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 تمهيد

م مع ظهور فكر األنوار 16و    15القرن�ن  ة �عود إ��  ا الغر�يّ �ّ و ولة �� �عض دول أور �ة الّد إذا �انت جذور سؤال هوّ 

فإّن و األور  الّس   �ي،  ظّل هذا  ح�ّ بً مغيّ   ؤال  املغرب   �� القرن  ا  مطلع  الفر���يّ 20ى  االستعمار  تحت  وقوعھ  مع   م، 

 واإلسبا�ّي 
ّ
ال  ، 

ّ
ش�  ذي 

ً
صدمة  قو�ّ   ل 

ً
املغر�يّ للنّ   ة  خبة 

ّ
الث األسباب  عن  تبحث  وجعلها  دولٍة ة،  خضوع  وراء     او�ة 

ّ
ت ظل

 محافِ 
ً
ي هذه االنت�اسة ستؤدّ   ة أّن خبة املغر�يّ قبضة االستعمار. حيث رأت النّ   منع�� استقاللها لقرون طو�لة    ظة

   ھُ قيُم   ، ا�ختلفِة الغرب املسي��ّ   �ِة تھ لصا�ح هوّ �ّ ال محالة إ�� فقدان املغرب لهوّ 
ّ
خصوصيات و   ،ا عن قيم املغربي� �ل

ع�� أساسها �عبئة   ة، يتّم �ة املغر�يّ للهوّ   وا�حٍة   مالمَح   ولة بلورةِ خبة إ�� محامجتمعھ املسلم. لذلك، بادرت هذه النّ 

 ا�جتمع ملواجهة االستعمار. 

ة، ينطلق من تحديد األسس ال�ي بنيت عل��ا منذ مطلع القرن العشر�ن،  ولة املغر�يّ �ة الّد ر ش�ل هوّ رصد تطوّ   إّن 

لطان املو��  ستور املق��ح ع�� الّس سواء من خالل مشروع الّد �ة،  ة ال�ي بادرت إ�� طرح سؤال الهوّ خبة املغر�يّ مع النّ 

 ة املغر�يّ ، أو من خالل زعماء ا�حركة الوطنيّ 1908عبد ا�حفيظ سنة  
ّ
ث  القرن املا��ي  الثيناتة خالل 

ّ
ل ، مثل عال

ومحّم  الوزّ الفا��ي  حسن   د 
ّ
الط ا�خالق  وعبد  القادري  بكر  وأبو  والذين  ا�ي  وغ��هم..،  دوٌر ريس  لهم  ��    ّم ـ مه  �ان 

 ـــل مرحلة البنــة، قبر�يّ ــــولة املغ�ة الّد س هوّ ـــتحديد أس
ّ
 ري��ّ ــــشاء الت

 ولة �� مرحلة االستقالل.  للّد  سا�ّي واملؤّس 

أهّم  ب�ن  الهوّ   ومن  املغر�يّ أسس  الوطنيّ �ة  ا�حركة  ال�ي وضع��ا نخبة  أهّم   -ة  ة  لم يكن  عنصر   -ها ع�� اإلطالق  إن 

   ،ين اإلسالمّي الّد 
ً

�ة د هوّ ة ال�ي تحّد ة الدستور�ّ ن إ�� اليوم �� املرجعيّ ا �ع�ن االعتبار استمرار حضور هذا امل�وّ وأخذ

املغر�يّ الّد  فإّن 1ة ولة  الصّ اإلش�اليّ   ،  هذا   �� نفسها  تطرح  ال�ي  بالّس ة  مرتبطة  التّ دد،  فيھ   ار���ّ ياق  تبلورت  الذي 

الوطنيّ الهوّ  املغر�يّ �ة   ة 
ّ
والظ جعلت  ة،  ال�ي  اإلسالمّي الّد روف  ا�حور�ّ   يحتّل   ين  امل�انة  الهوّ هذه  عناصر  ضمن  �ة ة 

الوطنيّ املغر�يّ  ا�حركة  نخبة  جعلت  ال�ي  واالعتبارات  املغر�يّ ة،  الهو�ّ ة  تر�ط  الوطنيّ ة  املغر�يّ ة  بالّد ة  اإلسالمّي ة  . ين 

التّ  املقار�ة  �ساعدنا  التّ ار�خيّ وقد  مدى  لقياس  حضور  طوّ ة  عرفھ  الذي  الّد ر  هوّ ينيّ املسألة  نقاش   �� الّد ة  ولة �ة 

 ة إ�� حدود اليوم. املغر�يّ 

 

 

 

 

 

 

 
عب كما أّن الهّو�ة املغر�ّية تتم: "2011جاء �� تصدير الّدستور املغر�ّي لسنة    -1

ّ
ّ�� بتبّوء الّدين اإلسالمّي م�انة الّصدارة ف��ا، وذلك �� ظّل �شّبث الش

قافات وا�حضارات اإل�سانّية جمعاء
ّ
سامح وا�حوار، والّتفاهم املتبادل ب�ن الث

ّ
 ".املغر�ّي بقيم االنفتاح واالعتدال والت
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I -  ّ1908ة �� مشروع دستور �ة الوطنيّ اإلرهاصات األو�� للهو 

ة  ستور�ّ ة، وع�� رأسها الوثيقة الّد سميّ ا��ا الرّ ���ا �� قواني��ا ومرجعيّ املالمح الك��ى لهوّ   ذات سيادةٍ   دولٍة   ترسم �ّل 

الّد عناصر هوّ د  ال�ي تحّد  املغر�يّ �ة  ا�حالة   ولة. و�� 
ّ
ة معلنة من ا ا�حديث عن وثيقة دستور�ّ ھ لم يكن ممكنً ة، فإن

الّد  املغر�يّ طرف  االستعمار�ّ ولة  املرحلة  حدود  إ��  يكن هناك مجاٌل و�التّ   ؛ةة  لم  هوّ   ا��  عن  الّد ل�حديث  ولة من �ة 

 دستورّيٍ   منطلٍق 
ّ

 ة، تضّم ع وثيقة دستور�ّ ، ستعرف ظهور مشرو 1908سنة     أّن . إال
ً
من الفصول ال�ي   نت مجموعة

 إ�خ. ولة ونظام حكمها ومواردها وغ�� ذلك...�ة الّد هوّ  ��ّم 

 25،  18، 11ام أيّ   2ان املغرب" ـــتور �� جر�دة "لســسروع الّد ــــص ال�امل ملش�شر النّ 

 ستور  واض�� مشروع الّد   ا�ي إ�� أّن د ا�حسن الوزّ . و�ذهب محّم 1908أكتو�ر وفاتح نون��  
ً
 بدليل أّن   ،ليسوا مغار�ة

 
ّ
 ح احتمال أن ي�ون واضعو الّد ستور، و�رّج لهم لوضع الّد تؤّه   ٍة ع�� ثقافة دستور�ّ   ارو هؤالء لم يتوف

ً
 ستور مشارقة

 �لبنانيّ 
ّ

يؤك وما  ا�خصوص.  وجھ  ع��  الوزّ ن  حسب  ذلك  تضّم د  ال�ي  العبارات  �عض  قبيل  ا�ي،  من  املشروع  ��ا 

املرّ  بـ "األقطار  اململكة  ووصف  املغرب،  لطنة""الّس   اكشية"  بأهل  وليس  باملشارقة  ارتبطت  �عاب��  ح  و�رّج   ،و�� 

 ستور �ان من وضع ال�حفيّ مشروع الّد   ا�ي أّن الوزّ 
ّ
كما يذهب   .3�ن املشرف�ن ع�� جر�دة "لسان املغرب" بنانيّ �ن الل

   إ�� أّن 
ً
   لفظة "دستور" لم تكن متداولة

ّ
ة بفاس، و�نفي  انيّ ر�قة الكتّ �� املغرب خالل تلك الف��ة سوى �� أذ�ار الط

 ا�ي أن ت�ون هناك نخبة مثّق الوزّ 
ّ
 . 4ستور ة للمطالبة بالّد أو حركة وطنيّ  1908ت مشروع دستور فة تبن

 
ّ
   أّن   إال

ّ
 �عقد البيعة    1908ل الفا��ي ير�ط مشروع دستور  عال

ّ
ل املشروطة الذي كتبتھ نخبة فاس، حيث اعت�� عال

أّن  حّد   الفا��ي   �� املشروطة  البيعة     عقد 
ً
داللة يحمل   دستور�ّ   ذاتھ 

ً
عقًد ة البيعة  هذه  �عت��  "وهكذا  امللك ،  ب�ن  ا 

 
ّ

امللكيّ والش من  ا�حكم  بنظام  يخرج  ملكيّ عب  إ��  املطلقة  مقيّ ة  دستور�� ة   5ا" دة 
ّ

