محمد حسن الوزاني وتكريس الهوية السياسية لحزب الشورى واالستقالل " من خالل قراءة في الخطاب الذي
ألقي في مؤتمر الحزب بفاس بتاريخ  21/20/19شتنبر1959
د .محمد شقير

بزايا خاصة في تأسيس و تأطير وتنظيم العمل السياسي  .فمحمد
 يمكن القول بان الزعيم محمد بمحسن الوزاني قد تفرد مبمحسن الوزاني  ،لم يكن فقط منظ ار سياسيا بل أيضا مؤط ار ومنظما سياسيا

 ،حيث تجمى ذلك في مشاركتو المبكرة في

احتجاجات ما سمي بالمطيف التي تعرض فييا لمجمد بفاس عمى غرار ما تعرض لو كل من عالل الفاسي وغيره من الزعماء
الوطنيين الذين أطروا ىذه التظاىرات بمعناىا السياسي ألول مرة في التاريخ السياسي الحديث لممغرب.
 كما تجمى ذلك في مساىمتو في تأسيس كتمة العمل الوطني التي انسحب منيا بعدما أبعد عن رئاستيا التي أسندت لعاللالفاسي  .مما دفعو إلى تأسيس الحركة القومية في سنة  ، 1937التي لم يتمكن من ىيكمتيا بعدما نفي إلى جنوب المغرب بعد
أحداث بوفكران التي استغمتيا سمطات الحماية الفرنسية لحظر كل تنظيم سياسي بالمغرب .
 ولعل مما ساعد الوزاني عمى امتالك ىذه الخصال التنظيمية  ،ىو تميزهعن زعماء الحركة الوطنية ،كالزعيم عالل الفاسيالذي تخرج من جامعة القرويين بفاس أو وعبد اهلل ابراىيم والفقيو محمد البصري خريجا جامعة ابن يوسف بمراكش ،بدراستو
للعموم السياسية في ميدىا األصمي بفرنسا بعدما التحق بالمدرسة الحرة لمعموم السياسية ،حيث كان أول مغربي حصل عمى
اإلجازة في ىذه العموم .باإلضافة إلى ذلك ،استغل الوزاني وجوده بالديار الفرنسية ،فدرس الصحافة والتاريخ.
 وبالتالي  ،فقد زاوج الوزاني بين القمم والخطبة  ،حيث كان يدبج المقاالت الصحفية لمسجال السياسي في حين كان يمجأ إلىالخطب لمتعبئة والحشد والتوجيو السياسي .
 وبيذا الصدد  ،ألقى الزعيم العديد من الخطب سواء في منابر دولية واقميمية  ،أو في تجمعات حزبية حيث تم تجميعيا فيمؤلف من جزأين تناول األول الخطب التي ألقاىا الزعيم في الفترة ما بين  ،1957-1933والثاني الخطب التي ألقيت في الفترة
ما بين  1958و .1978
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 -من ىنا تم انتقاء ىذا

الخطاب الذي ألق ي في مؤتمر الحزب بفاس بتاريخ

 21/20/19شتنبر 1959لحزب الشورى

واالستقالل نظ ار لعدة اعتبارات
 االعتبار األول كون ىذا الخطاب يتزامن مع مرحمة حساسة في تاريخ المغرب السياسي والذي اتسمت بالصراع حول السمطةبعيد االستقالل سواء بين القصر وحزب االستقالل أو بين ىذا الحزب وباقي األحزاب السياسية بالمغرب وعمى رأسيا حزب
الشورى واالستقالل الذي أسسو محمد بمحسن الوزاني
االعتبار الثاني كون ىذا الخطاب يجسد مرحمة والدة حزب الشورى واالستقالل وم ارافق ذلك من خطوات واجراءات لييكمةالحزب وتقعيد تنظيماتو عمى المستوى المركزي أو الجيوي أو المحمي والتي لعب فييا الوزاني دو ار أساسيا وحاسما في بمورتيا
وتوجيو مساراتيا  .وىذا ما ألمع إليو الوزاني في فقرة وردت في ىذا الخطاب  ،جاء فييا " إن ميمتنا اليوم ىي تنظيم الحزب
عامة ومؤتمره الوطني خاصة  ،ومعنى ىذا أننا سنفتح مرحمة جديدة حاسمة في تاريخ الحزب وحياتو في الحاضر والمستقبل"
-االعتبار الثالث كون ىذا الخطاب يمخص مجمل األفكار السياسية التي

