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َمةُ   ُمَقدِّ
أثارت مؤسسة ا���زن اهتمام الباحث�ن وا��ارس�ن ا���انب 

يا �ي �ي إطار تك�لب ا��طماع ��� ا��يا�� �اصةً من منظور ام��
يف به وضبط آليات اشتغا��  ال��يفة، فوجب وا��ال هذه التعر
و��ال نفوذه وطبيعة الع��قات ا��تشعبة منه، حيث شبه تارة 

وأ��ى با��ستبداد ال���ي. وغ�ي عن البيان  با���وذج الفيودا�ي،
ن أن ا��خت��ف �ي ا��قاربات وا����صات ي�� عن مقاصد م

ال��ل ا��نتباه إل��ا، با��ضافة إ�ى تضارب ا��راء والنعوت 
باخت��ف منظر��ا، ا���� ا��ي طرح ��ورة الوقوف ��� 
معرفة خصائص هذ�ن ا���وذ��ن ومدى ��ا��هما، ومقار���ما 

مما ��كن �ي آ�� الت�ليل من الوقوف ��� مدلو��  ��فهوم ا���زن،
أم الثا�ي؟ أم أن هناك وطبيعته. هل ينتمي إ�ى ا���وذج ا��ول 

نيفات خصوصية م��ته و����ه لتضعه �ي منأى عن هذه التص
 ا��اهزة وا���ك�م ا��سبقة؟

سن�اول �ي ���ل هذه ا��سا��ة إماطة اللثام عن بعض ما 
تعرض �� ا���زن ا��غر�ي من إسقاطات وأ�ك�م ارتبطت ��ك� 

� كب�� بف��ة من ف��ات تار��ه وأ�ل��ا �ي القرن التاسع ع�
ومطلع الع���ن �ي ذروة التغلغل ا��ستعماري. و�� ��زم بأننا 
سن�� ���يع ا��راسات سواء ال�ي ��املت �ليه و�انبت الصواب، 
أو تل� ال�ي �اءت مدافعة إما من باب الوطنية، أو أنصفته من 

. ول���ابة عن هذه التساؤ��ت ���� )١(ا��انب الع��ي ا���ض
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 املخـزن ب� النموذج الفيودايل واالستبداد الرشقي

��وربية وا����يكية وا��غربية، من الوقوف ��� بعض ا��راسات ا
 بل وح�ى ا��وسية ال�ي تناولت ا���زن با��راسة.

 ث ال�ي تناولت دراسة ا���زن إ�ى:    ���ا��اية ��كن تقس�� ا�
دراسات ارتبطت بالبحث ال�كولونيا�ي أمثال ما خطه بوميي  •

)Beaumier،()( وشارل دو فوكو )٢Charles de 
Faucault()(، ودو ��مارتينيه )٣La Martinière()٤( 

يكو��اكGautierوَكو�يي (  De( )٥() ودي ز
Zegonzac( ودو�ي)٦) (Doutté () ��وميشو بيلMichaux 

Bellaire()و���هم كث��. �اءت هذه ا��راسات �ي  )٧
معظمها لتف�� �انبًا من سياسة ا���اية الفر��ية، ولتضع 

تنظ�� ت����ات لل��ج ا��ستعماري با��غرب. و��د �ي ��اليل و
ما  )٨(Montagneالباحث والسوسيولو�ي روب�� مونطا�ي 

يؤ�� الطرو�ات السا��ة دا�ل ا��وساط ا��عرفية 
ية، و�ي �ي الواقع عبارة عن ��ث لبعض  ا��ستعمار
ا����رات التار��ية لسياسة القواد ال��ار ال�ي ��ج��ا ا���اية 
 الفر��ية با��نوب ا��غر�ي، وا���هيد لطرح سياسة الظه��

يق ب�ن مكونات ا���تمع ا��غر�ي. هذا ما دفع  ال����ي للتفر
��ونطا�ي ومن دار �ي فل���، إ�ى ��بيه ا���زن بالنظام 

