركيييز عليييى "توأمييية االسيييتقالل والدٌمقراطٌييية" ونظيييرا لوعٌيييه بميييدى
مركزٌييية وتجيييدر مفييياهٌم الجماعييية واإلجمييياع ووحيييدة األمييية فيييً المخٌيييال الجمييياعً للمغاربييية ،فقيييد
كيييان شيييدٌد الحيييرص عليييى التأكٌيييد أن "التعددٌييية الحزبٌييية ال تتنيييافى ووحيييدة األمييية" وأن "التعيييدد قيييائم
على اختالف وجهات النظر والبرامج ،وإال كان مجرد خالف وانقسام وشقاق"..
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ونظييييرا لالرتبيييياط العمٌييييق بييييٌن مبييييدأي التعددٌيييية والمعارضيييية السٌاسييييٌة فميييين الطبٌعييييً أن إٌمييييان
اليييوزانً بالمبيييدأ األول لييين ٌسيييتقٌم إال بإٌمانيييه بالمبيييدأ الثيييانً ،غٌييير أن عنصييير الجيييدة هنيييا هيييو أن ميييا
أمسييييى ٌطييييرح اآلن ميييين طييييرف الييييبعض كتجدٌييييد فييييً مفهييييوم المعارضيييية تحييييث بنييييد "المعارضيييية
الناصيييحة والمسييياندة النقدٌييية ،"..عليييى أهمٌييية السيييٌاق السٌاسيييً اليييذي جييياء فٌيييه ،قيييد سيييبق لليييوزانً أن
طرحيييه منيييذ عقيييود مشيييددا عليييى أنيييه ال ٌيييؤمن إال بكيييل "معارضييية مشيييروعة ،نزٌهييية وإٌجابٌييية ،تجييياه
األوضييياع الفاسيييدة فيييً اليييبالد ،هيييذه المعارضييية التيييً تقيييول للمحسييين أحسييينت ،وللمسيييًء أسيييأت ،فهيييً
لٌسيييت معارضييية دٌماغوجٌييية هدامييية تلجيييأ إليييى احتيييراف النقيييد التحطٌميييً والمزاٌيييدة الغوغائٌييية" ،كميييا
أنهييييا " لٌسييييت حربييييا كلٌيييية مطلقيييية" ،وإنمييييا هييييً نقييييد ذاتييييً للتعييييرف علييييى العٌييييوب واألخطيييياء،
وتشخٌص األمراض والعاهات ،واإلرشاد إلى وسائل اإلصالح والعالج".
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كمييا ٌعييد ميين أكبيير المييدافعٌن عيين مبييدأي سييٌادة األميية وفصييل السييلطات؛ وفييً هييذا السييٌاق ٌتسيياءل
تسييياؤال اسيييتنكارٌا ":إذا كيييان البرلميييان ٌمثيييل وٌميييارس سيييٌادة األمييية ،وإذا كانيييت الحكومييية مسيييؤولة
أمييام مجلييس النييواب ،فكٌييف ٌقبييل العقييل والدسييتور أن ٌكييون مجلسيينا هييذا مقٌييدا فييً حٌاتييه ،ونظامييه،
وسيييٌره بمشيييٌئة الحكومييية" ليييٌخلص إليييى أن "مبيييدأ الفصيييل بيييٌن السيييلطات ال ٌقيييوم إال فيييً الحكومييية
النٌابٌة البرلمانٌة".44
إن دفييياع اليييوزانً عييين المبيييادع السيييابقة ال ٌقيييل عييين دفاعيييه عليييى اسيييتقاللٌة القضييياء؛ إٌمانيييا منيييه أن
"القضييياء فيييً كيييل أمييية ودولييية مظهييير عظيييٌم مييين مظييياهر السيييٌادة الوطنٌييية التيييً ال ٌمكييين أن تصيييان
حقوقها ،وتحترم كرامتها ،إال إذا سلمت من كل تدخل ..وتحررت من كل سٌطرة دخٌلة"..
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وممييا ٌعيييزز تبنييً اليييوزانً للٌبرالٌيية اجتماعٌييية وطنٌيية؛ انطالقيييه ميين أن "الدٌمقراطٌييية كنظييام تتطليييب
مييييين الشيييييروط ميييييا ٌجعيييييل قٌامهيييييا بنجييييياح متعيييييذرا فيييييً كيييييل مجتميييييع ٌرهقيييييه التخليييييف الفكيييييري،
واالجتميييياعً ،والخلقييييً ،والسٌاسييييً" ،وبأنييييه ال دٌمقراطٌيييية بييييدون تربٌيييية وطنٌيييية وسٌاسييييٌة ،وبييييان
ٗ .42لٌ أُوعغ.125 .ٓ ،
ٓ .43ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ، ٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.127-126 .ٓ ،
ٓ .44ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.73 .ٓ ،
ٗ .45لٌ أُوعغ.77 .ٓ ،

"أصيييلح دٌمقراطٌييية للمجتميييع المغربيييً لٌسيييت هيييً الدٌمقراطٌييية المسيييتوردة التيييً تعيييانً فيييً مواطنهيييا
األصيييلٌة أزمييية مسيييتفحلة ..بيييل الشيييورى كميييا فرضيييها اإلسيييالم وقننهيييا تشيييرٌعه الدسيييتوري ،وطبقهيييا
الصالحون من حكامه فً تارٌخه المجٌد".46
ال ٌنييييً الييييوزانً ٌؤكييييد أن األميييية المغربٌيييية "سييييٌدة نفسييييها ،ومالكيييية زمييييام أمرهييييا ،وقييييادرة علييييى
التصيييرف فيييً شيييؤونها ،وحيييرة فيييً تقرٌييير أنظمتهيييا ،وإقامييية أجهيييزة التمثٌيييل والحكيييم فٌهيييا .وإجيييراء
الرقابة على المسؤولٌن فً تدبٌر الشؤون العامة فٌها".47
غٌيير أنييه بٌنمييا تنييزع اللٌبرالٌيية ،فييً موطنهييا األصييلً ،منزعييا علمانٌييا واضييحا فٌمييا ٌتصييل بالعالقيية
بييٌن الييدٌن والسٌاسيية ،نجييد الييوزانً ٌصييدر عيين تصييور ال تكيياد تنفييك فٌييه السٌاسيية عيين الييدٌن؛ منتقييدا
مييين ٌقوليييون بخليييو القيييرآن والسييينة مييين "القيييوانٌن السٌاسيييٌة" مؤكيييدا أن القيييرآن الكيييرٌم "قيييد وضيييع
أصييييوال سٌاسييييٌة واضييييحة ٌسييييٌر بمقتضيييياها المسييييلمون فييييً تنظييييٌم حٌيييياتهم العاميييية ..وهييييً أصييييول
سٌاسيييٌة تعيييد مييين أمهيييات األحكيييام "..مييين قبٌيييل العيييدل ،والحرٌييية ،والشيييورى ،والمسييياواة ،واألمييير
بالمعروف والنهً عن المنكر..
ولييم ٌكتييف الييوزانً باعتبييار هييذه األصييول كافٌيية إلرسيياء أسييس دوليية قوٌيية وعادليية ،وإنمييا ذهييب إلييى
حيييد اعتبيييار أن "الدسييياتٌر الحدٌثييية الراقٌييية ليييم تقييير شيييٌئا غٌرهيييا فيييً تقرٌييير مصيييٌر األميييم وتيييدبٌر
شؤون حكوماتها وكفالة حقوق رعاٌاها".48
مؤسسيييا موقفيييه ،فٌميييا ٌتصيييل بالعالقييية بيييٌن اليييدٌن والسٌاسييية ،عليييى كيييون "اإلسيييالم ٌخيييالف المسيييٌحٌة
بكونييييه شييييدٌد االهتمييييام بييييأمر الحكوميييية ونظييييام الدوليييية فييييً المجتمييييع اإلسييييالمً ،وٌجعييييل الحكوميييية
شيييورى بيييٌن الميييؤمنٌن ،وٌوجيييب عليييى اليييوالة السيييٌر بالعيييدل فيييً الرعٌييية ،وٌعميييل ألن تقيييوم الحرٌييية
والمحبييية بيييٌن األمييية والحكومييية مقيييام االسيييتبداد والكراهٌييية ،وذليييك كليييه هيييو المعبييير عنيييه بالدٌمقراطٌييية
الصحٌحة".49
وهكيييذا ٌبيييرز المنيييزع اللٌبراليييً لليييوزانً مييين خيييالل تأوٌليييه وقراءتيييه الدٌمقراطٌييية ألصيييول وتجربييية
الحكيييم فييييً اإلسيييالم؛ "فالرئاسيييية السٌاسيييٌة ال تكييييون بالوراثييية وال بييييالتعٌٌن ،بيييل هييييً منتخبييية علييييى
أسيياس الشييروط المرعٌيية فيييً الخالفيية" 50التييً ٌنفيييً أن تكييون "مٌراثييا ٌتوارثيييه النيياس عيين الرسيييول
ص ) وإنميييا هيييً منصيييب سٌاسيييً ٌتقليييده الكيييفء األصيييلح "..بحٌيييث أن "أحيييق النييياس بيييه أقيييدرهم
ٓ .46ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ، ٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.36 .ٓ ،
ٓ .47ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.19 .ٓ ،
ٓ .48ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝاُلُٝخ أ ٝؽو٤وخ اُؾٌْ ك ٢اإلٍالّٓ ،وعغ ٍبثن.23-22 .ٓ ،
ٗ .49لٌ أُوعغ.19 .ٓ ،
ٗ .50لٌ أُوعغ.126 .ٓ ،

عليييى االضيييطالع بمهماتيييه فيييً النٌابييية عييين صييياحب الشيييرع فيييً حفيييظ اليييدٌن وسٌاسييية اليييدنٌا ".وميييا
كييييف الرسييييول عيييين العهييييد بالخالفيييية صييييراحة ألي شييييخص إال دلٌييييل علييييى أن " الخالفيييية وظٌفيييية
سٌاسيييٌة انتخابٌييية محضييية" ،51وأن "وظٌفييية الرئاسييية السٌاسيييٌة هيييً خدمييية المصيييالح العامييية لامييية
بمقتضييييى الشييييرٌعة "..وأن "الشييييعب هييييو مصييييدر السييييلطة الحاكميييية بييييال نييييزاع" ،وأن "نظييييام الحكييييم
اإلسيييالمً ٌقيييوم عليييى الشيييورى التيييً ٌعتبييير حكمهيييا واجيييب عقيييال وشيييرعا وسٌاسييية ،وعليييى احتيييرام
حرٌييية اليييرأي بجمٌيييع أشيييكالها" .مستخلصيييا أن جمٌيييع هيييذه األصيييول ترجيييع إليييى أصيييل واحيييد ٌختيييزن
جييوهر المسييألة السٌاسييٌة برمتهييا؛ وهييو أن "األميية مصييدر الحكييم والسييلطان بييال جييدال" األميير الييذي
ٌشكل عماد ما ٌنعته الوزانً بـ "الدٌمقراطٌة اإلسالمٌة الرشٌدة".
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كمييييا أن "القييييانون اإلسييييالمً العييييام" إنمييييا ٌتحييييدد ،لييييدى الييييوزانً ،بعناصييييره المكونيييية ميييين "السييييٌادة
الشيييييعبٌة ،ومسيييييؤولٌة الهٌئييييية التنفٌذٌييييية ،والفصيييييل بيييييٌن السيييييلطات ،وضيييييمان الحقيييييوق والحرٌيييييات
الشخصٌة والعامة"..

53

وفيييً صيييلة قوٌييية بالدٌمقراطٌييية نجيييد ليييدى اليييوزانً تميييثال عمٌقيييا لمبيييدأي المسييياواة وشيييرعٌة األداء؛
فعلييييى غييييرار المفكييييرٌن اللٌبييييرالٌٌن األوروبٌييييٌن الييييذٌن عملييييوا ،علييييى امتييييداد المرحليييية التارٌخٌيييية
الممتييدة بييٌن حركيية اإلصييالح الييدٌنً والثييورة الفرنسييٌة ،علييى اإلجهيياز علييى أسييس النظييام الفٌييودالً
القيييدٌم اليييذي طالميييا ربيييط الحظيييوة واالمتٌييياز بنبالييية الموليييد وشيييرفه ،54فقيييد شيييدد اليييوزانً عليييى أن
النيييزوع إليييى جعيييل "آل البٌيييت" طبقييية خاصييية مييين دون النييياس "مخيييالف ليييروح اإلسيييالم وشيييرٌعته"
التيييً تنكييير كيييل "تمٌٌيييز وتفضيييٌل ٌسيييتند عليييى النسيييب والجييينس والقبٌلييية وليييون البشيييرة واللسيييان ..وإن
كييان البييد ميين تميياٌز وتفاضييل فإنمييا ٌكييون بييالعلم والعمييل والفضييٌلة والتقييوى ،أي بالمواهييب النفسييٌة
والكفييياءات الشخصيييٌة" .55األمييير اليييذي ٌكشيييف ميييدى تهافيييت السيييعً إليييى تكٌٌيييف وتفسيييٌر الخيييالف
بييييٌن عييييالل الفاسييييً والييييوزانً علييييى أنييييه خييييالف بييييٌن أسييييرتٌن أسييييرة الشييييرفاء الييييوزانً ) وأسييييرة
العلميياء الفاسييً) ،ألن الييوزانً لييم ٌكيين شييٌخ زاوٌيية وال زعٌمييا لطائفيية دٌنٌيية ،فييرغم أنييه كييان وزانٌييا
ٌنتمييً ألسييرة "شييرٌفة النسييب" وفقييا للمعيياٌٌر االجتماعٌيية السييائدة ،إال أنييه لييم ٌكيين ٌقييول بالزاوٌيية أو
ٌتعصب للنهج الصوفً ،بل كان ،كما رأٌناٌ ،حمل على ظاهرة الشرف المتوارث.
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ٗ .51لٌ أُوعغ.83-82 .ٓ ،
ٗ .52لٌ أُوعغ.126 .ٓ ،
ٓ .53ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝأُغزٔغ ٝأُلٗ٤خٓ ،وعغ ٍبثن.28 .ٓ ،
.54ػِ ٢اُلٛ ٖ٣الٍ "،أىٓخ اُلٌو اُِ٤جواُ ٢ك ٢اُ ٖٛٞاُؼوثٓ ،"٢غِخ ػبُْ اُلٌو ،اٌُ٣ٞذ ،أُغِل  ،26اُؼلك أُيكٝط :اُضبُش ٝاُواثغ،1998 ،
ٓ.111 .
ٓ .55ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ، ٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.16-15 .ٓ ،
 .56ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٖٗ ،ق هوٕ ك ٢اَُ٤بٍخٓ ،وعغ ٍبثن.57 .ٓ ،

وميييين جهيييية أخييييرى ،فقييييد كييييان ٌعتقييييد أن المؤسسييييات الدٌمقراطٌيييية ال ٌمكيييين أن تتمتييييع بالمصييييداقٌة
والفعالٌييية إال إذا كانيييت تسيييٌرها "نخبييية مييين المسيييؤولٌن اليييوطنٌٌن ،تتمتيييع بقيييٌم خلقٌييية عالٌييية ،وتمتليييك
كفاءة علمٌة وتقنٌة تتناسب ومسؤولٌاتهم ووظائفهم فً حظٌرة الدولة".57
وانسيييجاما ميييع نزعتيييه االجتماعٌييية األخالقٌييية المناهضييية لكيييل مظييياهر الظليييم والفسيييادٌ ،عتبييير اليييوزانً
أن ميين أنجييع الوسييائل لضييمان المسيياواة بييٌن المييواطنٌن العمييل بقييانون ميين أٌيين لييك هييذاا فهييو الكلميية
الرهٌبييية التيييً سيييتجلجل فيييً روع اللصيييوص الكبيييار حيييٌن ٌحييياولون السيييلب والنهيييب 58مؤكيييدا فيييً
نفس السٌاق أن البؤس والجوع هو المجال الحٌوي للجرٌمة.59
كميييا ٌعيييد اليييوزانً مييين أول المنيييادٌن والميييدافعٌن عليييى تضيييمٌن الدسيييتور المغربيييً االعتيييراف بحقيييوق
اإلنسييييان كمييييا أقرتهييييا المواثٌييييق الدولٌيييية ،معتبييييرا أن ورود تلييييك النصييييوص واألحكييييام فييييً صييييلب
الدسييتور ٌعييد ابتكييارا قانونٌييا ،وسييالحا جدٌييدا فييً صييالح الحرٌيية والدٌمقراطٌيية .ومؤكييدا ،فييً الوقييت
نفسيييه ،أن ضيييمان الحقيييوق ،وصيييٌانة الحرٌيييات ،وتثبٌيييت نظيييام الدٌمقراطٌييية ٌحتييياج إليييى نضيييال أول
سيييالحه الدسيييتور وميييا ٌتفيييرع عنيييه مييين قيييوانٌن .60فميييا أن حصيييل المغيييرب عليييى اسيييتقالله السٌاسيييً
حتييييى نييييادى الييييوزانً بالتعجٌييييل بإلغيييياء جمٌييييع القييييوانٌن التييييً ألغييييى أو قٌييييد بهييييا االسييييتعمار حقييييوق
وحرٌات المغاربة..