عال واعت��  أّن .  الفا��ي  وع  مشر   ل 

   1908دستور  
ّ

بب �� تأسيس مجلس األعيان،  �ن الذين �انوا الّس ستور�ّ لنشاط من وصفهم بـ "الّد    امتدادٌ ما هو إال

 و�انوا الّس 
ّ
�شروه �� جر�د��م "لسان املغرب" ال�ي أصدروها بطنجة. وال   �امٍل   ورة، ووضعوا مشروع دستورٍ بب �� الث

نمّر  أن  الوقوف عند    يمكننا  النّ دون  ا�حركة  �عـــــبيهذه  ال�ي  الّس ــــــلة  الصّ ــــــت��  االستـــــــا�ح �حركتنـــــــلف  ال�ي ــــــقالليّ ـــــا  ة 

 ف رّ ـــــنتش

 .6باالنضواء تحت لوا��ا اليوم"

دستور  النّ   و�غّض  مشروع  �شر  رافق  الذي  ا�جدل  عن  فإّن 1908ظر  هوّ   ،  مالمح  تحمل  بنوده  الّد �عض  ولة �ة 

الّد املغر�يّ  طا�ع  عل��ا  وتضفي  الّد ة،  تطرّ ينيّ ولة  حيث  املوادّ ة.  الّد   10و  7و  6و  4  قت  دين  الّس إ��  و�مامة  لطان ولة 

 
بنانّي�ن فرج هللا نمور وآرتور نمور سنة أّسست جر�دة "لسان املغرب" من طرف الّ�حفّي�ن  - 2

ّ
 ، و�ان مقّرها بمدينة طنجة.1905الل

رات حياة وجهاد، الّتار�خ الّسيا��ّي ل�حركة الوطنّية الّتحر�رّ�ة املغر�ّية، ا�جزء األول، مؤّسسة حسن الوّزا�ي، دارالوزا�ي    -  3
ّ

الغرب   محمد حسن، مذك
 . 94، ص. 1982اإلسالمّي، ب��وت، 

رات حياة وجهاد، الّتار�خ الّسيا��ّي ل�حركة الوطنّية الّتحر�رّ�ة املغر�ّيةمحمد حسن، الوزا�ي  - 4
ّ

 . 96ص مرجع سابق، ، مذك
  ، 2003عالل، ا�حر�ات االستقاللية �� املغرب العر�ي، مؤسسة عالل الفا��ي، الطبعة السادسة، مطبعة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء،  الفا��ي    -  5

 .108ص. 
 110ا�حر�ات االستقاللية �� املغرب العر�ي، مرجع سابق، ص.  الفا��ي عالل، - 6
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الّد  اإلمامة ينيّ وصفاتھ  ووراثة  أّن و�الرّ   .7ة  من  دستور    غم  التّ 1908مشروع  إ��  طر�قھ  يجد  لم  طرف ،  من  ب�ي 

 الّس 
ّ

من ر�ائز    ٍة أساسيّ   ين كرك��ةٍ للّد   املذ�ورة تكشف عن ا�حضور القوّي   املوادّ    أّن لطان املو�� عبد ا�حفيظ، إال

الّد هوّ  املغر�يّ �ة     .ة ولة 
ً

 وأخذ
ّ

عال إليھ  ذهب  ما  االعتبار  �ع�ن  من  ا  الفا��ي  مغر�يّ   أن ل  مشروع وضعمن  ة  نخبة  ت 

 الّد 
ّ
 ستور، فإن

ّ
  ة، و�� نفس الوقت تدافع عن حّق ولة املغر�يّ �ة الّد ي�ي ع�� هوّ ا�ع الّد نا ن�ون أمام نخبة تضفي الط

 .8ة ع�� أرض املغرب ينيّ غ�� املسلم�ن �� أداء شعائرهم الّد 

II -  الّس 
ّ
 ة ة �� خطاب ا�حركةالوطنيّ �ة الوطنيّ لتبلور الهوّ  ار���ّ ياق الت

�عد   الهوّ الّد حظي  عن  الوطنيّ فاع  ا�حر�ات  خطاب   �� متم�ّ �ة  بم�انة   ة 
ّ

تؤك ما  وهو  املؤرّ �ة،  الوثائق  ملس��ة ده  خة 

الوط�يّ النّ  الفكرّي ضال  واإلنتاج  الوطنيّ   ،  ا�حركة  املغر�يّ لزعماء  االستعمار�ّ ة  الف��ة  خالل  أن   ؛ةة  ع��  فاإلصرار 

عوة �ة محور الّد فقط، بل �انت الهوّ   يكن �� صلب العمل الوط�يّ ، لم  ة ع�� قوامها املستقّل �ة املغر�يّ تحافظ الهوّ 

 ـــة ال�ي �انت خالميّ ـــة اإلسر�يّ ــــــــــلدان العـــــــــــا�� البـــــــــ��ك مع بـــــــــمل املشـــــسيق والعـــــنالتّ إ�� 
ً
 اضعة

 .9لالستعمار �� تلك الف��ة

 ا  لقد عرف املغرب أوضاعً 
ً
ا ع�� مستوى م، و�ان يبدو ضعيًف 19القرن  أواخر  ع�� مختلف املستو�ات منذ    متدهورة

الّد  الّد اخليّ وضعيتھ  ومركزه  شاحبً و��ّ ة  وثقافتھ،  فكره  صعيد  ع��  عليھ مدافعً   ؛ا  فرضت  وقد  مبادر.  غ��  ا 

تقالل أقطاره، و�عميق �سيادة واس  حدي ال�ي اس��دفت املّس ة االستعمار�ة، أن �ستجيب ألصناف التّ االس��اتيجيّ 

 
ّ

التّ تفك وحد��ا  والقوّ ك  بالعنف  تارة  وطورً ار�خية،  قانونيّ ة،  وأغطية  مفاهيم  باختالق  املشروعيّ ا  إلضفاء  ع��  ة  ة 

   غ�� عادّي   وضٍع 
ً

 أصال
ّ
بالّد . و�� �لتا ا�حالت�ن ظل الرّ   ور املركزّي ت فر�سا واعية    وتار�ٍخ   ولغٍة   ، من ديٍن مزّي للمجال 

تھ إيديولوجيّ   س االستعمار الفر���يّ . وقد أّس 10تھ وشيوع قيمھع وضمان استمرار�ّ وّس توف�� شروط التّ ، ��  وثقافٍة 

   :ةع�� ثالث منطلقات مركز�ّ 
ّ
ة بال�جز �� حقل ياسيّ شكيك �� م�انة اإلسالم �� املغرب، وا�حكم ع�� نخبھ الّس الت

نا��ا ة) لشعوب املنطقة وم�وّ ة، إثنيّ ة، اجتماعيّ تار�خيّ ة (ولة وتنظيم ا�جتمع، واإلقرار با�عدام وحدة وطنيّ بناء الّد 

القول االجتماعيّ  النّ   ّن إ  ،ة. و�مكن  الصّ ظرة االستعمار�ّ هذه  إطار   �� تندرج  ب�ن املسيحيّ ة،  ما  راع  ة واإلسالم، وهو 

التّ  الّد يجعل  ب�ن  ثقافيّ قابل  حقل�ن  ب�ن  تناظر  بمثابة  وحضار�ّ يانت�ن  ذلك  �ن  إ��  يذهب  كما  العروي �ن،  هللا  عبد 

  ، ت�ن أو جنس�ن أو عقيدت�نة ال يرى �شاطھ �� نطاق ا�جا��ة ب�ن قوميّ ليّ ا �� املرحلة األوّ �ّ و ر و بقولھ: "من يناهض أ

 
ّ
 .11�ن"ما ب�ن تراث�ن ثقافيّ و�ن

 
ر�فة هو الّدين اإلسالمّي، واملذهب الشر�ّ� هو املذهب املال�  -  7

ّ
ي"، و�� املاّدة الّسادسة جاء �� املاّدة الّرا�عة من مشروع الّدستور ع�� أّن "دين الّدولة الش

ر�ف واالح��ام لذاتھ،  "يلّقب الّسلطان بإمام املسلم�ن وحامي حوزة الّدين"، و�� املاّدة الّسا�عة "يجب ع�� �ّل فرد من أبناء الّسل 
ّ

اعة لإلمام الش
ّ
طنة الط

ھ وارث ال��كة الكر�مة"، و�� املاّدة العاشرة "إّن وراثة اإلمامة عائدة بحسب العوائد القديمة لألرشد بل لألقرب من ذوي القر�ى"
ّ
. محّمد حسن الوّزا�ي:  ألن

