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>  ُملَّخْص  <<

، اندالع ثورات وطنية، اختلفت عن سابقاتها من التمردات ضد السلطة المركزية، فألول ١٩١٢مارس  ٣٠ر توقيع معاهدة احلماية يف شهد المغرب، إث
ة وقبائل مرة يف تاريخ المغرب تنصهر، تحت الضغط اخلاريج، وتفاعل التناقضات الداخلية، قبائل المغرب عىل اختالفها "قبائل الكيش وقبائل النايب

ا عما سبقه من ا يختلف كليً ا جديدً ة" يف بوثقة الوطنية اجلهادية متعالية عىل أحقادها التاريخية، لتوقع عىل فعل تارييخ ممزي، فتح عهدً السيب
يد العهود، يف عالم التمرد واالنتفاضات، حيث تسامى العنف المغريب إىل مستوى الثورة بكل ما تحمله الكلمة من تجدد ورغبة يف خلق عالم جد

عىل مستوى بناء الهيكل السيايس. سوف نرصد معالم هذا التمزي من خالل ترشيح ثورة فاس احلضرية، اليت أطلق رشارتها العساكر  خاصةً 
لما مزي المغاربة، لتتحول إىل ثورة شعبية، ويف ثورة احلجامي ذات األهداف المحددة، مما جعلها ترىق عىل أن تكون مجرد تمرد بدوي قبيل دوري طا

ا يف ثورة أحمد الهيبة، اليت استهدفت إقامة هيكل سيايس جديد، وبناء وعي سيايس يمزتج فيه الديين تاريخ المغريب ضد السلطة المركزية. وأخريً ال
ة وأقرب إىل مطمئنني أبن هذه التجارب التاريخية الثالث كانت أكرث من مجرد مقاوملهذه الثورات فرادتها اليت تجعلنا نقول وقد اتضح أن  ابلدنيوي.

  لمنظرة لهذه الظاهرة اإلنسانية.الثورة بمعناها المفهوم يف األدبيات الغربية ا
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َمةُ    ُمَقدِّ
شهد المغرب مـع دخـول االحـتالل الفرنيسـ، انطـالق ثـورات 
وطنية ذات مسوح دينية واضحة، ألن الوطنية المغربية لم تكن 
قد تشكلت يف ذلك الوقت، بمعناها المعـروف فيمـا بعـد. ونحـن 
ـــوم بترشـــيح الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة، ممثلـــة يف الثـــورات  نق

ــثالث نمــوذج الدر  ــذي ال ــة عــن إشــكالية مــا ال ــا اإلجاب اســة، حاولن
يجعلهــا أكــرث مــن مقاومــة و ـيـرىق بهــا إىل مســتوى الثــورة، وذلــك 
ابلبحث يف مستوايت التقاطع بينها  وبني الثـورات الكـربى بتبـين 
ــة مقارنــة، عــرب اإلجابــة عــن  مجموعــة مــن األســئلة، الــيت  منهجي

مهتمـة: مـن طرحتها دراسة هذه الظاهرة يف األدبيات الغربيـة ال
هم الفاعلون يف هذه الثـورة، مـا المشـاعر الـيت سـيطرت علـيهم 
وقــادتهم عــىل ســبيلها، هــل كانــت نتيجــة أســباب ظرفيــة، أثارهــا 
التــدخل اخلــاريج، أم كانــت نتيجــة ألســباب عميقــة ســببها توقــف 
دوران النخبة المغربية وانحطاط الطبقـة احلاكمـة. كمـا سـنحاول 

ل الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة اإلجابـــة عـــن ســـؤال مـــا الـــذي جعـــ
شــديدة العطـــب، وغــري قـــادرة عــىل اكتســـاب خاصــية الديمومـــة 
ــة التحــول واالنتقــال مــن الثــورة إىل  ــور مرحل واالســتمرارية، وعب

  الدولة بنجاح.                                                 

 : الثـــــورات الوطنيـــــة املغربيـــــة بـــــ أوالً
  التخطيط والتلقائية

ثــورة فــاس وثــورة احلجــامي وثــورة أحمــد الهيبــة، إحــدى   تعتــرب 
أهــم الثــورات الوطنيــة المغربيــة ضــد االحــتالل األجنــيب. وكانــت 
الثورة احلضرية اليت شهدتها فاس بمثابة احلجر الذي قـدحت عليـه 
ــوري إىل أبعــد مــدى عــىل  ــنفس الث ــة معهــا ال ــورة، حامل رشارة الث

يف شـــأنها فيمـــا خريطـــة اإلمرباطوريـــة الرشـــيفة. وقـــد اختلـــف 
يتعلــق إن كانــت ثــورة مخطــط لهــا أم مجــرد حــادث عفــوي طــارئ، 
وابلرجـــوع إىل الصـــحافة الفرنســـية المواكبـــة للحـــدث، ولروايـــة 
الســفري الفرنيســ رينيــو، نلمــس دفاعهمــا عــن أطروحــة ترجعهمــا 
  لمجرد حادث معزول، وكان تحليلهما لهذه الثورة احلضـرية تحلـيالً 

ـــ ـــا واكتفيـــا بـــذكر األســـباب ا، ولـــم تغصـــا يف كرونولوجيً  أعماقه
الظرفيـــة، ولـــم تســـعيا إىل معرفـــة اخلبـــااي واألســـباب العميقـــة 
الكامنــة وراءهمــا، ولــم تكلفــا نفســيهما عنــاء وضــع هــذه الثــورة 
احلضرية موضع السـؤال، لـم تتسـاءال إن كانـت نتيجـة أيـد خفيـة، 

 )٢(مراســل جريــدة لوماتــان )١(واجلــدير ابلــذكر هنــا أن جــاك هــوبري
باريسية قد لمـح يف تقريـره إىل هـذه الفرضـية إال أنـه لـم يقـف ال

  .                                                                                                                       )٣(عندها كثريا
  

بتمحيص روايـة جـاك هـوبري، الـيت اعتمـد فيهـا عـىل شـهادات 
، )٤(ؤطرين عســكريني فرنســيني نجــوا مــن المذبحــةحيــة لثالثــة مــ

ومقارنتها برواية السفري الفرنيس رينيو، الذي أرجع سـبب الثـورة 
إىل الهجوم الذي شنه عساكر طابور قصبة رشاردة، بسبب القـرار 
القــايض بتخفــيض رواتــب العســاكر، نقــف عــىل تهوينهــا مــن ثــورة 

مضـاعفات  فاس معتربة إايها مجرد حادث معزول ليست له أية
  .)٥(سياسية، مادام اجلند أنفسهم هموا الفتك ابلقاتل

ـــروايتني اســـتبعادهما لفكـــرة التخطـــيط،  نســـتخلص مـــن ال
والــدفاع عــىل وجهــة النظــر القائلــة ابلتلقائيــة. ويرجــع الســبب يف 
ــويج الســطيح لألحــداث،  ــل الكرونول ــا التحلي ــك إىل اعتمادهم ذل

ــذكر األ ــا ب ــم تغصــا يف أعماقهــا، فاكتفي ــم  ول ــة، ول ســباب الظرفي
تســعيا إىل معرفــة اخلبــااي واألســباب العميقــة الكامنــة وراءهمــا. 
وهذا التحليل الكرونولويج هو الذي كان وراء إحجام جـاك هـوبري 

ــدً  ـ بعي ــورة احلضــرية، واالكتفــاء عــىل الميضـ ا يف دراســة هــذه الث
بمجــرد التلمــيح لفرضــية التخطــيط، إال أنــه رسعــان مــا يتجاوزهــا 

ا إايها مجرد إشاعة ال ترىق إىل اليقني، فالثورة ر معتربً دونما تربي 
يف نظــره لـــم تكـــن ســـوى اضـــطراب عســـكري منشـــؤه مطالـــب 
مهنيـــة صـــرفة، إال أنهـــا كانـــت ذات ارتـــدادات داخـــل الطبقـــات 

، وبذلك يكون قد برأ المخزن والطبقـات المتنـورة مـن )٦(الشعبية
  اعليها.التواطؤ مع ف

ا كان جاك هوبري ومعه الصحافة الفرنسية قد اعتـربا ثـورة إذ
ا، غـاب عنـه التخطـيط، فـإن وتلقائيًـ ا معـزوالً فاس احلضرية حادثًـ

التقارير العسكرية اعتربتها ثورة مخطط لها مـن طـرف المخـزن، 
بـــل أشـــارت صـــراحة إىل تواطـــؤ المـــوىل عبـــد احلفـــيظ، واتهمتـــه 

وقالــت بوجــود عالقــات ابلوقــوف وراء انتفاضــة وتمــرد العســاكر، 
ــل  ــذين أشــعلوا فتي ــني الســلطان والعســاكر، ال ــة نســجت ب مريب

، بـل يرفضـها )٧(الثورة. هذه الفرضـية ال تجـد لهـا سـندا يف الواقـع
ا، بدعوى الرعـب الـذي قذفتـه الثـورة يف ا قاطعً دانييل ريفي رفضً 

قلب السلطان، وكيف انكفأ عىل نفسه يف انتظـار نجـدة القـوات 
  .)٨(ر الدبيبغالمعسكرة بدا

إن أطروحــة العســكر القائلــة ابلتخطــيط للثــورة ال تبــدي إال 
مــدى مقــدار العمــى، الــذي غيشــ أبصــار العســكرية االســتعمارية 
  حلقدها وكراهيتها للموىل عبد احلفيظ، وكانت عملية من عمليات
تصــفية احلســاب بــني مــؤطري المؤسســة العســكرية الفرنســية 
والسلطان الرافض للتنظيمات اجلديدة، ومـن أسـباب بـروز هـذه 
األطروحة كذلك الصراع والتنافس المرير والدسائس اليت كانت  

.                                                     )٩(تعرفها األوساط العليا للسلطة المخزنية
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قامــت أطروحــة التخطــيط عــىل عــدد مــن المســوغات، منهــا  
تــرك ابشــا فــاس اجلديــد "ابمحمــد الرشــيق" المــالح عرضــة للنهــب 
والســلب، وعــىل ســلبية ابشــا فــاس البــايل "أحمــد المقــري"، يف  