61

وتعزٌييييزا للمنحييييى التأصييييٌلًٌ ،ييييذهب إلييييى أن اإلسييييالم كييييان سييييباقا إلقييييرار حقييييوق اإلنسييييان وأن
المسييييلمٌن لييييم ٌحتيييياجوا إلييييى التييييوارث والحييييروب األهلٌيييية إلعييييالن حقييييوق اإلنسييييان وتقرٌرهييييا..
فالمسييلمون قييد بييدأو فييً السٌاسيية ميين حٌييث انتهييى العلييم السٌاسييً الحييدٌث وثييورات األمييم فييً سييبٌل
التحرر على أساس الحقوق الطبٌعٌة لإلنسان.62
رابعا :الوزانً وتداخل المرجعٌات:

ميييع أننيييا ال نعيييدم ليييدى اليييوزانً حضيييور المحيييددات الكبيييرى للمنظومييية الدٌمقراطٌييية اللٌبرالٌييية وميييا
ٌتصيييييل بهيييييا مييييين مفييييياهٌم كالتعددٌييييية الحزبٌييييية ،وفصيييييل السيييييلطات ،والسيييييٌادة ،وتيييييداول السيييييلطة،
والمعارضييية ،واسيييتقالل القضييياء ،وحقيييوق اإلنسيييان ،إال أن هيييذا الحضيييور ٌظيييل محكوميييا بنيييوع مييين
التشيييوش والضيييبابٌة المرجعٌييية؛ سيييواء مييين خيييالل الحضيييور الكثٌيييف للسيييلطة المرجعٌييية لإلسيييالم ،أو
ٓ .57ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اُلػٞح اُ ٠اُٜ٘ٚخ ٝاالٗجؼبسٓ ،وعغ ٍبثن.64 .ٓ ،
ٗ .58لٌ أُوعغ.57 .ٓ ،
ٗ .59لٌ أُوعغ.66 .ٓ ،
ٓ .60ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ؽوة اُوِْ ،اُغيء اُضبُشٓ ،وعغ ٍبثن.100-99 .ٓ ،
ٓ .61ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.70 .ٓ ،
ٓ .62ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝاُلُٝخ أ ٝؽو٤وخ اُؾٌْ ك ٢اإلٍالّٓ ،وعغ ٍبثن ٌُٖ .172 .ٓ ،ال ثل ٖٓ اإلّبهح ٘ٛب اُ ٠إٔ "ٓ٘ظٓٞخ اإلٍالّ
اُؾوٞه٤خ" األِٕ٤خ ًوٓٝ ْ٤جبكة ػبٓخ ال رؼَٔ ٖٓ رِوبء ٗلَٜبٝ ،اٗٔب رؼَٔ ٖٓ فالٍ رٔضِٜب اُزوثٝ ١ٞاُضوبكٝ ٢االعزٔبػ ٢اُؼبّٝ ،االؽزٌبّ اُطٞػ٢
ُٔوز٤ٚبرٜب ٖٓ فالٍ رغَ٤لٛب ك ٢كٗ٤ب اُ٘بً ٓ ٞٛٝ ،ب ُٖ ٣زؾون اال ثؼل أعوأرٜب ك ٢اٛبه ٓ٘ظٓٞخ هبٗ٤ٗٞخ ٓٝئٍَبر٤خ ٓزٌبِٓخٓ ٞٛٝ..ب ٖ٣ؼت
اكػبء رؾوو ٚك ٢اُزغوثخ اُزبه٣ق٤خ اإلٍالٓ٤خ.

ميين خييالل مييا ٌسييمٌه بيييـاإلٌدٌولوجٌة االنقالبٌيية أو الثييورة البيياردة ميين األعليييى التييً ترتقييً لدٌييه إليييى
مسيييتوى العقٌيييدة السٌاسيييٌة ،وهيييً اإلٌدٌولوجٌييية التيييً نجيييدها محملييية بجملييية مييين المفييياهٌم االشيييتراكٌة؛
كييييالثورة ،واالنقييييالب ،والطبقييييات الكادحيييية ،النضييييال ،التقدمٌيييية ،الحتمٌيييية ،الطلٌعيييية الثورٌيييية ..إذ ال
سييييبٌل إلييييى إقاميييية مجتمييييع ..دٌمقراطييييً تقييييدمً اشييييتراكً بمجييييرد الوسييييائل العادٌيييية البطٌئيييية ،بييييل
بييياالنقالب الحقٌقيييً الشيييامل اليييذي ال ٌيييتم إال بالنضيييال الشيييعبً ..ولهيييذا فاشيييتراكٌتنا لٌسيييت تقدمٌييية فيييً
مبادئهييا وأهييدافها فحسييب ،بييل حتييى فييً وسييائلها التييً هييً جرٌئيية وفعاليية إلييى حييد الثييورة واالنقييالب
على أوضاع التأخر واالنحطاط والفساد.63
وفييً هييذا السييٌاق فقييد دعييا الييوزانً كمييا سييلفت اإلشييارة إلييى مييا أسييماه بييـاالنقالب والثييورة فييً مجييال
اإلصييييالح أو الثييييورة البيييياردة ميييين األعلييييى التييييً تسييييتهدف التغٌٌيييير الجييييذري لاوضيييياع السٌاسييييٌة،
واالجتماعٌيييييية ،واالقتصييييييادٌة ،والثقافٌيييييية واألخالقٌيييييية ،والنفسييييييٌة وكييييييذا تغٌٌراألجهييييييزة واألنظميييييية
والمنييياهج واإلطيييارات مييين خيييالل خليييق هيييزة نفسيييٌة تحيييدث ثيييورة داخلٌييية ليييدى األفيييراد ،وتسيييتحث
إرادة التغٌٌييير فيييً األمييية باالعتمييياد ،عليييى ميييا ٌسيييمٌه بيييـالطلٌعة الثورٌييية التيييً تتمثيييل أفكيييار ،ومبيييادع،
ومثيييييل ،وأخيييييالق الثيييييورة اإلصيييييالحٌة فيييييً تفاعيييييل ميييييع الجمييييياهٌر ،عبييييير خيييييوض نضيييييال مييييينظم
ومتواصل ،سعٌا إلرساء أسس نظام الحكم الصالح.64
فييالثورة البيياردة ،بهييذا المعنييى ،تعييد بمثابيية مييذهب وسٌاسيية وبرنييامج عمييل تهييدف إلييى تغٌٌيير جييذري
كاميييل ،65وبمثابييية السٌاسيييٌة االنقالبٌييية التيييً تسيييتطٌع أن تقتليييع الفسييياد مييين جيييذوره ،وتبنيييً المغيييرب
الجدٌيييد دولييية ومجتمعيييا..

66

عبييير القضييياء عليييى األوضييياع الفاسيييدة ،وإنجييياز اإلصيييالحات الجوهرٌييية

فيييً جمٌيييع المٌيييادٌن ،والعميييل باسيييتمرار عليييى مراجعييية األنظمييية والمؤسسيييات لتجدٌيييدها حسيييب سييينة
التطيييور ،ولجعلهيييا مطابقييية ليييروح ومصيييلحة كيييل عصييير وجٌيييل ،وتحرٌييير الفيييرد والجماعييية مييين كيييل
اسيييتغالل وقهييير وعبودٌييية ،وكفالييية األمييين ،والحرٌييية والعيييدل والمسييياواة ،للجمٌيييع ،وضيييمان تمتيييع كيييل
فيييييرد ،بصيييييفته إنسيييييانا ومواطنيييييا ،بوسيييييائل الرقيييييً المعنيييييوي والتقيييييدم الميييييادي ،والثقافييييية الروحٌييييية
والبدنٌة.

67

لكن كٌف للثورة أو االنقالب أن ٌكون بارداا أال ٌعبر هذا عن تناقض أو مفارقةا
ال ٌتييردد الييوزانً فييً محاوليية رفييع هييذه المفارقيية بتأكٌييده أن الثييورة رغييم كونهييا بيياردة فييً وسييائلها؛
إذ هيييً لٌسيييت ثيييورة مسيييلحة ،وإنميييا تسيييتعمل الوسيييائل السيييلمٌة المشيييروعة التيييً هيييً وسيييائل الحكمييية
 .63ؽية اُْٞهٝ ٟاالٍزوالٍ ،أُئرٔو اُ ٢٘ٛٞاُؼبّ ،كبً ،21-19 ،أُطبثغ اُلوَٗ٤خ أُـوث٤خ.26 .ٓ ،1959 ،
ٓ .64ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.25 .ٓ ،
ٗ .65لٌ أُوعغ.126 – 125 .ٓ ،
ٓ .66ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.174 .ٓ ،
ٓ .67ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.42-41 .ٓ ،

واإلصيييالح فيييً إطيييار مييين الشيييرعٌة القانونٌييية واإلجمييياع اليييوطنً ،إال أنهيييا لٌسيييت بييياردة فيييً ذاتهيييا،
فهً جسد له روح نابض بالحٌاة ،متأجج بالحٌوٌة.68
فيييرغم أن اليييوزانً ٌيييدعو إليييى اتخييياذ إٌدٌولوجٌييية ثورٌييية وخطييية إصيييالحٌة انقالبٌييية تسيييٌر بيييالمغرب
نحيييو مجتميييع جدٌيييد ..إال أنيييه ال ٌتصيييور تحقٌيييق ذليييك إال فيييً نطييياق النظيييام الملكيييً المغربيييً ،اليييذي
سيييبق ليييه أن اليييتحم ميييع الشيييعب فيييً ثيييورة التحرٌييير واالنعثييياق .وليييذلك فهيييو قيييادر ،حسيييب اليييوزانً،
عليييى أن ٌقيييود الشيييعب مييين جدٌيييد فيييً طرٌيييق ثيييورة االنبعييياث .69فميييع أن اليييوزانً ومناضيييلً حزبيييه
كيييانوا "ثيييورٌٌن فكرٌيييا" إال أنهيييم كيييانوا إصيييالحٌٌن فيييً ظيييل اليييوالء للعيييرش واحتيييرام المقدسيييات..
ومتحمسٌن لملكٌة عصرٌة دٌمقراطٌة برلمانٌة.70
فهيييو ال ٌكتفيييً بمجيييرد التأصيييٌل للقيييٌم اللٌبرالٌييية فيييً المرجعٌييية اإلسيييالمٌة دفعيييا للممانعييية التيييً مييين
الطبٌعييييً أن ٌبييييدٌها مجتمييييع تقلٌييييدي ٌخضييييع للسييييلطة المعرفٌيييية للفقهيييياء ،سييييعٌا إلضييييفاء نييييوع ميييين
القبيييول واالستسييياغة والمشيييروعٌة لهيييذه القيييٌم والمبيييادع التيييً تلقاهيييا هيييذا المجتميييع ،أول ميييا تلقاهيييا،
وهييييً قادميييية فييييً ركيييياب "المسييييتعمر الغييييازي الكييييافر" ،وإنمييييا ٌتجيييياوز ذلييييك لٌبييييدو وكأنييييه داعٌيييية
إسييييالمً ٌييييؤمن أن اإلسييييالم ٌمثييييل شييييرٌعة اإلنسييييانٌة الفاضييييلة ودٌيييين الحييييق المطلييييق.

71

وأنييييه كييييان

سيييباقا لتشيييرٌع النظيييام اليييدٌمقراطً كميييا ٌعتقيييد أن مسيييألة الحكيييم التيييً تعيييد "أم المشييياكل" فيييً المغيييرب
ال ٌمكييين حلهيييا إال بيييـالعودة إليييى أصيييالة الحكيييم فيييً اإلسيييالم ..وٌيييدعو باسيييتماتة إليييى تطهٌييير التشيييرٌع
الييذي ٌطبيييق فيييً المحييياكم العصييرٌة مييين كيييل ميييا ال ٌتفيييق مييع الشيييرٌعة..

72

إذ ميييا دام المغيييرب قطيييرا

إسيييالمٌا عرٌقيييا ،وال تنفيييك الدولييية فٌيييه تعلييين فيييً الدسيييتور أن دٌنهيييا الرسيييمً هيييو اإلسيييالم ،وٌباشييير
التيييروٌج لميييا سيييمً بالبعيييث اإلسيييالمً ،فمييياذا ٌمنعنيييا مييين أن نكيييون سيييباقٌن إليييى تصيييحٌح أسيييلوب
الحكم والسٌاسة على ضوء اإلسالما

73

إلييييى جانييييب ذلييييك ،فييييـدعوة االنبعيييياث الييييوطنً ،74والوحييييدة الوطنٌيييية ،75ومحاربيييية الفسيييياد  76كلهييييا
تسيييتند ليييدى اليييوزانً عليييى مرجعٌييية إسيييالمٌة واضيييحة ،إٌمانيييا منيييه أن كيييل أمييية تزهيييد فيييً أصيييالتها،

ٗ .68لٌ أُوعغ.29 .ٓ ،
ٗ .69لٌ أُوعغ.76 .ٓ ،
 .70ػجل اُٜبك ١ثٛٞبُتٖٗ ،ق هوٕ ك ٢اَُ٤بٍخٓ ،وعغ ٍبثن.107 .ٓ ،
ٓ .71ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢اإلٍالّ ٝاُلُٝخ أ ٝؽو٤وخ اُؾٌْ ك ٢اإلٍالّٓ ،وعغ ٍبثن.28 .ٓ ،
ٓ .72ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اُلٍزٞه ٝاُجؤُبٕٓ ،وعغ ٍبثن.98 .ٓ ،
ٓ .73ؾٔل ؽَٖ اُٞىاٗ ،٢ك ٢اَُ٤بٍخ ٝأُغزٔغ ثؼل االٍزوالٍٓ ،وعغ ٍبثن.40-39 .ٓ ،
ٗ .74لٌ أُوعغ.11 .ٓ ،
ٗ .75لٌ أُوعغ.10 .ٓ ،
ٗ .76لٌ أُوعغ.42 .ٓ ،

إنميييا تنسيييلخ عييين هوٌتهيييا ،وتمسيييخ حقٌقتهيييا ،وتخيييرب نفسيييها بٌيييدها.

77

علميييا أن اليييوزانً ٌصيييدر فيييً

معظم اجتهاداته ومواقفه عن نزعة أخالقٌة معٌارٌة واضحة ..

78

فمييع أن البحييث عيين سييند تراثييً للقييٌم الحداثٌيية أميير مشييروع وال ٌقتصيير علييى شييعب ميين الشييعوب،
إال أنييه كلمييا أكثيير منييه مؤلييف مييا ابتعييد بحييق) عيين روح اللٌبرالٌيية حتييى ولييو أعليين انتميياءه إلٌهييا .79
وهييو مييا ٌنطبييق عليييى الييوزانً إلييى حيييد كبٌيير .األميير اليييذي ٌجعييل ميين الصيييعب التسييلٌم بييالقول بيييأن
الوزانً كداعٌة لٌبرالً

80

ٌتمٌز بتفتحه دون تحفظ على الحداثة الغربٌة..