رات حياة وجهاد، التّ 1908النّص ال�امل ملشروع دستور 
ّ

 97ار�خ الّسيا��ّي ل�حركة الوطنّية الّتحر�رّ�ة املغر�ّية، مرجع سابق، ص. ، ضمن كتاب: مذك
 حّر�ة، ضمن  ورد �� املاّدة ا�خامسة " تح��م سائر األديان املعروفة بال فرق، و�حّق أل�حا��ا أن يقيموا شعائر ومعالم معتقدا��م حسب عوائدهم ب�ّل   -8

 97مراعاة اآلداب العمومّية" نفس املرجع، ص. 
الّدكتوراه  مال�ي    -  9 أطروحات  سلسلة  العر�ّي،  املغرب   �� واالستعمار  الوطنّية  ا�حر�ات  انية،  20امحّمد، 

ّ
الث بعة 

ّ
الط العر�ّية،  الوحدة  دراسات  مركز   ،

 215، ص. 1993ب��وت، 
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ّ

 د �ّح وما يؤك
ّ
 بل �ّل ة ع�� املغرب. فهذه ال�جمة �� قرح؛ هو طبيعة تفس�� املغار�ة لل�جمة االستعمار�ّ ة هذا الط

ول  فس�� الذي التقى فيھ املغار�ة مع نظرا��م �� الّد ة اإلسالم"، وهو التّ �عزّ   ين" بل و"مساٌس ع�� الّد   "اعتداءٌ   ،��يء

�عرّ  واملصنّ ال�ي  لالستعمار  اإلسالم"ضت  "دار  ضمن  املرحلة  تلك   �� القول 12فة  و�مكن     إّن   ،. 
ّ
النّ �ش� و��  خب ل 

أرضية  املغر�يّ  ع��  باالستعمار  املسي��ّ ة  الغرب  طرف  من  اإلسالم  الّد اس��داف  سيجعل  الذي  هو  رك��ة  ،  ين 

 خبة. ة ال�ي ستتبلور فيما �عد لدى هذه النّ �ة الوطنيّ ة �� الهوّ أساسيّ 

1 -  
ّ

 من املقاومة املس�
ّ
 .ة لالستعمار قافيّ حة إ�� املقاومة الث

 ا�ي هزّ ــــــــار الفر���ي واإلسبـــــأحدث دخول االستعم
َ
 قو�ّ  ة

ً
 لف ــــــــــــرب ع�� مختـــــــــــ�� املغ ة

تّم  أن  �عد  الفر�سيّ   األصعدة،  ا�حماية  معاهدة  يوم  توقيع  حركة   1912مارس    30ة  انطالق  �ان  حيث  بفاس. 

 
ّ

ظر ل�و��ا مناطق لم تكن قد  ع�� هذه املعاهدة، بالنّ   الفعل الفورّي   ة، بمثابة ردّ حة بالبوادي املغر�يّ املقاومة املس�

القوّ �عُد  خضعت   الفر�سيّ لسيطرة  واإلسبّ ات  ا�حواضر انيّ ة  ع��  يدها  وضع  فيھ  استطاعت  الذي  الوقت   �� ة، 

 .13من ساكن��ا آنذاك فعل قوّي  ا حال دون ردّ ة �سرعة، مّم املغر�يّ 

املغر�يّ  املقاومة  تصمد   لم 
ّ

املس�  ة 
ً

طو�ال التّ حة  أمام  العسكرّي فوّ   عدم ا�ّي واإلسبّ   ��يّ الفر�  ق  تراجعها   �� وساهم   ،

 
ّ
 توف

ّ
الل اإلم�انات  والبشر�ّ وجيستيكيّ رها ع��   ة 

ّ
الال الفر���يّ ة  ا�جيش  والقوّ املتمرّ   زمة ملواجهة  ا�حروب،  ات س ع�� 

 ة املدعومة من نظ����ا الفر�سيّ اإلسبانيّ 
ّ

ة خالل  املناطق املغر�يّ   ا �� �ّل حة تخبو تباعً ة، و�دأت جذوة املقاومة املس�

املمتّد  ب�ن  الف��ة  ما   1927و  1912ة 
ً
انطالق الرّ ،  جبال  من  املتوّس ا  واألطلس   �ف 

ً
وصوال والكب��  ا�جنوب ط  إ��   

 املغر�ّي 
ّ
 ، متأث

ً
 ة. وهو ما جعل فر�سا و�سبانيا تبسطان سيطر��ما �ش�ٍل �عض أعيان القبائل املغر�يّ   ؤا بتواطأيضً   رة

 .14املغرب مع ��اية العشر�نات من القرن املا��ي ع�� مختلف مناطق تاّمٍ 

 و 
ّ
 ف املقاومة املغر�يّ �عد توق

ّ
ة إرساء هيا�ل حة و�ح�ام فر�سا و�سبانيا سيطر��ما ع�� املغرب، بدأت عمليّ ة املس�

االستعمار�ّ  االستعمارّي اإلدارة  االستغالل  و�نيات  الصّ ة  املنشآت  بناء  مشاريع  ع��  والفالحيّ ناعيّ ،  ومّد ة  خطوط   ة 

 كك ا�حديديّ الّس 
ّ
، هت فر�سا و�سبانيا اهتماما��ما نحو ا�جتمع املغر�ّي و�املوازاة مع ذلك؛ وّج   15رق وغ��ها...ة والط

 
ّ
ة ، ��دف خلق نخبة مغر�يّ ة و�سر�ب قيم االستعمار �ختلف فئات ا�جتمع املغر�ّي قافيّ من أجل خ�خلة بنياتھ الث

الموالية لالستعمار، متشبّ  بثقافة  �أداةٍ عة  املستعمر، واستعمالها  وا�حيلولة للتّ   بلد  ا�جتمع،  با�� فئات  أث�� ع�� 

�شبّ  النّ دون  بقيم  ضّد عها  تجّد   ضال  عدم  وضمان  و�التّ االستعمار،  مقاومتھ،  عمليّ د  �سهيل  االستغالل ا��  ة 

 ل��وات البالد.  االستعمارّي 

ة ال زالت تحت تأث�� صدمة وقوع البالد �� يد االستعمار  املغر�يّ خبة  ؛ �انت النّ ھ االستعمارّي وّج هذا التّ   و�� خضّم  

 واإلسبا�ّي   الفر���يّ 
ّ
وتوق املغر�يّ ،  املقاومة   ف 

ّ
املس� املمتّد ة  الف��ة  اعتبار  و�مكن  ب�ن  حة،  ما  ف��ة  1930و  1927ة   ،

 
 218ص  ا�حر�ات الوطنّية واالستعمار �� املغرب العر�ّي، مرجع سابق، ،مال�ي امحّمد  - 12

 د حسنمحّم الوزا�ي  - 13
ّ

 سة محمد حسن الوزّ ، مؤّس 5رات حياة وجهاد، ا�جزء ، مذك
ّ
 . 93 – 92، ص 1986صو�ر، الر�اط، باعة والتّ ا�ي، جواد للط

 150، ص. 1960، الدار البيضاء، 4د ا�ختار، املعسول، ا�جزء محّم  السو��ي -14
 ة، ترجمة عبد  يطرة الفر�سيّ ألب��، املغرب واالستعمار، حصيلة الّس عياش    -  15

ّ
 اوي ونور الّد القادر الش

ّ
 ين سعودي، دار ا�خط

ّ
بعة األو��، الدار ا�ي، الط

 92 - 91 ، ص1985البيضاء، 
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ّ
�ح، �عدما بدأ نظام تتّ   ة ال�ي بدأت معاملهاياسة االستعمار�ّ الّس   ضّد   خبة العاجزة عن القيام بمبادراٍت ب النّ ترق

إ�� نظام استعمار مباشرٍ ا�حماية يتحوّ  . وقد �ان لصدور 16بنود معاهدة ا�حماية   ل�ّل   وصر�ٍح   وا�ٍح   ، �� خرٍق ل 

 أو ما عُ   1930ماي    16ظه��  
ّ
ا ، حيث بدا جلي� خاٍص   ة بوجٍھ خبة املغر�يّ دمة ع�� النّ " وقع الصّ ه�� ال��برّي رف بـ"الظ

   ٍة استعمار�ّ   رعة القصوى ع�� مستوى ن�ج سياسٍة إ�� الّس   املستعمر قد مّر   أّن 
ّ

ب�ن   راع العر��ّ بذور الصّ   غاي��ا بث

 ياسة ا�جديدة من  � املغار�ة عن رفضهم لهذه الّس وقد ع�ّ   .نات ا�جتمع املغر�ّي م�وّ 
ّ
اجد ـــطيف �� مسخالل قراءة الل