كان يعتنقيا ىذا الزعيم كإيمانو بالقومية العربية

كعقيدة سياسية  ،وبالديمقراطية والشورى كنظام لمحكم  ،و االشتراكية التقدمية كنظام لتوزيع الثروة الوطنية والتخفيف من الفوارق
االجتماعية  ،والتي حاول أن يحدد من خالليا اليوية السياسية لمحزب الذي كان يتزعمو .
وبالتالي ،فمن خالل قراءة أولية لمضامين ىذا الخطاب يستشف بأن ىذا الخطاب يتطرق إلى موضوعين رئيسين :
 الموضوع األول ذو منحى تنظيمي أكد فيو الوزاني عمى ضرورة ىيكمة حزب الشورى واالستقالل
عمى أسس تنظيمية قوية تقوم باألساس عمى :
 التمثيمية القاعدية لمحزب من خالل الحرص عمى تمثيمية الفروع في المؤتمر الوطني لمحزب . تنظيم القيادة في الحزب عمى أساس التجديد وتوزيع العمل والمسؤولية بين الييئات القيادية لمحزب من لجان وغيرىا . انتخاب المجمس الوطني كييئة تشريعية لمحزب من طرف فعاليات مؤتمر الحزب النقد الذاتي كآلية لتصريف الخالفات الداخمية ،والذي يقوم عمى التجرد ،والنزاىة ،والصفاء واآلداب " .فاستعمال أساليبالنقد ،والنقد الذاتي يعد من مميزات األحزاب المحكمة النظام ،القوية البنيان فيو دليل قوتيا ووحدتيا ووسيمة رقييا ونموىا"
 الديمقراطية الداخمية التي تقوم عمى حرية الرأي والتعبير عنو داخل الحزب  ،وحرية المناقشة  ،وانتخاب ىيئات التسييروالقيادة  ،والمراقبة والمحاسبة  ،والمساواة التامة بين األعضاء والمسؤولية عن األعمال وتطبيق الق اررات .الشيء الذي ال يتنافى
مع واجب التضامن واالتحاد بين األعضاء خصوصا بين األكثرية واألقمية في تنفيذ الق اررات بعد المناقشة.
 التشبث بأخالقيات الحزب المتمثمة في الدفاع المستميت عن التنظيم والتضحية من أجل مبادئوالثقة بين أعضائو ،و اليقظة والحذر من كل العناصر المندسة التي تسعى إلى تشويو سمعة الحزب.
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وأىدافو السياسية ،وسيادة