81

وأمييام هييذا التجيياور والتييدافع والتييداخل بييٌن كييل هييذه المرجعٌييات ال ٌسييع القييارع المييتمعن فييً فكيير
الوزانً إال أن ٌتساءل  :هل ٌمكن الحدٌث عن مرجعٌة مذهبٌة لٌبرالٌة حاكمة لدى الوزانًا
فميييع أننيييا ال نجيييد ليييدى اليييوزانً نظرٌييية متكاملييية عييين اللٌبرالٌييية كاختٌيييار إٌيييدٌولوجً وميييذهبً محيييدد
المعيييالم ،إال أن ذليييك ال ٌنفيييً اهتماميييه بمجموعييية مييين القيييٌم والمبيييادع ذات المنيييزع اللٌبراليييً ،وسيييعٌه
إلييييى تبٌئتهييييا وتأصييييٌلها فييييً التربيييية الثقافٌيييية والفكرٌيييية والدٌنٌيييية للمجتمييييع المغربييييً ،كمييييا أن هييييذه
العمومٌييية وعيييدم التحدٌيييد للٌبرالٌييية كمنظومييية أو ميييذهب متكاميييل ومتسيييق ال ٌقتصييير عليييى اليييوزانً؛
إذ ال توجييييد نظرٌيييية متكامليييية صيييياغها مفكيييير أو فٌلسييييوف واحييييد بشييييأن اللٌبرالٌيييية ..ألن اللٌبرالٌيييية
لٌسيييت إٌدٌولوجٌييية ممنهجييية تتيييرابط فٌهيييا المقيييدمات واألفكيييار والنتيييائج ،وإنميييا هيييً تٌيييار فكيييري ليييه
منييابع متعييددة وروافييد مختلفيية ثييم الييربط بٌنهييا فٌمييا ٌسييمى بالمييذهب أو االتجيياه اللٌبرالٌيية الييذي لحقييه
بدوره تطور فٌما بات ٌعرف باللٌبرالٌة الجدٌدة.82

ٗ .77لٌ أُوعغ.140 .ٓ ،
ٗ .78لٌ أُوعغ.9 .ٓ ،
 .79ػجل ه اُؼوٓ ،١ٝل ّٜٞاُؾو٣خٓ ،وعغ ٍبثن.51 .ٓ ،
 .80اثوا ْ٤ٛأػواةٍ ،ئاٍ اإلٕالػ ٝاُ٣ٜٞخ ٠٘ٓ :اَُ٤بم اَُِل ٢آُْ ٠وٝع اُؾلاصخ ،اكو٣و٤ب اُْوم ،اُلاه اُجٚ٤بء ،اُطجؼخ األ.ٓ ،2007 ،٠ُٝ
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الفكر اإلصالحً فً المغرب وقضٌة تعلٌم البنات محمد بن الحسن الوزانً نموذجا
جوهرة الفٌللً بابا

ةضةع تج مف تعة تفلعس ا ت يلم تفل ت

تج

ت ةمج ت سضت

ا تااع ت ةمج تةاالس ت

م ت ماتإ عس ست ةلةجتلاس" طت ض "طتفلت راياتج عية تةج للة .تفو تج المبت
يرعتل اتج

مجت

ت ستجي متلس لالطتي تج ل ل تج ا ت س" طتمضلت ت للساتة يبتفلت

جيل ستفلت راياتج ل ت ستع متجل تي تفلت اسل تقاة تج ي س طقتةج ع تع متف تف ت
ج لاس ت ت جة ت للست اع ت للستج اأتةج يلس طتةج اعي .
ة تج ةلةجتج لاس" طتج ض "طتفلتج ذمأاتف لطت س تة سلبتق ت س سبتلاس تااةج ت
يا ت سلبتااعسا ت يلا سق1اتةف ت مةتللبتجل ت متقتة سلبت او طتفلتج اأت س م تفلت
ج ا ل متةج عسجاتةيظ بتلع كت ل تف مج تلللت ل تج ة تف سلبتايجت

ةم تةالظمتفلت

سجت مض تلاس"ل تةفالس ل تةإ س"ل اتة تااالا تفلتج اأتفلتملس ل تفا

تلع كت سلطت

إ ت سلالس تج ال ت واض لس ت ل س تج ل:ا تة مفلس تج ة اق2ت تةفل تج ع م تج ي ث تةإ ت
ي ة ت ايع تج وم تج اساع ت

م ت مفب تفسس تج ا

تج عس ط تللب تج خ تج عس ط تج ا أت

لل مج تج ال ت سلب تا مس ت ي تج لا تفل ت ال تجيل س تةار ص تي
ا مال ت تةمج تيلسأتةي

س ت يملسات

ستفرم ت يلاس  .3ت

فا س ت لاس تة م ست  :متيضماللتةفلستفاو

ت ةضةعتاعي تج للسبتفلتج ل متج

سيلت

ج ذمللتيل تج لةمت ترلست اة تجييةجاتج عس طاتإعتج عمةاتف تةضع طتج مف تاايا ت
تجرااومجمتةاضامأتفلتفام تج لةض تةج الت بتج ذمأتج ع ت سل تفلت مييطت ست
لاتج ي س طت

تجرلياساتفلتفةلل تج رايلطتلا لطت سأتجرااومجمتج ا سالتج لساجت

فا ت جري طاتة لسة سب تفملاستفلتج ي ة تج م طتةإالسل ستفلتج

سا تةج للةأا تةج لللطت

ج ة طت لا عطتفلتج وة تج عظ .تفو ت ات اتج وةجبتجرااع سم طت لعت

1

ت

التإ ايلت

 .2محمد داود التطوانً – تارٌخ تطوان ،جزء  9ص ،59طبع بمساهمة المركز الجامعً للبحث العلمً.
 .أبو عبد محمد بن محمد بن عبد الملك األنصاري األوسً المراكشً ،الذٌل والتكملة لكتابً الموصول والصلة ،تقدٌم تحقٌق تعلٌق :محمد
بن شرٌفة ،مطبوعات أكادٌمٌة المملكة المغربٌة ،ط0541 .م ،ص .149
3
 .أحمد بن محمد بن أبً العافٌة المكناسً ثم الفاسً المعروف بابن القاضً .جذوة االقتباس فً ذكر من حل من األعالم بمدٌنة فاس ج ،6 :ص:
 ،162-191-191طبعة 0531/0539م .ت

الطت 0411اتةااةج تالطت 0422اتة سلبتللس طتج اسمتاة عتج اياس ت ل تج يل ظت كت
ج ي س طتفلت92ت سمست . 0506ت
ةج االع ت اسم ت ض ط تاعي تج للسب ت ل ا تج ي س ط تةرسا ت
مب تل ياسب تفاسا ط تةا ب ت ا ت للس تلر ة

لالس ت ي تج ذمأ ت سيظ تفللست

ط تج ظمف ط تج ال تةل ب تف لسا تةج ة ةات

ل ست–تة ةتلسرا سم-ت لعيلستلاعمات ي تج اسمتج اسم رلتة عجتج ي اتج ع تجلرماتف ت
ي تل تج يا تج ة جللت لس اتجلا س لتةا سالتف:متةاأ:م .ت
ج مييط تجية ا تل فب ت ع تج ع م ط تجية ت

تج وم تج سضل تفو ت ما ت ةضةع تاعي ت

ج للسب تيضةمج تفل ت اة تج ااةم تج يل ظل تالط ت 0524تإع تاض
جمس ت يللسب تة

تج

تج ظمةا تج ال ت س لس تج ذمأ تيس ب ت ة تايو

مةع تإي جثت
تج مج ا تةلع ت

جااع سمج تفل ب تاياط تج ي س ط تج ا س س تلس ةضةعا تةفايب تإ جم تج عسما تالط ت 0501ت
ماطت يللسبتللسساتةلو بتفسم طت ت و

ستفي تةجضامبت ذيولس.4تللستج

متآ بت

إ ت ماطتقتلسأتجياس قتل لطتاس.5تة يسة طت للسلتج

مةعتف س بتاياطتج ي س طت

ج الملطتفلت لطتفسستالطت 0569تة ل بت ي ليستج لي تلس

لطت إل مجات ي لس .6ت

مفبتج مييطتلوس ستيس جتل تج لس ض ت اعي تج لاس تةج لس م ت اتة عالمت ي تل ت
ج يا تج يلة تفةات

تللمتلضمةم تاعي تج للسبتالطت 0561تفلت يسضم تف لس ستفلت

عل تج مجاسبتج ع ي ستلس ملسااتايبت لةج تقتفلتإ سلتاعي تج لا سبتلس سمتج ذمل طقت و ت
اس أتلاعي تج مف تاعي ست مل ستإاس ست ي تليةتاعي تج اياتج

س حتلاس

ت عا جت ي ت

ف طت مآل طاتةفيس ثتللة طاتةريصتإ تف تقتاأرمتج لاس ت سلعت تاو تجي طاتة لعجتال ت
ج اس تإ تاعي ل تةالع لل اتةج السم

ت ضةجت س ستفلتج ل أ تجرلا س طاتة ةتفةات

جي س تفل تمفع ت أ تج مف  . 7تة ع تف تج يلة تاس أ تلس ا سم تج لاس تفل تج اعي ت ي ت
ج مييط تجرلا ج" طا تة سمض تج الةم تفل ت يسضم تفرم تايب ت لةج تق تاعي تج لا سب ترت

4

 .5الحجوي محمد بن الحسن :تعلٌم البنات ،مجلة المغرب ،السنة  ،1عدد غشت شتنبر 0591م ،ص .4-6
 .القادري أبو بكر :مدرسة النهضة ،ص .52
6
 .7الوزانً محمد حسن ،مذكرة حٌاة وجهاد ،الجزء  ،0ص  ،644ط مؤسسة محمد حسن الوزانً.
 .الحجوي محمد بن الحسن ،فً إصالح تعلٌم الفتٌات بالدٌار المغربٌة ،مخطوط ،الخزانة العامة بالرباط  001ح.

الةم تج مف ق8تفإ ت ةا تلعيا ت رةض ت عم ط ت ع تج يسفظ تج ا
ةج عسمض تي ت مةعتة ةتلس
ج مييطتج :سل طاتا
ات

تفل تفل تج

ت

اتج ع ت ستإ .

بتلاو تق ايطتج ع اتج ةاللقتالط0591ت تق اس أتج عأتج ذمللقت

تة متج لة تج رسمل طتج لملا طتل مترفسات()Pierre Lavalتللسم ساتة ياياس ت

ي تج ر س ستلس ملسااتة لتقت اس أتإ سي طت بت لسربت رايلطتقترتاالسة تي ة ت
عس

تج ي س طقتةااض ت عجتج ة :وطتفا س تج ع م تج ة ع ت ي لستة س ت تل لل تج ة جللت

ةيظلتف لستج اعي تأت 11س تل

أتاعي تج للسبت للستابت ةج ت لات ت

 لعاتاعي تج للبت لل ست ي تفاسستج :وسفطتج عمل طتج اس ط .ت
 اأا ست جمستجلا ج" طت يللسبت عي تف لساتج ومآ اتج عمل طاتج
ةج

تة لس ئتج ياسأت

يطاتا ل متج ل ااتة ذاتج لم اتةةاس"اتم س طتجيالسا.

 ليأتلعضتج عي سبت ت اي سبتج م ت ياعي تفلت جمستج للسباتم  :ست ا ت
إ ج ت عي سبت ذمل سب.
 إل س ت ماطترس طت
 ا

ج ت عي سبتج للسب.ت

تجآللس ت تم س طت عجتج جمس.

 إل س ت جمست يوةجلاتةج مضسب.9
ج مييطتج :س :طات يبت ياالستج م" ا طتالطت 0519تةج التف ي تف لستج يكت ي تج رس ست
لس ثتج للضطتج لاة طتفلتج ذمأتل تج عي س تةايلطتج عي تلس ومة

ت

تج ا س تل ةضةعت

اعي تج للسب تةع ك تي ت ساا تق ت لسك تف م تللا تل ت ا تجر ا س تة ة تاعي تللسالس تةا:و لل ت
ل أ ت ي تال تج ل ا تة لعل تل س ت للذلاتيال ت ا ل تل س ت اع تف تاا ا تل تج مف ت
ج اي طاتيا تا ة ت ي تل لطت

تج ةجلأت ي لستهللتة ةللستةلل لستةل السق.10ت ست

الط ت 0511ت م اط ت يللسب تلسييلسس تلس ملساا تةف ا تج :سا تل م سا تل ج ت
س س" طتج الت سلبتج :اتجي ي تةم جت يم طتج لاس تة تفةف ست ا

8

ت

تجي م ت

ت ل ة طت جمست

 .الحجوي محمد بن الحسن ،تعلٌم الفتٌات ال سفور المرأة ،مخطوط الخزانة العامة بالرباط ،رقم  621ح.
9
 10مطالب الشعب المغربً ،ص  ،11مطبعة اإلخوان المسلمٌن.
.
 .الوزانً محمد حسن ،المرأة المسلمة ،فصل من كتاب اإلسالم والمجتمع والمدنٌة ،ط مؤسسة محمد حسن الوزانً .0543

ي يب تجا لس تفل ت ا ت ا تج ملساا تاسا ت مج را تةفسسا ت...ت11تف ل س تييب ت سلب تا ةت
فرةجالستج ذمل سبت ايل طتج

ة تج ي طتةجر ايس تلس ماطاتة ست س ا تللعجتج ر ةصاتقت

ةا لست لاظمت تل عتلاس تج ذمأتف ت ةجظل ت ي تج ل تفلتج اعي اتةجرلالس تفلتج م لات
إعت تر مت و سست
ةام ت

تللضالستةيضسمالستةففضاتض س ت
ة تفلت

ت عجتج

عة لستةجمالس لسق.12

ت تج اسلسبت تل للساتف ا تج مف تج اي طت ت اسأتقت

ج اس تةج لا عتةج ل طقت ية جللت ستالوات ي تع كتفلتي ل ات ستلظ تج عمج ت

س" ت

فلتج ةضةعتف :ساا ساتج لسالات ي تل ت يلتج عية ات ي تج يية ات ي تج وم ات
ي ت م اات ي تج ل تج يلة ات ي تجل ت ومة ات ي تجي تج م التة م  .ت
ماتج اعي ت س طتةاعي تج للسبترس طتااةمجتةإ لسرتر ة ستلع تج واملتج ع ت ا ت
ج يللطتج الت يلستج اياس ت ي تج رس ستالطت 0519تةج الت س ت مفالست ي تج
ةج ل تل تلم طتةج عمللتل تج يا تج عية تتة
 -اي

بت عجتج يللطت واميساتة ستلس تف ت :ت

تا ت لةاتج للسب تلس جمستل تا تج رس اطتةج :س :ط ت

ياي عجب تج س"ل تلسة

تج :س :ط ت

سم ت

م ت عتج ا سلت

م تةف مف ت ي تإيمج تج لس تجرلا ج" طت

لسا س ت مةال اتةج ذس طتي ة ل ت ي تج لس تجرلا ج" ط .ت
 لمج جتج مجاطات لس ئتج عية تج ل طاتج يذطت عمل طاتج يذطتج لملا طتةجااع س لستفل تا م س تج ياسأ تةجي س ا تةج لذمجف طا تج ا ل م تج ل لا تامل ط تجيالساات
جي ذساتج ة طاتج م سضطتج ل ل ط.
 جلا جأت عي -اع

ت لا

تفلتيسات

تاةفمت عي سب.

تع ةمت إل مجاتم  :ست ا تإ ج ت لا سب.