وجـه الثـوار، تعامله مع األحداث، بعدم إغالقه أبـواب المدينـة يف 
إال أن هذين التربيرين ال يصمدان كثـريا إذا علمنـا أن الـرجلني قـد 
قاما فعال بإنقاذ عـدد ال يسـتهان بـه مـن المـؤطرين العسـكريني 
والمــدنيني األوروبيــني، كمــا قامــت هــذه األطروحــة عــىل فرضــية 
دعم المخزن والفئات المرفهة والطبقـات المتوسـطة عـىل دعـم 

بتخــوفهم مــن فقــدان امتيــازاتهم بتغــري  الثــورة والتخطــيط لهــا
ـــازات العلمـــاء  األوضـــاع بفـــرض إصـــالحات ستضـــر خاصـــة ابمتي
والرشــفاء وكبــار التجــار. يــدفع أصــحاب هــذه األطروحــة لتربيرهــا 
ابلقول بتخوف العلماء من فقدان سـيطرتهم اإليديولوجيـة عـىل 
المجتمع، المؤسسة عىل الترشـيع واإلفتـاء فيمـا تعرفـه سـاحته 

جدات، أما الرشـفاء فقـد تخوفـوا مـن فقـدان الرأسـمال من مست
الرمــزي، الــذي يحوزونــه النحــدارهم مــن ســاللة النــيب، أمــا كبــار 
التجـــار فقـــد رأوا يف اإلصـــالحات تهديـــدا المتيـــازاتهم الطبقيـــة  
كاإلعفــاء مــن الضــرائب واحلــق يف عــدم التقــايض أمــام المحــاكم 

بــارهم محميـــني المغربيــة، بموجــب قــانون احلمايــة الدوليــة، ابعت
دوليني، وبذلك ترى هذه األطروحـة أن الفئـات الـثالث المـذكورة 
قـــد اســـتغلت تعصـــب الفئـــات الســـفىل مـــن المجتمـــع "الرعـــاع"، 
وميلهــا للنهــب والســلب والقتــل، فــدفعت بهــا يف طرـيـق الثــورة،  
تقودها يف ذلـك الرغبـة يف إشـباع غرائزهـا المتعطشـة لالنتقـام 

                                 ".                          من عدوها التقليدي "المسييح
 )١٠(بعـــد عرضـــنا لألطروحـــة المعتمـــدة عـــىل الروايـــة الرســـمية

وأطروحة العسـكر، وابسـتقراء الوثـائق المتـوفرة لـدينا عـن ثـورة 
ـــت أساســـا بســـبب )١١(فـــاس احلضـــرية ـــا كان ـــني أن دوافعهم ، يتب

ـرا ع فيهــا التــدرج الــزمين، التجديــدات، الــيت أدخلهــا المحتــل، ولــم ـي
ا لهــــويتهم اجلمعيــــة، فـــرأى هــــؤالء العســـاكر يف بعضــــها تـــدمريً 

ا برتاتبيـتهم العسـكرية، وعصفا بهياكلهم التقليدية، ومسا خطًري 
ــه ه نفســ ءاليشــ ا لوضــعهم االجتمــاعي، ووتهديــدً  يمكــن أن نقول

عن العلماء والرشـفاء، ممـا يـرجح فرضـية انطـالق الثـورة بشـكل 
مـا تـم تبنيهــا مـن طـرف هــؤالء أو عـىل أقــل   عفـوي لكـن رسعــان 

                                 تقدير تعاطفوا معها.                                                             
مــــن خــــالل اســــتقراء الوقــــائع التاريخيــــة المســــتنبطة مــــن 
الصـــــحافة الفرنســـــية المواكبـــــة لألحـــــداث، يتبـــــني أن القيـــــادة 

ية ومعها كبار التجـار لـم تتجـاوب أبي شـكل مـن األشـكال المخزن
ــيت طبعــت  ءيش ، واعتربتهــا ال تختلــف يف )١٢(معهــا عــن الفــنت، ال

مسار التاريخ المغريب، وكانت محل حنقهـا وكراهيتهـا، حجتنـا يف 

ذلــك التجــاوب الكبــري للربجوازيــة الفاســية مــع احلمايــة، الــيت رأت 
. وعليـــه فـــإن غيـــاب )١٣(افيهـــا إحـــدى األدوات اخلادمـــة لتطلعاتهـــ

التخطــيط أو التواطــؤ بلغــة المــؤرخ الفرنيســ، تظــل األطروحــة 
األقــرب لتفســري هــذه الثــورة الوطنيــة. إال أن هــذا ال يمنعنــا مــن 
القول أبن فرضـية التلقائيـة ال تنطبـق سـوى عـىل بـداايت الثـورة، 

يف مرحلتها احلضرية، ألنهـا مـا إن برحـت مركزهـا احلضـري  وخاصةً 
محــيط القــبيل، أي حــني أصــبحت ثــورة فالحــني، دخلــت لتشــمل ال

ا خضــع فيــه مســارها للتوجيــه والتخطــيط، شــأنها ا جديــدً منعطًفــ
يف ذلــك شــأن أي ثــورة عرفهــا التــاريخ اإلنســاين يف انتقالهــا مــن 

، لقـد كانـت المرحلـة )١٤(التأثري والدعاية إىل تنظيم العمل المبـارش
ة والعمــل العفــوي احلضــرية مرحلــة اختمــار تعتمــد وســائل الدعايــ

المحدود، ألنها ثورة بـال رأس، ولـم تـدخل مرحلـة العمـل المـنظم 
        إال حينما تجاوزت إطارها احلضري.                                                           

نلمــس هــذا التجــاوز لإلطــار احلضــري مــن خــالل التعبئــة الــيت 
لقبائـــل المتنـــاثرة جغرافيـــا الواحـــدة تلـــو األخـــرى، فقـــد عرفتهـــا ا

انتفضــت قبائــل آيــت ـيـويس وآيــت  شغروشــن عــىل ضــفاف نهــر 
سبو، وهددت قبائل زاين عني اللوح، واجتمعت قبائـل احلياينـة و 
التسول والربانس نوايح فاس، وعينت قبائل بين امطري قوادهـا 

ـــ)١٥(العســـكريني ـــازة حركـــة مـــن حـــوايل ثالث ة آالف  ، وتشـــكلت بت
ــائر ــذي شــهده منتصــف )١٦(ث ــه ابالجتمــاع ال ــغ التخطــيط ذروت ، وبل

شــــهر مــــاي رشق فــــاس لقبائــــل احلياينــــة ولمطــــة وأوالد احلــــاج 
ـن، وقــد  والرشــاردة والتســول والــربانس وبــين ســادن وبــين وراـي
جعلت هذه القبائل ذوات األصول المختلفة مـن عـرب وبربـر مـن 

ـر الســلطان "أســري الفرنســيني " وإلقــاء المســتعمر أهــدافها تحرـي
  .)١٧(يف البحر

إن الرغبة يف تحقيق أهداف الثـورة جعلتهـا تخضـع لتخطـيط 
محكــم، بخلــق قيــادة موحــدة وبعقــد اجتماعــات لتــدارس اخلطــط 

بة والكـيش والسـيبة يف والغاايت، فألول مرة تنصهر قبائل الناي
بوتقــة الوطنيــة متعاليــة عــن القطــائع التاريخيــة المؤسســة عــىل 
األحقــاد والتمــايزات اإلثنيــة، ثــم تقــوت الثــورة الوطنيــة ابلتحــاق 

، مهددين المحتـل )١٨(موجة من العساكر الفارين من سلك اجلندية
بتشكيل داخل الثورة أنوية منظمة لديها القابلية لوضع عمليـات 

وفـــق الـــنمط األورويب احلـــديث، مســـاهمني يف نفـــس  عســـكرية
الوقــــت يف ردم هــــوة النفــــور المتــــوارث  بــــني الفــــالح المغــــريب 
والعســــكري، فقــــد ذاب وانــــدمج العنصــــر العســــكري يف صــــلب 

  .       )١٩(الواقع البدوي، الذي طالما كان غريبا عنه
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إن دور ثــورة فــاس يف تعمــيم الثــورة الوطنيــة المغربيــة عــىل 
طق خريطــة المغــرب، يظــل معطـى عصــيا عــىل التجــاوز، ابيق منـا

فباســتقراء الوقــائع التاريخيــة كمــا تناولتهــا الصــحافة الفرنســية 
المواكبة للحدث، ندرك كيف منحت هذه الثورة قبلة احلياة حلركـة 
المقاومة ابجلنوب المغريب، اليت كانت عـىل وشـك االنطفـاء، بعـد 

ـــادة ا ـــة بقي ـــا المقاوم ـــيت تلقته ـــني، الهزيمـــة ال ـــاء العين لشـــيخ م
، فنضب عىل إثرها معني )٢٠(، عىل يد قوات أوبري١٩١٠المتوىف سنة 

. مـع  )٢١(ا يف عزلتـه القاتلـةالهدااي والزايرات، ليموت الشيخ منبـوذً 
ثـــورة فـــاس، تجـــاوزت الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة ابجلنـــوب طـــور 
ــارش، فمــن  ــدخل طــور التنظــيم والعمــل المب ــأثري، لت ــة والت الدعاي

ف أن أحمد الهيبة قد استغل الشـائعات واألخبـار الرائجـة المعرو
، إلعـــادة الهيبـــة حلركـــة والـــده المنطفئـــة، ١٩١١عـــن أحـــداث فـــاس 

ــع إقامــة  فأشــاع خــرب وفــاة الســلطان المــوىل عبــد احلفــيظ، ومن
صــالة اجلمعــة ابســمه ابلمســجد األعظــم بزتنيــت، وأعلــن نفســه 

. وبعـد أسـبوع مـن إمام الزمان، أي المهدي المنتظر، وقائد اجلهـاد
هذا دخل مسجد تزنيت متخذا جميع شـارات السـلطنة الرشـيفة 

ا عـىل ضـافيً  )٢٢(،"المظل اإلمرباطوري والعرش المرصع ابلـذهب"
غيبيــة ابدعائــه المهدويــة.  نفســه يف نفــس الوقــت نفحــة دينيــة/

ــة، بعــد أن اســتوفت الطــور األول،  ــة الوطني ــورة الهيب انطلقــت ث
 وحشــد األنصــار واحللفــاء، لتــدخل طــور الممــزي ابلدعايــة والتبشــري 

العمـــل المبــــارش. تنامــــت الثــــورة بشــــكل تصــــاعدي، وتضــــخمت 
                                 ابألعداد الهائلة المنظمة إليها.                                                                        

