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العقود  يف  مهام  ونوعيا  كميا  تطورا  املغرب وتارخيه  حول  الكتابات  شهدت 
األخرية، حيث تعددت اإلصدارات التي كان املغرب موضوعا هلا، كام تعددت اللغات 
التي كتبت هبا. ففي سنة 2006 مثال كتب بيري ڤيرمريين كتابا بالفرنسية عن تاريخ املغرب 
منذ االستقالل1. وغري بعيد، أي يف سنة 2012، أصدر املؤرخ الفرنيس دانييل ريـڤي كتابا 
بعنوان: تاريخ املغرب، من املوىل إدريس إىل حممد السادس، عن دار فيار الباريسية.2 وبعد 
ذلک بسنة واحدة أصدرت الباحثة األمريكية سوزان جيلسون ميلري باللغة اإلنجليزية، 
يف عام 2013، كتابا حتت عنوان: تاريخ املغرب املعارص،3 وقد ترجم الكتاب نفسه بعد 

سنتني عىل صدوره إىل اللغتني اإلسبانية والصينية.
 (Maria Rosa de ومؤخرا خاضت املؤرخة اإلسبانية ماريا روسا دي مادارياگا
(Madariaga، هي األخر، مغامرة إصدار كتاب يف تاريخ املغرب، دون أن حتدد فرتة 

معينة هلذا التاريخ، وهي واعية كل الوعي بصعوبة وتعقيد هذه املغامرة. وحتى ال تسقط 
يف فخ التفصيل الذي ربام قد يأخذ منها وقتا طويال، فضلت االسرتسال يف كتابة تاريخ 
لرصامة  الشكل،  حيث  من  خاضع،  غري  نفسها  هي  تعتربه  إصدار  خالل  من  املغرب 
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حتقيق  عنها  يؤجل  قد  وتدقيقات  هوامش  من  تتطلبه  وما  الكتابة  يف  األكاديمي  البحث 
هذا احللم الذي الزمها يف مسريهتا العلمية. 

ويتكون هذا الكتاب الذي حيمل عنوان: تاريخ املغرب، من مقدمة وثالثة أجزاء 
وفصل ختامي، باإلضافة إىل فهرس للمفردات العربية واألمازيغية وفهرس للسالطني 
واملفوضون  االسبانية،  احلامية  بمنطقة  السلطان  وخلفاء  ووالت  املغاربة،  وامللوک 
ثم  للخرائط،  وملحق  باملغرب،  لفرنسا  العامون  واملقيمون  باملغرب  إلسبانيا  السامون 

قائمة للكتب واملراجع املعتمدة يف الكتاب.
النرش لوس  دار  من  بإيعاز  كان  تأليفه  أن  مادارياكا  أوضحت  كتاهبا،  مقدمة  ويف 
ليربوس دو ال كاطاراطا (Los Libros de la Catarata)، عىل الرغم من أن املوضوع ظل 
كرست  حيث  احلامية.  فرتة  يف  وخاصة  املغرب،  تاريح  يف  بحثها  سنوات  طيلة  يراودها 
عالقات  عىل  الرتكيز  مع  املعارص،  املغرب  لتاريخ  أبحاثها  من  كثريا  اإلسبانية  املؤرخة 
متعددة  مراجع  اعتمدت  أهنا  غري  عرش،  التاسع  القرن  منذ  إسبانيا  جارته  مع  البلد  هذا 
ومتنوعة عند معاجلتها بقية احلقب التارخيية املتعلقة باملغرب، وهو ما فصلته يف مقدمة 

الكتاب.
وتناولت املؤرخة يف القسم األول الذي يتكون من مخسة فصول، تاريخ املغرب 
حتديدا منذ القرن اخلامس قبل امليالد، وصوال إىل األرسة العلوية. أما الفصل األول فهو 
عبارة عن تقديم للجغرافيا الطبيعية والبرشية للمغرب، وركزت فيه عىل االمتداد املغريب 
يف املكان وتنوعه البرشي والثقايف الغني، كنتاج للتنوع احلضاري للشعوب واحلضارات 
التي عرفها عرب تارخيه، كام ركزت عىل التنوع الطبيعي لألرايض املغربية بجباهلا وسهوهلا 