 ج ذس طتض س تللسلتج للسبتفلت ج"م تج وة طتج عمل طتةجة س تجرا سم ت عي

ت اعي تج للسب ت ا تلع تجلا س

تج اس ل.13

ت لسم تالم تلس و م تج ي ل ت مات

ي لست ضس تةملاس تج لس ستج عي ط.
11

 .12الجراري عبد  ،من أعالم الفكر المعاصر بالعدوتٌن الرباط وسال ،مطبعة األمنٌة .0530
 .خطاب صاحبة السمو الملكً األمٌرة لال عائشة أثناء زٌارة محمد الخامس لطنجة فً  00أبرٌل  ،0513مجلة المناهل ،العدد ٌ 11ونٌو
.0551
13
 .الجراري عبد  ،من أعالم الفكر المعاصر ،مرجع سابق ،ص .25

لع تج ة ةات ل تج مجياتجياسا طتج الت اعلست ةضةعتاعي تج للسبتالاوات او لت ة ات
ة ة عتج ة جللتف لست س ج ت ت س متف يللس .ت
اتج ة جللتاي عطتج لا
( ا تج

تلس ةضةعت لعت س تاس لستللسم ستفلت ماطتج عية تج ا سا طت

يسفط)تفو ت س ت تج لاا ت ل ع طتقتايلطت ساتإفم و ستج اي

ف ج تفعس طتفلتج عامكتج ا سالت

قتةتقت سلبت

س حتج

ساتج فم ولت س طتةج ذمأتةاةلسترس طاتة ت

جلعو ت لا م س تجيةا تلاةلس تفل ت 92ت

ب تالط ت 0592تة س تاض ل تل ةا تف س تات
مج لستفلتايم متج ةا تةللس"  .14ت

ةضةعتاعي تج مف تةج ع وسبتج ةجلأتإ جيالست
اس ا تج لس يطتفلتج

يسفطتةج الت يبت للمجت املت ضس ست اع

ة تفال تج ة جللتل اسلسا تفلتج ةضةعتفل ت

ت

ت للستقاعي تج للسبقات

تج لسب تةج لمج" ت

قج مف تج عس ق ات اس تي أتج ةم تةجرااوساتةج التر

تل للس تلم ت
ةم ست ا ست

بت لعتل ج طت

ت ليسالس ت عس لط ت ض ط تج مف تفايوب ت ي تجا تقج وا تج لاة ق تةامجةيب تج س ت
ج ل ةم تللعج تج وا ت– تياأ تج ظمةا تةج اال جب ت– تل

تاذا ط تف :م ت

لس لم اتةل تل ات ليطتفي سلساتف سلبتلع كت للمجتلاة ست ل ساتاةج تفل لستج
ج لاة طا تل عل ت ا ت س ت اأ ت

تج مف ا تفة ت س تا ال تج مف ت

ت ليطت
يسفطت

تج مف ق15تة ل تج ل ةات

ج اس لت اس طتلعضتج لاس تج ةم سبتفلتج لم ا
تتتتت لةج تج وسا
لسق ت

ماس طتل ع طتقفرةجبتج
ةج اتج مف ت
ج ةلطتج :ولط ت
ج مف تةج عي ت
ةمتج مف تفلتج للضطتج ذمل ط

ج سالطتتتتتتتتتتتتتتت ج ع

تج اسم خ

يل لطت اةستتتتتتتتتت ت
 02ت
سم طتج ولسجتتتتتتتتتتت ت
 00ت
ر لطتج عي طتتتتتتتتت ت
 00ت
:م ستج ولسجتتتتتتتتتتتتت ت
 00ت
لطتلللية تتتتتتتتتتتت52

02ت ةل ةت 0513ت
61ت ةل ةت 0513ت
61ت ةل ةت 0513ت
61ت ةل ةت 0513ت
65تفلم ات0514

تتتت
ي تل تج يا تج ة جللت تل تج ة ع ت ي ق اس أتج عأتج ذمللقتالطت 0591ت ست
ع ملستاسلوساتةإعجت س تلعضتج سيظ ت تف سمةجتإ تج :أا متج ل مت يةال
14

تعة تج اعي ت

 .محمد حسن الوزانً ،جمعٌة طلبة شمال إفرٌقٌا المسلمٌن ،موسوعة الحركة الوطنٌة والمقاومة والجٌش التحرٌر بالمغرب ،نشر المندوبٌة
السامٌة لقدماء المقاومٌن وأعضاء جٌش التحرٌر ،6221 ،ج ،0المجلد الثانً ،ص .912
15
 .محمد معروف الدفالً " ،أخوات الصفا" تنظٌم نسائً رائد فً تارٌخ الحركة الوطنٌة ،مجلة أمل ،العدد  01- 09سنة  ،0554ص .040

ج لملالتفلتقج اس أقتةإ تج اوسمأتل تللة تف يأت عجتج اس أتة ست س ت ل متفلت ليطت
قت ذمأق ت قMaghrebق ةتقت اتج عأقتقL’Action du peupleق ت ست

متإ تع كت

م ا  (Rézette)16ت إعجت س تجي مت ع ك تفإ تج اس أتج اعيوطتلاعي تج للسبتا اتجاا:لس ت
ةج ا تةإ تي تلع ت ي تج ايل طتج

سي طت مج س ت يظمف طتج اسم ر طتج الت سلبتاعمات

لس ضط ت اعي تج للسبا تةف ضس تة س ت س ت :سم تية ت

ت ضس س ت وض ط تج يلسأ تةج الةمات

ةرمةجتج مف ت يع اتة متع ك.تةيا تج ع تاس لةجتلاعي لستف ةجت ي تضمةم ت يسفظالست
ي تيلسللسات تع كت ستع مجت ي تج لةج تج
فل تج رية تةجرراسا تةج

ويلتفلت اسل قتج وةاتج ي تةف اتج راسأت

ةب تةج يلسأق تةع ك تي ت ساا تق تة س تع ملسج ت

تةلةأت

ج يلسأ تةيم ط تج رية تلسيللل ط تةيم ط تجراسا تج لاس تلس ملساا ت ا تع ك تر ت لع ت ت
للةضتج مف تةالع للستةاعي لستةاعي لستةلية لستج وس تج س" تللستةرت وةاتلأ تع كت

ت

س تع م تإر ت لل تلس ا تفة ت ضا ت الس اق تةفل ت س ت ت س ط تلع يلس ترسمج تج ل ب تع مت
ويل تفللس تق ضام تلال عالس ت س ط تج جم تي ج تةظ لالس تج ال ع ط تةج ل ة ط تة

ج

إ سللستجر اذساتلأ ذساتج ملساتل عسقت ة ات لعجت ت الم تل تج
ي ت ستلس تفلتآرمت ليطت

تج اسأت ل ة طت

ويلتةإل ستف مجتةةجفو ت

تج عي س تة ات ي تل ت ل تج ل مت

جل تج يسجات ي تل ت ل تج مي س تج عمج لاتفي تجل تج ر ساتج
ي تجل تإلمج

ت

سم تج ياللات ي تل ت

اتج يا تل ت مت ةمات يلتل تلة ا تج م لات ي تل ت ي تجل ت

ل تج اس تج اس"عتج

ويلاتةفي تل ت ي تج

ويل.17تفس لرلطتج يسفظطتاس تراسللستة س ت

لستاس :متفلتج ةااتج ذمللتةإ ت س ت ستة يلست ل تل ات ل ةمت ي اتةج

متج اا ات

ل تر مت ا .ت
 رياتراسأتج يكت ي تج رس ستالطت 0519تةج ع تلسج للسب ت
لإ

تف تلضمةم تاعي ت

تا لس تفل ت رايا تجيةاساا تة س ا تةلة تج ة جلل تفل تج لل ت

متفأل تإرتف ت لسمكتج ي ثتةر صت ي ةضةعتف ست ت اسل تقج اس ت

ةج لا عتةج ل طتقتتايبت لةج تقتج مف تج اي طقتة ستلس تف ا
16

 .17الٌزٌدي محمد ،قضٌة التعلٌم فً دفتر مطالب الشعب المغربً ،موسوعة الحركة الوطنٌة ،مرجع سابق ،ص .999
 .محمد جواد الصقلً ،قول الحق وفصل الخطاب فً الخلوة والصوت والحجاب ،مخطوط.

 ج اس ت م تج مف تة لات لستيولستفلتج عي . ةلةأتج اأالتلس ماةاتت يع تةلأ لسبتج ل ل . ضمةم تايم متج مف ت تج للاتلاعي لستة تج م تلعاولس. ج عي ت ست و ةمجت ي تج ملساتة لرعت-

تج لاس ت ست لرعت

تج ملسا.

تر ت عل تلس للاا تة عج ت س ت ةلأ ت ي تج ةج تف ت عي ت ةلا ت س ت ت س طت
لس معتفإ ت س ت مت ل ات ع كتفيلستقتج رمةجت يالجاتلات ي لستع كتة ع

ت

ج ملاتل لعلسق.
-

ي مف تف تاايأتج عي تج س لترسمجتج ل بتلع ت ةجفوطتج ةج.

 ضمةم تج ع اتل تجيللس تإلس:ستةع ةمجتفلتج اعي . -للضط تجي ط تللاس"لس تةملس لسا تة

تم س" س تجي ت ع ك تةلأ تاعي لس تيللست

ماطتجيل ساتةج امل طت ي تةرلم تة مج طاتةجي طتا سأتل ج ت ضساتلا لطت
للاتج لاس .
-

ةج طتج ملاترتاعللتإعراتج مف .

-

يسملطتجي طت الة طتج ة طتةج عأتة لتا عتل تج لاس تف :مت تج ملسا.

-

ة تج يك ت ي تج رس س ت اعي تج للسب تض

تراسل تفل تج ومة

تةإ اسلجت

ج :ساتلإ يس ت م سا تلس ماطت اعتج ام ت ي تج عسمض تةللأتج ذمأت
ج ل ا تج يس تج ع ت مفا تج وض ط تفل تج م ا ت س تفل ت ا تل ةعلس ت لأ تف ت
ياع تي تج للسبتلل تج للضط.
 لس طتج يكتف متلةضعتلملس جتج اعي تايبتإ مجف تيرت ييو ت اا.-

اس لطتج عي س تل لس م تج يكتفلت ةجج.

 ج م ت ي تجيلسلأتج ع ت مة تلأ تج اس تفاام تج مف تفمل ال تلسايطتاوة تي تج للاتلاعس

تج ا يطاتةج ةضع طتج التآ بتإ لستج مف تج اي طتمجلعطت

يللاتللستةج ااتفلتاال ولس.
 -ج وض ط تج ال ت لأ تج ام

ت ي لس ت ل تاعي تج مف تة س تج يلسأ تةج الةمات

فس اعي طترت ضم ستج يلسأاتةج اسفم تإ تلو بتلس يطترت ل لستج الةمتللعس.

سيأ تج لس ط تف ا تجرلاس طا تةإ مجف تج اا م تف م ت عأ ت ع ك تج املت

-

ج ة جللتإي جثت أ تاا اعتل:وطتلس طتةإ مجكتفة س تج للسبتفلتج

مجات ي ت

ا متج اعي تلس جمستج لا ج" طتفلت ةم ت للطتجاا سم طاتة عجتا لعتجآللس ت
ي تإ يس تللسال تلس جمس.18
-

اعمض تج ة جلل تف ضس ت ةضةع تج اعي تفل ت اسل تق تج ي س طت

للس ط ت ي تجي طق تةج ع تف ل تالط ت 0511تةايب ت لةج تق تج ع ا تج مالت
ةج ظس طق19تاي ث ت

ت

ا تج اعي تفل تإاسم تج ا ساط تجرااع سم ط تةج الت

فلبتفملاست ي تللللستة لتا ساطت اع تج ةجللسبتةا ا اتج ع ةمتةج لسثات
ةفةم تآمج تلعض تج لظم

تف :ساا تلة لسم سل تة سم ال ت()Charlétyت

ةج للمجا ت س لل ت( )Galliéniتةج ع تةضعةج تج راةا تج عم ضط تج ال ت لأت
إالس لستفلتا مستج ااع م اتةل ستف ت لسكتج ل فتج وس"اتلأ تقتاعي ت عأت
علل ت لا ت ا ت ل تايم مجق20تفس ماط تج ر

ط ت أل س ل ت لأ تفر تال ات

إ تايم م اتةإل ست ي لستف تاع اتقت ي تاأ يل ت يا اتلس لةتجرااع سم ت
ع ت ا ت س ت اض ل ت

ت ل:مجب ت ي ل ت ي يل ت ي ت لةا تج علة ط تةج اأ ي ت

لسااذس ل تج ا سالتةجر ا س
ي

ت لس" تج ة طتج ااع م ق.21تة لأتف تا ة ت

يط ت عج تج اعي تف ضس ت س تع مج ت سااة ت ةاا تق تلاس"ج تإ لسل ط تي ث تال عت

ية لس تاس ع ت

تجي س ل تةاعمفل تليذالس تة لااسالس تةي ت س تمةج ت عجت

ج لااسب ت ي يل تج ع ا تفإلل ت ااا عة تف ت ةلةج تل :سلط تج ر م ا تف ل:مة ت
ي تجي ج تج لم ت ت ةجال ل اتة االيلة ت الل تةاو م ت لي لسق.22ت عجت
ل

ت

تج ارا ا تج للل ل ت يا ساط تج اعي ط ت ي ااع م تةج ع ت ت را ت ي ت

ج ة جلل تفلة تج :وا تج ع م تج ع تج ايك تلس

ط ت ذط تج ااع م تةا

ج اسعت ي ت ملع سا تةلل تإ لستفلت اسلسا تة ستإ تضمةم ت يسملالس.

18
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ت ت

 -ةجللطتفرم ت ا تف لستج ة جللتيضةمجت ا

ج تف ست ت س طتلوض طتج مف ت

ة لتج ل ع سبتفو تالمت ي تاأا متج لاس تج ةم سبتفلت رايات
اس

تفل ت عم ط تجرااوسا تةفل تللس ت ذمأ ت س تلع تج ايم ما تة

تج ذمأت
تف لمت

ل ع سبتج ي أتقتل ع طتج لاس تج ذمل سبقتة س ت وم ستل لطتج جمتج ل ضس ات
ةل ع ط تق تفرةجب تج

لسق تق تة ع تج لا م تج الة تج ع تجلعو تللسس ت ة لت

06ة 09ت لللم ت س ت 0513ت فةا ت لا م تالظ ل ت ل ع ت لظ سب تج لاس ت
ج ةم سبقتةجراسمبتإي ت عجتج الظ سبتجا تقتفرةجبتج
للسستالطت 0513تةامفاالست ي تج

لسقتة س تاأا الست

ع تج ةاللتقتيل لطت اةسقتةفي :بت لست

فمةعتفلت ات ت لسساتاساتآاللتةااسباتة ت اتج لا متجآللاتج ع مت
ي تاةي تراط ت ا تج لاس تج ةم سب تفل ت رايا تفليس تج ذمأ تةجارسعت
ج ومجمجب تج ل يط تلايا تةضع ط تج مف تج ذمل طا تة عج ت س تاعب تإ تف ضست
ل ع طتقتفرةجبتج

لسقتفلت لا م ستج ع ت و ا تللسستالطت0514تة تل ت ست

بتإ تياأتاوم متج لا ما .ت
 ج للةضتلس مف تج ذمل طتفلتج يةجضمتةج لةج .23ت -ج

ة تإ تاعي تج للسبتةج الل تإ ت

تجر ا سمت ي تج لس تجرلا ج" ط.

 إ سلتج لا عتل يسملطتج عةج" تةج رمجفسب. ج اعمضت اع تج ةلسب. الظ تج اس  -تايجرلا س لت– تج

ت متج لاس ت ي ةججت– ت يسملطتج مع يطت– تالظ تج اعسات
ة تإ تج رس تةج اضس تجرلا س لت– تج اس طتفلتايم مت

ج ةا ت تل متج للاتةج مضتةجرااع سم.
و تايووبتللضاتللة تج يم طتج لاة طتج ةم طت ل ة طت تج االسباتةج ا بتلعضت
جآل سبتج التاعالمت او طتفلتظاتج ظمةاتج اسيطتآلعجكاتج اذيبت ي تةجللسبت اع ت
ة ي تمفالستج المت ي تا مستج للسبتة يسملطتف طتج لاس ت اال ت تج جمستج يم ت
23
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ج التفي :لستج ي أتفلتلعضتج

تج ذمل طتة تل للستقت ماطتج عأقتللسساتقتة لت

ماط ت راياط تفاالس تي أ تج ةم تةجرااوسا تفل تجيملع ل سب تفل ت جم تجي مجات
تج ع

ج ة جل

تااة ةج تللس ت

ةم

تلس لس ات

ت يو س تلاعي تفللس تج لومج تةج عة

فأة لب ت سا تج ل ع ط ت ا تللة س ت ي تج علس ط تلس الوط تج عة ت لعج تج لااط تج اعي طت
ا اة سا تةام س سا تةا ة س تلاس"م ت ةج

تج مجاطا تةايضم تلساا مجم ت

تج علس طت

ةج م س طتلليعجبتف لس تجي طتج ذمل طق.24
ست مضبت

تج ة جللتف ست ت س طتلاعي تج للسبتل ت ت ااتج ملات س ت ةاة طتفلت

ج عمفطتج الت جةلبتل تج ملع ا اتج اس طتةج ذمل طتفلتفا ت ةم ستةج ا :يطتفلت
ج عو تج ا يطتة ستا ةتإ ت ت تج يم طتةج اسةج ...تةج و تج ذمل طت تج :ةم تج لملا طت
ةج ل متجر امج ل...تة سيظتفل تاس تفلتا ي حت ستآ بتإ تجيةضسعتج
ي تج ملع ا

م طتفلتلس جت

ت ع تيضةم تف لم ت سالسج تج ذملل تفل تج لسا تج ا سال تةجر ا س .