 الفيودا�ي ��� سيأ�ي ��حقًا.
ا��راسات وا����اث ا��نكَ�وسكسونية  •

 )، و��ل��Geertzك���� ( ،)٩()Wittfogelويتفوك�( أمثال
)Gellner()( ومو��ون )١٠Munson( )ي دراسا��م � )١١

عن ا��غرب، و�اصية هذه ا��راسات أ��ا قامت ��قارنة ب�ن 
ا��غرب ودول من جنوب ��ق آسيا أ��وذج أ��و��يا �ي 

��ان وأحيانا Wittfogelدراسة ( ية إ) أو مع إ م��اطور
العثمانية، وليس من قوا�� سوى أ��ا تتقا�� معه ا��يانة 

�اية السبعينيات ا��س��مية، وأ���ًا ا��راسات ا��غربية منذ �
 )١٣(، وعبد ا��ّٰ� العروي)١٢(أمثال دراسة ��مان عياش

 و�����ا كث��.
ا��راسات ا��وسية ال�ي �اءت �ي ����� متأ��ة، ���� من  •

 )١٥(وايفانوف)، Vidyasova) (١٤(بي��ا فيدياسوفا
)Ivanov١٦()، واورلوف) (Orlov(. 

 
��عا��ة القضية ا��طرو�ة، ��در بنا أن نتطرق ��ذه 

يفها ل��خزن.ا��ر  اسات ل��قوف ��� وجهة نظرها �ي تعر

 أوًال: المخزن منوذج فيودايل: طرح مونطاين
اعت�� مونطا�يي أن التنظ�� القب�� يتكون من �دة قرى ���ل 
أك��ها ا�� "ا��وضع" و��توي ��� مس�د و��زن ���بوب وتتداول 

لقب  فيما بي��ا أمورها ا��ا�لية، ��� ��مح بظهور زع�� ���� ���ل
تعزز الو�دة القبلية من ���ل ���و�ة من ا�����ف و"أمغار"، 

ب�ن اللف و"ا��يغص"، مع ا��رص ��� أ��ية تاقبيلت دا�ل 
القبي��، وا���ام العادات والتقاليد وا��ع�اف لك� م��ا، بل 
ا��حتك�م إل��ا �ي �ا��ت ال��اع وضبط ا��عام��ت ��� سبيل 

 .)١٧(سوس ا��ثال اقتسام ا��اء ب�ن القبائل
ك�نت هذه الو�دة ا��جتماعية كفي�� بصمود القبائل ��� 

��مح بتعي�ن ��لس ا��عيان "أنف��س"  حيث ا��ستوى السيا��
وذل� ما ��� عنه مونطا�يي با��نظمة القبلية "ا����قراطية وأط�� 
يات"، متناسيًا وجود سلطة  ��� هذه الو�دات نعت "ا���هور

ية ���ثل �ي ا���زن  ً و�ن -���� فيتقوى ��� حسا��ا -اضعفت أحيا�
ا����اء ا���لي�ن، ذل� أن السلطان ك�ن ���ي القا�� ا��ي ��تاره 
القبي�� و��سل ظه�� تعيينه. ��� ��كنه رفض هذا القا�� وتعي�ن 
أ�� من �ارج القبي��، وهو ما اعت��ه مونطا�يي أداة ��ل 

سيا�� و��ريب ا���زن ��ذه النظم ا���اعية ال�ي شك�ت النسق ال
ل��انات ا��طلس ��ساب ا���� الشخ�� للقواد ا���زني�ن. 
وتأسيسا �ليه، �لص إ�ى أن جوهر نظام ا���� ا���ز�ي 
استبدادي. ويتقاطع معه �ي هذا ا����اه، ما ذهب إليه الباحث 

) عندما ��دث عن منطقة Munsonا����ي�� مو��ون (
يف لطة ��� أن هذه ا��نطقة ��ل� �� تكن تعرف "س )١٨(ا��

��لية" ��� نطاق واسع، إذ اقت��ت ��� ��ار الف����ن 
يف، ومن ك�ن من دون أرض  (ا����ك�ن) وهم أقلية با��
اشتغل ��اس أو رباع ��ى مال� ا��رض من دون أن ��عر أنه 