وودياهنا وشواطئها وصحارهيا.
الرتكيز  من  الرغم  عىل  امليالد،  قبل  عرش  الثاين  القرن  من  الثاين  الفصل  ويمتد 
وتفاعل  البونيقية  باحلروب  مرورا  املغرب،  يف  والرومانية  القرطاجية  املرحلة  عىل  فيه 
املغاربة األمازيغ مع كل هذه املحطات حسب احلاكم والظروف السياسية لكل مرحلة، 
إذ حاولت مادارياكا أن تربز الطببيعة االستقاللية لألمازيغ وحتالفهم حسب الظروف 
سواء مع روما أو قرطاجة، وقد خصصت حيزا مهام للحديث عن مملكة نوميديا وامللک 

ماسينيسا وجوبا الثاين. 
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كام  األمازيغي  العامل  إىل  اإلسالم  وصول  مرحلة  اإلسبانية  املؤرخة  تناولت  كام 
سمته مع اإلشارة إىل التحوالت التي أحدثها هذا املعطى منذ القرن السابع امليالدي وإىل 
التوجهات ذات الطابع الطائفي، خاصة املتعلق منها باخلوارج والشيعة وحضورهم يف 
كبريا  اهتامما  يتلقى  مل  الذي  مادارياكا،  حسب  املوضوع،  وهو  إفريقيا،  شامل  فضاءات 
مملكة  لنشأة  استعراضها  سياق  يف  مهام  حيزا  له  فخصصت  العرب،  املؤرخني  قبل  من 
األدارسة باملغرب واألغالبة يف إفريقية. يف حني مل تعالج بام يكفي موضوع فتح األندلس 
إال يف معرض تناوهلا للشق املتعلق بموقف األمازيغ بعد الفتح وعدم رضاهم عن طريقة 

توزيع األرايض التي مل تكن متكافئة بني العرب واألمازيغ.
الكبريتني،  األمازيغيتني  للدولتني  الثالث  الفصل  االسبانية  الباحثة  وخصصت 
منطقة  إىل  املمتدة  اللمتونية  الصحراوية  بأصوهلم  املرابطون  متيز  إذ  واملوحدية؛  املرابطية 
سلطة  وغلبة  املالكي  املذهب  أساس  عىل  بأكمله  املغرب  وبتوحيد  بالصحراء،  أدرار 
الفقهاء يف نظام احلكم لدهيم. كام لعبوا دورا أساسيا يف استمرار اإلسالم باألندلس من 
يف  انفتاحا  أكثر  املوحدين  اعتربت  أهنا  حني  يف  هذا  تاشفني.  بن  يوسف  محالت  خالل 
ممارساهتم الدينية بحكم عدم تضييقهم لباب االجتهاد يف الدين، بل ذهبت الباحثة إىل 
القول بأن فكرة املهدوية قد تعترب عىل املستو السيايس نوعا من التشيع عند املوحدين 
وأن السياسة إىل جانب األخالق والدين متداخالن ومرتبطان ببعضهام اآلخر. وشكل 
ذات  دولة  أول  يمثلون  باعتبارهم  مادارياكا  دي  روسا  ماريا  نظر  يف  استثناء  املوحدون 
أصول مغاربية استطاعت توحيد املنطقة املغاربية حتت راية واحدة منذ عهد عبد املومن، 
املنصور،  يعقوب  السلطان  مع  املستويات  مجيع  عىل  أوجها  الدولة  هذه  تعرف  أن  قبل 
سواء يف األندلس أو املغرب. كام أن هذا األخري قد ابتعد شيئا ما عن تعاليم ابن تومرت 
وأسس منهجا دينيا يعتمد القرآن والسنة فقط. ومل يفت الكاتبة أن تشيد بام وصل إليه 
عظمة  عىل  تشهد  الزالت  مآثر  من  خلفوه  وما  واملعامر  اهلندسة   مستو عىل  املوحدون 
عرش،  الثالث  القرن  منذ  احلكم  هذا  أواخر  يف  انقساما  املغرب  يعرف  أن  قبل  حكمهم، 
حني أصبح املغرب الكبري املوحدي منقسام إىل إفريقية احلفصية، واملغرب األوسط مع 