ةج ا س جتف ست ت س طتلا ي حتفةضسعتج لاس تةإ تي تلع ت ي تج ايل طتج

سي طاتي ت

ج راسأتج للضة تفلتج ذمأ تف ست ت س طتلس لاس ت

ت ي تج راسأتج ايللاتةج ع ت

اأ:م تإ تي ت ل م تلسرالسج تج لل تج الةم تفل تج م تة

تف س ا تجيفذسلل تة ي ت ل جت

ة سا تف
جل

تفل ت اسل تق تايم م تج مف ق تة لا تفل ت ايةا تإ تج عي سل ط تفل ت اسل ق تج مف ت

ق.تف ستجرالسجتج عي لتج ع ت س ت لظمتإ تج مف ت ت ملع طت ةل طتإلاسل طتفستل س ت

لل ت تيضةمجتفلتج ذمأتفلتج لام تج اي ثت للستةالظ تقتجايس تلاس تج ذمأقتج ع ت
فاا تج ي أتج ة لتفلتجيملع ل سبت تج وم تج سضلت س ت مالاستلس يم طتج لاس" طتفلت
فملاسا ت س تف تف يأ ت ضةجا ت

تفملا سبا تة ت لا م تل تج ذمل سب تةظا تلع ج ت

ت

ج وضس ستج ةال ط .ت
ةإعجت س تج ة جللت تع متف تجر ا س ت ي تج ايل طتفلتج ل ج طتجية ت ييم طتج ةال طت س ت
لم تةا يط ت اأ تج اعساا تج علل .25تةإعج ت س ت تجاااسع تف ت جةج تل تج ملع طت
24
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ج ايل ط تةج ذمل ط تف س ت ت س ط تلس ا سال تةجر ا س

تفإ تع ك تفل تمف لس ت ت ايو تفلت

ج لاس"لتةظاتراسل ت اأ:مجتةإ تجلع تي تلس ايل طتج

سي طت ألالسأتج التة للست ي لستفلت

ي للس.

المقاربة الواقعٌة للقضاٌا الدولٌة عند محمد حسن الوزانً
ٌوسف الفاسً الفهري
ميييا المقصيييود بالمقاربييية الواقعٌيييةا إذا كانيييت هيييذه المقاربييية مييين زاوٌييية الباحيييث فيييً العالقيييات الدولٌييية،
تعنيييً أساسيييا اسيييتبعاد القيييٌم الدٌنٌييية واألخالقٌييية عنيييد دراسييية سيييلوك الفييياعلٌن عليييى السييياحة الدولٌييية،
فييييإن هييييذه المقاربيييية ميييين زاوٌيييية المتييييورط فييييً صيييينع القييييرار السٌاسييييً ،تعنييييً بالضييييرورة نبييييذ
االعتبيييارات العاطفٌييية واليييوعً بأولوٌييية السيييلوك العقالنيييً المنييياهض لكيييل المواقيييف االنفعالٌييية التيييً
مييين شيييأنها تيييرجٌح الغرٌيييزة عليييى العقيييل أو السييي قوط فيييً شيييراك األوهيييام والمتمنٌيييات بيييدل التحلٌيييل
الموضوعً لإلكراهات الموضوعٌة وشروط الفعل اإلٌجابً.

وهذه المنهجٌة التً تساعد على تغٌٌر الوقائع الدولٌة والتركٌز على استجالء معانٌها العمٌقة
بفعل تشابك بعضها بعض ،هً التً اعتمدها محمد حسن الوزانً عند تحلٌله للقضاٌا
الدولٌة ،لقد انفرد هذا القائد الوطنً ،بحس واقعً مرهف عند تناوله لشتى المواضٌع
المرتبطة بالعالقات الدولٌة ،ولم تستهوٌه األفكار الرومانسٌة أو الشعارات الحماسٌة عندما
ٌتعلق األمر بالسٌاسة الدولٌة .فما هً مظاهر المقاربة الواقعٌة التً اعتمدها محمد حسن
الوزانً أ و ما هً خصائص هذه المقاربة المعتمدة والعبر التً ٌمكن استنتاجها من مقاربته
المتمٌزة فً ظل األوضاع الراهنةا
من أجل استجالء عناصر اإلجابة عن هذه التساؤالت ،اعتمدنا المحاور اآلتٌة التً تساعد
على إبراز الطابع األصٌل لشخصٌة محمد حسن الوزانً ومواقفه المتزنة والشجاعة
بخصوص القضاٌا الدولٌة التً عالجها انطالقا من التزامه الوطنً وإدراكه لموجة الحداثة
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة التً اكتسحت العالم المعاصر:
 -0الوعً بدٌنامٌة موازٌن القوى الدولٌة
 -6مناهضة الرهان على الفاشٌة والنازٌة
 -9إدانة التصور اإلرادوي للوحدة العربٌة
 -1رصد الطبٌعة العدوانٌة للسٌاسة الخارجٌة للجزائر
 - 1الوعً بدٌنامٌة موازٌن القوى الدولٌة
لقييييد أدرك محمييييد حسيييين الييييوزانً ،مبكييييرا الييييدور الرائييييد الييييذي ستضييييطلع بييييه الوالٌييييات المتحييييدة
األمرٌكٌييية ثيييم اال تحييياد السيييوفٌاتً فيييً المنتصيييف الثيييانً مييين القيييرن العشيييرٌن .فقناعتيييه الراسيييخة بيييأن
الظيييياهرة االسييييتع مارٌة هييييً فييييً طرٌييييق االنييييدثار والييييزوال ،كانييييت مسييييتمدة ميييين إلمامييييه بتييييارٌخ
العالقييات الدولٌيية منييذ الحييرب العالمٌيية األولييى .فلييئن كييان قييد انتقييد مييذهب الييرئٌس األمرٌكييً ولييٌس

اليييذي حيييدد األهيييداف التيييً حفيييزت الوالٌيييات المتحيييدة عليييى المشييياركة فيييً الحيييرب العالمٌييية األوليييى أو
ميييا ٌسيييمى بالنقييياط األ ربيييع عشيييرة التيييً تضيييمنها الخطييياب الموجيييه إليييى الكيييونجرٌس بتيييارٌخ ٌ 8نييياٌر
 ، 1918فيييإن ذليييك كيييان نابعيييا مييين تحلٌيييل ملميييوس لنتيييائج ميييؤتمر الصيييلح ب رسييياي والتيييً تمحيييورت
حييييول العقوبييييات ضييييد ألمانٌييييا القٌصييييرٌة وحلفائهييييا ،واالهتمييييام بمصييييٌر بعييييض الشييييعوب األوربٌيييية
"دون شيييعوب إفرٌقٌيييا وآسيييٌا التيييً كانيييت تييي ئن تحيييت نٌيييران االسيييتعمار األوربيييً وحتيييى األمرٌكيييً
نفسيييه" .1ولعيييل هيييذا ميييا ٌفسييير حسيييب اليييوزانً اعتيييراف الوالٌيييات المتحيييدة بالحماٌييية البرٌطانٌييية عليييى
مصيييير رغييييم

مطالبيييية الزعميييياء المصييييرٌٌن باالسييييتقالل .لكيييين حييييرص الييييوزانً علييييى االلتييييزام

بالموضيييوعٌة التارٌخٌييية جعلتيييه ٌعتيييرف بيييدور الوالٌيييات المتحيييدة فيييً زعزعييية القيييوى االسيييتعمارٌة
األوربٌييية وتشيييجٌع حركيييات التحرٌييير اليييوطنً .فبيييالرغم مييين الصيييدمة التيييً تلقاهيييا الوفيييد المصيييري
بسيييبب اإلعتيييراف األمرٌكيييً ،فيييإن الوفيييد المصيييري فيييً بيييارٌس اسيييتطاع بفضيييل الجهيييود التيييً بيييذلها
سييعد زغلييول ،ميين اقنيياع عضييو فييً مجلييس الشييٌون األمرٌكييً بعييرض القضييٌة المصييرٌة علييى هييذا
األخٌيير" ،وفعييال اتخييذ المجلييس ملتمسييا ٌعبيير فٌييه عيين كييون مصيير ال تعتبيير ،ميين الوجهيية السٌاسييٌة،
خاضييييعة ال لبرٌطانٌييييا ،وال لتركٌييييا ،حٌييييث أن نظامهييييا ٌجييييب أن ٌكييييون نظييييام دوليييية مسييييتقلة تقييييبض
بٌييدها علييى زمييام شييؤونها ،فأثييار هييذا احتجيياج انكلتييرا علييى الحكوميية األمرٌكٌيية ،ألنييه كييان رد فعييل
ضيييد اعتيييراف واشيييينطن بالحماٌييية البرٌطانٌييية علييييى مصييير ،كميييا كييييان تشيييجٌعا لحركييية المعارضيييية
المصييييرٌة لهييييذه الحماٌيييية" .2لييييذلك فييييإن الييييوزانً رغييييم إقييييراره بفشييييل الولسييييونٌة فييييً جعييييل كافيييية
الشيييعوب المسيييتعمرة تميييارس حقهيييا فيييً تقرٌييير مصيييٌرها ،فإنيييه كيييان محٌطيييا بمفعولهيييا عليييى مجيييرى
التطورات الالحقة التً سٌشهدها العالم.
"فقييد أثييرت فييً حٌيياة المجتمييع المصييري ،وخلقييت تٌييارات تحرٌرٌيية .وشييجعت انطالقييات ثورٌيية فييً
شييييتى جهييييات العييييالم ،وهكييييذا لمييييا نشييييئت عصييييبة األمييييم تطبٌقييييا للسٌاسيييية الولسييييونٌة خلقييييت أمييييال
وتفاؤال".3
لقيييد بقيييً اليييوزانً وفٌيييا لهيييذا التحلٌيييل الموضيييوعً اليييرزٌن عنيييد تناوليييه لموضيييوع المسيييألة المغربٌييية
ودبلوماسيييٌة اليييدول العظميييى" .4فجوابيييا عليييى السيييؤال المتعليييق بميييدى اليييدعم اليييذي ٌمكييين للوالٌيييات
المتحيييدة واإلتحييياد السيييو ڤ الالسالاتف تاو سل الال ت ييم الالطتج ةال الالطتج ذمل الالطاتاة الالعتج الالة جللتاعسظ الالست لل الالةعت
الالسا تج والالةا تج عظ الال تلعالال تج يالالمأتج عس الالطتج :سل الالطاتةيالالسةاتجاا الالساتجياالاللسأتج االاللتايل جلل الالست
 .1محمد حسن الوزانً –مذكرات -حٌاة وجهاد – التارٌخ السٌاسً للحركة الوطنٌة التحرٌرٌة المغربٌة طور المخاض و النشوء-
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2

.نفس المصدر ،ص030 .
3
 .4نفس المصدر ،ص912 – 911 .
 .دراسة منشورة فً سلسلة دراسات وتأمالت  )2تحت عنوان "وطنٌات" مؤسسة محمد حسن الوزانً .0543 ،ص026-40 .

يالالال تتاأ الالال ت ايالالالأتجاالالالاوساتج ذالالالمأ.تفمةاالالال ستياالالالأتا الالالةمجاتقف الالالليبت ة الالالطت ظ الالالطت س الالالست
ل لالالستضالال س تيوة لالالس.تة

الالس يلستفالاللتج ليالالمتجيلالال ضتج اةاالالاتلالالأ :مت الالست الالس تف الالست ضالال ...تإللالالست

الالس م ت ي الال تف تاةجل الال تفملا الالست الال:ستل الالستا الالس ت الال تج وامي الالسبتج لم " الالطتيلل الالستي الالم ت الال ت الالاتاعل الال ت
ةج ا ال ج تاالالسل تفالاللت االالأ طتج ي س الالطتة لالالستف تاعا ال تفالاللت الالعجت ي ال ت و ال تج ل الالم تج رضالالمج تج الالع ت ي الالات
اة عل الالستة لا الالحت ل الالستج ل الالسات

جي الالطتفملا الالستةج الال ةاتجير الالم تر ة الالستف الاللت الال ج تجر ا الالس ...ق5ت

فيالال" ت الالس تج الالة جللت الالمفضت الالات الالة ت ل الالمتج الالع أتج الال ة لتفالاللتج ذالالمأاتفإلالال ت ا ساالاللت يلالالكت
فلالالسلتجاالالاذساتج للالالةعتج اعالالسظ ت سايالالس تج االالةڤ سالاتقةع الالك يا الالذ أت يالال تفملاالالستة عسمضالالطت ة الالطت
ل الالأرم ...تر ة الالستةفلل الالستف الاللت ل الال ت ل الال ت س الالبتلي ي الالطت الالعةج ت ي الال تجرا الالاع سمتج ع الالس تةلس الالمبت
ل الالعتج يم الالسبتج ةال الالطتج ايم م الالطتفالاللتجي االالسمتج االالس طتة سلالالبت لالالستاالالةجل ت الال ت الالعجتج ول الالاتفالاللت
ج م ات

ت:ةم تجي مت ي تل ت ل تج م ق .6ت

أميييا بالنسيييبة للوالٌيييات المتحيييدة ،فيييإن اليييوزانً أليييح عليييى أهمٌييية السيييعً للحصيييول عليييى دعمهيييا مييين
أجل الحصول على االستقالل الوطنً ،انطالقا من االعتبارات التالٌة:

أوال  :كيييون الوالٌيييات المتحيييدة "فارقيييت عزلتهيييا الرسيييمٌة والعملٌييية وأصيييبحت تعنيييى بمسيييألة البجييير
األبيييٌض المتوسيييط عناٌييية كبيييرى ذليييك أن مسيييتقبلها مقٌيييد بأسيييطولها البحيييري والجيييوي أي باالرتبييياط
بجمٌيييع القيييارات التيييً ستضيييخم النفيييوذ األمرٌكيييً وٌيييدرك فٌهيييا مييين الشيييأو والبسيييطة والرسيييون ميييا ال
7

ٌحدثنا التارٌخ بمثله ;

:سل الالسات الالة تج ةر الالسبتج ايالال تق الاللتج ة الالطتج ةي الال تج االاللت الال تالوالال ستج ي س الالطتج لملاالال طتج م الال تج الالع ت
الالالس ت لالالالستاالالالسلوستفالالاللتج ذالالالمأق . 8إنهيييا ليييم تعتيييرف بنظيييام الحماٌييية وبقٌيييت متمسيييكة بعقيييد الجزٌيييرة
الخضيييراء اليييذي ارتكيييز عليييى مبيييدأي الحرٌييية االقتصيييادٌة البييياب المفتيييوح) والمسييياواة بيييٌن اليييدول
الموقعييية علٌيييه .وهيييذا ميييا ٌخيييول قانونيييا للوالٌيييات المتحيييدة حيييق مسييياءلة فرنسيييا "وتناقشيييها الحسييياب
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فٌمييا اسييتبدت بييه مييين المشييارٌع االقتصييادٌة بسيييبب سييٌطرتها باسييم الحماٌييية ال بتطبٌييق عقييد الجزٌيييرة
9

الخضراء الذي ٌفرض السمسرة العمومٌة ،وحرٌة المزاحمة بٌن جمٌع رعاٌا الدول" ;

ثالثييييا :كييييون الييييرأي العييييام األمرٌكييييً منيييياهض للسٌاسيييية االسييييتعمارٌة "التييييً مازالييييت تتبعهييييا الييييدول
الحلٌفيية وتثييور علٌهييا ثائرتييه فييً كييل حييٌن ومناسييبة ،وهييذا مييا حييدا إنجلتييرا علييى تغٌٌيير موقفهييا فييً
الهنييييد ...وأمييييا الصييييحافة األمرٌكٌيييية -أداة ذلييييك الييييرأي الكبييييرى -فييييإن معظمهييييا سيييياخط علييييى فرنسييييا
الدكولٌيية بييل إن شييطرا كبٌييرا ميين تلييك الصييحافة -وهييو ٌسييمى ب trust de la presse HEAST