 
ُ
 دة ��ذا اهرات املنّد ــمن املظ ظيم مجموعٍة ـــتن ّم فاس، ث

 
ّ
 .17ه��الظ

الّس   حّس   1930ماي    16بقدر ما أيقظ ظه��   �� املغرب،  ياسة االستعمار�ّ االحتجاج ع��  �� فتح    بقدر ماة  ساهم 

الوطنيّ الهوّ   نقاٍش  م�وّ �ة  صفوف   �� النّ ة  املغر�يّ نات  اإليديولوجيّ خبة  ملرتكزات  تنتبھ  وجعلها  الف��ة،  تلك   �� ة ة 

ة للمغار�ة ع�� اختالف  تقوم عليھ الوحدة الوطنيّ   م�انة اإلسالم كعنصر ارت�ازٍ ة، القائمة ع�� ضرب  االستعمار�ّ 

 1930محاولة االستعمار الفر���ي تمر�ر ظه�� ماي    ا��م (أمازيغ، عرب)، كما أّن عرقيّ 
ً
 احتقارٍ    عنتنّم   ، �ان خطوة

 لها.   كب��ٍ  تجاوزٍ عن ة و ة املغر�يّ ياسيّ خبة الّس للنّ  كب��ٍ 

 ة ة املغر�يّ ة �� فكر ا�حركة الوطنيّ املغر�يّ �ة أسس الهوّ  - 2

الّد  با�خطر ع��  ينطلق من اإلحساس  املغرب،   �� املناهض لالستعمار  ا�خطاب  الذي ين اإلسالمّي �ان مضمون   ،

   ظّل 
ّ
ا�خلفيّ �ش�  ل 

ّ
الث لنّ ة اإلسالميّ قافيّ ة  الوطنيّ ة  ا�حركة  املغر�يّ ضال  ت�وّ ة  امتداد مراحل  ��ا وأو�� مراحل  ة، ع�� 

  جوهرّيٍ  تمحورت حول سؤاٍل  ذا�ّيٍ  ة نقٍد ة �� عمليّ خبة املغر�يّ ها. وقد انخرطت النّ �شاط
ّ

ر املسلمون مفاده: ملاذا تأخ

 وتقّد 
ّ
وات غ��هم؟  بتعاليم م  االل��ام  عن  ابتعادهم   �� املغار�ة  ضعف  أسباب  عن  البحث  إ��  األمر  بداية   �� جهت 

اإلسالمّي الّد  األخالق  ين  عن  و�عدهم  اإلسالمّي ،  املغرب  أرض   �� الفساد  الّد وانتشار  نصرة  عن  وتخاذلهم  ين ، 

ة ع��  وغ�� ذلك من األسباب ال�ي ر�طت االستعمار بفكرة ال�جمة املسيحيّ   ؛لي�يّ الصّ   فاع عنھ �� مواجهة املّد والّد 

اإلسالم  خطابً   لكّن   .18دار  بقي  ا�خطاب  حماسي� هذا   ا 
ّ
ال� غايتھ  ضّد ا  ا�جهاد  ضرورة  ع��  سبيل النّ   �ك��   �� صارى 

 
ً
بلورة تصوّ   نصرة اإلسالم، ولم يكن يحمل مالمح وا�حة ينب�ي عل��ا  ة وا�حٍة ة مغر�يّ �ة وطنيّ لهوّ   رٍ �ساعد ع��   ،

ضّد النّ     ضال 
ً
أسئلة ثناياه   �� يطرح  لم  كما     االستعمار، 

ً
التّ   عميقة األسس  لتقّد حول  األور ار�خية  وسّر يّ �ّ و م   �ن 

 تفوّ 
ّ

 ز قهم، بقدر ما رك
ّ
 ع�� أسباب تخل

ً
 لإلسالم.  ف املغار�ة ال�ي اخ��لها �� تخاذلهم عن ا�جهاد نصرة

 ة �ة الوطنيّ ة ودورها �� بلورة الهوّ لفيّ ا�حركة الّس  - 3

جمال أعالم ال��ضة العر�ية ا�حديثة، وخصوصا:  م، مع  19خالل القرن    ة �� املشرق العر�ّي لفيّ ظهرت ا�حركة الّس 

الرّ ومحّم   ين األفغا�ّي الّد  الهزّ د عبده �� مصر وعبد  ال�واك�ي �� سور�ا، نتيجة  ال�ي عرفها املشرق العر�ّي حمن   ات 

 
16- Galissot René, Le patronat européen au Maroc (1942 – 1942), Edition Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1964, p. 14 

   ة، ضمن كتاب: مدخل إ�� تار�خ املغرب ا�حديث، إشراف عبد ا�حّق ة املغر�يّ ة للوطنيّ االجتماعيّ عبد هللا، ا�جذور    العروي  -17
ّ

ؤون  املر��ي، �شر وزارة الش
 
ّ
 . 11ة، ص قافيّ الث
الوطنيّ   مف�ح  -  18 ا�حركة  كتاب:   �� قراءة  املغر�يّ أحمد،  القوميّ ة  واملسألة  التّ ة   �� محاولة   ة، 

ّ
ملؤل بلقز�ز،فيْ أر�خ،  اإللھ  عبد  وأمينة    العر�ّي   ھ:  مفضال 

 
ّ
 راسات الفلسطينيّ ة الّد البقا��، مجل

ّ
 180، ص. 1993، 13، العدد  4د ة، ا�جل
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العثمانيّ واإلم��اطور�ّ  الّس ة  ا�حركة  �انت  وقد  للّد لفيّ ة،  العودة  إ��  تدعو  اإلسالمّي ة  ا�خلفاء    ،ين  عهد   �� �ان  كما 

 الرّ 
ّ
تخل  �� وساهمت  شابتھ،  ال�ي  االنحرافات  من  وت�حيحھ  محمد  اشدين،  ذهب  حيث  وضعفهم.  املسلم�ن  ف 

أّن  إ��  القرآن  "�ّل   عبده  آيات  تفس��  سوء  من  باملسلم�ن  ي�حق  الّس   ،ما  هو  والغرض �ان  ا�جهل...  انتشار   �� بب 

ى إذا ين. وح�ّ العتقاد إلزالة ما طرأ عليھ من ا�خطأ �� فهم نصوص الّد الذي يجب أن يرمي إليھ املص�ح هو ت�حيح ا

واستنارت سلِ  األفراد،  أحوال  واستقامت  واالضطراب،  ا�خلل  من  األعمال  سالمة  تبع��ا  البدع  من  العقائد  مت 

 دينيّ  ،ةبصائرهم بالعلوم ا�حقيقيّ 
ً
 ودنيو�ّ  ة

ً
 ة

ّ
 . 19ة"م��م إ�� األّم ليمة، وسرى العالج بت أخالقهم بال�لمات الّس ، و��ذ

الّس ثم    إ�� املغرب أواخر القرن  وصلت أف�ار ا�حركة   ، خصوصً 20ومطلع القرن    19لفية 
ّ

يخ أ�ي شعيب ا مع الش

 الّد 
ّ

والش العلوي محمد  يخ  �ا��  وتأّس وغ��هما  بلعر�ي  قاعدةِ .  ع��  خطا��ا  من  التّ   نبِذ   س  بھ  يرتبط  وما  صوف 

   كب�ٌ�   �ن دوٌر لفيّ �ان لها حسب الّس   .وطقوٍس   ممارساٍت 
ّ
ف املغار�ة، و�عميق جهلهم وأزما��م، وهو ما جعلهم  �� تخل

 
ً
   فريسة

ً
أّن   سهلة كما  املستعمر.  يدي  الزّ   ب�ن   مشايخ 

ّ
والط الصّ وايا  الّس وفيّ رق  نظر   �� �انوا  ��  لفيّ ة  متخاذل�ن  �ن 

جلي�  ظهر  ما  وهو  االستعمار،  الرّ مواجهة  حرب  خالل  حا  وقد  الّس �ف.  ا�حركة  أف�ار  الّس لفيّ ظيت  بدعم  لطان ة 

بأّن  رأى  الذي  ا�حفيظ،  عبد  تواطؤً   املو��  الزّ هناك  شيوخ  �عض  ب�ن   ا 
ّ
والط الّس وايا  تحار��ا  ال�ي  مع  رق  لفية 

 ا�� إ�� نبذ طقوس الزّ لفي الّد االستعمار، وهو ما ساهم �� �غلغل الفكر الّس 
ّ
 وفيّ رق الصّ وايا والط

ّ
باع مبادئ ة، وات

ة لفيّ وا الّس �ن تبنّ العديد من طلبة وأساتذة القرو�ّ   ا�ح، كما أّن لف الصّ كما �ان يمارسھ الّس   يّ �ّ الّس   ين اإلسالمّي الّد 