ة، والبحــث عــن رغبــة الهيبــة يف الســلط إن مــن نافــل القــول 
مخرج لتحقيقها، كان أحد أبرز العوامل، اليت يمكن أن نستدل بها 
عىل التخطيط لثورة الهيبـة. فمـا هـي أهـم سـمات التخطـيط يف 
ــة، ابلرجــوع إىل االســتقراء الكرونولــويج لثــورة الهيبــة  ــورة الهيب ث

ا عـــىل الصـــحافة الفرنســـية، يمكـــن تقســـيمها إىل ثـــالث اســـتنادً 
  الم التخطيط والتصميم خالل كل مرحلة:مراحل مع تبيان مع

: تمكن خاللها من فـرض "١٩١٢يونيو  المرحلة األوىل "ماي/
ــــس الغــــريب،  )٢٣(نفــــوذه عــــىل ســــوس ــــويب لألطل والســــفح اجلن

المنـاطق اخلاضـعة للقايـد  )٢٥(وحاحة )٢٤(ابستثناء تازورالت وماسة
ــل اخلاضــعة  ــه عــن القبائ ـ يمكــن أن نقول أنفلــوس، ونفــس الئشـ

ويك، الــيت ظلــت بمنــآى عــن حمــى الثــورة. وخــالل هــذه لنفــوذ المتــ
ــة  ــدا بإضــفاء طــابع الدول ــورة تنحــو مــنىح جدي ــدأت الث ــة ب المرحل
ـزال يف مرحلتـــه اجلنينيـــة، فقـــد بويـــع  عليهـــا، وإن كـــان األمـــر ال ـيـ

يونيــو  ٢٦ســلطانا عــىل تارودانــت مــن طــرف قايــدها يــوم اجلمعــة 
٢٦(١٩١٢(                                    .    

 ":١٩١٢"منتصـف يوليـوز/ منتصـف غشـت المرحلة الثانية 
اندفعت الثورة نحو الشمال حىت مـراكش، الـيت دخلهـا دون حـرب 

، الـيت )٢٧(تذكر، ويـرجح دانييـل ريفـي ذلـك إىل المسـاومات البارعـة
ــد الفرنســية عجــز  ــاد، يف حــني أرجعــت اجلرائ ــار القي أجراهــا مــع كب

نحـو الشـمال عـىل ضـغط  القياد عىل وقـف تنـامي الثـورة وزحفهـا
اجلماهري الشعبية، اليت أرغمت كل من الكندايف وعيىسـ بـن عمـر 
ـــورة  ـــدي أمـــام موجـــة الث ـــويف األي ـــوس عـــىل الوقـــوف مكت وأنفل
الصـــــاعدة، أمـــــا كبـــــار الشخصـــــيات األرســـــتقراطية والمخزنيـــــة 

ـــورة اآلخـــذة يف  )٢٨(والعســـكرية فقـــد أجـــربت عـــىل االنضـــمام للث
مــراكش، و خــالل هــذه المرحلــة  التحــول الكبــري بــدخول قائــدها

فقدت الثورة أهم خصائصها بتحولها إىل دولة.                                                 
  

ــة الثالثــة " : بلغــت الثــورة "١٩١٢شــتنرب  ٥غشــت/  ١٥المرحل
الليــــايل الرمضــــانية  ويف أجــــواءهــــذه المرحلــــة، أوجهــــا خــــالل 

المضمخة ابلنفحات الروحيـة، وصـل صـدى الثـورة إىل أبعـد مـدى، 
دينيـة آخـذة يف التشـكل عـىل هيئـة مؤسسـية مـع  مبرشة بدولـة

استقرار الهيبة بمراكش. فرض الهيبة نفسه كسـلطان محـرر يف  
طق إىل حـدود مازاكـان ابسـتثناء المنـا )٢٩(كل المنـاطق السـاحلية

الساحلية اخلاضعة للقايد عيىس بن عمـر، وبتادلـة تعبـأت القبائـل 
لتمهيد الطريق له نحو فاس، أما بنو مطري فقد اتفقوا مع موىح 
أوحمــو الــزايين لشــن هجــوم عــىل مكنــاس، وابلشــاوية اخلاضــعة 

قـت ، يمألهـم يقـني راسـخ أبن الو)٣٠(للمخزن حمل أهلهـا السـالح
  حان لمواجهة المحتل. قد 

إن هذه المراحل الثالث تربز أن الثورة الوطنيـة بقيـادة أحمـد 
الهيبـة كانـت تخضـع منـذ البدايـة   لمنطـق التصـميم والتخطـيط، 

النســق ، مســتغلة )٣١(فأهــدافها ببنــاء دولــة جديــدة، كانــت واضــحة
والســـيايس األشـــبه ابلنظـــام الفيـــودايل الـــذي ســـاد  االجتمـــاعي 

  .)٣٢(اجلنوب المغريب

علون يف الثـــــورة الوطنيـــــة الفـــــاثانًيـــــا: 
  املغربية

كانـــت ثـــورة فـــاس يف مرحلتهـــا احلضـــرية قبـــل امتـــداداتها 
البدويــة ثــورة شــعبية بــال رأس، لكونهــا كانــت تــدين يف  القبليــة/

اندالعها حلادث عفوي، كما برهنا عىل ذلك مـن قبـل. الـتحم فيهـا 
الغضـــب الشـــعيب المســـتعر ابلرضـــا التـــام لـــبعض أفـــراد النخبـــة 

ــة ــة الفاســية مــن الرشــفاء والتجــار والعلمــاء، )٣٣(المخزني ، والنخب
الــيت ال نــدعي دعمهــا للثــورة كمــا يــذهب إىل ذلــك دانييــل ريفــي، 
وإنمــا نقــول فقــط بتعاطفهــا نتيجــة إقصــاء الســلطان لهــم مــن 
المفاوضـــات مـــع البعثـــة الفرنســـية بقيـــادة رينيـــو، أثنـــاء فـــرض 
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تهــا وخيانــة احلمايــة عــىل المغــرب، فــرأت يف ذلــك تهديــدا المتيازا 
" وضـــراب عـــرض احلـــائط لمبـــدأ الشـــورى ١٩١١لعقـــد البيعـــة "بيعـــة 

اإلسالمي. ويبقى السؤال المطروح هنا هل كان المخـزن فـاعال  
ثـوراي، أم مجــرد متفــرج منفعــل بهــا، احلقيقــة أن دانييــل ريفــي يــربأ 

ثـوراي بلغتنـا،   المخزن من التواطؤ مـع الثـوار، أي أنـه لـيس فـاعالً 
ـــرى أن إقحامــــه  يف اللعبــــة قــــد جــــاء نتيجــــة حلقــــد وكراهيــــة وـي

العسكريني الفرنسيني له، فنقض حججهم الواحـدة تلـو األخـرى، 
من موظفي البنيقات الفاعـل احلقيقـي وراء تعمـيم الثـورة،  جاعالً 

وإخراجها مـن إطارهـا المطلـيب الصـرف لمجموعـة مـن العسـاكر، 
ثـورة واالرتقاء بهـا إىل مسـتوى ثـورة شـعبية، وقـد جـاء تبنـيهم لل

وانخراطهم يف صفوفها كفاعلني عرب تعميمها نتيجة لتهميشـهم 
مــــن طــــرف مؤسســــة  احلمايــــة، خاصــــة مــــن طــــرف مصــــلحة 

تــدعو    )٣٤(االســتعالمات، فبعثــوا برســائل ممهــورة بخــاتم المخــزن
كــل مــن الطــوابري المتنــاثرة عــىل جغرافيــة المغــرب وكبــار القيــاد 

                                .   )٣٥(احليادا عىل لالنضمام إىل الثورة، الذين ظلوا عمومً 
إذا صـــدقنا دانييـــل ريفـــي فيمـــا يتعلـــق بمـــوظفي البنيقـــات، 
نكون إذن أمام فاعلني غري متـوقعني، وإن كـان هـو نفسـه يـدفع 
بفرضية تورط تلك الفئة يف تعميم الثورة خارج إطارهـا اجلغـرايف 

كنــا قــد وخــارج وقودهــا البرشــي، عــىل ســبيل الرتجــيح فقــط. إذا  
عرفنــا أســباب التحــاق هــذا الفاعــل ابلثــورة، فــإن أســباب التحــاق 

، )٣٦(فاعل آخر ابلثورة، وإن بقي إخالصـه للثـورة موضـع شـك لـدينا
ا وفــق دانييــل ريفــي، يف التجــار والرشــفاء والعلمــاء، دائًمــ ممــثالً 

ــازاتهم:  تخــوف التجــار مــن   -يرجــع إىل تخــوفهم مــن فقــدان امتي
خشية العلمـاء مـن فقـدان الـتحكم يف - .اخلضوع لضريبة الرتتيب

المجتمع، ابعتبارهم مراجع يف إصـدار األحكـام الرشـعية الـيت مـن 
تخــوف – خاللهــا يمارســون نفــوذهم اإليــديولويج عــىل المجتمــع.

           .                                                           )٣٧(الرشفاء من فقدان امتياز اإلعفاء الضرييب والقضايئ
إذا كانت مساهمة موظفي البنيقات يف إشـعال أوار الثـورة، 
ــرث جــذوتها خــارج نطاقهــا احلضــري، تقــوم فقــط عــىل الرتجــيح،  ون
فالثابـــت هـــو احلضـــور الممـــزي لفاعـــل جديـــد، غـــري متوقـــع  بســـبب 
ـــــوالء إال للمؤسســـــة  خضـــــوعه لتكـــــوين عســـــكري ال يـــــدين ابل

ـــــة المتخفيـــــة ـــــة  العســـــكرية االســـــتعمارية وللحماي وراء رشعي
الســلطان، هــذا احلضــور الــذي نســجله ابنضــمام جــزء مــن عســاكر 
الطوابري الفرنسية المنترشة بربوع اإلمرباطوريـة الرشـيفة، الـيت 
اســـتجابت لنـــداء الثـــورة، فقـــادت االنشـــقاقات أحيانـــا يف وقـــت 
اندحرت فيه الثورة المغربية، مما ييشـ ابلطـابع البطـويل والقـدر 

 )٣٩(وابجلنــوب )٣٨(د المغاربـة، خاصــة ابلغـربالمأسـاوي لهـؤالء اجلنــ
           .)٤٠(وكذا بعض قياد اجلنوب

ــة  ــورة الوطني ــة يف  الث ــات العناصــر الفاعل وابســتنطاق مكون
ـــــداداتها  ـــــا احلضـــــرية أو يف امت ـــــة ســـــواء يف انطالقاته المغربي
البدويـــة، يتضـــح أنهـــا مـــزيج مـــن عـــدة مكونـــات، مـــن حـــرفيني 

وروابــط مهنيــة "أصــحاب الــدكاكني و احلــرفيني وطوائــف دينيــة 
ا بقــوة يف الثــورة "، فــالمكون الشــعيب يظــل حاضــرً )٤١(التقليــديني

الوطنية المغربية، فأخلص الناس إيمانا أبهداف الثـورة ابجلنـوب 
ـــذين تســـميهم المصـــادر  ـــدين، ال مـــن الفـــاعلني فيهـــا نجـــد المري

، أما )٤٤(رتيعيوال )٤٣(، وبعض القياد كالكلويل)٤٢(الفرنسية ابلطلبة
التجار فقد اكتفوا يف أحسن األحوال بموقف المنتظر المرتدد.                           