بني عبد الواد واملغرب األقىص مع بني مرين.
واهتمت  والوطاسيني  للمرينيني  تأليفها  من  الرابع  الفصل  املؤرخة  وخصصت 
يف  اعرتضهام  التي  الصعوبات  من  الرغم  عىل  األندلس  مسلمي  عن  الدفاع  يف  بدورمها 
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حماوالهتم الرامية إىل مل الشمل الداخيل باملغرب. وقد أثارت باهتامم بالغ فرتة ألفونصو 
احلكيم الذي كان مياال للحوار أكثر منه إىل احلرب، وعددت االمتيازات التي اسرتجعها 
أبو يوسف املريني لصالح املسلمني يف بالد األندلس. كام أنه مل يفتها احلديث عن حالة 
القرن  أواخر  والربتغال  اإلسبان  توغل  وبداية  الوطايس  العهد  عىل  باملغرب  الشتات 
الرابع عرش وبداية اخلامس عرش. وكانت ملحاوالت التوغل هذه، حسب املؤرخة، آثار 
مبارشة يف انبعاث روح املقاومة واهلوية اإلسالمية باملغرب، ومعها التفاف الناس حول 
الزوايا واملناداة باجلهاد ضد األطامع املسيحية، الربتغالية منها عىل وجه اخلصوص. وهنا 
برز التصوف الطرقي وبدأ تأثريه بشكل مبارش وفعيل يف املجتمع أمام ضعف الدولة يف 
الصمود أمام املسيحيني. وخالل هذه الفرتة، ومبارشة بعد سقوط غرناطة سنة 1492، 

بدأ االسبان والربتغال يف التوغل بأرايض املغرب شامال وجنوبا.
وتنهي الباحثة االسبانية القسم األول بالفصل اخلامس الذي خصصته للسعديني 
والعلويني. لقد برز نجم السعديني، ذوي األصول العربية، يف جنوب املغرب، باعتبارهم 
جماهدين ضد الوجود الربتغايل. ومل يفت الكاتبة أن تثري اختالف حممد الشيخ مع األتراک 
وحماولة حتالفه مع اإلسبان، إىل أن لقي حتفه عىل يد بعض األتراک بعد مؤامرة دبرها 
ضد  االسبان  مع  أيضا  هو  حتالف  الذي  باهللا  الغالب  اهللا  عبد  ابنه  ليخلفه  اجلزائر،  باشا 
امللک سليامن وتنازل هلم عىل باديس. وقد خصصت املؤرخة حيزا مهام كذلک ملعركة 
وادي املخازن وانتصار عبد امللک فيها وخالفة املنصور له. وقد كان هلذا األخري، حسب 
مادارياكا، الفضل يف إعادة اهليبة للمغرب أمام احلكام املسيحيني حيث أعاد سفاراهتم، 
ونشط التجارة واملالحة وصناعة السكر التي لعب فيها اليهود دورا مهام، وعهد بتنظيم 
جيشه إىل األتراک، كام أرسى البنيات األساسية للجهاز احلاكم التي استمرت يف املغرب 

حتى عهد احلامية.
إعادة  هو  جديد  من  دورهم  كان  فقد  االسبانية،  املؤرخة  حسب  العلويون،  أما 
وهي  واحدة،  راية  حتت  الرشيفة،  الدولة  اسم  حيمل  أصبح  الذي  املغرب  بالد  توحيد 
املهمة التي استهلها املوىل رشيد الذي عمل عىل اسرتجاع جمموعة من النقط االسرتاتيجية 
املحتلة وبعض احلصون التي يرابط هبا معارضون مغاربة باالعتامد عىل جيشه. وما بدأه 
السلطان املوىل رشيد أكمله السلطان املوىل إسامعيل معتمدا بدوره عىل التنظيم املحكم 
للجيش. وقد احتل احلديث عن شخص املوىل إسامعيل حيزا ال بأس به يف هذا الفصل. 
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ومما متيز به هذا السلطان عىل مستو عالقاته اخلارجية هو حتكمه يف هذه العالقات مع 
األوروبيني، أما عن األتراک، وحتى يتفاد مواجهتهم، وهو عىل بينة بام كان يكيدون له 
من املكائد داخليا بالتحريض عىل كثري من التمردات، فقد قام بتحصني اجلهة الرشقية، 
وهو ما حال دون متكينهم من احلصول عىل منفذ يسهل دخوهلم إىل املغرب. غري أن نعمة 
الولد الكثري انقلبت نقمة عىل املغرب بعد وفاة املوىل إسامعيل، إذ كثرت النزاعات عىل 
احلكم وتفاقمت يف عهد ابنه املوىل عبد اهللا الذي مل حيتل حيزا هاما يف الكتاب، وانتهى 
 املستو عىل  اإلنجازات  من  كثريا  حقق  الذي  اهللا  عبد  بن  حممد  سيدي  بتولية  األمر 
السترشاء  بداية  املؤرخة  اعتربته  ما  وهو  األوروبية،  بالدول  عالقاته  يف  الدبلومايس 