(النب��ء)  ا��سيادتابع ��ذا ا��ال� مث��ا حصل �ي أوربا ب�ن 
 .)١٩(وا��قنان

ون، عندما ��دثا عن ��� أن ما �اب عن مونطا�ي ومو��
ا���امات ا���لية وسياس��م با��نطقة، ما ك�ن ا�ن ���ون قد 
توصل إليه �ي القرن ا��ابع ع�� ا��ي��دي من كون نفوذ ا��و�� 

، مما ��مح بظهور ز�امات ��لية �� )٢٠(يتناقص �ي ا��طراف
ية بقدر ما  بعكس �ي الواقع ا����خها عن ا���زن أو السلطة ا��ر��

طة ��لية �اضعة لنفوذ ا���زن والسلطان. إن ما ����� به ���سد كسل
ا��ناطق البعيدة عن �� السلطان من ا��أب ��� تنفيذ ا���ك�م 
استنادًا إ�ى أع�افها و�ادا��ا ��ك� كب��، �� يتعارض مع سياسة 
ا���زن ا��ر��ي، مادامت ��فع ال��ائب وتع��ف ��لطته و��طب 

هذا ا����� ��ب ل��ود ع��ا ضد  با�� السلطان يوم ا���عة. �� إن
 أي ���ل أو اعتداء أجن�ي.

أما ��الس ا��عيان (إنف��س) ال�ي ��دث ع��ا كث��ا 
مونطا�ي وارت�� �ل��ا �ي بناء نظريته، فإنه أقر بأ��ا �� تكن لتقت�� 
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 املخـزن ب� النموذج الفيودايل واالستبداد الرشقي

��� ا��طلس ال�كب�� وسوس بل و�دت �ي ا��طلس ا��توسط؛ 
ال �� ا����، أ��د وقد تطرق إل��ا بالتفصيل ��� سبيل ا��ث

ينولتان . وح�ى تل� )٢١(التوفيق �ي أطروحته عن منطقة إ
ا���امات الفردية ال�ي ك�نت تنشأ ب�ن الف��ات وتأ�� ��ا مونطا�ي 
كث��ا، وأسقطها ��� ��وم منطقة سوس وا��طلس ال�كب��، ف�� 
ية مبنية ���  يكن ��ا تأث�� كب�� �اصة أ��ا ك�نت تنشأ بطرق ملتو

موح السيا�� وا��شاوى، إ�ى �انب الت�الفات ا��هاء والط
ل�ك��ا ���ان ما تتعرض للزوال ��وت  )٢٢(القبلية التقليدية

صاح��ا، أو ��� ا���ح، ��قت�� من طرف أبناء قبيلته، مستغل�ن 
�ي ذل� ضعف ا��و�� �ي ف��ة من ف��ا��ا، شأ��ا �ي ذل� شأن 

 ول ال�ي ع�فها التار�خ ا����ا�ي.ك� ا��
ية روب�� مونطا�ي ��ي�ة، ك�ن يلزم هذه ولتصبح نظر 

يات" أو "إمارة" دا�ل ا��غرب ��ا  ا���امات ا���لية تكو�ن "��هور
أجهز��ا، ودواليب ���ها وقادرة ��� لعب أدوار سياسية ورعية 
تابعة تؤدي ال��ائب، وهو ا���� ا��ي �� ���قق �ي تل� ا���اذج 

��اه�� من ال�ي ساقها كنموذج ��طروحته، �����ا ��وذج ا لقا�� إ
قبي�� إداواتنان. والب�ن أن إشك�لية ا���زن ا��ر��ي من الناحية 
التار��ية وا��جتماعية ��ى مونطا�ي، �� يكن لينظر إل��ا ��� أ��ا 

) ونظيمة سياسية دا�لية بقدر ما �ي معطى Processusمسار (
توفر ��يه قبليا وصاغ �ليه ��وذج أطروحته. و�� أصدق ��� ما 

