كتاب األسبوع
9 décembre 2012

محمد الخامس» ..الملكية الشعبية« بالمغرب
مؤرخ فرنسي يرصد أھم حقبة في تاريخ المغرب الحديث

إدريس الكنبوري
لعل مؤلف ھذا الكتاب ،المؤرخ الفرنسي شارل سان برو ) ،( Charles Saint-Protأراد لكتابه أن يتزامن مع
الذكرى المئوية لتوقيع معاھدة الحماية عام ،1912
فھو يرجع إلى الجذور التاريخية لتكوين المغرب ،ويتوقف طويال عند مرحلة الحماية ومالبساتھا ،ثم يعرج على
المعطيات التاريخية والسياسية التي جعلت العالقة بين المغرب وفرنسا تختلف كثيرا عن العالقات بين فرنسا والبلدان
األخرى التي تعرضت لالستعمار الفرنسي ،مثل الجزائر ،ويمزج بين السرد التاريخي والتحليل السياسي للوقائع كخبير
في الشؤون العربية والمغاربية.
في مقدمة كتاب »محمد الخامس أو الملكية الشعبية« يقول المؤلف ـ الذي يعمل حاليا مديرا لـ»مرصد الدراسات
الجيوسياسية« بباريس ـ إن الملكية المغربية ذات خصوصية تاريخية متفردة بين كل الملكيات في المنطقة ،فبخالف
الملكية في مصر التي كانت ذات أصول ألبانية ،أو الملكية التونسية التي كانت ذات أصول تركية ،فإن الملكية في
المغرب »ملكية وطنية« ،مشبھا إياھا بالملكية الفرنسية في عھد »الكابتيون« ،نسبة إلى ھذه العائلة الملكية التي
حكمت فرنسا في المرحلة ما بين  987و .1792وعن اختياره شخصية الملك محمد الخامس يقول» :ارتبط مصير
بعض األسر الحاكمة بمصير أمة ،وبين جميع الملوك الذين صنعوا المغرب طيلة اثني عشر قرنا يحتل الملك محمد
الخامس موقعا ھاما ،فھو الملك المصلح والملك الباني ،وقد بقي دائما وسيبقى في قلوب المغاربة باعتباره أب المغرب
الحديث« .

التراب في الجزائر والدولة في المغرب
ولكي يؤكد المؤلف على عراقة المغرب في التاريخ يستشھد بقولة الماريشال ليوطي ،أول مقيم عام في المغرب عام
 ،1912التي يقول فيھا » :في الوقت الذي وجدنا أنفسنا بالجزائر أمام مجرد تراب حصل العكس في المغرب ،فقد