أطامعهم يف املغرب من جديد.
بداية  مرحلة  ويغطي  فصول،  ثالث  من  فيتكون  الكتاب  من  الثاين  القسم  أما 
العاملية  احلرب  اندالع  إىل  العرشين  القرن  وبداية  عرش  التاسع  للقرن  االستعامري  املد 
الثانية. وعىل الرغم مما أسمته الباحثة بسياسة االنغالق التي هنجها املوىل سليامن، مل يفلح 
االقتصادي  البعد  ذات  األوروبية،  االستعامرية  األطامع  صد  يف  الرمحان  عبد  املوىل  ابنه 
منها عىل وجه اخلصوص، وذلک عىل الرغم من الغطاء الديني الذي محلته حينام تبنت 
املغرب  جعل  ما  وهو  والقرصنة.  العبودية  من  املسيحية“  ”األمم  ختليص  محلة  فرنسا 
الثاين  النصف  طيلة  األوروبية  سياسته  يف  كبري  بشكل  مؤثرة  كانت  التي  إنجلرتا  حيايب 
خالل  وكذا   ،1856 سنة  معه  وقعتها  التي  التجارة  اتفاقية  منذ  عرش،  التاسع  القرن  من 
احلملة االسبانية عىل املغرب املعروفة بحرب تطوان أو ما يسميه اإلسبان بحرب إفريقيا 
(1859-1860). وقد كان هلذه احلرب إىل جانب اهلزيمة يف معركة إسيل أمام الفرنسيني 
دور كبري يف الكشف عن معامل ضعف املغرب، وهو ما جر عليه أطامع األوروبيني وبداية 
عهد سلطة القناصلة يف أهم املدن الساحلية املغربية. وقد خصصت املؤرخة حيزا مهام 
 ،1912 سنة  احلامية  معاهدة  توقيع  سبقت  التي  األحداث  الستعراض  الفصل  هذا  يف 
وخاصة يف منطقة املغرب الشاميل، وتناولت خمتلف االتفاقيات اإلقتصادية واألمنية مع 

إسبانيا يف هذه املنطقة.
أما الفصل السابع، فيغطي املرحلة املمتدة من بداية عهد احلامية إىل اندالع حرب 
الريف. وقد استعرضت فيه الباحثة اخلطط الفرنسية التي ساعدت عىل توغلها باملغرب 
والسياسية التي هنجتها يف اتفاقاهتا مع إسبانيا، ومكنتها من استغالل التمردات الداخلية 
ضد السلطان املوىل عبد العزيز لصاحلها. كام مل يفت املؤرخة االسبانية االهتامم بتقديم 
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بعض التفاصيل يف خضم الفوىض التي عرفها املغرب عند بداية القرن العرشين، وكذا 
وقد  احلكم.  عن  التنازل  إىل  احلفيظ  عبد  باملوىل  للدفع  الفرنسيون  هنجها  التي  الطريقة 
خصت الباحثة املاريشال ليوطي بقسط هام من هذا الفصل، للحديث عن اسرتاتيجياته 
منه  ووعيا  الشمويل.  واحلكم  امللكية  إىل  وميوالته  الزيت“)،  (”بقعة  التوسعية 
االستقالل  إىل  ميالة  عريقة  كدولة  ولتارخيه  للمغرب  االجتامعية  البنيات  بخصوصيات 
عسكرية  مهمته  تكون  ال  أن  اليوطي  حاول  للتطوير،  قابلة  إدارية  بنيات  عىل  وتوفره 
فحسب. ولذلک عمل عىل صناعة حاكم يرعاه ويكونه عن قرب حتى يلقى االحرتام 
املوىل  بإبعاد  فقام  للمومنني،  كأمري  حوله  اإلمجاع  وحيشد  املغاربة  مجيع  قبل  من  الالزم 
عبد احلفيظ واختار بدال عنه أخاه األصغر األمري موالي يوسف. وهكذا حكم ليوطي 
املغرب متخفيا وراء سلطة ومهية، وكأنه يقيم باملغرب النظام امللكي الشمويل الذي كان 