 الموضوع الثاني ذو منحى فكري ،أكد فيو الوزاني عمى ضرورة أن يكون لحزب الشورى واالستقالل مذىب
سياسي وايالئو كل االىتمام باعتباره" العنصر األول من عناصر القوة في كل حزب وأعني بو المذىب
السياسي أو فمسفة الحزب" .فعمى الرغم بأن الحزب "كان وما فتئ حزب األفكار النيرة  ،واالتجاىات
الواضحة  ،والمواقف الجريئة  ...التي تنشر وتنتصر كل يوم في الشعب  ،بل فرضت نفسيا اليوم عمى
المسؤولين الذين طالما حاربوىا بكل وسيمة طمعا في القضاء عمييا  "...إال أن ىذا ال يمنع في نظر
منظر الحزب وزعيمو من " إعادة النظر في مذىب الحزب وفمسفتو لمتقوية  ،والتجديد  ،والتوضيح ،
والتحديد"
السياسي في ثالثة مرتكزات أساسية :
ة
وبالتالي  ،فقد حدد الوزاني ماىية الحزب وىويتو
أوال-القومية العربية الم تحررة
ثانيا -الديمقراطية المثمى
ثالثا -التقدمية االشتراكية
أوال-القومية العربية الم تحررة كعقيدة سياسية لمحزب
 يحدد الوزاني مفيومو لمقومية في زمن القوميات بأنو يختمف عن القومية الزائفة التي تقوم عمى التعصب العرقي أو الدينيأو المغوي والتي تخرج بأصحابيا كما يقول مفكرنا "عن حدود العقل  ،والحكمة  ،واالنسانية  ،إذ تقوم عمى العنصرية ،
والعصبية  ،والشعوبية والعداوة لمغير" وكانت وراء الكثير من الحروب المدمرة  ،وعداوات الدول وعدم تفاىم األمم ،
ويفضل بدليا القومية الرشيدة التي تقوم عمى الفضيمة  ،والوطنية  ،واالنسانية  ،والعقل  ،والحكمة .
 وقد شكمت القومية بيذا المفيوم  ،والتي ليست مفيوما جديدا حيث تم تبنيو في تأسيس الحركة القومية وحركة العملالقومي ما بين  1937و  ، 1946في نظر الوزاني بوصمة سياسية في توجيو الحركة الوطنية المغربية في "اتجاه الحرية
والديمقراطية  ،والتقدمية "  ،وكذا في محاربة االستعمار و"حمايتو المزورة الباطمة".
 ويعتبر الوزاني بأن القومية الرشيدة ال تعتبر صالحة فقط لمواجية المستعمر  ،بل أيضا إلرساء استقالل المغرب عمىأسس متينة تقوم عمى رفع المستوى المادي والمعنوي لمشعب ونشر قيم االخاء والتضامن وثقافة الصالح العام .
 كما يعتبر الوزاني بأن القومية المتبناة من طرف الحزب ينبغي أن تتوسع لتشمل مشمول الوطن العربي  .فالقومية العربيةينبغي أن تكون آلية لمتحرر والتحرير حيث "ترمي القومية العربية المتحررة إلى تحرير جميع بالد العروبة سياسيا
واجتماعيا واقتصاديا ودوليا ن فكذلك ترمي إلى توحيد األمة العربية  ،فيي ال تعترف بالتجزئة  ،واالنفصال  ،واالنعزال"
 كما أن مفيوم القومية العربية المتحررة ال يعني انغالق االمة العربية عمى نفسيا ن بل يعني انفتاحيا عمى مجموع دولالعالم  ،في عالقة تقوم عمى الصداقة والتعاون  ،وعدم االنحياز لصالح كتمة ضد كتمة منافسة في زمن التكتالت والحرب
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الباردة و الصراع بين دول المعسكر الغربي ودول المعسكر الشرقي .
 وبالتالي  ،فقد شكمت ىذه القومية في نظر الوزاني بوصمة سياسية لمتعامل الخارجي والسياسة الخارجية سواء فياالنضمام إلى حمف بغداد "فباسم ىذه القومية العربية المتحررة حارب حزبنا حمف بغداد الذي مزق وحدة العرب  ،وعرقل
سير الجامعة العربية وأوجد الخالف والتطاحن بين الدول العربية  ،وربط بعضيا بركاب االستعمار والحرب  ،وقد حاربنا
ذلك الحمف المشؤوم مع العرب ولصالح العرب  ،كما حاربناه وقتما كان المغرب وشيك االنضمام إليو" ،أو في تبني
سياسة عدم االنحياز "باسم القومية العربية عارضنا سياسة التبعية واالنحياز إلى الكتمة الغربية االستعمارية  ،وباسم القومية
العربية أيضا ناضمنا في سبيل انضمام المغرب إلى جامعة الدول العربية غير عابئين بالتعمالت واالعذار الرسمية الواىية
" ،أو مساندة حركات التحرر العربي المطالبة باالستقالل واستكمال السيادة " وأخي ار باسم القومية العربية طاالبنا الحكومة
المغربية بالتعجيل باالعتراف بالجميورية العربية المتحدة  ،وبحكومة الجزائر المجاىدة"
ثانيا-الديمقراطية المثمى كيدف سياسي لمحزب
 -عمل الوزاني عمى محاولة نشره ليذا الفكر من خالل جريدتو "عمل الشعب

)" (l’action du Peupleالتي أسسيا في

سنة  .1937وارساء ىذا الفكر من خالل تأسيسو لحزب الشورى واالستقالل واصداره لصحيفة ناطقة باسمو "الرأي العام".
 كما حاول ،من خالل تجربتو السياسية باعتباره وزي ار لمدولة في الحكومة التي ترأسيا الممك الراحل محمد الخامس واسراعوفي تقديم استقالتو منيا ،وانتخابو نائبا عن مدينة وزان في أول تجربة برلمانية لممغرب في سنة