قييد اشييتهر فييً العييالم بالع يداء لفرنسييا علييى االطييالق والييدوام ) (francophobieوإن شييأن هييذه الكتليية
الصحافٌة العظٌم جدا فً أمرٌكا وخارجها".10
إن هيييذه النظيييرة الثاقبييية لعناصييير القيييوة االمرٌكٌييية والثقيييل اليييذي تمثليييه الوالٌيييات المتحيييدة فيييً عيييالم ميييا
بعيييد الحيييرب العالمٌييية الثانٌييية ،تعكيييس ميييدى تشيييب ع اليييوزانً بيييالحس التيييارٌخً وطموحيييه فيييً بليييورة
اسيييتراتٌجٌة فعالييية للنضيييال مييين أجيييل التحيييرر اليييوطنً ترتكيييز عليييى مواكبييية التحيييوالت الطارئييية عليييى
ميييوازٌن القيييوى فيييً العيييالم .ولقيييد بقيييً اليييوزانً وفيييً لهيييذا التصيييور اليييدٌنامً للعالقيييات الدولٌييية عنيييد
مناقشيييييته لمٌزانٌييييية وزارة الخارجٌييييية خيييييالل أول دورة بمجليييييس النيييييواب سييييينة  ،1964وذليييييك مييييين
خيييالل إلحاحيييه عليييى أن "عالمنيييا الٌيييوم فيييً تحيييول مسيييتمر ،وتطيييور مطيييرد ،بحٌيييث ٌعسييير فيييً كيييل
وقيييت رسيييم صيييورة أو خرٌطييية سٌاسيييٌة لهيييذا العيييالم الزاخييير باألحيييداث والتغٌيييرات" 11ليييذلك نبيييه إليييى
ضيييرورة عيييدم إختيييزال السٌاسييية الدولٌييية فيييً الصيييراع بيييٌن كتلتيييٌن متنييياطحتٌن ألن ذليييك ٌفضيييً إليييى
إعطييياء "صيييورة زائفييية عييين حقٌقييية الوضيييع العيييالمً الحيييالً" .12فميييوازاة القطبٌييية الثنائٌييية ،هنييياك
"دول عمالقييية لهيييا شيييأنها ،ووزنهيييا ،خطورتهيييا فيييً حاضييير الحٌييياة الدولٌييية" وكمثيييال عليييى ذليييك ٌيييذكر
اليييوزانً دولييية الصيييٌن الشيييعبٌة والهنيييد وباكسيييتان " .وجمٌيييع هيييؤالء العميييالق ٌوجيييدون فيييً تحيييول،
وتطيييور ،ونهضييية وتنظيييٌم ٌفرضيييون بهيييذا كليييه وجيييودهم ،وٌقطعيييون لسيييببه مراحيييل التقيييدم ،والنميييو
لٌتبييييوؤوا مقاعييييدهم بييييٌن األقوٌيييياء أو لٌصييييبحوا أقييييوى األقوٌيييياء" .13وكمييييا أصيييياب الييييوزانً عنييييد
استشيييرافه لمسييييتقبل النظيييام الييييدولً الييييذي هيييو حاضييييرنا الٌيييوم ،فإنييييه كييييان سيييباقا لمناهضيييية رهييييان
بعييييض القييييادة العييييرب علييييى الفاشييييٌة والنازٌيييية ميييين أجييييل مييييؤازرتهم ضييييد االسييييتعمار البرٌطييييانً
والفرنسً.
 -2مناهضة الرهان على الفاشٌستٌة والنازٌة
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خالافييا للعدٌيييد ميين الزعمييياء العيييرب الييذٌن انبهيييروا بتصيياعد الموجييية الفاشٌسيييتٌة فييً اٌطالٌيييا واسيييبانٌا
وسييٌطرة الحييزب النييازي فييً أ لمانٌييا علييى مقالٌييد الحكييم فييً المانٌييا خييالل فتييرة مييا بييٌن الحييربٌن،14
فيييإن محميييد حسييين اليييوز انً كيييان ميييدركا لحقٌقييية األهيييداف المتوخييياة مييين تقيييدٌم وعيييود معسيييولة مييين
طيييرف األنظمييية الشيييمولٌة للشيييعوب العربٌييية .فميييا كانيييت تسيييعى إلٌيييه أساسيييا هيييذه األنظمييية مييين وراء
إسييييتهوائها للزعميييياء العييييرب هييييو مسيييياعدتها علييييى استئصييييال الوجييييود البرٌطييييانً والفرنسييييً فييييً
األقطيييار العربٌييية واسيييتبداله بسيييٌطرة أك ثييير جبروتيييا وعنفيييا .فمعييياداة الفاشٌسيييتٌة والنازٌييية للحرٌيييات
الفردٌييية والجماعٌييية شيييكل حييياجزا أميييام تضيييامنهما الفعليييً والصيييادق ميييع حركيييات التحيييرر اليييوطنً
ولييم ٌييراود فكيير قادتهمييا قييط هيياجس النضييال ميين أجييل المسيياواة فييً السييٌادة بييٌن الشييعوب وحقهييا فييً
تقرٌر مصٌرها بنفسها.

فيييالحمالت الدعائٌييية للفاشيييٌة والنازٌييية التيييً كانيييت تحيييرض المغاربييية ضيييد السٌاسييية الفرنسيييٌة والتيييً
كانييييت تبييييث ميييين بييييرلٌن ورومييييا وتطييييوان واشييييبٌلٌة للتشيييينٌع بهييييذه السٌاسيييية ،لييييم تسييييتهدف حسييييب
الييوزانً سييوى شييًء واحييد هييو "خلييق المصيياعب لفرنسييا فييً المغييرب ،والحلييول محلهييا فييً الوقييت
المناسب".15
.ليييذلك اعتبييير اليييوزانً أن الرهيييان عليييى دول المحيييور مييين اجيييل الحصيييول عليييى االسيييتقالل اليييوطنً،
هييو رهييان خاسيير كمييا تشييهد بييذالك تجربيية "حييزب االصييالح الييوطنً" الييذي تييم تأسٌسييه بتييارٌخ 18
دسيييمبر  1936برئاسييية عبيييد الخيييالق الطيييرٌس فيييً المنطقييية الشيييمالٌة الخاضيييعة للسيييٌطرة االسيييبانٌة.
فلكيييً "ٌيييؤمن فرانكيييو ظهييير حركتيييه االنق البٌييية ضيييد الجمهورٌييية سٌاسيييٌا ومعنوٌيييا وعسيييكرٌا لجيييأ إليييى
"تكتٌك" سٌاسً ببذل الوعود إلى الوطنٌٌن بتحقٌق االصالحات".16
ولقيييييد انسييييياق قيييييادة حيييييزب االصيييييالح اليييييوطنً وراء هيييييذه الوعيييييود الفاشسيييييتٌة ،دون أن ٌيييييدركوا
انعكاسييييياتها السيييييلبٌة لموقفهيييييا عليييييى مسيييييتقبل الحركييييية الوطنٌييييية أو اليييييوعً بتنيييييافض سيييييلوكهم ميييييع
األهييييداف التحرٌرٌيييية و الدٌمقراطٌيييية لهييييذه الحركيييية .وارتكييييازا علييييى واقييييع التجربيييية الحٌيييية للتنظييييٌم
السٌاسً الناش فً أحضان النظام االنقالبً لفرانكو ،خلص الوزانً إلى الحقائق التالٌة:
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.راجع لمزٌد من التفاصٌل حول تأثٌر إٌطالٌا الفاشٌة و ألمانٌا النازٌة على بعض الزعماء العرب فً :
Roger FALIGOT et Rémi KAUFFER : « Le croissant et la croix gammée » - Ed. ALBIN Michel 1990
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أوال :تأسيييٌس حيييزب االصيييالح الييييوطنً بعيييد خمسييية أشيييهر علييييى االنقيييالب الفاشسيييتً" ،بتييييرخٌص
مييين السيييلطة االسيييبانٌة المتسييياهلة إذ ذاك لحاجييية فيييً نفسيييها ،وتحيييت تيييأثٌر الظيييروف والطيييوارع"
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شكل مساسا بالوحدة التنظٌمٌة للحركة الوطنٌة المغربٌة.
لقييد سييجل الييوزانً ،أنييه منييذ قٌييام هييذا الحييزب" ،لييم ٌعييد "لكتليية العمييل الييوطنً" ،وجييود فييً المنطق ية
كمييا كيييان األ ميير مييين قبيييل ،إذ قٌييام حيييزب فٌهيييا حقييق عملٌيييا ابتعيياد ،بيييل انفصييياال) عيين "كتلييية العميييل
الييوطنً" فييً شييمال المغييرب ،وهييذا مييا رمييت إلٌييه السييلطة االسييبانٌة حتييى ال تبقييى أٌيية تبعٌيية سٌاسييٌة
ووطنٌيية فييً منطقيية نفوذهييا لتلييك الكتليية التييً كييان مركزهييا فييً المنطقيية السييلطانٌة ،كمييا كانييت هييً
الناطقة باسم الوطنٌة فً الداخل والخارج".18
ثانٌيييا  :إقيييدام حيييزب االصيييالح اليييوطنً عليييى تقلٌيييد المنظمييية الفاشسيييتٌة فالنيييج) فيييً اسيييبانٌا ،خليييق
شيييرخا اٌيييدٌولوجٌا عمٌقيييا فيييً أوسييياط الحركييية الوطنٌييية .فالتميييذهب بالفاشسيييتٌة ،هيييو "متنييياقض ميييع
تعييالٌم االسيييالم ،وكيييذلك مييع المثيييل العلٌيييا والوجهييات األصيييٌلة للحركييية الوطنٌيية المغربٌييية التيييً كانيييت
فيييً صيييمٌمها سيييلفٌة ،ودٌمقراطٌييية ،وتحرٌرٌييية ،وليييم ٌكييين ليييذلك التقلٌيييد) السٌاسيييً ،والتنظٌميييً أي
داع ،وال مبيييرر ،وال عيييذر مطلقيييا ،فليييٌس ليييه مييين تفسيييٌر غٌييير قيييول ابييين خليييدون أن المغليييوب موليييع
أبدا باالقتداء بالغالب ".حسب محمد حسن الوزانً.19
ثالثيييا :مح ابييياة مؤسسيييً "حيييزب االصيييالح اليييوطنً" للنظيييام الفاشٌسيييتً الفرانكييياوي تعبييير عييين قصيييور
نظيييرهم وجهلهيييم لاهيييداف الخبٌثييية لالنقالبٌيييٌن" .وهكيييذا ،فبيييدل أن ٌعلييين فرانكيييو فيييورا -اعترافيييا منيييه
بالجمٌيييل للمغاربييية -ذليييك "االسيييتقالل اليييداخلً التيييام" الموعيييود والمشيييروط باالنتصيييار عليييى أعدائيييه
مبرهنييييا بهيييي ذا عيييين صييييدقه ووفائييييه ،خصوصييييا وأن المنطقيييية كانييييت كلهييييا فييييً قبضييييته منييييذ بداٌيييية
االنقيييالب ،لجيييأ إليييى االغيييراء والخيييداع بيييالوعود المعسيييولة والرخٌصييية التيييً تضيييمن ليييه االسيييتقرار
واالسيييتمرار فيييً إدمييياج قواتيييه بالمرتزقييية ،و الحقٌقييية أن ذليييك الوعيييد كيييان منيييه خدعييية حيييرب ال أقيييل
وال أكثيير ،ألنييه لييٌس ميين طبٌعيية الفاشٌسييتٌة أن تتخلييى عيين االحييتالل واالسييتعباد ،وأن تسييلك سٌاسيية
االنصييياف و التحرٌييير بالنسيييبة للشيييعوب المغلوبييية عليييى أمرهيييا ،...أكثييير مييين هيييذا لميييا اعترفيييت فرنسيييا
باسيييتقالل المغيييرب فيييً ميييارس  1956قاميييت قٌامييية اسيييبانٌا ،فامتنعيييت مييين االقتيييداء بفرنسيييا ،حتيييى
إنهييا دبييرت خطيية فصييل المنطقيية عيين الييوطن بإقاميية حكوميية فييً تطييوان تكييون صيينٌعة ٌييدها ،وطييوع
إرادتهيييا ،وأداة سٌاسيييتها ،وتعيييارض بهيييا الحكومييية المغربٌييية األوليييى فيييً عهيييد االسيييتقالل 20"...وإذا
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كيييان محميييد حسييين اليييوزانً قيييد سييياهم بقسيييط وافييير فيييً إفشيييال مخطيييط فصيييل شيييمال المغيييرب عييين
اليييوطن 21فإنيييه فضيييح أٌضيييا أسيييلوب التعنيييت المقٌيييت اليييذي كانيييت تعتميييده اسيييبانٌا فرانكيييو لمواجهييية
المطالب المغربٌة المشروعة بخصوص األقالٌم الجنوبٌة.
فتوحٌيييد المنطقييية الشيييمالٌة ميييع بقٌييية المغيييرب الحييير المسيييتقل ،كيييان نتٌجييية مفاوضيييات عسيييٌرة" ،أعقيييد
ميين ذنييب الطييب" حسييب تعبٌيير الييوزانً ،22ولييم تتنييازل اسييبانٌا عيين هييذه المنطقيية إال مكرهيية" ،كمييا
أنهييا ليييم تتنيييازل عيين منطقييية إٌفنيييً إال بعيييد حييرب محلٌييية ،وكيييذلك طرفاٌييية بعييد سييينوات مييين التماطيييل
والتفيييياوض ،والضييييغط ،والمالحقيييية ميييين المغييييرب ،و امتنعييييت فٌمييييا بعييييد ميييين التخلييييً عيييين السيييياقٌة
الحمييييراء ووادي الييييذهب ،وضييييربت عييييرض الحييييائط بكييييل مطالييييب المغييييرب وقييييرارات هٌئيييية األمييييم
المتحيييدة فيييً تصيييفٌة االسيييتعمار 23"...وليييوال الموقيييف الحيييازم للمغيييرب وتنظٌميييه المسيييٌرة الخضيييراء
لميييا تمكييين مييين اسيييترجاع صيييحرائه الغربٌييية ،ألن "فرانكيييو ليييم ٌكييين إال مخادعيييا ومتالعبيييا مييين البداٌييية
إليييى النهاٌييية بالنسيييبة للمغيييرب و المغاربييية سيييواء فيييً عهيييد االسيييتعمار البائيييد أو فيييً عهيييد االسيييتقالل
الوطنً".24
رابعيييا :لييي م ٌسيييتوعب المتعييياطفون ميييع االنظمييية الشيييمولٌة "أن الفاشٌسيييت كيييانوا أعيييداء شيييعوبهم فضيييال
عيين شييعوب أخييرى ،وأنهييم ٌصييطادون فييً كييل ميياء عكيير ،وٌطمعييون فييً االسييتٌالء علييى الشييعوب
المستضيييعفة ،وسيييلب حقوقهيييا وحرٌاتهيييا ،ونهيييب خٌراتهيييا وثرواتهيييا ،وفعيييال ابتلٌيييت المنطقييية الشيييمالٌة
بالسيييٌطرة الفران كوٌييية كميييا انضيييافت إلٌهيييا الهٌتلٌرٌييية والفاشٌسيييتٌة ،فتكيييون ثيييالوث الشييير والطغٌيييان
بٌن حلفاء العنصرٌة ،العبودٌة واللصوصٌة فً العالم".25
إن تشيييبع محميييد حسييين اليييوزانً بقيييٌم الدٌمقراطٌييية اللٌبرالٌييية الحقييية واعتمييياده عليييى المرجعٌييية الكونٌييية
لحقييوق االنسيييان ،جعالنيييه ٌييدٌن التيييواط الحاصيييل بييٌن ألمانٌيييا النازٌييية واسييبانٌا الفرانكوٌييية مييين أجيييل
اسيييتغالل معيييادن الشيييمال المغربيييً وتيييروٌج "الدعاٌييية المضيييادة للجييينس السيييامً ،والمحرضييية عليييى
المجيييازر فيييً صيييفوف الٌهيييود كيييأن المغاربييية لٌسيييوا سيييامٌٌن أوالهيييم لهيييم إال تنفٌيييذ الميييؤامرات ليييذبح
الٌهييود واستئصييالهم كمييا كانييت تفعييل النازٌيية فييً أوربييا" 26والجييدٌر بالييذكر أن مواكبيية محمييد حسيين
اليييوزانً لتفاصيييٌل الحٌييياة السٌاسيييٌة فيييً المغيييرب وفرنسيييا ،جعلتيييه ٌكتشيييف أن تيييأثٌر الدعاٌييية النازٌييية
كان بالغالب لدى األوساط االستعمارٌة الٌمٌنٌة التً تبت صحفها شعارات عنصرٌة حاقدة.
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أميييا الحركيييية الوطنٌييية المغربٌيييية ،فإنهيييا "لييييم تتييي أثر قييييط باليييدعاٌات االجنبٌيييية المحرضييية ،ولييييم تغتيييير
بوعودهيييا الكاذبييية ،وليييم تنخيييدع لمناوراتهيييا المكشيييوفة ،بيييل احتفظيييت بنقاوتهيييا وسيييالمتها ،وتمسيييكت
باسيييتقاللها وحرٌييية عملهيييا"...