من ��ادة ا��ق�� العام ا��ول ���ماية الفر��ية، ا����ال  نقول
)، عندما ��دث عن ا���زن ��� أنه "�كومة Lyauteyليوطي (

�ي ف��ة من ف��ا��ا. هذه عبارة  )٢٣(و�ن ع�فت فو�� مؤقتة"
تت��ر، �� ���ا قبيل توقيع عقد ا���اية، وقد استفاضت ا��راسات 

� الفو�� وأصو��ا، مما ا��غربية وا��جنبية �ي ��ح أسباب تل
��فعنا إ�ى القول بأن مونطا�ي تأ�� كث��ا ��ياسة ا����ال ليوطي 

 –�ي منطقة ا��دود  عندما ك�ن مد��ًا ��كتب ا��ستع��مات
، �� فيما بعد عندما أصبح مقيمًا �امًا من ���ل )٢٤(-و�دة 

 )٢٥(تبنيه السياسة ا��هلية.

 ثانًيا: االستبداد الرشيق
�ن أصبغوا صفة ا��ستبداد ال���ي ��� ا���زن انط�� أ�لب ا��

)، و�اولوا ١٧٢٧ – ١٦٧٢من ��وذج ا��و�ى إ�ماعيل (
مقارنته با��نظمة ال�ي ع�ف��ا آسيا ا��س��ة، �اصة ا��ولت�ن 
ية بب��د فارس والعثمانية �ي ا����ق ��مته، بل ذهبوا إ�ى  الصفو

. و��ى )٢٦(مقارنته بالنظام ا��عتمد �ي الص�ن وأ��و��يا أحيا�ًا
أ��اب هذا التيار نظر���م ��� هذا ا����وذج الوحيد �ي تار�خ 
ا��غرب، وهو زمن مو��ي إ�ماعيل، ��� آ���ن ��ا م�� زمن هذا 

ً السلطان وجع�� فر��ً  ً ا جوهر ، ��ليل دخول الب��د فور ا وأشك���

ي�� امتدت ��� مدى ث��ث�ن سنة  وفاته مبا��ة �ي أزمة طو
ا��ول ال�ي تعاقبت ��� ��� ا��غرب، ). �� إن ١٧٥٧-١٧٢٧(

ق��ا "�ادت" ����ط�ن جع��ا ا��ستبداد أساس مل�كهم، ومن 
يتأطرون �ي هذه ا��انة ق�� تعد ��� رؤوس ا��صابع، حيث ��د 
�ي أوا�� القرن السادس ع�� مثا��ً آ��ًا عن ا��ستبداد وبتع�� 

رب ا���� بالسلطان السعدي أ��د ا��نصور ا��ه�ي ا��ي ��� ا��غ
�ي ظرفية صعبة ��ثلت فض�� عن التطاحن دا�ل البيت السعدي 
نفسه، �ي ا��ناورات العثمانية ��� ا��دود ال��قية من جهة، 

ية �ي الناحي  ة الشمالية الغربية من جهة أ��ى.وا��طماع ا��يب��
�� إن ما تناساه هؤ��ء ا��ارسون هو أن خصائص ا��ستبداد 

��زن با��غرب؛ إذ ك�نت هناك ال���ي تتنا�ى ك�ية مع خصائص ا�
مل�كية فردية ل��رض ولوسائل ا��نتاج �كس ما ك�ن قا��ًا �ي 

 ً وهو ما تؤ��ه ���و�ة من النوازل الفقهية  ،ال��ق ا��ق�� مث��
ال�ي تناولت ال��ا�ات حول ا��رض من م��اث وخصومات 
حول ال��ا�ي ��� أرا�� الغ�� إ�ى ��� ذل� من النوازل... ��� 

أيًضا تقر�� ا��ق�� العام ليوطي ا��ي أ�� فيه ��ك� �� يؤ�� ذل� 
يقبل ا��دل أن الشعب ا��غر�ي �امل ��يط... متمسك با��رض 

 )٢٧(وا��ل�كية الف��حية.