ــار تجــار فــاس موقــف  المرتقــب، أمــا بمــراكش  فقــد اتخــذ كب
ادرة منـــازلهم إليـــواء جنـــده، فقـــد كتمـــوا حيـــث قـــام الهيبـــة بمصـــ

ـــدوا  ـــذين أب ـــورة، والوحيـــدون ال مشـــاعرهم يف صـــدورهم إزاء الث
موقفا عـدائيا واضـحا إزاء الثـورة، فكـانوا كبـار تجـار الـدار البيضـاء 
ـــه، المعســـكرة  ـــه رب ـــة مربي ــق عـــىل محل ابقـــرتاحهم قطـــع الطرـي

سـفي،  ا من آابلرحامنة، بواسطة غارة خاطفة خليالة عبدة انطالقً 
تحت قيادة عيىس بن عمر، ويرجع دانييل ريفي موقفهم هـذا إىل 
تخـوفهم مـن وقــوع مـراكش تحـت طائلــة السـلب والنهـب تمامــا 

.                                                           )٤٥(١٩٠٧مثل ما حدث للدار البيضاء سنة 
إن خذالن الثورة من طرف فاعليهـا المـرفهني سـوف يتعمـق 
بشكل جيل بعد هزيمـة سـيدي بوعثمـان، فقـد تخـىل عنهـا تقريبـا 
جميــع كبــار قادتهــا "أعضــاء المخــزن الــذي أسســه الهيبــة"، الــذين 
فروا مع زمرة من الصـحراويني ليسـتقروا بسـوس إىل األبـد. عـرب 

حراء وسـوس جبـال األطلـس، الناجون من الموت من أهـل الصـ
والمالحـظ أن التعامـل  )٤٦(.بعد أن حظر علـيهم اإلقامـة بمـراكش

اللـــني للقايـــد عمـــر الســـكتاين، الـــذي لـــم يهتبـــل هزيمـــة ســـيدي 
بوعثمـــان لمطـــاردة الثـــوار تـــدعم وجهـــة نظرنـــا يف كـــون النخبـــة 
المغربيــة لــم يتجــاوز دعمهــا للثــورة نطــاق العواطــف والمشــاعر، 

            لم يجهز عىل الثوار يف محنتهم مخليا سبيلهم.            فالقايد السكتاين 
ا ما يـتم التغـايض عنـه، ويتمثـل يف هـذا هناك فاعل آخر غالبً 

العنصــــر المــــتحمس درجــــة العصــــاب والهــــذاين، مــــن األطفــــال 
والنساء والشيوخ العتقـادهم المنقطـع النظـري بقداسـة الثـورة. 

الـــذي احـــرتق بلهيبهـــا، لقـــد ذهبـــت معركـــة ســـيدي  وهــو الفاعـــل 
ا لثــورة الهيبــة، معلنــة موتهــا وتحولهــا بوعثمــان، الــيت وضــعت حــدً 

، أبلفـي شـهيد. كانـت ١٩١٩لمجرد حركة للمقاومة حىت وفاته سـنة 
مذبحـــة عظيمـــة، تمـــت تحـــت شـــمس الـــزوال الالهبـــة، للحفـــاة 
 العـــراة، الـــذين ال يملكـــون مـــن الـــوطن إال حبـــه الـــذي يجـــري يف 

، اشـتبكت القـوات الفرنسـية ١٩١٢شتنرب  ٥عروقهم. ففي صبيحة 
بقــوات الهيبــة  )٤٧(المكونــة مــن أربــع مئــة جنــدي بقيــادة مونجــان
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بسيدي عثمان. كانت قوات الهيبة رغم توفرها عىل طـابور وعـدد 
قليــل مــن المــدافع واثــين عرشــ ألــف مــن المشــاة والفرســان، إال 

ــويح أبنهــا قــوات منظمــة، ــم تكــن ت ــارة عــن  أنهــا ل ــت عب لقــد كان
، أغلــبهم مــن العــزل )٤٩(نصــفه مــن األطفــال والشــيوخ )٤٨(موســم

غــــري المســــلحني إال بحبــــال لتقييــــد الرومــــي، ولــــم يكــــن ســــالح 
الفرسان سوى استعراض فخـم أللعـاب الفروسـية، تالشـت مـع 
أوىل طلقات المدفعية والرشاشات الفرنسية الثمانيـة، أمـا ابيق 

اجعت تحت حماس واندفاع اخليالـة قوات الهيبة فقد اندحرت وتر 
  )٥٠(.من السنغاليني والكوم

ــــا:  ــــ ثالًث ــــة ب ــــة املغربي ــــورة الوطني الث
/ ـــافيزيقي/ اإلنســـا ـــ وامليت  العل

  الغيبي                                         
إذا كانــت الثــورة الوطنيــة المغربيــة قــد تمــت يف إطــار الــزمن 

وح دينيــة مفارقــة للواقــع. هــذه العلمــاين، فإنهــا قــد تلفعــت بمســ
ـــا  ـــت خوارقه ـــة حاضـــنة، تقبل المفارقـــة بقـــدر مـــا وجـــدت لهـــا بيئ
ومعجزاتها واحتضنتها بحـرارة، بقـدر مـا كانـت موضـع ريبـة بعـض 

. ويمكـن تحليـل التجربـة الثوريـة )٥١(المغاربة وسـخرية المسـتعمر
ـــــة:  ـــــة واحلجـــــامي عـــــىل ضـــــوء طـــــريف المعادل لكـــــل مـــــن الهيب

  الغييب. والميتافزييقي/العلماين/اإلنساين 
فالهبـــة الشـــعبية الـــيت فصـــلنا يف مفرداتهـــا وفـــق تصـــورنا 
لمفهوم الثورة، رسعان ما دخلت يف تشكل سـيايس موحـد تحـت 
تــأثري الرشــيف احلجــامي، الشخصــية الغامضــة، المنحــدرة مــن بــين 
زروال، وأحد أتباع الطريقة الدرقاويـة، وذلـك يف مرحلـة االمتـداد 

وتحولها لثورة فالحـني. ونلمـس هـذا االنتمـاء  القبيل لثورة فاس 
العلمــاين يف أفقــه المــادي المحــض، يف قيادتــه  للــزمن اإلنســاين/

ـــة يف  ـــك عســـكري غاي ـــق تكتي ـــة، منضـــبطة وف ـــات منظم لعملي
داخــل خيمــة الرشــيف، حــني تــم  )٥٢(اإلتقــان. فقــد تحصــل كــورو

االستيالء عليها، يف فاتح يونيـو عـىل سلسـلة مـن الوثـائق الدالـة 
ىل وجود قيادة عسكرية حقيقية، وعـىل نظـام عمليـات موضـوع ع

، وهو األمر الـذي أثـار دهشـة ليـوطي، )٥٣(عىل أساس علمي دقيق
فأبــدى اســتغرابه برؤيتــه وللمــرة األوىل لوثيقــة عســكرية أهليــة  
تتناول بشكل دقيق وبذكاء خططا تكتيكية تسـتجيب لضـرورات 

                                                                  واحتياجات اخلطط العسكرية.                
العلماين، والرضـوخ  نلمس كذلك هذا االستيعاب لإلنساين/

لمتطلباته يف الثورة الوطنية المغربية يف وجود قوات متالحمـة، 
ذات علم واحـد، وروح واحـدة، واجهـت العمليـات الـيت اسـتهدفت 

ورو ويف االنضــباط لتوجيهــات فــك احلصــار عــن فــاس بقيــادة كــ

القائــد بعــدم نهــب الفاســيني وعــدم التعــرض إال للفرنســيني مــن 
األجانـــب. لكـــن رغـــم هـــذه اجلـــدة الـــيت وســـمت الثـــورة الوطنيـــة 
المغربيــة، يف معانقتهــا للعلمــاين يف آخــر محصــالته، إال أننــا عنــد 
فــك رموزهــا، نجــدها صــناعة كالســيكية، وإن اعرتاهــا نــوع مــن 

ظلــت ذات مضـــمون كالســييك، ألنهـــا كانـــت ذات  الفــرادة، فقـــد 
حمولة إيديولوجية جهادية مسـتندة عـىل رؤيـة تقسـم العـالم إىل 
جــزأين متضــادين: دار اإلســالم ودار الكفــر. فهــي لــم تكــن حركــة 
ــربوز ســاللة  ــة ل ــد مــن رحمهــا محاول مضــادة للمخــزن، ســيبة يتول

اجلانب  جديدة، فحىت ثورة الهيبة لم تكن واضحة فيما يتعلق بهذا 
كـــل الوضـــوح، فقـــد اعرتاهـــا الـــرتدد والتقيـــة، اعتمـــدت خطـــابني 
مختلفـــني، فقـــد خاطـــب الشـــيخ العـــالم اخلـــاريج وتعامـــل معـــه  
كســلطان، وخاطــب وتعامــل مــع أتباعــه وأنصــاره كشــيخ، وظــل 
ـروج بــني أصــحابه أنــه  حــىت وهــو يتبــىن جميــع شــارات الســلطنة، ـي

ـــت المنحـــدر مـــن صـــ لب نفـــس مجـــرد خليفـــة ألحـــد أبنـــاء تافيالل
  )٥٤(.الساللة احلاكمة

تمــــزي االســــتيعاب لإلنســــاين العلمــــاين يف الثــــورة الوطنيــــة 
المغربيــة ابلضــبابية، ســواء تعلــق األمــر ابلمســتوى الســيايس أو 

ا عـن الاليقـني، عـن الـرتدد، العسكري، فثورة احلجامي كانت تعبريً 
وعن االنتظارية. فاحلجامي لم يكـن روكيـا، ويف نفـس الوقـت لـم 