وجدنا أنفسنا في مواجھة إمبراطورية تاريخية مستقلة ،فخورة باستقاللھا إلى الحد األقصى ،متمردة على كل رغبة في
اإلخضاع ،تميزت حتى السنوات األخيرة بكونھا دولة قائمة بھرميتھا اإلدارية وممثليھا في الخارج ،الذين كانوا رجال
ثقافة عامة يتعاملون ندا لند مع رجال الدول األوروبية .ليس ھناك أي تشابه بين الجزائر والمغرب« .
استقاللية المغرب تجعل من الصعب فھم تكونه التاريخي دون األخذ باالعتبار الوضع الجيو سياسي الذي نشأ فيه ،فمنذ
القرن التاسع الميالدي كان المغرب ھو الدولة الوحيدة التي تتمتع باالستقالل في المنطقة الواقعة بين البحر األبيض
المتوسط ونھر السينغال ،حيث كانت لجميع العائالت الحاكمة التي توالت عليه عالقات وطيدة بالمناطق الصحراوية.
قبل اإلسالم لم تكن ھناك »دولة وال أمة بربرية« ،ولكن خليط من القبائل أو المجموعات اإلثنية التي تعرف باسم
البربر أو األمازيغ ،والتي كانت تتحدث لھجات متباينة وتعيش في انقسام مطلق دون رابط يوحدھا ،إلى أن جاء اإلسالم
الذي صنع اللحمة بينھا .لذلك ال يمكن التمييز بين تكون األمة المغربية وبين اإلسالم ،ألن ھذا األخير ھو الذي صنع
ھويتھا ،وربط بين مختلف القبائل عبر اللغة العربية التي ھي لغة القرآن ولغة الطقوس الدينية في اإلسالم .ومنذ
األدارسة في القرن الثامن الميالدي بقي السلطان ـ وفق المبادئ الدينية ـ بمثابة الزعيم السياسي واإلمام الديني في
نفس الوقت ،والحارس على الدين والضامن لوحدة األمة الروحية.
وإذا كان األدارسة ھم الذين وضعوا اللبنات األولى للدولة في المغرب فإن المرينيين ،الذين حكموا المغرب بين 1244
و 1465بعد الموحدين ،ھم الذين استكملوا بناء مؤسساتھا ،التي تتمثل في نظام »المخزن« ،الذي يعتبر »الكلمة
المفتاح في المؤسسات السياسية بالمغرب« .لقد كانت ھذه الكلمة العربية تشير في بدايتھا إلى الصندوق الذي كانت
تجمع فيه األموال المتحصلة من الضرائب قبل توجيھھا إلى الخالفة العباسية في بغداد ،وبعد ذلك أصبحت تشير إلى
المأمور )الموظف( المسؤول عن المالية العامة ،ثم أصبحت تعني مجموع الجھاز اإلداري للدولة السلطانية .ويقول
المؤلف ـ الذي أفاد من قراءاته لتاريخ المغرب ـ إن المصطلح فرض نفسه بطريقة سريعة ،إلى حد أننا نجده مذكورا في
كتاب البيذق رفيق ابن تومرت »أخبار المھدي بن تومرت« في منتصف القرن الثاني عشر.

المخزن عشية الحماية
تمكن السلطان الحسن األول من بسط نفوذ الدولة المغربية على كامل الوحدات القبلية خالل نھاية القرن التاسع عشر،
حتى أنه عندما توفي كان نفوذ المغرب يمتد من المتوسط إلى نھر السينغال ،ويمتاز بنوع من التنظيم المؤسساتي من
خالل مؤسسة »المخزن« ،التي كانت بمثابة جھاز الدولة المركزي ،يقف على رأسه السلطان اإلمام ،مسنودا بإدارة
تتكون من الوزير األعظم الذي ھو أقرب معاوني السلطان ،وھو منصب ال يمكن مقارنته بالوزير األول اليوم ألن جميع
الوزراء اآلخرين كانوا تابعين مباشرة للسلطان ،وبين ھؤالء الوزراء ـ وأھمھم ـ وزير الحرب )الدفاع( ووزير البحر
)الخارجية( ووزير المالية الذي كان يسمى وزير األمناء في عھد المولى إسماعيل في نھاية القرن الثامن عشر ،ثم
وزير الشكايات )الذي يوازي ديوان المظالم الذي كان معروفا قبل ذلك التاريخ( ،وھو شبيه بالقضاء اإلداري ،وفي
أسفل جھاز المخزن نجد الموظفين المدنيين ،وھم الوالة والقياد والباشوات والقضاة والمحتسبون.
تمتعت المناطق التي كانت في األقاصي بنوع من االستقالل الذاتي الذي يزيد أو ينقص ،بسبب بعدھا عن المركز
وصعوبة الوصول إليھا ،غير أن ذلك االستقالل الذاتي الذي كانت تفرضه طبيعة المناطق لم يكن يعني التمرد على
السلطة المركزية وباألحرى على السلطان .وقد استغلت السوسيولوجيا االستعمارية ھذه األوضاع التاريخية
والسوسيولوجية لكي تختلق »أمة بربرية وھمية« وتميز بين »بالد المخزن« و» بالد السيبة« ،وتضع فروقا بين
العرب والبربر ،وھي مغالطة تاريخية تجھل تاريخ المغرب ،ألن العديد من السالطين المغاربة ذوي األصول األمازيغية
كانوا يستمدون نفوذھم من انتسابھم إلى بيت النبوة العربي ،وكذلك رؤساء القبائل مثل محمد بن عبد الكريم الخطابي،
الذي كان يعلن انتسابه إلى البيت القريشي ،أكبر القبائل العربية في مكة .والمفارقة التي يالحظھا المؤلف ھي أن ما
يسمى بـ» الظھير البربري« ،الذي وضعته سلطات الحماية في 16ماي  1930ھو الذي وحد المغاربة في وجه
االستعمار ،في الوقت الذي كانت الحماية تسعى من ورائه إلى التفرقة بينھم .ويضيف المؤلف أن قبائل المغرب ظلت
مرتبطة بالسلطان الذي يرمز إلى وحدة البالد ،وفي نفس الوقت إلى اإلسالم ،الذي جمع بينھا من خالل اعتماد المذھب
المالكي ،خاصة أنه في اإلسالم »يظل الرباط األساسي دينيا أكثر منه ترابيا « .