 ")٢٨(ثالًثا: المخزن نظيمة "دولتية
�اولت بعض ا��راسات ا��غربية ا��د ��� ما اعت��ته ��نيًا 

��غرب. أو��ها أطرو�ة و��ام��ً ��� مؤسسة ا���زن ونظام ا���� با
ا��ي ��ل ��� إقامة البينة ��� تار��انية جهاز  )٢٩(���د ا��با�ي

ا����، ل�كونه �افظ ��� ا���راريته وقدرته ��� فرض وجوده 
دا�ليًا و�ارجيًا، وتأكيدًا لف��ة كون ا��كومة ��رد جهاز 
تنفيذي، أسس ا��با�ي طر�ه ��� وجود ��زن ��هاز�ن وا�د 

ية واسعة ���ثل �ي )٣٠(��������ي وا����  ، مما ���خ وجود ������
كون وجود القا�� �� ين�� حفاظ القبي�� ��� إدارة نف��ا 
بواسطة ��ا�ا��ا، و��ب��ا بأنظمة �� تكن لتت��� ع��ا �ي ظل 
سلطة ا���زن وأحيا�ًا فقط سلطة السلطان �من مؤسسته ال��يفة. 

ته عن "ا���تمع وهنا يلت�� ا��با�ي مع ��مان عيّاش �ي دراس
ي�� وا���� ا��ر��ي ا��غر�ي"  ن وجود قوت�ن سياست�ن عا��

ً وا��اهًا يتوقف �ل��ما مص�� القبي��، أو����ا  ��تلفت�ن أص��
�اصة ��ا وتن��ي إ�ى أفراد القبي��، بينما تأ�ي ا����ى من 
ا��ارج أي من ا��و��، و���قق ا��تصال �ي ��ص القا�� ا��ي 

 .)٣١(طانيُع�ّن من طرف السل
ويتساءل عيّاش قائ��ً: "��اذا إذن سيعمد السلطان، ح�ى لو 
ك�ن قادرًا ��� ذل� إ�ى التد�ل �ي مؤسسات ��تجيب 
��اجيات شعبه، وتكفيه �ي ذات الوقت عناء تو�ي ا��دارة 
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، فدوره "ك�ن يقوم �� ��� التد�ل �ي ا��ياة ا��ا�لية )٣٢(بنفسه"
ود وا��قاييس ال��زمة �ي للقبائل، و���ا ��� إ��اكها �ي ا��د

��ا��ة ا��شاك� ا��طرو�ة أمام الب��ط قاطبة: ا��فاع ا��ار�ي، 
. �� )٣٣(التك�فل أمام ال�كوارث الطبيعية، ��اية القوافل..."

هناك قا�دة ��ل ��ا الس��ط�ن ا��غاربة و���� ��ا ا��راس��ت 
ا���مية، حيث ك�نت ت��ك "ا��بادرة" للقا�� ��� الشؤون �ي ��ن 

ً عن السلطان عبد ا����ان �ن هشام ا ��ك�ن، وأسوق مثا��
) ا��ي ك�ن ���� رسائ�� إ�ى ��ا�� �ي ا��قال�� ١٨٥٩-١٨٢٢(

بالعبارة التالية "أنت ا��ا�� هناك وليس من رأى ��ن 
 .)٣٤(�مع"

��� تناول ��مان عياش مسأ�� العنف �اصة من ���ل 
ت بعض ا��رْك�ت ال�ي ك�ن يقوم ��ا الس��ط�ن، ال�ي جعل

ا��ارس�ن ا���انب ���ذو��ا مطية لنعت ا���زن بتل� الصفة، 
واعت�� أن العنف �� يكن �اصية تطبع با��ط�� س����م �ي 
ا��عية، حيث ك�ن التعامل يتأرجح ب�ن العنف والل�ن وفق ما 
��عيه ال��ورة السياسية. ونورد �ي هذا الصدد مقتطف من 

سا�� السلطان عبد ا����ان إ�ى �ام�� ��� تطوان ونواح��ا، �اء ر
ف��ا: "فرأينا استص��حهم با��دب والصفح تأليفا ��مثا��م 