رتبطا ابلسلطان، أو متحالفا معه، ولكنه يف نفس الوقت يكن م
. من هنـا تلمـس ضـبابية )٥٥(لم يشن هجومه عىل قصر السلطان

موقف احلجامي، فهو لـم يسـعى إىل تغيـري النسـيج المجتمعـي أو  
تغيــري الهيكــل الســيايس، لقــد كانــت غايتــه القصــوى تتمثــل يف 

طنيـة المغربيـة التحرر ال احلرية، وهذه إحدى معضـالت الثـورة الو
ألنها لم ترس عىل خطـى الثـورات الكـربى الـيت اسـتهدفت تحقيـق 

المغربيــة  الثــورة الوطنيــةوتتعمــق كالســيكية  .)٥٦(التحــرر واحلريــة
ــة للمهدويــة، واعــدان األتبــاع  ــاء كــل مــن احلجــامي والهيب يف ادع
بمنحهم القدرة عىل امتالك أجساد فوق برشية ال تتأثر ابلرصاص 

                                                                  وقذائف الكفار.
إن فقــدان الثــورة الوطنيــة المغربيــة ألهــداف وغــاايت كــربى 
عىل شاكلة الثورات العظيمـة الـيت عرفهـا التـاريخ اإلنسـاين، هـو 
الــذي دفــع المــؤرخ الفرنيســ دانييــل ريفــي ـيـرى يف ثــورة احلجــامي، 

رد ثورة بدويـة صـرفة، ثـورة فالحـني ضـد رغم اعرتافه بفرادتها مج
كبـار المــالك عــربت عـن نفســها يف غليــان صـاخب عرفتــه ضــوايح 
فاس، ويف إحراق قرية ابمحمـد الرشـيق بـبالد رشاكـة، ويف نهـب 
مخازن احلبوب. ويستند يف كونها مجرد ثـورة بدويـة، ال تخـرج عـن 
صــــراع بــــني الفقــــراء مــــن الفالحــــني المعــــدمني وكبــــار المــــالك 

جوازية احلضرية، عىل رد الفعل الـرافض الفـزع لهـؤالء، وهـو والرب
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ما سجله أحد الضباط الفرنسيني، حني تحدث عن الصيحات الـيت  
مـــاي، ابلشـــكر واالمتنـــان  ٢٦-٢٥تعالـــت حـــول ابب جيســـة، ليلـــة 

للقوات الفرنسية بإنقاذها لمدينة فـاس مـن االكتسـاح البـدوي، 
ي نفس األجـواء الـيت ، وه)٥٧(المهدد لممتلكاتهم ابلسلب والنهب

، وبذلك وضعت هذه احلوادث حدا )٥٨(سجلتها الصحافة الفرنسية
لذلك االتحاد النادر الـذي عرفـه شـهر أبريـل بـني فـاس ومحيطهـا 

    القبيل.                                                                                         
ثـورة الوطنيـة المغربيـة يف من المالحظات المسجلة حول ال

تمزقها بـني العلمـاين والغيـيب هـو هـذه القواسـم والقطـائع بـني 
مختلف مكوناتهـا، فثـورة احلجـامي شـبيهة تمامـا بثـورة الفشـتايل 

الـرغم عـىل " وعـىل طـريف النقـيض مـع ثـورة الهيبـة، ف١٩١٢"صيف 
مــن اســتنادهما عــىل المرجعيــة الدينيــة ابدعــاء المهدويــة لــألول 

أعمـــــال الســـــحر وبعـــــض البهلوانيـــــات وأعمـــــال اخلفـــــة  وإتيــــان 
، وتنــامي ثورتيهمــا البدويــة إال أنهمــا لــم يســتطيعا عــىل )٥٩(للثــاين

ــــق القطيعــــة واالســــتقالل بنفســــيهما  المســــتوى العلمــــاين خل
للخـــروج مـــن الـــدائرة المكـــرورة النمطيـــة للثـــورات البدويـــة ضـــد 

ـــورة احلجـــامي قـــد غـــريت مـــن   الســـلطة ـــت ث ـــة، وإن كان  المركزي
ــورات  ــف عــن الث ــم يختل أعــدائها المســتهدفني، إال أن جوهرهــا ل
المغربيــة المعتــادة، فقــد أابنــت يف أكــرث مــن مــرة عــىل أنهــا مجــرد  
ثــورة ضــد كبــار المــالك وضــد الربجوازيــة الفاســية، كمــا أابنتــا عــىل 
محدوديــة أفقهمــا الســيايس. أمــا ثــورة الهيبــة فقــد كانــت أكــرث 

لمسـتوى السـيايس، إذ سـعت وضوحا يف أخـذها ابلعلمـاين عـىل ا
إىل تغيري الهيكل السيايس، فقد تخىل الهيبة عن كل رمـوز العهـد 
الســـابق، أحـــرق الـــزناالت، وألغـــى الضـــرائب غـــري الرشـــعية، ولـــم 
يعرتف ابلظهائر الموقعة عىل عهدي الموىل عبد العزيـز و المـوىل 

، يف حني كان أقل علمانية عـىل مسـتوى التخطـيط )٦٠(عبد احلفيظ
ري مقارنة مـع ثـورة احلجـامي، فقـد تشـكلت غالبيـة قواتـه العسك

العســـــكرية مـــــن الفالحـــــني والمعـــــدمني والمســـــاكني، وحـــــىت 
عســكريوه فــإن تكــوينهم العســكري كــان عتيقــا لــم يخــرج عــن 
ــذي تلقــاه اجلــيش المغــريب عــىل عهــد المــوىل احلســن  التكــوين ال

غربيـة األول. فالتعلق غري الواعي والمتذبذب ابلعلماين للثـورة الم
جعلهـــا شـــديدة الهشاشـــة والعطـــب، تعمقـــت جراحهـــا بتعلقهـــا 
ابلغيـــيب المطلـــق، ويف اســـتنادها عـــىل كاريزمـــا القـــادة المهـــددة 
ابلعطب، المعرضني لفقدان هيبتهم ما أن يتم تحـول الثـورة إىل 
دولــة، ومــن أســباب الضــعف الكامنــة يف أعمــاق الثــورة الوطنيــة 

قـد كانـت مطالبـة ابسـتمرار المغربية كذلك قيامها عىل الربكـة، ف
ابجــــرتاح المعجــــزات، ممــــا جعلهــــا موضــــع ســــخرية واســــتهزاء 

  .   )٦١(اخلصوم

ا يف مـــنح ا كبـــريً دورً  فـــالتعلق ابلغيـــيب والمطلـــق لعـــب فعـــالً 
ا يف بداايتها، لقـد حـرر أعمـاق ا وتألقً الثورة الوطنية المغربية زخمً 

حــالم الشــعب المغــريب المصــدوم ابالجتيــاح الفرنيســ، تعلقــت األ
أبســـطورة الســـلطان المخلـــص، أســـطورة تشـــبث بهـــا الشـــعب 
ـــؤس وســـوء احلـــال  ـــر والب ـ عـــن القه المغـــريب كتعـــويض نفيســ
المتعــذر تجــاوزه ابتخــاذ األســباب الماديــة للتــأخر التــارييخ القــاهر 
إزاء اخلصم،  لكن هذا التعلـق الغيـيب رسعـان مـا تحـول إىل عـبء  

ولـة، وقـد كـان الهيبـة ثقيل عىل الثورة حينما همت ابلتحول إىل د
عىل وعي بهذه اخلطورة لذلك ظل ملتبسا يف تعامله مع األتبـاع، 
وتعاظم هذا العـبء عنـد الهـزائم واالنكسـارات، فتعرضـت بركـة 
الهيبــة لهــزات عميقــة دفعــت بــه إىل تجنــب النــاس، واالنعــزال 
بعيدا عن األعـني، تاركـا ألتباعـه احلريـة يف تـأول األحـداث ووضـع 

  .)٦٢(قناع اجلاحدين والمتشككنيالتفسريات إل
إن انغراس الثورة الوطنية المغربية يف الغييب، وضـعها عـىل 
حافة الفشل، رغم أخذها ابألسباب المادية، وأحيانا بشـكل واع، 
وارتباطها ابلدنيوي يف أكرث تجلياتـه وواقعيتـه المفرطـة، فتحـول  
ثـــورة الهيبـــة مـــن ثـــورة إىل دولـــة بريوقراطيـــة بمـــراكش جعلهـــا 

هــددة ابالنــدثار، وكــان الرجــل عــىل وعــي بخطــورة هــذه المرحلــة م
االنتقاليــة، كمــا تــم اإلشــارة إىل ذلــك مــن قبــل. لقــد كــان حريصــا 
ـــايئ المســـتحيل،  ـــوهمي للثن عـــىل احلفـــاظ عـــىل شـــهر العســـل ال

، يتبـــني ذلـــك يف تـــردده يف اتخـــاذ شـــارات )٦٣(الـــواقعي والمثـــايل
د توجــه إىل الســلطان بشــكل واضــح ال لــبس فيــه، فقــ المخــزن/

العالم اخلاريج كسلطان، ويف نفـس الوقـت حـرص عـىل الـتخلص  
المخــزين يف تعاملــه  ومفــردات القــاموس تمامــا مــن مصــطلحات 

. حرص عىل استخدام مصطلحات ومفـاهيم )٦٤(مع شيوخ القبائل
منحوثة من قاموس اإلخاء واحلب، وهـي مصـطلحات غريبـة عـن 
ــات الصــوفية، كمــا عامــل  ــة مــن األدبي القــاموس المخــزين، قريب

  ائرته الضيقة كأمري وليس كسلطان.د
عانــت الثــورة يف زمنهــا العلمــاين وهــي تتحــول إىل دولــة مــن 

قفة "العالمـة" بهـا بمـراكش، عدم التحاق النخبة العسكرية والمث
وال يمكن تفسري تلكئها إال بلعبها عىل احلبلني، فقد كانـت تكتفـي 
ابلمحاابة والتعاطف، تحت ضغط اجلماهري، ويف نفس الوقت لم  
تكـــن مســـتعدة للمجازفـــة ابلورقـــة الفرنســـية. هنـــا يطـــرح علينـــا 
ـــة  ـــه عـــىل النخب ـــة جاذبيت ـــم يمـــارس مخـــزن الهيب ســـؤال لمـــاذا ل