 ،1964أن يجسد مالمح

ىذا الفكر السياسي الميبرالي الذي كان ينادي بو ويدعو إلى تطبيقو.
تفرد عن باقي رجاالت الحركة الوطنية بالمطالبة بإرساء أسس النظام الديمقراطي بنفس درجة مطالبتو باالستقالل،
 وقد ّمبينا أن ىذه المطالبة الثنائية ال تعني رغبتو في مواجية المؤسسة الممكية أو معارضتيا من حيث المبدأ ،وانما تدل عمى
ّ
رؤية سياسية محددة.

 الوزاني وتأصيل الفكر الميبرالي أشار عبد اهلل العروي إلى أن ما يميز المفكرين الميبراليين العرب عن نظرائيم الغربيين ىو دفاعيم عن الحرية ضدخصوميا في مجتمعاتيم ،مؤكدين أن اإلسالم في صميمو دعوة إلى الحرية ،وكذا إرادة تأصيل الحرية في عمق المجتمع
والتاريخ اإلسالميين .ولعل ىذا الوصف ينطبق بشكل جمي عمى الوزاني في تشبثو بالدفاع عن مبدإ الحرية التي يعد من
المرتكزات األساسية في فكره السياسي.
 الدفاع عمى مبدأ حرية األمة لجأ الوزاني في تأصيمو لمفكر السياسي الميبرالي في منظومة فكرية مغربية محافظة إلى االعتماد عمى التراث السياسياإلسالمي ،من خالل التأكيد عمى أن «اإلسالم بصفتو شريعة اإلنسانية الفاضمة ودين الحق المطمق يرتكز عمى مبادئ
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اإلخاء والمساواة والعدل والحرية.
 وتبعا لذلك ،فإن «سمب الناس حرياتيم واستقالليم؛ وىو ما يعبر عنو سياسيا باالستبداد واالضطياد ،واالستعباد ،ينكرهاإلسالم إنكا ار شديدا وتأباه شريعتو إباء مطمقا» ،إذ «ال طاعة (في اإلسالم) إال ضمن العدل والحرية» ،فضال عن أن
«اتباع الكتاب والسنة ال يسوغ مصادرة اآلراء مطمقا»؛ فقد كان الرسول (ص) ال يفتأ «ينادي بحرية العقل ،ويعمل لتثبيتيا
في النفوس وادخاليا في التقاليد العامة».
 كما اعتبر الوزاني بأن القرآن بوصفو «دستور اإلسالم الخالد» ،فيو «ال يتنافى مطمقا مع ما يخولو اإلسالم نفسو ،نصاوروحا ،لممسممين من حق التفكير في تكييف نظام دولتيم وفق ما تتطمبو حياتيم في كل عصر ،أي في وضع دستور
يكون القانون األساسي ألنظمة الحكم والسياسة في الدولة.
 كما يرى أن «الشريعة ال تحرم عمى المسممين اقتباس ما ينفعيم في دنياىم من األمم الراقية .ووعيا منو باألىمية التييكتسييا مبدأ احترام حرية األمة وارادتيا ،فقد اعتبر ىذا المفكر أن عدم تحديد الرسول لمن يخمفو ال يعبر عن تغافل منو
(ص) ليذا األمر الجمل ،وانما يعبر عن مدى «االحترام الواجب إلرادة األمة في تقرير مصيرىا ،وصونا لحقيا في إسناد
رئاستيا إلى من تراه األصمح لسياستيا ،ونص ار لمبدأ الحرية التي يقدسيا اإلسالم تقديسا".
 عالقة الدولة بالحرية بالنسبة إلى حدود العالقة بين الحرية والدولة ،نجد أن الوزاني ينطمق من وجود عالقة وظيفية بينيما محكومة باستقالليةمجالية واضحة؛ « فالحرية تتعزز بقيام الدولة ،فكما أن الحرية ليا نطاق معقول ال تتعداه فكذلك لمدولة حد معين ال تتجاوزه
واال تكون مطمقة التصرف والمشيئة.
 وىذا ىو عين االستبداد واالضطياد »..ذلك أن «السمطة الحاكمة ليست مطمقة التصرف في أمر األمة ،ألنيا تستمدنفوذىا من الشعب مصدر الحكم والسمطان ،وال تستعمل ذلك النفوذ إال في الخير العام ،وىو ضمانة الحقوق اإلنسانية