27

ومميييا الهيييراء فٌيييه أن هيييذه االسيييتقاللٌة فيييً تقيييدٌر االميييور السٌاسيييٌة،

هييً التيييً جعليييت الييوزانً ٌيييدٌن التصيييور االرادوي للوحييدة العربٌييية اليييذي تبنتييه العدٌيييد مييين التٌيييارات
القومٌة.
-3إدانة التصور االرادوي للوحدة العربٌة
إ ذا كيييان محميييد حسييين اليييوزانً قيييد سيييعى إليييى كسيييب تعييياطف االقطيييار العربٌييية ميييع نضيييال الشيييعب
المغربيييً مييين أجيييل نٌيييل االسيييتقالل اليييوطنً ،فإنيييه كيييان واعٌيييا بمحدودٌييية دور جامعييية اليييدول العربٌييية
وحرٌصيييا عليييى اسيييتجالء الطيييابع الرومانسيييً لشيييعار الوحيييدة اليييذي رفعيييه المناصيييرون والبعثٌيييون فيييً
المشيييرق .فخالفيييا ليييبعض القيييادة المتفيييائلٌن اليييذٌن اعتقيييدوا أن إمضييياء مٌثييياق الجامعييية العربٌييية ٌيييوم
 22ميييارس  1945مييين طيييرف حكوميييات االقطيييار المشيييرقٌة المسيييتقلة" جعيييل مييين الوحيييدة العربٌييية
"حقٌقييية واقعٌييية" ،28فيييإن محميييد حسييين اليييوزانً أدرك بحسيييه اليييواقعً طبٌعييية المعوقيييات التيييً تحيييول
دون إنجييياز ذليييك .ففيييً مقالييية ليييه بصيييحٌفة "اليييرأي العيييام" بتيييارٌخ  24ميييارس  ،1950أمييياط محميييد
حسييين اليييوزانً اللثيييام عييين الخليييل البنٌيييوي اليييذي ٌحيييول دون اضيييطالع الجامعييية العربٌييية بمسيييؤولٌاتها
والمتمثلييية أ ساسيييا فيييً توحٌيييد السٌاسييية الداخلٌييية والخارجٌييية لمواجهييية الخطييير االجنبيييً وابعييياد شيييبح
الصيييهٌونٌة عييين فلسيييطٌن ،ولقيييد سيييجل بميييرارة أن جامعييية اليييدول العربٌييية قيييد أخفقيييت إخفاقيييا مرٌعيييا
لكيييون "األهيييواء واألصيييابع األجنبٌييية لعبيييت دورهيييا" وحوليييت الجامعييية عييين خطتهيييا ,فأصيييبحت الهٌئييية
فيييً أٌيييدي اإلنجلٌيييز ,ومطٌييية فيييً تحقٌيييق سٌاسيييتهم فيييً اليييبالد العربٌييية 29"...هيييذا التشيييخٌص اليييدقٌق
لمصيييدر اليييداء فيييً الجسيييم العربيييً ٌفسييير لحيييد كبٌييير سلسيييلة النكبيييات التيييً ذهبيييت ضيييحٌتها الشيييعوب
العربٌييية الحقيييا .فشيييكل الوحيييدة العربٌييية اليييذي اختارتيييه برٌطانٌيييا كيييان ٌهيييم أساسيييا األنظمييية التيييً تيييدٌن
لهيييا بيييالوالء وتسييياعدها عليييى مواجهييية أعيييدائها فيييً الشيييرق األوسيييط ,وليييم ٌكييين منبثقيييا قيييط عييين إرادة
شيييعوب المنطقيييية التيييً تتييييوق لشيييكل متقييييدم مييين الوحييييدة السٌاسيييٌة التييييً تضيييمن الحضييييور الييييراهن
للعيييرب عليييى المسيييرح اليييدولً .أميييا عنيييدما تبليييور هيييذا اليييوعً جنٌنٌيييا فيييً أواسيييط الخمسيييٌنٌات مييين
القيييرن الماضيييً فيييإن الوحيييدة ال عربٌييية ابتلٌيييت بميييرض عضيييال الزاليييت تعيييانً مييين وٌالتيييه وهيييذا
الميييييرض مصيييييدره الرومانسيييييٌة السٌاسيييييٌة ليييييبعض الزعمييييياء العيييييرب اليييييذٌن اعتقيييييدوا أن الوحيييييدة
السٌاسٌة بٌن األقطار العربٌة رهٌنة بإرادة زعٌم ملهم.
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عليييى النقيييٌض مييين هيييذا التصيييور اإلرادوي ,اعتبييير محميييد حسييين اليييوزانً أن بليييدان العيييرب لٌسيييت
سيييهلة التوحٌيييد ,بسيييبب واقيييع االخيييتالف اليييذي ٌحكيييم اليييدول التيييً نشيييأت فيييً ظلهيييا .صيييحٌح أن تمييياٌز
هيييذه اليييدول" ,ال ٌمنيييع أن تيييرتبط أجيييزاء العيييالم العربيييً بيييروابط شيييتى تهيييدف إليييى التقيييارب ,والتفييياهم
والتعييييياون والتسييييياند فيييييً سيييييبٌل المصيييييالح المشيييييتركة" لكييييين شيييييرٌطة نبيييييذ األسيييييالٌب العاطفٌييييية
والمبيييادرا ت االرتجالٌييية التيييً مٌعيييت مشيييروع الوحيييدة العربٌييية وكمثيييال عييين ذليييكٌ ,يييذكر اليييوزانً
تجربة الوحدة بٌن مصر وسورٌا فً إطار ما سمً ب"الجمهورٌة العربٌة المتحدة".
فإنكييار واقيييع االخييتالف بيييٌن البليييدٌن ,جعييل المتحمسيييٌن للوحييدة ٌختيييارون نميييط اإلنييدماج بيييٌن سيييورٌا
ومصيير دون مراعيياة منهجٌيية ال تييدرج أبييو فضييٌلة التييروي فييً اتخيياذ القييرارات المصييٌرٌة .وهييذا مييا
ٌفسييير إخفييياق هيييذا المشيييروع الوحيييدوي ميييع كيييل ميييا توليييد عنيييه مييين حيييزازات وأجيييواء مسيييمومة فيييً
العيييالم العربيييً . 30و مميييا زاد الطيييٌن بليييه هيييو التهافيييت المجميييوع بيييٌن الناصيييرٌٌن والبعثٌيييٌن مييين أجيييل
كسييييب األنصييييار واألشييييٌاع دون اإللتفييييات إلييييى حجيييير الزاوٌيييية فييييً كييييل مشييييروع نيييياجح للوحييييدة
السٌاسييييٌة :الدٌمقراطٌيييية اللٌبرالٌيييية .فالشييييرط الوجييييودي لكييييل مشييييروع ٌييييروم االئييييتالف فييييً إطييييار
كنفييييدرالً أو فييييدرالً ,هييييو قييييدرة الشييييعوب علييييى إصييييالح طييييرق تييييدبٌر شييييؤونها والبرهنيييية علييييى
حٌوٌتهيييا فيييً مواجهييية كافييية أشيييكال التسيييلط والفسييياد السٌاسيييً .وإن أول ماتؤمليييه الشيييعوب مييين قٌيييام
قٌييادة صييالحة فٌهييا أن ٌرفييع عيين حٌاتهييا كييل سييلب وتحكييم وكييل زٌييد وبهتييان وكييل تخييدٌر وتجمٌييد،
وأن تسيييترجع ماسيييلب منهيييا بأشيييٌاء ميييا أنيييزل بهيييا مييين سيييلطان ،وأن تعيييود بنفسيييها إليييى حٌييياة عادٌييية)
سيييلٌمة مييين حٌيييث النظيييام ،والتيييدبٌر والتوجٌيييه ،فيييإذا تيييم لهيييا كيييل هيييذا –نتٌجييية إصيييالح القٌيييادة وعيييودة
األمييير إليييى كيييل شيييعب فيييً بليييدة– تيييوفرت عليييى وسيييائل القيييوة والتقيييدم والعيييزة والنجييياح ،واسيييتطاعت
أن تصييييبح ميييين الشييييعوب الحٌيييية التييييً تفييييرض احترامهييييا علييييى الغٌيييير ،وٌحسييييب لوجودهييييا كيييييل
حساب".31
إن الحيييياح محمييييد حسيييين الييييوزانً علييييى اعتبييييار اليييينهج الييييدٌمقراطً اللٌبرالييييً ،باعتبيييياره االختٌييييار
الحلييٌم إلنجيياز تنسييٌق بييٌن الكٌانييات الوطنٌيية العربٌيية ،نييابع ميين وعٌييه العمٌييق باإلحباطييات المتناسييلة
التيييً عانتهيييا الشيييعوب العربٌييية مييين جيييراء االنقالبيييات العسيييكرٌة والنزعيييات الهٌمنٌييية المتسيييترة وراء
شييييعارات القومٌيييية الزائفيييية أو االشييييتراكٌة الدٌماغوجٌيييية .ولقييييد أبييييرز محمييييد حسيييين الييييوزانً تهافتييييا
األطروحييييات الوحدوٌيييية التييييً ترٌييييد تييييورٌط المغييييرب فييييً الصييييراعات العمٌقيييية ألقطييييار المشييييرق
العربييييً .ذلييييك أن المغييييرب الٌشييييبه تلييييك األقطييييار فييييً أوضيييياعها ،واضييييطراباتها وخالفاتهييييا ،فهييييو
محيييرر مييين كيييل هيييذا ،وحيييرٌص أشيييد الحيييرص عليييى أن ٌبقيييى بعٌيييدا عييين اليييزج بنفسيييه فيييً مشييياكل
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وخالفييييات ،ومييييؤامرات لييييٌس فٌهييييا أدنييييى خٌيييير للعييييرب وال أقييييل نجيييياح للعروبيييية ووحييييدتها اللتييييٌن
باسييييمهما وتحييييت سييييتارهما تييييراد وتييييدبر السييييٌطرة لييييبعض األقطييييار واألحييييزاب ،واألشييييخاص فٌهييييا
ألقيييل وال أكثييير ،فكيييل هيييذا ليييٌس بسييير حتيييى ٌنخيييدع ليييه المغيييرب ،وٌقيييع فيييً شيييبكته ،وٌتخيييبط فيييً
ورطتييه ،وكهييذا فميين الخٌيير لنفسييه وللعروبيية ذاتهييا أن ٌحييتفظ بحرٌتييه وٌحييافظ علييى سييٌادته ،وٌبتعييد
باسييييتقالله عيييين كييييل خطيييير وأذى وهكييييذا ٌمكيييين للمغييييرب أن ٌكييييون حسيييين الصييييلة بجمٌييييع الييييدول
العربٌيية ،وإذا وجييد بييٌن قييادة بعضييها ميين ٌضييمرون للمغييرب مكروهييا فلٌعلمييوا أنهييم مخطئييون وفييً
مسيييعاهم خيييائبون ،وأن المشيييرق مشيييرق ،والمغيييرب مغيييرب فيييال ٌلتقٌيييان إال فيييً دائيييرة التعييياون عليييى
البييير والتقيييوى ال عليييى اإلثيييم والعيييدوان ،ومميييا نرٌيييد إفهاميييه ألولئيييك القيييادة أن التحيييرر كميييا ندركيييه
علييييى حقٌقتييييه ونرٌييييد أن ٌطبييييق علييييى عييييرب المشييييرق والمغييييرب لييييٌس هييييو فييييرض الييييدكتاتورٌات
السييييافرة ،أو المقنعيييية ،وإقاميييية منظميييية الحييييزب الوحٌييييد ،وتنصييييٌب األشييييخاص فييييً مراكييييز الحكييييم
والسيييٌطرة ،واسيييتبعاد الشيييعوب باسيييم الحرٌييية الزائفييية ،والتحيييرر المزعيييوم" .32لقيييد رفيييض اليييوزانً
كيييل توحٌيييد لاقطيييار العربٌييية عييين طرٌيييق الضيييم القسيييري أو التعبئييية العمٌييياء لقطيييب مييين األقطييياب
المتنييياحرة فيييً المشيييرق العربيييً .ذليييك "أن العروبييية لبسيييت ملكيييا ألحيييد مييين عيييرب المشيييرق أو ألي
واحيييد مييين قادتيييه ،وليييو كيييان هيييو اليييرئٌس جميييال عبيييد الناصييير أو اليييرئٌس عيييارف ،أن ٌسيييتأثر بفكيييرة
العروبييية وبالوحيييدة العربٌييية وأن ٌسيييتمد بهميييا وٌحتكرهميييا دون العيييرب اآلخيييرٌن ،فالعروبييية مشييياعة
بييٌن جمٌييع عييرب المشييرق وال مغييرب ،والوحييدة العربٌيية لٌسييت تهييم فرٌقييا ميينهم دون فرٌييق والٌمكيين
أن تفيييرض أحيييدهما عليييى الثيييانً بيييل ٌجيييب أن تكيييون الوحيييدة العربٌييية مييين تفكٌييير ،وتنظيييٌم وتسيييٌٌر
الجمٌيييع حتيييى تكيييون سيييلٌمة ،وصيييحٌحة ومجدٌييية ،والمغيييرب األقصيييى اليييذي ٌعتيييز بعروبتيييه ،وٌعتيييد
بشخصيييٌته الٌقبيييل مطلقيييا أن ٌنسييياق أو ٌسييياق إليييى أٌييية وحيييدة –فيييً الحاضييير أو المسيييتقبل مييين غٌييير
أن ٌكييييون ميييين مؤسسييييها األولييييٌن ،وميييين أعضييييائهال البييييارزٌن ،وميييين قادتهييييا المسييييٌرٌن ،وبعبييييارة
أخييييرى آلٌقبييييل وطننييييا أن ٌكييييون منظمييييا ،وتابعييييا ،ومسييييخر ألٌيييية مجموعيييية كبييييرى أو صييييغرى،
والمغييرب بهييذا إنمييا ٌسييٌر سييٌرا ٌتفييق مييع أمجيياد التارٌخٌيية ،ومييع مقومييات شخصييٌته القوٌيية والييذٌن
ٌجهليييون أو ٌتجييياهلون هيييذه الحقٌقييية فيييً المشيييرق إنميييا ٌرتكبيييون خطيييأ الفهيييم ،واإلدراك والتقيييدٌر مييين
حٌيييث ٌشيييعرون أو آل ٌشيييعرون"
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التيييً ابتلٌيييت بهيييا السٌاسييية العربٌييية خيييالل عقيييد السيييتٌنات مييين القيييرن الماضيييً ،ولعيييل أبشيييعها انشيييغال
القيييادة بحبيييك الميييؤامرات بعضيييهم ضيييد اليييبعض اآلخييير والتخطيييٌط لقليييب أنظمييية الحكيييم القائمييية .وبهيييذا
الخصييييوص ٌسييييكك الييييوزانً عيييين الفائييييدة التييييً ٌتوخاهييييا بعييييض قييييادة المشييييرق ميييين إثييييارة الفتنيييية
32
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واالضييييطراب فييييً األقطييييار المغربٌيييية وكييييذلك الالفرٌقٌيييية ،وٌتسيييياءل متهكمييييا عيييين إمكانٌيييية توظٌييييف
مهييييارات التيييينمر ضييييد األعييييداء الحقٌقٌييييٌن ".ألييييٌس جييييدٌرا بتلييييك العناصيييير أن تسييييتعمل براعتهييييا
ومهارتهيييا تجتيييه كيييل دولييية تنييياوع العيييالم العربيييً فيييً الشيييرق ذاتيييه وتسيييتفٌذ مييين كيييل ميييامن شيييأنه أن
ٌفييييرق كلميييية العييييرب .وٌفييييت عضييييدهم ،وٌسييييلط بعضييييهم علييييى بعييييض وٌجعلهييييم أحٌانييييا شييييرا علييييى
أنفسهم من ألذ الخصوم واألعداءا
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لقيييد كانيييت لمحميييد حسييين اليييوزانً الشيييجاعة السٌاسيييٌة الكافٌييية لشيييجب النزعييية المغيييامرة ليييبعض قيييادة
المشيييرق العربيييً اليييذٌن أوهميييوا شيييعوبهم بيييأن قضيييٌة الوحيييدة العربٌييية ٌمكييين اختزالهيييا فيييً خطيييب
رنانة وانقالبات عسكرٌة تدبر باسم شعاراتجمهورٌة وهمٌة ووعود اشتراكٌة معدودة.
أميييا واقيييع الحيييال ،فهيييو استنسيييان تجيييارب فاسيييدة عليييى الصيييعٌدٌن اليييداخلً والخيييارجً .هيييذا ماجعيييل
السٌاسييية الخارجٌييية لهيييذه األنظمييية تتسيييم بالعدوانٌييية تجييياه األشيييقاء وتعتميييد كافييية األسيييالٌب الملتوٌييية
للحٌلولييية دون تحقٌيييق المطاليييب المشيييروعة .ولعيييل أبيييرز مثيييال ٌجسيييد هيييذه الطبٌعييية العدوانٌييية ،هيييو
السٌاسيية الخارجٌيية للجزائيير منييذ حصيير لهييا علييى االسييتقالل والتييً اسييتهدفت دومييا مصييالح المغييرب
وسعٌه الدؤوب من أجل استرجاع وحدته الترابٌة.
 – 4رصد الطبٌعة العدوانٌة للسٌاسة الخارجٌة للجزائر
لقييييد فطيييين محمييييد حسيييين الييييوزانً ،أن ثوابييييت السٌاسيييية الخارجٌيييية للجزائيييير تجيييياه المغييييرب ،انتهيييياج
موقيييف العيييداء لكيييل قضييياٌاه المشيييروعة مييين الوجهييية الفعلٌييية .فالقيييادة الجزائرٌيييون الٌتيييرددون فيييً
المجييياهرة بيييالكالم المعسيييول عنيييدا ٌتعليييق األمييير بكسييياد المغيييرب ،أميييا عنيييدما تحييين سييياعة الحسيييم فيييً
القضييياٌا العالقييية فيييإنهم ٌعاكسيييون حقوقيييه بشيييتى الوسيييائل المكٌافٌلٌييية .وليييق تجليييى ذليييك بكٌفٌييية ألميييراء
فٌهييييا بخصييييوص مسييييألة الحييييدود المغربٌيييية الجزائرٌيييية وقضييييٌة الصييييحراء الغربٌيييية فبشييييأن مسييييألة
الحييدود ،بعييد تييذكٌر الييوزانً بالتضييحٌات التييً بييذلها المغييرب ميين أجييل دعييم اسييتقالل الجزائيير ومييا
ٌفرضيييه ذليييك مييين اعتيييراف بالجمٌيييل مييين طيييرف قادتهيييا ،أبيييرز تمسيييك هيييؤالء بيييالنهج اليييذي اعتميييده
حكييييام الجز ائيييير إبييييان االسييييتعمار مخططيييياتهم الدائميييية للنٌييييل ميييين السييييٌادة المغربٌيييية علييييى األقييييالٌم
الشرقٌة – الجنوبٌة التً ارتبط سكانها بمٌثاق البٌعة للسالطٌن المغاربة.
ولقييد أوضييح محمييد حسيين الييوزانً مييدى بقيياء القييادة الجزائييرٌٌن أوفٌيياء للييروح التوسييعٌة لالسييتعمار
وتشييييبثهم "باالنجييييازات" التو سييييعٌة لفرنسييييا علييييى حسيييياب المغييييرب ،هييييو رفضييييهم تصييييفٌة مسييييألة
الحيييدود المغلقييية بكٌفٌييية سيييامٌة عييين طرٌيييق المفاوضيييات أو الوسييياطة والمسييياعً الحمٌيييدة التيييً قاميييت
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بهييا بعييض الييدول األفرٌقٌيية "فييأظهر المسييؤولون فييً الجزائيير غييداة االسييتقالل كييل امتنيياع ميين بحييث
مسييييألة الحييييدود ،مخييييالفٌن بهييييذا مييييا وقعييييوا عل ٌييييه ،زميييين حييييرب التحرٌيييير ،ميييين مواثٌييييق واتفاقييييات،
ونييياكثٌن كيييل ميييا التز ميييوا بيييه وقتئيييذ ،رسيييمٌا وكتابييية مييين وعيييود وعهيييود ،بيييل تجييياوزا هيييذا كليييه إليييى
ميييياهو أشييييد وأخطيييير ،وهييييو االسييييتٌالء علييييى منيييياطق التخييييوم المغربٌيييية التييييً اغتصييييبها االسييييتعمار
وضييييمها إلييييى الجزائيييير طييييوال مييييدة سييييٌطرتها علٌهييييا وإلحاقهييييا بييييالتراب الفرنسييييً كجييييزء الٌتجييييزأ
منه.35"...
ولعيييل ميييا أثيييار حفٌظييية محميييد حسييين اليييوزانً بهيييذا الشيييأن ،هيييو أسيييلوب سٌاسييية األمييير الواقيييع اليييذي
انتهجيييه اليييرئٌس هيييواري بوميييدٌن وذليييك بإقداميييه عليييى تيييأمٌم المنييياجم المستكشيييفة فيييً منطقييية تنيييدوف
غيييارة جبيييٌالت) قبٌيييل اجتمييياع لجنييية التحكيييٌم التابعييية لمنظمييية الوحيييدة اإلفرٌقٌييية التيييً عهيييد إلٌهيييا
بفض نزاع الحدود بٌن المغرب والجزائر.
"وإذا كانييييت الحكوميييية المغربٌيييية قييييد احتجييييت بواسييييطة منييييدوبها لييييدى حكوميييية الجزائيييير علييييى ذلييييك
التيييأمٌم فيييإن المسيييؤولٌن الجزائيييرٌٌن ليييم ٌعتبيييروا هيييذا االحتجييياج حٌيييث أن أحيييدهم صيييرح اذاك رسيييمٌا
بيييأن معيييادن تنيييدوف تيييدخل فييي ً ثيييروات بييياطن التيييراب الجزائيييري ،وأن اتفييياق المغيييرب ميييع الجزائييير
علييييى إسييييناد نزاعهمييييا إلييييى لجنيييية التوفٌييييق التابعيييية لمنظميييية الوحييييدة اإلفرٌقٌيييية الٌمييييس –فييييً نظيييير
الجزائر– بوحدة ترابها.
وأغييييرب ميييين هييييذا أن الييييرئٌس الجزائييييري بومييييدٌن صييييرح فييييً نفييييس الوقييييت لمنييييدوب الحكوميييية
المغربٌة بأن بالده مصممة على عمل كل مامن شأنه أن ٌقوي روابطهما األخوٌة بالمغرب...
وهكييذا نييرى الجزائيير تطبييق فييً سٌاسييتها تجيياه المغييرب المثييل العربييً القائييل" :فييم ٌسييبح وٌييد تييذبح"
وقيييول كالعسيييل وفعيييل كييياال سيييال .فمييين جهييية تسيييتولً الجزائييير عليييى أطيييراف ومنييياطق صيييحراوٌة
مغربٌيييية بمييييا فٌهييييا ميييين خٌييييرات وثييييروات ،وميييين جهيييية أخييييرى تتحييييدث المغييييرب بلغيييية العواطييييف
المزعومة ،والتطمٌنات الخٌالٌة ،والوعود الرخٌصة".36
إن أنجيييع السيييبل لمواجهييية هيييذه السٌاسييية الحربائٌييية –حسيييب محميييد حسييين اليييوزانً– هيييوة نبيييذ التوكيييل
واالنتظيييييار وتسيييييلح المغيييييرب بيييييالحزم الضيييييروري فيييييً مواجهييييية دولييييية "أصيييييبحت بحيييييق الوراثييييية
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الشييييرعٌة لالسييييتعما ر الفرنسييييً وخلقييييه الطبٌعييييً فييييً كييييل ماسييييلبه واغتصييييبه واسييييتولى علٌييييه ميييين
أراض مغربٌة زمن االحتالل والسٌطرة سواء الجزائر أو المغرب".37
أميييا بالنسيييبة لقضيييٌة اسيييترجاع المغيييرب لصيييحرائه الغربٌييية ،فيييإن محميييد حسييين اليييوزانً كيييان مييين
البيييياقٌن لفضييييح الييييدور التيييينمري للجزائيييير واقتييييراح الوسييييائل القمٌنيييية بإفشييييال مخططاتهييييا المعادٌيييية
للمغييرب .ولييذلك رفييض الييوزانً أصييال فكييرة تنظييٌم اسييتفتاء لتقرٌيير المصييٌر فييً الصييحراء الغربٌيية
واليييذي كانيييت تسيييتهدف مييين ورائيييه إسيييبانٌا والجزائييير إضيييفاء الشيييرعٌة عليييى فصيييل الصيييحراء عييين
المغييرب باسييم ممارسيية تقرٌيير المصييٌر .ولييق صييرح الييوزانً بموقفييه هييذا فييً عييدة مناسييبات ،داعٌييا
المسيييؤولٌن إليييى التخليييً عييين سٌاسييية التسييياهالت والتنيييازالت ،التيييً تشيييجع الطيييامعٌن عليييى المزٌيييد
ومييين أجيييل هيييذا ٌتعيييٌن عليييٌهم أن ٌضيييعوا المصيييلحة الوطنٌييية فيييوق كيييل االعتبيييارات وٌنبيييذوا "كيييل
سٌاسيييية متسييييمة بييييالعواطف ،والمحييييامالت ،واألوهييييام والخٌيييياالت ،هييييً سٌاسيييية قييييام البرهييييان علييييى
فسيييادها وخطرهيييا ،ومييين تليييك السٌاسييية خرافييية ماٌسيييمى "المغيييرب العربيييً" اليييذي كيييان ورقييية خاسيييرة
بالنسبة لنا ،ورابحة بالنسبة للجزائر"...
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ولقييد كييان محمييد حسيين الييوزانً محقييا فييً تشخٌصييه للوضييع آنييذاك ،ألن شييعار الوحييدة المغاربٌيية تييم
توظٌفييييه حصييييرا ميييين أجييييل تعطٌييييل مسلسييييل اسييييتكمال المغييييرب ألقالٌمييييه المغتصييييبة ،بييييل إن برٌقييييه
ضيييلل بعيييض القيييادة المغاربييية وجعلهيييم ٌسيييقطون فيييً شيييراك الخطييية الجزائرٌييية التيييً أغرقيييت مشيييكلة
الحييييدود فييييً الخييييالف العقائييييدي بييييٌن النظييييام الجزائييييري "الثييييوري االشييييتراكً" والنظييييام المغربييييً
"الرجعً الرأسمالً".
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لييذلك ليييم ٌتيييردد اليييوزانً فيييً فضيييح الترهيييات التيييً صيييرح بهيييا اليييرئٌس بوميييدٌن عييين تناوليييه لقضيييٌة
الصييييحراء الغربٌيييية .فبمييييوازاة تأكٌييييده علييييى تمسييييك الجزائيييير بحييييق االسييييتفتاء لتقرٌيييير المصييييٌر فييييً
الصييييحراء ،زعييييم أن بييييالده "مسييييتعدة للشييييرع فييييورا فييييً مسييييطرة توحٌييييد األقطييييار المغربٌيييية باسييييم
مغرب الشعوب وابتداء من الغد".40