اكتفـى ابلمنخــرطني يف سـلك اجلنديــة مـن ذوي الرتــب احلضـرية، و
الصــغرية، ومــن أتبــاع الطرقيــة، وأبــدى كبــار التجــار، إزاء الثــورة، 
نفـــورهم أو كـــراهيتهم أو عـــىل األقـــل انطـــووا عـــىل مشـــاعرهم 

. يف رأينــــا أن عجــــز الثـــورة الوطنيــــة المغربيــــة عــــن )٦٥(المكبوتـــة
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ني الثــورة والدولــة التحــول إىل دولــة واجتيــاز المرحلــة االنتقاليــة بــ
بنجــاح وتحقيــق أهــدافها يف احلريــة والتحــرر يرجــع إىل عجزهــا عــن 

الغيـيب، فالهيبـة  اإلنساين والميتافزييقي/ التوفيق بني العلماين/
السالح الذي لم  مثال كان يف تعامالته ال يحتكم إال إىل السيف/

يــتقن أبجدايتــه احلديثــة، فخانــه يف معركــة ســيدي بوعثمــان، ولــم 
ف أبهمية التفاوض مع اخلصـم ألنـه لـم يكـن سـلطانا، وألن يعرت 

ـــة يف أعـــني الثـــوار  )٦٦(التفـــاوض مـــع اجليـــوش الغازيـــة يعـــد خيان
                                  المتعلقني بمثاليات الثورة وقداستها.                                                                            

عالقــة العواطــف املســيطرة عــىل : رابًعــا
وجـــدان الشـــعب بانـــدالع الثـــورة الوطنيـــة 

  املغربية
أرشنــا فيمــا ســبق إىل أن ثــورة فــاس قــد افتقــدت القيــادة 
والتخطــيط، وتحكمــت فيهــا العواطــف المتأججــة، الــيت ســيطرت 
ــد لســيادته  ــة، وفقــدان البل ــع عقــد احلماي ــر توقي ــة، إث عــىل المغارب

ــة، إال أن  ــة أجنبي امتــداد الثــورة خــارج إطارهــا احلضــري  لصــاحل دول
لتخرتق المحيط القبيل، كانـت عبـارة عـن منعطـف جديـد، اجتازتـه 
الثـــورة وهـــي تعـــرب مرحلـــة انتقاليـــة مـــن ثـــورة تلقائيـــة إىل ثـــورة 
مخطط لها وذات قيادة. وترجع الصحافة الفرنسية هذا االمتداد 

كثـرية الثوري إىل القلق النفيس وهيجان اخلواطر بسبب الـدماء ال
، واألكيد أن الثورة حني أصبحت تحت قيادة )٦٧(اليت أريقت بفاس

احلجامي، المدعي للمهدويـة، ومـع تشـكل حركـة مـن حـوايل ثالثـة 
، )٦٩(، وأخرى ال تقل أهمية بناحيـة صـفرو)٦٨(ألف مقاتل نوايح تازة

، تجعلنـا نقـول )٧٠(وانشقاق طـابور عـرابوة والتحاقـه بقبائـل جبالـة
نـت تخضـع يف انـدفاعاتها لقـوة تتعـاىل عـىل هذه التحركات كا إن 

مجــرد مشــاعر الســخط والغضــب، وإنمــا تــدين يف ذلــك لمرجعيــة 
  .)٧١(إيديولوجية يمكن أن نطلق عليها اإليديولوجية اجلهادية

قــد تــدين الثــورة يف بــداايتها، حينمــا كانــت ثــورة حضــرية، إىل 
مشــاعر الغضــب والســخط المحــض، الــذي كــان وراء هــذا الســيل 

م مـن شـىت ألـوان الطيـف المجتمعـي الـذي اكتسـح المدينـة، العر 
ـــة اجلمـــاهري داخـــل  ـــت وراء تعبئ ـــة كان ـــة اجلهادي لكـــن اإليديولوجي
ـــل، خاصـــة وأن الثـــورة أصـــبحت تحـــت قيـــادة رجـــل ادعـــى  القبائ
المهدوية، فالشعور الوطين هنـا أصـبح ذا مسـحة دينيـة واضـحة، 

هيبة ابجلنوب. هذا الشعور الديين سوف يتعمق مع اندالع ثورة ال
دليلنـــا يف اتخـــاذ الثـــورة مـــن اإليديولوجيـــة اجلهاديـــة مرجعـــا منـــه  
تستمد الرشـعية، أن المغـرب كلـه كـان قبلهـا وبعـدها عـىل أهبـة 

 ا أنفاســه يف انتظــار االســتعداد يضــم ســالحه عــىل صــدره، حابًســ
  إشارة السلطان النطالق اجلهاد.

يـــــة نلمـــــس احتكـــــام الثـــــورة يف تأطريهـــــا لمرجعيـــــة الوطن
اجلهاديـة، أنهـا عـىل الـرغم مــن مظـاهر الغضـب احلـاد، الـذي طغــى 

ا بشـكل جيـد. فقـد توجـه عىل صفوف اجلماهري، إال أنه كان مؤطرً 
ــــريني الغضــــب الشــــعيب، واتخــــذ هــــدفً  ــــه الفرنســــيني واجلزائ ا ل

العــــاملني يف صــــفوف قــــوات االحــــتالل والمغاربــــة المــــرتبطني 
من سـكان المدينـة ابالستعمار، فلم يسجل ترهيب مغريب واحد 

أو من األوروبيـني غـري الفرنسـيني. ورغـم ذلـك فـإن دانييـل ريفـي 
يقلــل مــن نقائهــا الثــوري ومــن طهرانيتهــا، فجعلهــا ال تخــرج عــن 
دائــرة التمــردات، الــيت كانــت تشــهدها البــوادي المغربيــة، بشــكل 

. ومــن المفارقــات العجيبــة الــيت )٧٢(دوري، ضــد الســلطة المركزيــة
ــوريت فــاس واحلجــامي، اللتــني يخــرج بهــا المــؤرخ  ـ عــن ث الفرنيسـ

نعتربهما ثورة واحدة، أنـه عـىل الـرغم مـن نفيـه لعنصـري القيـادة 
ـرى عكــس  واإليــديولوجيا عــن األوىل إال أنــه يســمها ابلثــورة، وـي
ذلــك ابلنســبة لثــورة احلجــامي، يراهــا جهــادا يف لبــوس ثــورة، فهــو 

عنصــري ينفــي عنهــا الــنفس الثــوري عــىل الــرغم مــن توفرهــا عــىل 
القيـــادة واإليـــديولوجيا، وابلتـــايل فهـــي ذات فعـــل واع، ويجعلهـــا 
ـــرة  ـــيب المركـــزي، ال تخـــرج عـــن دائ مجـــرد تمـــرد ضـــد احلكـــم األجن
التمــردات القبليــة، رغــم اتخاذهــا لألجنــيب المحتــل هــدفا لهــا. فمــا 
الذي يجعله يقـف منهـا هـذا الموقـف، ربمـا يرجـع ذلـك يف نظرنـا 

يهـــــا، وشـــــطرها للعـــــالم إىل إىل ســـــيطرة فكـــــرة المهدويـــــة عل
شطرين، يف صـورة مانويـة مبسـطة، رغـم تنبهـه إىل أن احلجـامي 
ـــن  ـــدين، بغـــض النظـــر ع ـــه ســـوى المعت ـــم يجعـــل هـــدفا لثورت ل
انتماءاتهم العرقية والدينية، لقد اسـتعدى رجالـه عـىل اجلزائـريني 
والمغاربــة المســلمني المتــواطئني مــع المحتــل، وســالم األجانــب 

ــة عــىل مــن غــري الفرنســيني ، إن هــذه النظــرة اإلنســانية المتعالي
األحقـــاد التاريخيـــة المتولـــدة عـــن احلـــروب الصـــليبية، لـــم تســـتدر  

 الوليــد وكــادت تعاطفــه، ألنهــا ببســاطة هــددت الوجــود الفرنيســ 
  أن تقتلع جذوره.

ـرتبط بطبيعـة العواطــف المســيطرة  إذا كـان انــدالع الثـورة ـي
هـذا العنصـر نجـده ابرزا ، فـإن )٧٣(عىل وجدان الشـعب أو اجلمـاهري

كـــل الـــربوز، يفعـــل فعلـــه يف تـــأجيج الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة. 
فاخلوف الذي دب يف قلوب ساكنة فـاس، وهـم يـرون السـلطان 
يغـــادر مـــدينتهم صـــوب الـــرابط، وخشـــيتهم مـــن تحويـــل الـــرابط 
عاصمة للمغرب عوضا عن فاس، كان وراء تأجيج غضـبهم اتجـاه 

الوسيط، ممثال يف السلطان، بينهم احلماية، لتخوفهم من غياب 
وبـــني المســـتعمر، وخشـــيتهم مـــن وجـــودهم وجهـــا لوجـــه مـــع 
ـــيت المســـوا عـــن قـــرب مـــدى قســـوتها  الســـلطة العســـكرية، ال
وغطرســـتها، وغيــــاب احلــــس الســـيايس لــــدى قادتهــــا. امزتجــــت 
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ـزال يف مرحلتـــه اجلنينيـــة، ذي  مشـــاعر اخلـــوف بشـــعور وطـــين ال يــ
نستطيع تحديد طبيعة العالقـة  مسحة دينية، وتعلق ابلمكان، ال

  .)٧٤(ودرجة احلدود الفاصلة بينهما
ســـاد المدينـــة كلهـــا شـــعور ابلعزلـــة المطلقـــة، وأنهـــا تركـــت 
ـــد خـــروج الســـلطان، فكـــان رد  ـــدة يف مواجهـــة مصـــريها، عن وحي
فعلها عنيفا قاسيا، فارتدت عىل نفسـها يف جنـون تلـتهم روحهـا. 