محمد الخامس وصراعات البالط
مع حلول سنة  1926بدأت صحة السلطان المولى يوسف في التدھور ،لتبدأ صراعات البالط من أجل تولية خليفة له.
حول محيط السلطان كان ھناك الحاجب األكبر »السي اعبابو« ،الذي كان يميل إلى تولية االبن األكبر إدريس ويروج
اإلشاعات حول عدم رغبة السلطان في تولية ابنه األصغر محمد ،وقدور بن غبريط الموظف الجزائري السابق في
القنصلية الفرنسية بطنجة و » الوكيل الفرنسي بامتياز« ،وكان يجمع تحت يديه في نفس الوقت »بطريقة غريبة«
مھمتين ،ھما مدير مسجد باريس ورئيس البروتوكول في القصر ،مما جعله أكثر قربا من سلطات الحماية التي كان أحد
أوفيائھا ،وعندما تم وضع »السلطان الدمية« محمد بن عرفة عام  1953على العرش بعد نفي السلطان محمد بن
يوسف كان قدور بن غبريط واحدا من المسارعين إلى مبايعته.
وقد لعب محمد المعمري ،الذي كان مدرسا لألمير محمد منذ سن السادسة ،دورا في توليته خليفة لوالده ،كما لعب نفس
الدور راوول مارك ،المستشار الفرنسي للحكومة الشريفة الذي قام بإقناع المقيم العام ثيودور ستيغ ،وھكذا تم تعيين
األمير محمد بن يوسف سلطانا جديدا ،لكن الحاجب »السي اعبابو« ظل يثير المشاكل في قصر فاس إلى أن تم فرض
اإلقامة الجبرية عليه بالرباط.
واجه السلطان الجديد مشكلة تتمثل في أنه كان مضطرا إلى أن يتعلم سريعا وبشكل منفرد ،ألنه لم يكن يثق في أحد
ممن يوجدون في محيطه ألن الكثيرين كانوا يقومون بأدوار مزدوجة بين القصر واإلقامة العامة ،باستثناء المعمري
الذي أصبح مسؤوال عن اإلقامة الملكية.
كان يجب أن تتاح فرصة تاريخية تمكن السلطان من لعب الدور األبرز ويفرض نفسه وسط شبكة المصالح والصراعات،
خاصة أن سلطات الحماية كانت تحاول االلتفاف على العقد الموقع مع المغرب عام  1912وخرق بنوده وتوسيع
صالحياتھا ،وھو ما أتيح مع الظھير البربري ،الذي »يعتبر تحوال كبيرا ألنه سيقوي رغبة السلطان في اإلمساك بزمام
حركة التحرير بالمغرب».
تزامن صدور ذلك الظھير مع فترة حرجة بالنسبة لفرنسا ،فقبلھا بأشھر اندلعت األزمة المالية العالمية الكبرى التي
ضربت أوروبا بعد سقوط بورصة نيويورك ،ومع الشلل الذي ضرب اقتصاد القوى األوروبية بدأ االھتمام يتزايد
بمستعمراتھا في الخارج من أجل تعويض الخسائر والبحث عن ثروات جديدة ،فأخذت ھذه القوى في التوسع ،وبدأ
موسولوني في توسيع قاعدته االستعمارية من ليبيا نحو القرن اإلفريقي .وكانت ھذه ھي الظروف التي دفعت فرنسا إلى
إصدار الظھير وفق مبدأ »فرق تسد« ،محاولة تطبيق نفس السياسة التي حلمت بھا في الجزائر)منطقة القبايل
المستقلة(.
لكن فكرة استغالل التمايزات في اللھجات أو العادات االجتماعية ليست جديدة ،فالمستشرق الفرنسي لوي ماسينيون
سبق أن أكد بأن األب شارل دوفوكو كان من بين أوائل من وضعوا »السياسة البربرية« خالل أعوام 1909ـ،1913
وجاءت اإلدارة االستعمارية لكي تأخذ بذلك المشروع الذي انطلقت فيه عمليا عام  1920عبر السياسة المسماة
»سياسة القواد الكبار« من أجل تقسيم المغرب ،والتي ترتكز على تفويض سلطات المراقبة في بعض المناطق للمالكين
الكبار ،مثل الحاج التھامي الكالوي في نواحي مراكش.