 و�ّج 
ّ
 . 20باعهاعوا ع�� ات

أحيانً  الّس يصعب  الوطنيّ لفيّ ا فصل  عن  الوطنيّ ة  ا�حركة  رجال  أغلب  عند  مت�امالن  فهما  الهدف  ة،  حيث  ة، من 

 .  د لھ �� الغالببل تمهّ   ،سيا��يٍّ   عمٍل   ة تالزم �ّل لفيّ الّس   ة أّن والغاية، خاصّ 
ّ

ل الفا��ي: "و�ذا بنا �� حركة يقول عال

 �� سلفيّ  ؛واحٍد  �� وقٍت  ٍة ووطنيّ  ٍة سلفيّ 
ٌ
 أل�ّ   ة

ّ
 و�� وطنيّ  ؛، وتثبيت دعائمھ �� البالدرع اإلسالمّي �ا تر�د إقرار الش

ٌ
 ة

 . 21لبالدنا" و�رامجها لالمتالك األبدّي ة يطرة األجنبيّ �ا تقاوم الّس أل�ّ 

أّن  اعت��نا  املذه�يّ لفيّ الّس   و�ذا  اإلطار   �� فإّن (اإليديولو��ّ   ة  العم��ّ الوطنيّ   )،  اإلطار   �� ضمنھ   ة  عمل  الذي 

املادّ الوطنيّ  املغار�ة  أحوال  إصالح  ع��  أو��  مرحلة   �� واملعنو�ّ يّ ون   ة 
ّ

�عذ وملا  االستقالل،  تحقيق  �غية  ذلك ة  ر 

إ�� تحقيق اإلصالح �� نظام ا�حماية، جاهر الوطنيّ   اإلصالح �� ظّل  ون بمطلب تحقيق االستقالل ��دف الوصول 

ية قصوى �� ذلك، ة، ع�� ما لها من أهّم ة املغر�يّ افد الوحيد ل�حركة الوطنيّ ة �� الرّ لفيّ مرحلة الحقة. ولم تكن الّس 

املقا مثل  ا�حركة  لهذه  أخرى  روافد  هناك  �انت   ولكن 
ّ

املس� املغر�يّ ومة  ا�جبال   �� اندلعت  ال�ي  والّ� حة  حراء  ة 

مصا�حها   ا من ساكن��ا أّن ن من بداية ا�حماية، اعتقادً املدن هادنت املستعمر طوال عقديْ   �ف. ورغم أّن وجبال الرّ 

 
ّ

إال ا�حماية،  نظام  مع  أ�ّ ست�ون  تدر�جي�   آمالها  تفقد  بدأت  خصوصً �ا  مّس ا،  �عدما   ا 
ً
مباشرة ع��  مصا���    ت  حها 

 ة، وهو ما ساهم أيضاة الفر�سيّ ة من اإلدارة االستعمار�ّ فيّ إجراءات �عّس 

 
 ة للتّ ة العاّم سة املصر�ّ عباس محمود، عبقري اإلصالح محمد عبده، سلسلة أعالم العرب، املؤّس العقاد -19

ّ
 . 158شر، بدون تار�خ، ص أليف والن

 الفا��ي  - 20
ّ

 145، ص. مرجع سابق ، ة �� املغرب العر�ّي االستقالليّ ل، ا�حر�ات عال
 الفا��ي  -21

ّ
بعة األو��، املطبعة العاملّية، القاهرة، �� امل غربل، حديث املعال

ّ
 .112، ص. 1956شرق، الط
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 .22ةة املغر�يّ وظهور ا�حركة الوطنيّ  �� تبلور الو�� الوط�يّ 

 ة، صمت الزّ ة املغر�يّ ة وجعل��ا أحد روافد الوطنيّ لفيّ عت الّس ومن العوامل ال�ي �ّج 
ّ
�ن ع�� املمارسات رقيّ وايا والط

التّ  أّن فيّ عّس االستعمار�ة  كما  فر�سا.  ��ا  تقوم  �انت  ال�ي  من    ة   الزعيم  موقفها 
ّ
ا�خط الكر�م  عبد  بن  ا�ي محمد 

 �ف، زاد من نفور أهل املدن من الزّ و�شو�ھ صورتھ خالل حرب الرّ 
ّ
ة، لفيّ �ن واق��ا��م من ا�حركة الّس رقيّ وايا والط

 
ّ

 عن تخاذل الزّ �ف كشفت  حرب الرّ  ل الفا��ي إ�� أّن حيث يذهب عال
ّ
�ن وتواط��م مع املستعمر، وهو ما  رقيّ وايا والط

الّس ة ومصداقيّ أعطى قوّ  الّس 23ة لفيّ ة ل�حركة  الرّ لفيّ . و�ذلك �انت ل�حركة  �� بلورة  �فيّ ة وا�حرب  ة مساهمة كب��ة 

 ة. ة املغر�يّ الوطنيّ 

الّس  أّن لفيّ كما رأت  الّس   والطرقي�ن وايا  الزّ   ة  الواقع و��ج��  �� تكريس األمر   ساهموا 
ّ
ان عن مواجهة االستعمار، �

دائًم  انتقادهم  �ان  للزّ لذلك  الّد ا  عن  البعيدة  املمارسات  با��  جانب  إ��  املنطلق،  هذا  من  يقول وايا  ذلك  و��  ين. 

 ينيّ ر الذي عرفتھ ا�حركة الّد طوّ التّ   "إّن   :واتر�وريالباحث األمر��ي جون  
ّ
ة، �ان نتيجة من �حركة الوطنيّ جاه اة �� ات

التّ  الضّ نتائج  والزّ   م�يّ حالف  ا�حماية  سلطات  ب�ن  التّ   ،واياما  غرار  تّم ع��  الذي  الزّ   حالف  والقوّ ب�ن  �� وايا  اد 

�امي الكالوي باشا وايا، �ان يوزاي دور ال�ّ ا�ي أحد كبار رجال الزّ الكتّ   دور عبد ال��ّ   ا�جنوب... و�� هذا ا�جال، فإّن 

 . 24مراكش" مدينة

الّس  ا�حركة  �انت   لفيّ لقد 
ّ
بالن  ة 

ّ
الش لبعض  منطلًق سبة  �حركيّ باب     ضّد   ٍة نضاليّ   ٍة ا 

ّ
تمث ع��  االستعمار،  لت 

 
ّ
 ة وتقديم مطالب مرتبطة بإصالح التّ قافيّ ا�خصوص �� تنظيم األ�شطة الث

ً
إ�� تأسيس فروع   عليم و�عميمھ، إضافة

ب�ّلٍ �ّ سرّ  لها  مرّ   ة  والر�اط  من  املغر�يّ اكش  املعاهد  طلبة  ب�ن  ز�ارات  وتنظيم  طالبيّ وسال،  جمعيات  وتأسيس  ة  ة، 

 
ّ
 با�خارج، حيث اعت�� هذا الن

ً
  من حركة سلفيّ شاط انتقاال

ّ
 . 25ة تواجھ االستعمار رة باملشرق، إ�� حركة وطنيّ ة متأث

الّس و   لفيّ �انت 
ً

مدخال فكرٍ ة  إلنتاج  �حركيّ تّ الو   وط�يٍّ     وطنيّ أسيس  الّد ة  تروم   ة 
ّ

و�ث البالد  وحدة  عن  وح الرّ   فاع 

 ة والقوميّ لفيّ الّس 
ّ

الش �� نفوس  تأّس ة  الرّ عب، حيث  تنو�ر  أي  ست مجموعات بفاس وتطوان والر�اط، عملت ع�� 

��ّم   العامّ  ال�ي  القضايا  وتحوّ بمختلف  الّس ھ،  ا�حركة  عمل  وطنيّ لفيّ ل  حركة  إ��  البالد ة  باستقالل  تطالب  ة 

 . 26وتطو�رها

III -  االستقالل  ة عند نخبة حزب�ة الوطنيّ ة والهوّ ينيّ املسألة الّد 

 ة عند أبو بكر القادري  �ة الوطنيّ ين والهوّ الّد  -1

   ��ي العمل الوط�يّ أحد مؤّس   ) 2012  -  1914(أبو بكر القادري   عّد �ُ 
ّ

 ٍة فر�سيّ   ا بمدرسٍة رً �� املغرب، حيث التحق متأخ

 
ُ

 بكر القادري �� املدرسة الفر�سيّ   يمشوار أ�  لكّن   .اب وحفظ القرآنتّ �سال �عدما بدأ �عليمھ �� الك
ّ
ف �عد ة سيتوق