بول باسكون  ي. وهذا ما دفع بالسوسيولوجي)٣٥(و��كينا للشارد"
)Paul Pascon إ�ى القول بأن ا���زن ك�ن ��تل� "عنفًا (

ا �����راريته. والواقع أن وظيفة ��عيًا"، ��تعم�� ك��ا ��ا �� ��زمً 
الت�ك�� ال�ي ك�ن يؤم��ا ا���زن، �� تكن لتن�� الت��� �ي ��ي�� 

ً من مكونات ا���تمع ، فهذا )٣٦(الب��د باعتباره طرفًا فا���
��تمعًا قا���ًا ��زنيًا ��يطر ��� نظام قب�� " ا����� يعت��ه باسكون

امًا إقطاعيًا ��مته �ي طور ا����ثار... وأن ما ��كن اعتباره نظ
���ل ��ت سيطرة النظام ا��أ�ما�ي العا��ي ��� ����� ذل� �ي 

 .)٣٧(ميدان ا��نتاج والتبادل"
و�� ��كن ا��ديث عن ا���زن دون ا���ا�� ��� تصور عبد 

جهازًا إدار�ًا ��مل فض��ً  )٣٨(اعت��هقد ا��ّٰ� العروي ��اهيته، ف
ة ال�ي ت�� الفئة ال�ي عن ا��يش والب��قراطية، النخبة ا��جتماعي

تتقا�� را���ا من ا���زن. و��ل� فا��قصود با���زن من وجهة نظر 
العروي �� يقف عند نظام ا��و�� وشك��، بل هو ��ثابة بنية 
منظمة و�دت لوجود دو�� و��تمع يط�� أ�د��ا ��� ا���� 

با��ستبداد  دون أن يلغيه، ��ذا �� ��كن وصفه بالفيودالية أو
�لص �ي ا����� إ�ى أن ا���زن با��غرب هو بنية دولتية ال���ي، و�

 ��ا خصوصي��ا وخصائ��ا.
ويتقاطع مفهوم ا���زن عند العروي مع ا��راسة ال�ي قام ��ا 

، حيث رأى )٣٩()Orlovا��ست��ق ا��و�� ف��د���� أرلوف (

بأن القائل�ن بعنف ا���زن ا��ذوا أس��ب ا��سقاط فقط؛ 
ل��قية ��� ا��غرب دون اعتبار فأسقطوا ��وذج ا��كومات ا

للتبا�ن وا��خت��ف ال���ن ����ان هذا عن ذاك. وأورد الباحث 
���و�ة من ا��قائق ب�ّن من �����ا أنه �� سبيل إ�ى ا��رتك�ن 
��قارنة بي��ما، أو إدراج ا���زن �من �انة ا��ستبداد مستن��ًا 

 ا����: ���مو�ة من ا��عاي�� ���� من بي��ا ��� سبيل ا��ثال ��
سيادة ا��س��م ك�نت �ا��ًا أمام استبداد ا���زن، وذل�  •

��عتبارات ��جعية روحية وثقافية. وهنا يتقاطع ما ذ��ه 
ا��ست��ق ا��و�� مع الباحث ا��غر�ي ��مان عياش؛ 

 فالسلطان يعت�� أم��ًا ل��ؤمن�ن راع ��عيته.
��جعية ثقافية ��سدت �ي ��ص السلطان، وك�نت تنب�ي  •

�ف ومبار�� ا���تمع بقبائ�� وحوا��ه ��. و��ذ �ي ��� ال�
يف ما يعزز الطرح و�ن صنف��ا بعض  مثال منطقة ا��

) رغم أنه �� ��ر قط Moliérasال��ابات أمثال مولي��اس (
ا��غرب و���ه كث��، �ي �انة ب��د السيبة، حيث دأب أهلها 
�� ا��باس ا��طر بغضب السلطان �ل��م: "إن سيدنا  ��� ت��

لطان �اضب �لينا"، مما ��فع بالقبي�� إ�ى ���ن أول فرصة الس
يارة السلطان و"ا��ار ا��بار��" مستغ��  لتقوم بطلب ز
ا��ناسبات ا��ينية، لتبعث بوفد ��ثلها يكون �ي الغالب من 

 )٤٠(أعيان القبي�� وصل�ا��ا و���ا��ا.
 