ولقيييد أدرك اليييوزانً جلٌيييا خلفٌيييات هييي ذه الميييزاعم ومرامٌهيييا الحقٌقٌييية ،باعتبارهيييا أن هيييدف بوميييدٌن
هيييو ضيييمان سيييٌطرة الجزائييير عليييى جٌرانهيييا وليييذلك عرقيييل كيييل مسييياعً االتحييياد بيييٌن لٌبٌيييا وتيييونس،
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وأمعييين فيييً التييينمر ميييع االسيييتعمار االسيييبانً لمعاكسييية المطاليييب المغربٌييية ميييع سيييعٌه الحثٌيييث إلحبييياط
كيييل تفييياهم وتضيييامن بيييٌن المغيييرب ومورٌتانٌيييا 41انطالقيييا مييين اإلقيييرار بهيييذا الييينهج العيييدوانً اليييذي
تنهجيييه الجزائييير تجييياه المغيييرب ،مييين أجيييل فيييرض زعامييية تسيييلطٌة ،طاليييب محميييد حسييين اليييوزانً
باعتميييياد الملييييك خطيييية للمواجهيييية تضييييع حييييد لكييييل التبيييياس بشييييأن عييييزم المغييييرب علييييى نٌييييل حقوقييييه
المشييروعة ،وتتمثييل هييذه الخطيية التييً حييدد مضييمونها فييً سلسييلة ميين الوسييائل التييً وجههييا لييرئٌس
الدولة فً اإلقدام على المبادرات التالٌة:
 -1إلغيياء اتفيياق أفييراد ومييا أعقبييه ميين اتفاقييات تلمسييان ،والمحمدٌيية ،،والربيياط إن كييان فٌهييا
42
أدنى مساس بالمغرب ووحدته الترابٌة
 -2إعالن عزم المغرب على استرجاع جمٌع ما انتزعه االستعمار الفرنسً زمن سٌطرته على
الجزائر وألحقه بترابها تسلطا وعدوانا،والصحراء الشرقٌة التقل أهمٌة وحٌوٌة عن
الصحراء الغربٌة.
 -3نشر خرٌطة المغرب فً حدوده األصلٌة التارٌخٌة الحقة.43
 -4إبيييال سيييكان المنييياطق الصيييحراوٌة المغتصيييبة عيييزم المغيييرب عليييى تحرٌييير أراضيييٌهم
وإعادتها إلى أم الوطن مهما كلف األمر من جهود وتضحٌات.
 -5االسيييتعداد بكيييل الوسيييائل لفيييتح المليييف الترابيييً ميييع حكيييام الجزائييير بعيييد تصيييفٌة قضيييٌة
الصحراء الغربٌة وغٌرها من األجزاء المحتلة من االستعمار اإلسبانً.
وليييٌس مييين قبٌيييل المبالغييية اإلقيييرار بيييأن اعتمييياد هيييذه اإلسيييتراتٌجٌة المرتكيييزة عليييى أسيييس عقالنٌييية،
مكنيييت المغيييرب جزئٌيييا مييين اسيييترجاع صيييحرائه والزاليييت تكتسيييً أهمٌييية راهنٌيييه فيييً ظيييل التعنيييت
الجزائييري وتحرٌضييه علييى رفييض مقتييرح الحكييم الييذاتً الييذي تقييدم بييه المغييرب .وهييذا مييال تنبييأ بييه
محميييد حسييين اليييوزانً عنيييد تحدٌيييده لطبٌعييية التحيييدٌات التيييً ٌواجههيييا المغيييرب .لقيييد اعتبييير أن مسيييألة
التحرٌييير اليييوطنً واسيييتكمال المغيييرب لوحدتيييه الترابٌييية مسيييألة الٌمكييين حلهيييا بواسيييطة الدبلوماسيييٌة
فقط إنما بتعزٌز القوة العسكرٌة للمغرب أٌضا.
"ولهيييذا ٌجيييب عليييى المغيييرب أن ٌتيييوفر عليييى كيييل القيييوة التيييً تمكنيييه مييين خيييوض معركييية المصيييٌر
والفيييوز فٌهيييا بتحرٌييير ترابيييه السيييلٌب ،وبتوحٌيييد ميييع اليييوطن المحيييرر بيييالرغم عييين كيييل شيييًء وكيييل
واحد".44
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