خالٍف  �سبب     طرده 
ّ
معل  مة فر�سيّ مع 

ّ
الط �عض  رفقة  حيث سيعمد   ة، 
ّ

التّ ال �سبب  املطرودين  إ��  ب  عاطف معھ، 

 
 عياش  - 22

ّ
 127، ص 1986يابة، عدد  ة دار النّ جرمان، تقر�ر عن رسالة، بوش�ى بوعسر�ة، مجل

 10ص  مرجع سابق، ،املغرب �� املشرق عالل، حديث الفا��ي  - 23
طي  -24

ّ
الل الّسب�ي وعبد  بعة واتر�وري جون، أم�� املؤمن�ن، امللكّية والّنخبة الّسياسّية املغر�ّية، ترجمة عبد الغ�ي أبو العزم، عبد األحد 

ّ
ف الفلق، الط

شر، دار أ�ي رقراق، الر�اط،  
ّ
الثة، مؤّسسة الغ�ي للن

ّ
 86ص  2013الث
 الفا��ي  - 25

ّ
 159ص  مرجع سابق، ،ة �� املغرب العر�ّي ل، ا�حر�ات االستقالليّ عال

 الفا��ي  -26
ّ

 159 ص  ،مرجع سابق  ،ة �� املغرب العر�ّي ل، ا�حر�ات االستقالليّ عال
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اجد سال. وقد جعلت هذه ا�حركة من تالوة القرآن �� مس  "حركة قرآنية "رت القيام ب تأسيس مجموعة صغ��ة قرّ 

التّ والّد  إ��   عوة 
ّ

أّن � بمبادئھ وقيمھ أساًس ح� القادري،  أبو بكر  �� املساجد، واعت��     ا لعملها 
ٌ
 أساسيّ   القرآن رك��ة

ٌ
 ة

املغر�ّي  ا�جتمع  ��ضة     .لبناء 
ّ

مذك كتابھ:  الوطنيّ و��  ا�حركة   �� املغر�يّ را�ي  تجر�ة  ،  1940-  1930ة  ة  �ستعرض 

 الوطنيّ 
ّ
عملت   ل �� مجموعٍة كتّ ا للتّ خذت من تنظيم القراءات القرآنية �� املساجد منطلًق �ن �� مدينة سال، وال�ي ات

 .27االستعمار  ع�� �عبئة املواطن�ن ضّد 

 ح ـــــع املالمـــــــض، إ�� وضــمح ا هو قرآ�يٌّ قل مّم ـــــاء حركتھ انتــــــأعض رفقة  ھعمل كما أّن 

بـ وصفها  ملا  الوط�يّ "إيديولوجيّ ــــــــالك��ى  الفكر   ة 
ّ
الظ صدور  �ان  حيث  ال��برّي ".  ا�حّف   1930سنة    ه��  ز بمثابة 

الوطنيّ لروّ   ئي��يّ الرّ  ا�حركة  الهوّ اد  نقاش  فتح  إ��  ودفعهم  خصوصً ة  وأّن �ة،     ا 
ّ
�� الظ شرخ  إحداث  اس��دف  ه�� 

 ة األعراف األمازيغيّ خصوصيّ   رصفوف املغار�ة األمازيغ وغ��هم، بم�ّ� 
ّ

،  رع اإلسالمّي ة واختالفها عن با�� أح�ام الش

 ة وطنيّ ة فكر�ّ فك�� �� "إيديولوجيّ وهو ما دفعهم إ�� التّ 
ّ
�� مواجهة محاوالت   ين اإلسالمّي ث بالّد شبّ ة"، قائمة ع�� الت

الفر���يّ  املغار�ة  املستعمر  ب�ن  تفرقة  عنصر  الوطنيّ   .�جعلھ   والتقى 
ّ
الت هذا   �� املغار�ة  �� شبّ ون  نظرا��م  مع  ث 

 ا مع العالقات الوطيدة ال�ي ر�طها الوطنيّ ، خصوصً املشرق العر�ّي 
ّ

�ن املشارقة، مثل مال مع �عض الوطنيّ ون �� الش

 . 28وري شكيب أرسالناألم�� الّس 

 ة ��  �ة الوطنيّ ين والهوّ الّد  -2
ّ

 ل الفا��ي فكر عال

 
ّ

   ولة وا�جتمع، وال يرى بأّن �ة الّد �� هوّ   محوريٌّ   ين عنصٌر الّد   أّن ) 1974  -  1910 (ل الفا��ي�عت�� عال
ً
أو   هناك دولة

الرّ قّد التّ   ماا يمك�� مجتمعً  الّد م دون  إ��  النّ   .ين جوع  �� كتابھ   يقول 
ّ

الذ الّد : "قضيّ ا�ّي قد  �� ة  ين �� مسألة املسائل 

 
ّ
بالن أو �� ال��يء  إليھالعالم،  ل�ّل إّم   ؛سبة  املالكة  الفكرة  ت�ون ��  أن     ا 

ّ
و�ّم الش  ؤون، 

ّ
أال باملرّ ا  ت�ون  ومن خلل   .ة 

 الرّ 
ْ

   وليس هناك أمٌر   ،من جوانب ا�حياة دون غ��ها  بجانٍب   خاّصٍ   ين ك��يٍء ذ الّد أي محاولة أخ
ّ
بيعة ��  يماثل الط

   ٍة كن ألّم لذلك ال يم.  ينشمولها وسر�ا��ا مثل الّد 
ّ

ا اإل�حاد ة أحد أمر�ن، إّم ة والعاّم أن تختار �� حيا��ا ا�خاصّ   إال

 . 29ن"ديّ ا التّ ين، و�ّم وعدم االعتداد بتعاليم الّد 

 
ّ

يؤك  كما 
ّ

عال ا�خصوصيّ د  ع��  الفا��ي   ل 
ّ
واملتمث األق��ى،  املغرب  ألرض  ا�جغرافية  القارّ ات  ع��  انفتاحھ   �� ة لة 

��  يّ �ّ و األور   �خصيّ   ة حّب يّ ھ �ان "يمتاز بخاصّ لكنّ   .ةة اإلفر�قيّ القارّ ة وامتداده 
ّ

تا�عً تھ والعمل ع�� أال ى  ا ح�ّ  ي�ون 

 
ّ
   عن كث��ٍ   ل بقاءه بمعزٍل إلخوانھ وأصدقائھ، وهذا ما �عل

ّ
سالمتھ   أيًضا  لمن الفاتح�ن �� العصر القديم، وما �عل

الفتح اإلسالمّي  املتوّس   عن  العصر   �� 
�

و�قاءه مستقال عهٍد   ط،  �ّل   إ��  املستميت عن  ودفاعھ  �عيد،  من    جزٍء   غ�� 

فهم ال يقتنعون    ؛ة تأخذ بنفوسهم ا عن صوفيّ �� بحث املغار�ة دائًم   ّر مق األخ��. وهذا العمق هو الّس بالده إ�� الرّ 

 وقوّ  رو��ٌّ  دة، إذا لم ي�ح��ا تأث�ٌ� بالفكرة ا�جرّ 
ٌ
 معنو�ّ  ة

ٌ
 .30تجذ��م إل��ا وتحافظ لهم عل��ا" ة

 
   القادري   -  27

ّ
بعة األو��، مطبعة الّنجاح ا�جديدة، الدار البيضاء،    ل،، ا�جزء األوّ 1940  –  1930ة  را�ي �� ا�حركة الوطنيّ أبو بكر، مذك

ّ
ص   ،1993الط

109 
 القادري  - 28

ّ
 19، ص نفس املرجع، 1940 –  1930ة را�ي �� ا�حركة الوطنيّ أبو بكر، مذك

 عالل، النّ الفا��ي  -29
ّ

بعة األو��، املطبعة العاملية، القاهرة،   ا�ي، قد الذ
ّ
 100ص  ،1952الط

 عالل، النّ الفا��ي  -30
ّ

 124 -122ص    ، نفس املرجع،ا�يقد الذ
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 تأ
ّ
 ث

ّ
د بلعر�ي العلوي، واعت��  �ا�� ومحّم شعيب الّد   وج ألف�ارها أبة ال�ي روّ لفيّ ا بأف�ار ا�حركة الّس ل الفا��ي كث��ً ر عال

 لفيّ الّس   كما أّن   .باملغرب   ي�يّ ا �� تطو�ر الفكر الّد ا مهم� لها دورً   أّن 
ّ

�� بلورة    كب��ٍ   ل الفا��ي ساهمت �ش�ٍل ة �� نظر عال

   ،ةة املغر�يّ الوطنيّ 
ّ

ة استطاعت أن تضفي ع�� نفسها  لفيّ الّس   رغم أّن   .ةعبيّ وترسيخ قيمها �� صفوف األوساط الش