كون فـاس المقدسـة   فقد استحوذ عىل الشعور اجلمعي للمغاربة
قد دنست بدخول المحتلني، وبخروج السلطان منها، فال حرج إن 
تـــم تـــدمريها إىل آخـــر حجـــر فيهـــا يف عمليـــة تطهـــر رويح عنيـــف، 
هسترياي جماعيـة، لقـد كانـت أكـرث مـن مجـرد تمـرد حضـري، كانـت  

يمكننــا مالمســة طبيعــة المشــاعر ثــورة وجدانيــة وماديــة عنيفــة. 
كانت وراء اندالع الثورة المغربية يف تمثل وهيجان اخلواطر، اليت  

مشاعر العناصـر الفاعلـة يف الثـورة، ويف عالقـة طبيعـة المشـاعر 
  ابهزتاز وضعها االجتماعي:

الفيالليون: الذين رأوا يف المس ابلسلطان مسا بكـرامتهم -
  النحدارهم من نفس الساللة؛   

الســـكان المهجـــرون مـــن قصـــبة رشاردة، لتـــوطني الطـــابور -
ــا تمثــل مــدى اإلحســاس ابلغــنب والغربــة ال فرنيســ. ويمكــن هن

والمنفــى داخــل الــوطن، الــذي اســتحوذ علــيهم، بســبب االجثتــات 
نساء العسـاكر المتخوفـات -الممارس عليهم من طرف الدخالء؛ 

  ؛ )٧٥(عىل مصري أزواجهن
العساكر الذين رأوا يف اإلصالحات تدمريا لهويتهم اجلمعية، -

ـــ والء للســـلطان إىل الـــوالء للمؤسســـة وتغيـــريا لـــوالئهم مـــن ال
ا عـىل تلـك العسكرية، اليت كانت تستهدفها اإلصـالحات، وحفاًظـ

الهويـــة ربطـــوا مصـــريهم بمصـــري الســـلطان، وطـــالبوا يف بدايـــة 
الثورة بحماية السلطان وتحريره من قبضة الفرنسيني، ثم نـادوا 
فيمـــا بعـــد بمرافقتـــه إىل الـــرابط، وحـــني تأكـــدوا أن الســـلطان ال 

عنيفــة  دو أن يكــون مجــرد واجهــة لالحــتالل، انــدفعوا يف ثــورةيعــ
  يجللها اليأس والقنوط.

أما ابلنسبة لثـورة أحمـد الهيبـة، فقـد كانـت المشـاعر الدينيـة 
واضحة كل الوضوح، لوجود شخصية دينية عىل رأسها، تحيط بها 
هالة من الوقـار النتمائـه الرشـيف، وخضـوع زاويـة كبـرية لنفـوذه 

، والدعائــه المهدويــة. تنامــت هــذه المشــاعر يف تســام )٧٦(الــرويح
مطلــق مــع طبيعــة الذهنيــة اخلرافيــة الســائدة يومئــذ، ثــم تعــززت 
مع دخـول المخـزن يف مفاوضـات مـع اجلـيش الغـازي، األمـر الـذي 

، فــانعكس ذلـك عــىل طبيعــة )٧٧(يعـد خيانــة مــن الناحيـة النفســية
دمني والفقـراء، أنصاره، الذين لم يكونوا إال من المساكني والمع

يف الوقت الذي اتخذت النخبة العسكرية والمخزنية وكبـار التجـار 

، وكانـت )٧٨(موقف الممتعض والمرتقب، ابستثناء النخبة العالمة
هذه الذهنيـة اخلرافيـة سـببا يف االنهيـار الرسـيع حلركتـه عنـد أول 
صدام مع قوات االحتالل الفرنيسـ، يف معركـة سـيدي بوعثمـان، 

رها تالشت اجلموع وتبخرت، وكـان أول المتخلـني عنـه اليت عىل إث
"مخزنه"، ولم يكن ابعتقادنا أن انهيار ثـورة الهيبـة نتيجـة لتحولهـا 

، وإنمـا السـبب هـو )٧٩(إىل دولة، كما يذهب إىل ذلك دانييل ريفي
سيادة الذهنيـة اخلرافيـة بـني صـفوف أنصـاره، البعيـدة كـل البعـد 

  .عن جوهر اإلسالم يف نقائه وتجرده
رزح المغاربة تحت وطأة مشـاعر اإلحسـاس ابلقهـر والعنـت، 

، عانـــت أغلبيـــة الشـــعب المغـــريب مـــن انهيـــار ١٩١٢فخـــالل صـــيف 
نفيســ عميــق، وانتابتــه حالــة مــن حــاالت فقــدان الهويــة، وانهيــار 
منظومـــة القـــيم، فأصـــبح اجلميـــع أمـــام أزمـــة أخالقيـــة ووجوديـــة 

الشخصــيات، مــن  ابلدرجـة األوىل. غمــرت موجـة اليــأس حــىت كبـار 
، )٨٠(العالمة والتجاريـة، فرسـالة أحـد كبـار المـالك النخبة المثقفة/

اليت اعرتضت مصلحة االستعالمات االسـتعمارية طريقهـا، قبـل 
أن تصل مجلة احلق، تنضح ابلمـرارة، كانـت صـرخة موجعـة عـاجزة. 

، ويف )٨١(ونفـــس الـــرؤى القياميـــة نجـــدها عنـــد المختـــار الســـويس
ت حالة من القلق اجلماعي، غذتها الثقافـة أسفل المجتمع سيطر

الشعبية السائدة عن دنو ساعة الفناء، وتعمقـت هـذه المشـاعر 
  ن يمور بها المجتمع المغريب. كا  ابالختالالت اليت 

  تحليل النتائجخامًسا: 
يتبــني مــن خــالل ترشــيح الثــورة الوطنيــة المغربيــة، أنهــا    

عنهـا يف أخـرى. تشرتك مع الثورات الكربى يف خصائص وتختلف 
، يظـل )٨٢(فالصراع الطبقـي، الـذي يعـد أحـد أهـم محركـات الثـورة

ا يف ثورة فاس، الـيت يـرى فيهـا دانييـل ريفـي ثـورة فالحـني حاضرً 
معدمني فقـراء ضـد كبـار المـالك وضـد الربجوازيـة الفاسـية، كمـا 

، ويتعمـــق هـــذا )٨٣(لقيامهـــا عالقـــة ابنحطـــاط الطبقـــة احلاكمـــة
ة يف مفاوضات مـع اجلـيش الغـازي، ممـا االنحطاط بدخول األخري 

يعد خيانة من الناحية النفسية، ومن مؤرشات هذا التدهور عـدم 
، وهـو مـا )٨٤(قدرتها عىل استخدام القوة بمهارة لقمع المنتفضـني

" لالســـتعانة بجيـــوش ١٩١١دفـــع الســـلطان المـــوىل عبـــد احلفـــيظ "
، ناهيــــك عــــن ارتباطهــــا بطريقــــة جمــــع الضــــرائب )٨٥(االحــــتالل

ها. فبــالرجوع إىل المصــادر الكولونياليــة، يتبــني لنــا وحشــية وفرضــ
وعنـــف الدولـــة يف اجلبـــاايت، الـــيت تبلـــغ أحيانـــا حـــد قتـــل الرجـــال 

. ونلمس هذا التشـابه يف تحـول مظـاهرات )٨٦(واغتصاب النساء
، يف ثــورة فــاس حــني خرجــت )٨٧(الشــوارع واالنتفاضــات إىل ثــورة

لتحقيــق أهــدافها  مــن إطارهــا احلضــري، فأصــبح لهــا برنــامج عمــل 
، ابـــن عـــم )٨٨(وغاايتهـــا، وكـــان يف اعتنـــاق وانحيـــاز المـــوىل الكبـــري
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، مـؤرشا عـىل )٨٩(السلطان، لقضااي الفئات السـاخطة والمقهـورة
حـــدوث انقـــالب يف الوضـــع القـــائم، وهـــو الـــذي جســـدته رسعـــة 
ـــل  ـــورة، لتشـــمل المغـــرب الرشـــيق وآســـفي وقبائ ـــدادات الث امت

ة والشــاوية وعبــدة ونــوايح فــاس ودكالــ )٩٠(الرحامنــة  والرســاغنة
وتازة، وبلغ االنقالب ذروته بقيـام ثـورة الهيبـة بطموحهـا لتحقيـق  
تغيري جذري مستغلة توقف دوران النخبة لكسب الساخطني إىل 

، فكــان أوىل األعمــال الــيت ابرشهــا الهيبــة، قيامــه بعــزل )٩١(جانبهــا
ان قياد المخـزن وتعويضـهم آبخـرين مـن اختيـار اجلماعـات، الـيت كـ

، إال أن عطبهــا و )٩٢(يؤسســها يف كــل منطقــة أخضــعها لنفــوذه
عجزها عن االرتقاء إىل مصاف الثورات الكربى، فيتمثـل يف عـدم 
قــدرتها عــىل اســتمالة كبــار العســكريني، مكتفيــة أبصــحاب الرتــب 
الدنيا، كما أرشنا من قبل، وبمن هم تحت السلم االجتماعي مـن 

ـــ عـــوزهم التجربـــة واخلـــربة، ت  نْ األطفـــال والشـــيوخ والنســـاء، مَم
والشـــيخ نفســـه كانـــت المرحلـــة تتجـــاوز قدراتـــه اإلنســـانية، فلـــم 
يمتلك القدرات الذهنيـة للتجـار أو اخلـربة الدبلوماسـية للسـلطان 

، )٩٣(يف التفـــاوض، وهـــي مرتكـــزات ال غـــىن عنهـــا يف نجـــاح الثـــورة
ــم يكــن رجــل ســالح ـن ول ، وجــد )٩٤(وفــوق هــذا فقــد كــان رجــل دـي

حمــــل اإلرث الثقيــــل لعائلتــــه بحكــــم الــــدم  ا عــــىل نفســــه مجــــربً 
ـــة عـــىل أن  ـــه الديني ـــويج، وقـــد ســـاعدته ثقافت واالنتســـاب البيول
 يكتســب إحــدى صــفات الثــوري يف قدرتــه عــىل احلشــد واســتمالة
األتباع واألنصار يف بـداايت الثـورة، لكـن مـع دخولهـا طـور العمـل 
المبــارش والمواجهــات الدمويــة، يجــد رجــال الكلمــات صــعوبة يف 

  .  )٩٥(تأقلم مع العمل الشاق، بل ال يصلحون لهال
يبقى السؤال أين تتقاطع وتختلف الثورة الوطنيـة المغربيـة 
مــع الثــورات كمــا تــم التنظــري لهــا يف األدبيــات الغربيــة المهتمــة 
ـــاريخ اإلنســـاين، خاصـــة األورويب  ـــورة يف الت بدراســـة ظـــاهرة الث

مجــرد تمــردات  واألمــرييك. فحنــة أنــدرت تــرى أن الثــورة أكــرث مــن 
، تــرى مــاذا تعــين بــذلك؟ دون شــك تقصــد أنــه ال يمكــن )٩٦(ناجحــة