يريده لفرنسا بدل النظام الربملاين.
حرب  من  املمتدة  الفرتة  يغطي  بفصل  كتاهبا  من  الثاين  القسم  الباحثة  وختمت 
الكريم  عبد  بن  حممد  جتربة  باحلديث  فتناولت  الثانية،  العاملية  احلرب  قيام  إىل  الريف 
اخلطايب مرورا بنشأته ومساره العلمي واشتغاله مع اإلسبان قبل االنقالب عليهم وقيادة 
احلركة التمردية ضدهم بالريف. كام أسهبت مادارياكا يف احلديث بالتفصيل عن مراحل 
بني  بإسبانيا. ومن  الداخيل  الوضع  عىل  فيها  اإلسبان  هزيمة  تأثري   ومد أنوال  معركة 
املواضيع التي عاجلتها الباحثة يف هذا الفصل، والتي قلام يعريها املؤرخون األوروبيون 
اهتامما، هي احلركة الوطنية املغربية، خاصة وأن هذه احلركة التي كانت يف بدايتها ذات 
يف  ووجدت  املايض  القرن  عرشينيات  منذ  اإلسبانية  باملنطقة  نشأت  قد  ثقافية،  طبيعة 
هذا الفضاء متسعا أكثر رحابة مما كان عليه األمر يف منطقة احلامية الفرنسية. وهلذا كان 
من الرضوري أن تربط املؤرخة عالقة هذه احلركة بإسبانيا وبمد تفاعلها مع احلرب 

األهلية اإلسبانية.
عهد  إىل  الثانية  العاملية  احلرب  من  املمتدة  الفرتة  واألخري  الثالث  اجلزء  ويغطي 
امللک حممد السادس. وقد افتتحته املؤرخة اإلسبانية بفصل يبدأ مع احلرب العاملية الثانية 
إىل غاية استقالل املغرب. وقد قدمت فيه معطيات حول تطور املغرب يف منطقتي احلامية 
عىل املستو اإلقتصادي والديمغرايف والوعي السيايس. كام ركزت عىل عالقة احلركة 
الفرنيس  االستعامر  من  املخلص  فيه   تر كانت  الذي  فرانكو  باجلنرال  املغربية  الوطنية 
األحزاب  لنشأة  عرضت  وقد  املقاومة.  نحو  وتتجه  بعهده  وفائه  عدم  هلا  يتأكد  أن  قبل 
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املغربية واهتمت بالدور الذي اضطلعت به يف استقالل املغرب بعد نفي السلطان حممد 
وقد  احلالية.  الفرتة  حتى  املغرب  الستقالل  األخري  الفصل  خصصت  ثم  يوسف.  بن 
شخصية  عند  وقفت  كام  الريف،  وأحداث  باملغرب  التحرير  جيش  نشأة  عىل  عرجت 
املهدي بن بركة واملحاوالت االنقالبية عىل امللک احلسن الثاين وسنوات الرصاص وما 
صاحب ذلک من تغري معامل الرصاع بني األحزاب السياسية والسلطة حسب كل مرحلة 
الصحراء.  قضية  عند  بأكملها  فقرة  خالل  من  لتقف  املايض،  القرن  تسعينيات  غاية  إىل 
وقدمت الباحثة اإلسبانية يف هذا السياق عرضا طغى عليه الوصف والتصور املعروف 
حكم  فرتة  عن  ختامي  بفصل  الباحثة كتاهبا  وأهنت  املتحدة.  األمم  بكواليس  واملتداول 
بالتاريخ  يسمى  ما  يف  تدخل  الفرتة  هذه  أن  من  الرغم  عىل  وهذا  السادس،  حممد  امللک 
الراهن، لتقف عند أهم اإلصالحات التي صاحبت مرحلة حكمه، مثل مدونة األرسة 
وتقنني التعدد وترسيم األمازيغية. غري أن هذه اإلصالحات يف نظر املؤرخة اإلسبانية ال 
تعترب كافية نظرا للعمل الكبري الذي الزال ينتظر املغرب، وأن عىل هذا البلد السري بإيقاع 

أرسع عىل مستويات السياسة وحرية التعبري وإرساء الديمقراطية.
وعند قراءتنا هلذا الكتاب، نجد أنفسنا وبالرضورة أمام تاريخ مواز إلسبانيا، وكأن 
لسان حال بمريا روسا دي مادارياكا يقول بأن تاريخ املغرب ال يمكن أن يكتب بمعزل 
عن تاريخ البلد اجلار الشاميل، تاريخ تقاسم فيه البلدان كثريا من املحطات واألحداث 
التي نسجت تارخيا يربز خصوصيتهام، وهو يف الوقت ذاته جواب رصيح عىل كل من 
حياول التضليل وتقديم املغرب بأنه دولة حديثة نشأت مع استقالله عام 1956، وخاصة 
اإلسبان ممن حياولون نزع صفة الدولة/األمة عن املغرب التي متيزه عن العديد من الدول 

احلديثة.

عبد العايل بروكي
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