ةُ   َخاِمتَ

ول إن �� ��عنا �ي ا����� �من هذا ا��وضوع الشائك، إ�� الق
ا���زن �� يعرف نظامًا (إقطاعيًا/ فيوداليًا) ��فهوم الفيودالية، ��� 
ع�ف��ا أوربا �ي العصور الوسطى. ��� �� ��كن إسقاط ��وذج 
ا��ستبداد ال���ي ��� النظام ا���ز�ي دا�ل ا��غرب بالشك� ا��ي 
ية، و���ا �اول الس��ط�ن أق��ة ا���زن وفق  ع�فته ا��ول ا��سيو

ا الب��، حيث ك�ن ��مح ب�"ا���اب" أو تكو�ن خصوصية هذ
��الس ا���ا�ات "إنف��س"/ ���اعت ال�ي ��دث ع��ا مونطا�ي، 
��� ك�ن ي��ك لبعض القواد ��ي�� قبائلهم �ي إطار العادة ال�ي 
ك�نت ���ملها ا��راس��ت ا���زنية "ليس ا��ا�� ك�لغائب"، �� 

يع أو النوازل ���ا عندما ك�نت تعرض ��� ا���زن بعض ا��واض
ية وا��ة �ي  ال�ي يصعب ��� السلطان ا���� ف��ا لغياب رؤ
ا��سأ��، من ذل� ما أورده مؤرخ تطوان ���د داوود ��� لسان 
السلطان �ي رسا�� لعام�� ��� ا��دينة قائ��ً: "وأنت أع�ف الناس 
��ما، فأ���نا ��ا هو ا��ق �ي ذل�، وأ�� ��ا هو الصواب، وا��ّٰ� 

 )٤١(��شدك".
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�� أن ا��راسات ال�ي ��دثت عن ا���زن كنظام فيودا�ي أو �
ية وبعض  نظام استبداد ���ي، توقفت فقط عند ا��و�� الع��
س��طي��ا دون أن تتفحص الس��ورة التار��ية ل��و�� ا��غربية 
بتعاقب ا���� ��� ا����؛ فا��راسات ا��غربية ��دثت عن ��زن 

�� يغ�� فيه نظام ا���اية وا�د ع�فه ا��غرب منذ عهد ا��دراسة، و
 .)٤٢(إ�� ا��ظاهر الشك�ية

وح�ى ال��ابات ال�ي تبنت آراء استبداد أو عنف ا���زن 
و�دت نف��ا ���دث عن الس��ط�ن با���ع بينه وب�ن مكونات 

) Thomassyا���تمع، من ذل� ما ورد �ي ع�ض طوما�� (
 -١٨٢٢عند وصفه للسلطان ا��و�ى عبد ا����ان �ن هشام (

): "هذا ا��م�� شأنه شأن ��يع رؤساء ا��س��م (...) �� ١٨٥٩
��د نفسه معضد ا��انب إ�� با��ستناد إ�ى آراء مسبقة مستقاة 
من العقيدة ال�ي يعت�� ا��ع�� ا��و�ي ��ا، وتُعَّد مصدر قوته، إنه 
�� ���� ���ً� نافذ ا��فعول إ�� با���سك قبل ك� ��ء بعقيدة 

اع��م والسلطة ا��طلقة ال�ي يول��ا ا��س���ن ا��تحمس�ن ليضمن ط
ية ���اياه ��ي �د��ة،  ك� م��م للزع�� ا��ي�ي. و��ذا فا��وح الثور

الطا�ة والسلطة، بأن  �ي هذه الظروف ا��عقدة ال�ي تتوازن ف��ا
 )٤٣(��ره ���رب ��ة أ��ى".
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