سلطان في المواجھة
أدرك السلطان محمد بن يوسف أن سلطات الحماية استغلت غياب التجربة لديه لتمرير الظھير البربري ،وأنه من
الضروري أن يمسك بزمام األمور بين يديه ،خاصة بعدما علم بأن الوزير األعظم محمد المقري كان حاضرا خالل توقيع
الظھير ولم يخبره باألمر .وھكذا قرر السلطان أن يخوض في مواجھة الوقائع ،فبدأ باالتصال بالوطنيين الذين كانوا ھم
أيضا يبحثون عن رمز قوي ال يكون موضع اختالف بين الجميع ،ألنھم كانوا يريدون توسيع قاعدة مخاطبيھم ،وفي
نفس الوقت كان ھؤالء يريدون الرد على إشاعات سلطات الحماية التي كانت تردد بأن الوطنيين ھم أعداء السلطان،
وھكذا دعت صحف مثل »المغرب« و» عمل الشعب« إلى االعتماد على مؤسسة السلطان »باعتبارھا رمزا للھوية
الوطنية« .

وفي الوقت الذي أرادت سلطات الحماية عزل السلطان عن المغاربة وعن الوطنيين ،بدأ محمد بن يوسف يتنكر في
ثياب زائفة لكي يغادر القصر وينزل إلى الشوارع لكي يقابل المواطنين ويسألھم عن األوضاع دون أن يكشف عن
ھويته ،حتى إذا عرفه البعض طلب منھم التكتم ،وكان أحيانا يخرج بسيارته من القصر ليتجول فإذا لقي شخصا في
الطريق أركبه بجانبه لكي يعرف منه األخبار ،فقد كانت عالقته الوحيدة بالمواطنين قبل  1934مقتصرة على أطفال
فاس ومكناس الذين درس معھم في طفولته ،وبعد أن صار سلطانا أصبح الرباط الوحيد بالمواطنين ھو موعد صالة
الجمعة األسبوعية في مسجد المشور ،أو زياراته السرية إلى األسواق ،لذلك كانت زيارته األولى لفاس يوم  8ماي
 1934الخطوة األولى نحو مقابلة الشعب المغربي وجھا لوجه ،وبعدھا ستأتي زيارة طنجة الشھيرة.
بعد زيارة فاس مباشرة تشكلت »كتلة العمل الوطني« في شتنبر  1934التي جمعت عالل الفاسي وأحمد بالفريج وعمر
بن عبد الجليل وعبد العزيز بن إدريس وأحمد الشرقاوي ومحمد الديوري ومحمد غازي وبوبكر القادري ومحمد
اليزيدي ومحمد المكي الناصري ومحمد بن الحسن الوزاني ،وقد وضعت ھذه الكتلة مشروعا لإلصالح وجھته إلى
سلطات الحماية في  1دجنبر من نفس السنة.
لكن الصراعات الحزبية ھددت بتقسيم المغرب من جديد ،فقد كان ھدف كل حزب ھو الدفاع عن نفسه وتوسيع قاعدته
الشعبية على حساب األحزاب األخرى ،مما كان يھدد وحدة الھدف .ففي عام  1937انقسمت الكتلة بسبب غضب محمد
بن الحسن الوزاني من عالل الفاسي بعد أن لم يتمكن من الوصول إلى اللجنة التنفيذية ،فأنشأ الفاسي »الحزب
الوطني« وأنشأ الوزاني »الحركة القومية« ،وكانت تلك بداية سلسلة من االنقسامات الحزبية في المغرب ،إذ انقسم
حزب اإلصالح الوطني في الشمال أيضا بين عبد الخالق الطريس والمكي الناصري ،وھو ما كان السلطان يتجنبه ،ألنه
كان يرى أن المغرب بعدما نجح في تجاوز االنقسام القبلي أصبح أمام انقسام قبلي جديد متمثل في االنقسامات الحزبية،
وھكذا سوف يقرر أن يكون بنفسه زعيم حركة التحرير الوطني.