وحراستيا من كل عدوان واتالف.
 وتبرز حدود سمطة الدولة في مواجية حريات وحقوق األفراد ،في فكر الوزاني حينما يشير إلى أن أي «حكومة ال يمكنياأن تجود إال بما تممكو ممكا» ،وحينما يشدد عمى أن «الحقوق ممك األفراد والجماعات ال يجوز مطمقا أن تستبد بيا السمطة
التي إنما تنحصر وظيفتيا في القيام عمى الجماعة بتدبير شؤونيا العامة وفق المصمحة المشتركة بين الناس كافة".
 أما بالنسبة إلى العالقة بين الحرية وتطور المجتمع ،فإن الوزاني ينطمق من أن السمطة إذا كانت «الزمة لنظام المجتمع»،فإن «الحرية ضرورية لحياة األمة ..وحيثما تالشت الحرية بالظمم واإلرىاب خيم الجمود ،وساد الخمود ،واستحكم االنحالل
في األفراد والجماعات واستحال مع ىذا كل حركة ونمو وتعرقل كل رقي وسير مطرد إلى األمام» .أكثر من ذلك فإن
الحرية تغدو بالنسبة إلى الوزاني «وسيمة فعالة لتحقيق النيضة االقتصادية واالجتماعية الضرورية لتحرير الجماىير
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المغربية من الفقر والجوع والبطالة".
 ممارسة الوزاني لمعمل السياسي بخالف زعماء الحركة الوطنية ،مارس الوزاني العمل السياسي بشكل شفاف ،حيث كان "يعتبر السياسة ممارسة لمحقيقة،ويجب مصارحة الجماىير بكل الحقائق ،ولو كانت مرة ،وخطابو السياسي ما ىو إال انعكاس لقناعاتو؛ فافتتاحياتو وخطبو
تعكس ىذه القناعة السياسية .وبيذا الصدد كتب الدكتور عمي حسني في مؤلفو (محمد حسن الوزاني واشكالية البناء
الديمقراطي  )1978-1947أنو كان "لمزعيم محمد حسن الوزاني مفيوم لمسياسة ،مغاير لما تمارسو النخبة الوطنية...
 فمربما كان خطأه أنو مارس التفكير والممارسة السياسيتين بصوت مسموع .فما ال يقال عادة لدى الطبقة السياسية المغربيةشيء عادي قولو من طرف الزعيم محمد حسن الوزاني .لقد كان صريحا أكثر من الالزم ،فخرج عن طبيعة الممارسة
السياسية السائدة بالمغرب" .ولعل ىذا ما جعل شخصية الوزاني تقابل بنوع من التجاىل والتيميش حتى من بعض أعضاء
حزبو.
 وعموما ،فقد انفرد الوزاني في منظومة سياسية سادت فييا األصولية بكل تمويناتيا السمفية والماركسية واإلسالمية...بمحاولة ترسيخو لمفكر الميبرالي ونشره بين مكونات نخب الدولة والمجتمع من خالل دعوتو إلى تبني المفاىيم السياسية
الحديثة في الفكر السياسي المغربي؛ كالقومية ،والديمقراطية ،والتعددية الحزبية ،إلى جانب ممارستو لمسياسة كخدمة لألمة،
بعيدا عن الجري وراء المناصب واالنتفاع الشخصي واالرتزاق السياسي .كما تميز فكره السياسي ليس فقط بربطو المطالبة
باالستقالل بإقامة نظام سياسي ديمقراطي تتوزع فيو السمطة بين مؤسسات تمثيمية ال تطغى فييا سمطة عمى أخرى ويقوم
عمى دستور غير ممنوح تضعو جمعية تأسيسية منتخبة ،بل أيضا بإثارة قضايا سياسية ما زالت تناقش إلى حد اآلن من
ممكية دستورية ،ومظاىر الفساد السياسي ،والبمقنة الحزبية ،...الشيء الذي يضفي عمى فكره السياسي راىنية خاصة.

وشك ار عمى انتباىكم
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