احلــديث عــن الثــورة إال حــني يحــدث التحــول، ويكــون بمعــىن بدايــة 
جديدة، وعليه فإننا ال يمكن أن نطلق صفة الثورة عـىل أي شـكل 
من أشكال العنف، إذ البد أن يرافـق هـذا العنـف أو أن ينـتج عنـه 

ـــ ـــري مـــا. تغي ري يف النســـيج المجتمعـــي أو يف الهيكـــل حـــدوث تغي
الســــيايس، يف هــــذه احلالــــة مــــاذا يمكــــن أن نقــــول عــــن الثــــورة 
الوطنيـــة المغربيـــة؟ الواقـــع عـــىل أن هـــذا الشـــكل مـــن التغيـــري 
والتحــــول ال نجــــده إال فيمــــا يتعلــــق ابلثــــورة الوطنيــــة ابجلنــــوب 
المغريب، بقيـادة الشـيخ أحمـد مـاء العينيـني، حقـا أن الهيبـة كـان 

ا لعصر الموىل احلسن األول، والواقع أن هذه رب عصره امتدادً يعت
ــــة يف يشء، فهــــذا  ــــورة الهيب ــــوراء ال تشــــني ث االســــتدارة إىل ال

التطلــع إىل اســرتجاع المــايض، حيــث كانــت األمــور كمــا يجــب أن  
، تظــل قاســما مشــرتكا بــني جميــع الثــورات بمــا فيهــا )٩٧(تكــون

هنا أن الثورة الوطنيـة الثورة األمريكية والفرنسية، لكننا نسجل 
ـــورات العصـــور القديمـــة، فاحلـــاكم  ـــة هـــي أكـــرث شـــبها بث المغربي

ا، وأن ينحدر من ساللة النيب، فقد المغريب كان البد أن يولد حاكمً 
رأينـــا كيـــف أعلـــن الهيبـــة أنـــه مجـــرد خليفـــة ألحـــد المتواجـــدين 

، فصــــدى )٩٨(بتافياللــــت والمنحــــدر مــــن صــــلب الســــاللة احلاكمــــة
ــورات القديمــ ــة أكــرث الث ــة المغربي ــورة الوطني ة وتشــابهها مــع الث

  .)٩٩(ا مقارنة مع الثورات احلديثةوضوحً 
مـــن معيقـــات الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة، مقارنـــة مـــع   

الثورات احلديثة، وعدم نضـجها أنهـا عـىل المسـتوى الـذهين ظلـت 
ا يذكر حركة اعتيادية، فاللغة السياسية المغربية لم تشهد تطورً 

المرجعيـة الدينيـة القائمـة عـىل ثنائيـة دار الكفـر  لقد ظلـت رهينـة
ودار اإليمـــان، وحـــىت التطـــورات الطفيفـــة الـــيت شـــهدتها ثـــورة 
احلجامي، يف اسـتيعابها للبعـد اإلنسـاين يف تعاملهـا مـع اخلصـوم، 

ا أمام ثقل اإلرث التارييخ، فرسـعان مـا أابنـت عـىل لم تصمد كثريً 
ويـــة الســـابقة، حـــني أنهـــا ال تختلـــف يف يشء عـــن التمـــردات البد

ــــة  ــــت مطبوع ــــا كان ــــب، ألنه ـــق الســــلب والنه انحــــدرت يف طرـي
ابلعشـــوائية، لضـــبابية اخلصـــم. فـــإذا كـــان موقفهـــا واضـــحا مـــن 
الســـلطة االســـتعمارية الدخيلـــة، فـــإن الموقـــف مـــن المخـــزن،  
كحكومة محلية غري مناسبة، ظل مشواب ابلرتدد والغمـوض، حـىت 

ن تكون أكرث وضوحا. سـؤال يف حالة ثورة الهيبة، اليت كان يجب أ
آخر يطرح نفسه علينا ونحن نقارن بني الثـورة الوطنيـة المغربيـة 
والثــورات الكــربى، أيــة صــفة هــي تلــك الــيت يمكــن أن تنعــث بهــا 
الثورة الوطنية المغربية؟ هـل هـي ثـورة شـعبية أم ديمقراطيـة؟ 
الواقع أن كلتا الصفتان تنطبقان، إىل حد ما، عىل الثورة الوطنية 

لمغربيــة، مادمنــا أمــام أكــرث مــن وجــه لهــا. فــالثورة الوطنيــة الــيت ا
شهدتها فاس ونواحيها يظل المنىح الشعيب فيها أكـرث وضـوحا، 

، يف حـني )١٠٠(ألن العنصر الغالب عىل فاعليها هم العامة/ الغوغاء
استهدفت ثورة الهيبة تحقيـق بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، إذ 

التحـرر مـن األجنـيب، اســتهدفت  ابإلضـافة إىل اسـتهدافها تحقيـق 
خلق مجتمع نموذيج وفق المثل العليا لإلسالم، عن طريـق تغيـري 
النخبـــة السياســـية المتحكمـــة والمعينــــة مـــن طـــرف الســــلطة 
المركزية، وتعويضها أبخرى يتم اختيارها مـن طـرف اجلماعـة، أمـا 
عىل المستوى االقتصادي فقد أحرقت الزناالت، رمـز االسـتغالل، 

ضــرائب غــري الرشــعية، ربمــا يرجــع هــذا التمــزي إىل نمــط وألغــت ال
ـــــــىل المســـــــاواة  التنظـــــــيم السوسيوســـــــيايس المؤســـــــس ع

. فتحقيق احلرية والتحـرر )١٠١(والمشاركة، الذي ساد اجلنوب المغريب



   
  

 
 
 

 
 

 ترشيح الثورة الوطنية المغربية
 ��א�א�

    

١٨٨ . .  .   
   –   –    

ــوب المغــريب، مــا دامــت قــد  ــورة اجلن متضــمنان، إىل حــد مــا، يف ث
، )١٠٢(اســتهدفت التحــرر مــن نــري المســتعمر ومــن تجــاوزات المخــزن

وتجــىل تحقيــق احلريــة يف تبــين مبــدأ احلــق يف المشــاركة يف احليــاة 
السياســية للســكان المحليــني مــن خــالل حريــة اختيــار ممثلــيهم، 

  .)١٠٣(وابلتايل خلق شكل جديد يف احلكم
                                                                                

  وممزياتها الوطنية المغربيةمراحل الثورة ) ١جدول رقم (
  ٣نتيجة   ٢نتيجة   ١نتيجة   اختبار
ـــــــــىل   ثورة الهيبة ـــــــــدرة ع الق

اســــــــــــــــتقطاب 
العامــــــة وصــــــغار 

  النخبة

محاولــــة بنــــاء 
  الدولة

الفشـــــــــــــــــل يف  
ـــــق التحـــــول  تحقي
ــــــورة إىل  مــــــن الث
الدولــــــــة نتيجــــــــة 
الضــــــــــــــــــــــــعف 

وغلبــة  العســكري
الـــــــــديين عـــــــــىل 

  الدنيوي
االنتقال مـن تمـرد   ثورة فاس

ـــو ـــيب إىل ث رة مطل
  حضرية

ـيم الثـــورة  تعمــ
خــــارج فـــــاس 
لتشـــــمل ابيق 
منــــــــــــــــــاطق 

  المغرب

عـــدم القـــدرة عـــىل 
االســــــــــــــتمرارية 
الفتقادهـا القيــادة 
  واإليديولوجيا معا

ثــــــــــــــورة 
  احلجامي

ـــــاس يف  ـــــورة ف ث
  امتدادها القبيل

تبلـــــــــــــــــــــــــور 
ـــــــديولوجيا  اإلي
ــــوفر عــــىل  والت

  القيادة

الفشـــــــــــــــــل يف  
تحقيـــق األهـــداف 
  لضبابية المواقف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َةٌ  ِ   َخا

ــ ــة مبكــرة شــهدها  ا مفصــالً قــدمنا عرًض ــورات وطني ــثالث ث ل
المغـــرب بفعـــل الضـــغط اخلـــاريج وانتكـــاس الســـلطة المركزيـــة 
وجورها. حاولنا يف هذا العرض أن نرصد مكامن الضـعف والقـوة 
يف كل واحدة منها. ومن أجـل فهـم أعمـق لهـذه الظـاهرة حاولنـا 
أن ندرسها ابعتمـاد المـنهج المقـارن بدراسـتها يف ضـوء التجـارب 
ــيت  ــراز بعــض خصائصــها، ال ــة الكــربى، ممــا ســاعدنا عــىل إب الثوري
ـــف أعمـــى دوري، ضـــد  ـــا تســـموا عـــىل أن تكـــون مجـــرد عن جعلته
السلطة المركزية، طالمـا مـزي التـاريخ المغـريب أو مجـرد مقاومـة 

ــه  ــا كيــف إن ــرغم مــن اشــرتاكها مــع عــىل لألجنــيب المحتــل. وبين ال
ر بعضــها عــىل الثــورات الكــربى يف بعــض اخلصــائص مــن مثــل تــوف

ــــديولوجيا وطبيعــــة العواطــــف المســــيطرة عــــىل  ــــادة واإلي القي
فيمـا يتعلـق  جماهريها، فقـد عجـزت عـن تحقيـق أهـدافها، خاصـةً 

ابالنتقال من الثورة إىل الدولة، لعـدم اجتمـاع كـل رشوط النجـاح 
لواحدة من تلك الثورات الـثالث هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

ا، كمثيالتهـا الدوليـة، ابلتخطـيط الـرغم مـن أخـذ بعضـهعىل فإنها 
 الغيـيب عليهـا واالسرتاتييج والعلماين إال أن غلبة الميتـافزييقي/

واحتكامها إليه، ابدعائها استمدادها العون من قوى الغيـب، مـن 
أجل التعبئة وحشد اجلماهري، ترسـبت بـذور انحاللهـا وتفككهـا يف 

زات، أعماقهـــا منـــذ البدايـــة، حينمـــا عجـــزت عـــن اجـــرتاح المعجـــ
ــة. و ــدتها الصــدف التاريخي ــك فلهــذه عــىل وعان ــرغم مــن كــل ذل ال

مطمئنــني أبن هــذه التجــارب الثـورات فرادتهــا الــيت تجعلنــا نقـول 
التاريخية الثالث كانت أكرث من مجـرد مقاومـة وأقـرب إىل الثـورة 
بمعناهــا المفهــوم يف األدبيــات الغربيــة المنظــرة لهــذه الظــاهرة 

                                                      اإلنسانية.               
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