مؤامرات المھدي بن بركة
الدور التوحيدي الذي لعبه السلطان أثناء الحماية ھو الذي أراد أن يقوم به بعد االستقالل ،فبعد عودته من المنفى سعى
إلى الصفح عن الذين تنكروا له وبايعوا بن عرفة أو تآمروا مع إدارة الحماية ،وكان شعاره ھو »التوحيد من أجل
البناء« .وبينما كانت األحزاب تتنازع فيما بينھا حول دورھا في طرد الحماية ،أعلن السلطان أن المغاربة جميعا ھو
الذين قاوموا االستعمار ،دون أن يعطي لطرف دون آخر تلك المشروعية ،وھذا عكس ما حصل في الجزائر مثال عندما
أعلن عبد العزيز بوتفليقة أن جبھة التحرير الوطني ھي التي حملت االستقالل إلى الجزائريين .وعندما شكل محمد
الخامس أول حكومة في عھد االستقالل جعل رئيسھا امبارك البكاي ،المحايد ،بينما أدخل فيھا ممثلين عن جميع
األحزاب لكي يكون الجميع سواء ،فقد كانت رغبة السلطان ھي تكريس وحدة الصف .غير أنه ابتداء من عام 1955
ستبدأ الصراعات الحزبية في الظھور ،إذ عادت »السيبة« مرة ثانية ،لكن ھذه المرة من خالل األحزاب السياسية
نفسھا .لقد تراجعت صورة عالل الفاسي زعيم حزب االستقالل أمام صورة السلطان الرمز ،وأخذ موقعه الذي يجب أن
يأخذه ،بينما قدم أحمد بالفريج خدماته للدولة من خالل منصب وزير الخارجية ،أما المھدي بن بركة فقد كان يتحرك من
أجل فرض نوع من حكم الحزب الوحيد في البالد ،وأخذ يضع رجاله في اإلدارة ويحاول بسط نفوذه على جيش التحرير
لكي يجعل منه األداة العسكرية للحزب ،ويسعى إلى وضع السلطان تحت نفوذ الحزب نفسه .وفي عام  1959عاد
المھدي بن بركة ـ الذي كان مصابا بـ» العمى اإليديولوجي« ـ من زيارة للصين لكي يحاول نقل التجربة الماوية إلى
المغرب ،وفي  1959خرج برفقة محمد البصري )الفقيه البصري( من حزب االستقالل وشكال حزب االتحاد الوطني
للقوات الشعبية ،وقد لقي ھذا الحزب دعما من قبل حكومة عبد  Xإبراھيم الذي أصبح رھين التوجه اليساري ،فتمت
إقالتھا في ماي  1960بعد انكشاف محاولة الغتيال ولي العھد األمير الحسن ،فقد كان ھذا األخير في مرمى االتجاه
الراديكالي ،لذلك كان يخطط إلزاحته من الطريق من أجل االنفراد بالملك محمد الخامس .وبناء على شھادة صحافي
إسرائيلي ،ھو سيغيف شمويل ،فإن المھدي بن بركة ربط االتصال بجھاز الموساد اإلسرائيلي عام  1960من أجل
الحصول على الدعم المالي والتقني للتخلص من ولي العھد واالنقالب على الملكية ،وبعد ذلك بثالث سنوات ذھب إلى
الجزائر لالستقرار حيث حاول التآمر مع النظام الجزائري ضد بالده خالل حرب الرمال عام. 1963
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