 ة مغر�يّ خصوصيّ 
ً

تلقى قبوال "إ�� درجٍة ا شعبي�  ونجاًح ة جعل��ا  �� بالد محّم لم تحصل عل��ا ح�ّ   ا  د عبده وجمال  ى 

 حيث    .31األفغا�ي" 
ّ
االت الّس �ان  ع لفيّ للّس   يا��يّ جاه  يقوم  ا�جديدة،  الّد ة  تجديد  العصر،  ��  روح  مع  يتالءم  بما  ين 

حر�ّ وي�ّج  ع��  ل�جميعع  وضما��ا  العقيدة     .ة 
ٌ
حركة ف�ي  الفردّي   "و�ذلك  ا�جهود  نوا��  ا�جتمع،    تتناول  لصالح 

 
ّ
 وتتطل

ّ
ة إلرجاع ا�جد العظيم لقى إليھ من جديد، وقياسھ بمقياس املص�حة العاّم لقبول ما يُ   هن البشرّي ب فتح الذ

   .32ا�ح �� حظ��ة اإليمان وحظ��ة العمل" لف الصّ الذي قد �ان للّس 
ّ

ل و�قت��ي الوصول إ�� هذه الغاية حسب عال

 
ّ
 ث بالقوان�ن املستمّد شبّ الفا��ي، الت

ّ
الت ال�ي حوّ ريعة، مع ا�حرص ع�� تطو�رها وتجديدها بما تقتضيھ التّ ة من الش

 . 33�عرفها ا�جتمع

 
ّ

عال أّن رأى  الفا��ي  تتضّم   ل  اإلسالم  التّ مبادئ  عناصر  الّس ن  األنظمة  تطو�ر  شأ��ا  من  ال�ي  ة ياسيّ جديد 

أّن واالقتصاديّ  إ��  الّد   ة، حيث ذهب  أن  عصرنة  الّد تولة "ال يمكن  أّن   ؛ةينيّ تنا�� مع األصول  اإلسالم يخاطب    أي 

 ماعة ال�ي أثقل��ا األجيال بأنواٍع بما تحتاج إليھ ا�حياة وسط ا�ج   فهو مهتّم   ،لهذا  .�� جماعة  ما كعضوٍ الفرد السيّ 

يتحرّ  أن  يجب  ا�جمود  الّس من  فصل  وعليھ  م��ا،   ر 
ّ

الش ومشاركة  الّد لطات  مصا�ح  تدب��   �� واالنتخاب، عب  ولة 

   .واملساواة �� ا�حقوق والواجبات... إ�خ
ّ
 �ل

ّ
سبة للمسلم�ن، بل �� عقائد جاء ��ا القرآن ها مبادئ ليست جديدة بالن

 
ّ

 . 34نة"د��ا الّس وأك

 
ّ

فق "تتّ   ين اإلسالمّي مبادئ الّد   ات حزب االستقالل، الذي يرى بأّن ل الفا��ي بوضوح �� مرجعيّ وقد ظهرت أف�ار عال

الّد   محسوسٍة   بصفٍة  األصول  األساس  ،ة"يمقراطيّ مع  هذا  ع��  �ُ   ،واملغرب  أن  اإلسالميّ   عدَّ يجب  األمم  ة ضمن 

ا�حرّ والشرقيّ  الرّ ة  فإّن   .اقيةة  ديمقراطّيٍ   لذلك  دستور  بإعالن  ذلك   �� يطالب  االستقالل  بحقوق    "حزب  �ع��ف 

 
ّ
   فيھ ع�� أّن   و�جب أن ينّص   .ا��م ف عليھ حياة املغار�ة وحاجيّ اإل�سان واملواطن�ن، و�را�� �� وضعھ ما تتوق

ّ
غة  الل

ة العقيدة ة، ولكن مع ضمان حر�ّ يّ ولة املغر�للّد   س�يّ ين الرّ اإلسالم هو الّد   كما أّن ،  ةسميّ ة �� لغة البالد الرّ العر�يّ 

 .35فك�� ل�جميع"والتّ 
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IV -  ة عند نخبة حزب اإلصالح الوط�يّ �ة الوطنيّ ة والهوّ ينيّ املسألة الّد  

 ة عند عبد ا�خالق الطريس �ة الوطنيّ ين والهوّ الّد  - 1

،  ) 1970-  1910(الطريسعبد ا�خالق  ع�� يد الزعيم    1934شمال املغرب سنة  في  س حزب اإلصالح الوطنيّ أّس ت 

 
ّ
يؤط النّ و�ان  الوط�يّ ر  اإلسبّ   ضّد   ضال     ا�ّي االستعمار 

ّ
الش قو�ّ ��  ارتباطات  لھ  �انت  وقد  بم�وّ مال،  ا�حركة ة  نات 

 ذا ــــــس هــــــــقالل �عد تأسيـ�� حزب االست ھاج ــــــــــاط باندمــــــــــج هذا االرتبث توّ ـــة، حير�سيّ ــــالفة �� املنطقة الوطنيّ 

 األخ��. 

الوط�يّ  للوطنيّ أهّم   أعطى حزب اإلصالح  الّد ة كمحّف ية قصوى  أّن ز ع��  البالد واستقاللها، واعت��   فاع عن حوزة 

 الوطنيّ 
ّ

الش تلك   ��" القدسيّ ة  جماعٍة علة  تن�� ضمائر  ال�ي  املتّ   ة  ا�جماعات  �� مقرّ من  وطباعها،  حدة  وجنسها  ها 

التّ  إ��  سعيً طوّ فيندفعون  �ّل ر  و�كسرون  األع��،  املثل  وراء  بِذ   ا  ليستبدلوا  بھ  غلوا   ما 
ّ
عزّ ل  ��م 

ً
و�ضُ ة قوّ ،  ة، عفهم 

رِ   و�خمول اسمهم 
ً
   فعة

ً
�ّل   وروٌح   .وشهرة تتنا��  الّس التّ   كهذه  الغرائز   نا�� مع 

ّ
التّ افلة، وت��ف تتلوّ لوّ ع عن  بما  ث بھ ث 

حقٍد  من  األ�خاص     وهياٍج   عداوات 
ْ

 بأخ
ّ
الث هذ  الوطنيّ مفهذا  كأر.  �ُ نا  وهكذا   ة 

ّ
أنفسنا ش رضيت  وهكذا  ��ا،  رنا 

 خدم��ا والعمل تحت لوا��ا ح�ّ 
ّ
الن    و�ّل   .�ع األخ��ى ساعة 

ٌ
ة القوّ   ، ولو �ان عنواَن ممجوٌج   ما يتعارض معها ملفوظ

 .36ا�خ�� �� نظرنا ال تتعارض جهاتھ، ونحن مع ا�خ�� ولو �انت نتيجتھ ما �انت"  جاح، ألّن النّ  وسرَّ 

د وتصعب معّق   مفهومٌ   ة عند حزب اإلصالح الوط�يّ مفهوم الوطنيّ   ، يمكن القول أّن عر�ف املبدئّي من خالل هذا التّ 

متعّد  و�بدو  بھ،  واألش�ال اإلحاطة  والغايات  املآرب  العامّ فالوطنيّ   ،د  مفهومها   �� الوط�يّ   ة  اإلصالح  حزب  ، لدى 

 
ٌ
 روحيّ   حركة

ٌ
   ة

ّ
الش أساًس يديرها  �ُ باب   ا 

ّ
الش ترقية  ع��  �ساعد  ال�ي  ا�حقوق  ع��  ا�حصول  وازدهاره، غية  عب 

 والوطنيّ 
ٌ

   ة شعور شر�ف
ٌ
   وعاطفة نبيلة

ّ
 ، و�قواها الفطر�ّ بي��ّ �عمل �� حقلها الط

ّ
ة العار�ة عن  يّ ة، و�� صورها ا�حل

 
ّ
ا خالل ة منذ بداية املطاف إ�� قسم�ن، خصوصً الوطنيّ فكرة  م حزب اإلصالح الوط�ي  وقد قّس     .37ةاألجنبيّ رات  املؤث

 العقديْ 
ّ
 ن الث

ّ
 : ، �التا�� أو خلٍط  التباٍس  ا ألّي ، وذلك تالفيً 20الث من القرن ا�ي والث

 ة. ة اإليطاليّ ة والوطنيّ ة األملانيّ ة: ومثلها الوطنيّ ة ال�جوميّ الوطنيّ  -

الّد الوطنيّ  -  فاعيّ ة 
ّ

الش من  غ��ه  و��  املغرب   �� وجدت  ال�ي   �� ومصر  ة:  �الهند  أمرها،  ع��  املغلو�ة  عوب 

 
ّ

 عوب املستعمرة املهضومة ا�حقوق.وسور�ا وغ��ها من الش

   ة �� املغرب، فإّن ة ظهور الوطنيّ ا فيما يخص قضيّ أّم 
ّ
�  ة �الوطنيّ   ، هو أّن لدى حزب اإلصالح الوط�يّ   جاه العامّ االت

 طو�ٍل  دة منذ أمٍد هذا البلد �انت موّح 
ً
  ، و�ن �انت تضعف تارة

ً
  �اهو أ�ّ   ،�� ذلك بب األسا��يّ أخرى. والّس  وتقوى تارة

 
ُ
 �� مواجهة  ا  خلق دائًم ت

ّ
 ق، فإّن لم تتحّق   ة قد خدعت املغرب قبل االحتالل بوعوٍد يّ �ّ و األمم األور   لم. و�ما أّن مع الظ

   فعٍل   ة داخل البالد كردّ ي إ�� خلق روح الوطنيّ أن يؤدّ   األمر �ان من البدي�يّ 
ّ
 ، لون املغار�ة يفضّ   لم، ذلك أّن ع�� الظ

  إن �ّح   -أخرى يمكن القول    حياة الفو��ى ع�� جور �عض املواقف وظلم �عض األوامر. و�عبارةٍ إن اقت��ى األمر،  

الوط�يّ   إّن   –عب��  التّ  اإلصالح  �عتق  حزب  حتميّ �ان  وجود   �� الوطنيّ   ٍة د  بأّي لظهور  املغرب  أرض  ع��  من    حاٍل   ة 

 
 . 1942أكتو�ر  29، 871، عدد 6نة ة، الّس �ّ ة األقوال، جر�دة ا�حرّ ة األعمال ع�� كّف ح كّف ة ترّج عبد ا�خالق، الوطنيّ الطريس  - 36
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 األحوال، وهذا االعتقاد صوّ 
ْ
 �جنة الّد  ھ لنا بوضوٍح رت

ّ
ة كما سمعنا وقلنا  ة املغر�يّ شر ل�حزب بقولها: "الوطنيّ عاية والن

مرّ  ما  قد��يّ غ��  شعور  وس��ٌ بقضيّ   ة،  العادلة،  البالد  �ّل   ة  من  إصالحها  تتط  إ��   ناحية 
ّ
اإلصالحل �ان .  ب  وقد 

 طبيعي� 
ّ

ة و�شر قيمها، بل  ترسيخ الوطنيّ   ء ف�ن حملت ع�� عاتقها عبمن املثّق   عور مع وجود طبقٍة ا ظهور هذا الش

 
ّ
 بات فوق الّ� ة كما يظهر النّ لظهرت الوطنيّ   ،بقةولو لم توجد هذه الط

ّ
ة ال�ي يّ وحية واملادّ رات الرّ طوّ ا بالتّ رً خور، تأث

 
ّ
 . 38شعبنا املن�وب"ر ��ا تأث

  إّن 
ّ
 ين يجعل للوطنيّ ة والّد ب�ن الوطنيّ  امّ �ابط التّ ال�

ّ
 ة خط

ً
 دينيّ  ة

ً
  ة

ّ
 ل لدى حزب تتمث

 : ٍة �� تحقيق أر�ع غايات أساسيّ  اإلصالح الوط�يّ 

 سواء داخل البالد أو خارجها.  ،ة عن طر�ق إيجاد التآ�� ب�ن املسلم�نة إسالميّ تحقيق وحدة قوميّ  - 1

الرّ   -  2 ع��  �ّل جعيّ القضاء  ع��  القضاء  بمع�ى  ع��ةٍ قوّ   ة،  حجر  تقف  تطوّ   ة  األّم أمام  املغر�يّ ر  ملركز ة  ووصولها  ة 

 يادة. والّس  ��ّ الّر 

 حيح.ين الّ� والّد  إعادة املسلم�ن إ�� حظ��ة اإلسالم ا�حّق  - 3

 . 39ةينيّ سات الّد ة للمؤّس عمار�ّ القضاء ع�� مسألة استغالل القوى االست - 4

الوط�يّ  اإلصالح  حزب  أقام     وقد 
ً
   وحدة

ً
 وتاّم   شاملة

ً
الوطنيّ   ة والّد ب�ن  و�أّن ة  ظلٌّ الوطنيّ   ين،   للّد   ة 

ٌ
الزمة أو  من   ين 

ة لھ، وذلك ين ال وطنيّ الّد   ضّد   عامٍل   و�ّل   ،وطنھ ال دين لھ  ضّد �ان  من    �ّل   �عت�� معها ا�حزب أّن   لوازمھ، لدرجٍة 

   هو وجود تماسٍك   أسا��يٍّ   لسبٍب 
ّ

ة ال  الوطنيّ   فإّن   ،ين، "بل أك�� من ذلكة والّد لالنفصام ب�ن الوطنيّ   غ�� قابٍل   �ٍّ ك�

 
ّ

 .40ة" مبادئ مستقاة من العقيدة اإلسالميّ �عدو �� حقيق��ا أن ت�ون �� مجملها إال
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 خالصات

إ�� أن  تحليلنا  الهوّ   نخلص من  الوطنيّ نقاش  املغرب  �ة  ارتبط  ة��  �عرّ قد  الذي  لھ  باالستعمار  القرن ��  ض  مطلع 

 ة ال�ي مرّ ا الغر�يّ �ّ و العشر�ن من طرف فر�سا و�سبانيا. وعكس دول أور 
ّ
ات قبل أن تخلص إ��  ت بالعديد من ا�حط

هوّ  عناصر  فإّن تحديد  الهوّ   ���ا،  كردّ نقاش  جاء  املغرب   �� للّس   فورّيٍ   فعٍل   �ة  خضوعھ  االستعمار�ّ ع��  ة. يطرة 

الّد و�النّ  ل�ون  املغر�يّ ظر  مشروعيّ ولة  إ��  �ستند  �انت  القوّي   ٍة دينيّ   ٍة ة  وا�حضور  ا�حكم،   للزّ   �� 
ّ
والط رق وايا 

��  ة �انت  ينيّ املسألة الّد   ا للكفر"، فإّن باعتباره "دارً   ّي �ّ و لغرب األور ل، ونظرتھ  ة ونفوذها �� ا�جتمع املغر�ّي وفيّ الصّ 

املستعمر  ملواجهة  الهمم  است��اض  خطاب  الّد و�التّ   .صلب  �ان  فقد  الهوّ ا��  عن  دفاعً فاع  الّد �ة  عن  نظر ا   �� ين 

 �ن املغار�ة. الوطنيّ 

الوطنيّ  ا�حركة  بروز نخب  انفتاًح ورغم  أك��  اعتبارها  يمكن  ال�ي   ة 
ّ
الث ع��  الفر�سيّ ا  وم��م من  ة واإلسبانيّ قافة  ة، 

�سافر   الّد �ان  إ��  عالقاٍت ولت�ْ باستمرار  و��ج     ن 
ُ
ن  مع 

ّ
إال أّن خ��ا،  هذه     ع�� فكر  تأث��  لھ  يكن  لم  االحت�اك  هذا 

   .ولة�ة الّد ة ع�� هوّ بغة املدنيّ خبة، أو دفعها إ�� إضفاء الصّ النّ 
ُ
ن ة ع�� هذا خبة ا�حركة الوطنيّ وأق��ى ما أنتجتھ 

ومعتالّد هو  املستوى،   األديان  با��  اح��ام  إ��  والتّ عوة  املغرب،  أرض  ع��  خصوصيّ نق��ا  ع��   أكيد 
ّ
الث ة قافيّ تھ 

 ة اإلسالميّ ع�� تصنيف املغرب ضمن دول األّم   ة، مع وجود شبھ إجماٍع ار�خيّ تھ التّ و�خصيّ 
ً
ا من املش��ك ة انطالق

 باألساس.  ي�يّ الّد 

وهو ما    ؛ين فاع عن الّد فاع عن الوطن بالّد مفادها ارتباط الّد   ٍة محور�ّ   ة نضالها ع�� فكرةٍ لقد بنت ا�حركة الوطنيّ 

 
ّ

 صھ عبد الهادي بوطالب بقولھ: "وهكذا ام��جت فلسفة ا�حركة الوطنيّ ي�خ
ّ

  ، عضوّيٍ   �� التحاٍم   ي�يّ عور الّد ة بالش

 فخلقا نتاًج 
َ
 ا �

ّ
   �خوض العراك لتغي�� واقع ا�حماية املفروض مهما �ان  ٍب تأّه ُم   مقاوٍم   ص �� جيٍل �خ

ّ
 جيٌل   ؛ من الث

 .41"من اإليمان �عقيدتھ ة جزءٌ ة الوطنيّ اإليمان بالقضيّ  بأّن  مقتنٌع 
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ّ
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