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مراجعات كتب

مقدمة
أن التاريخ الراهن بدأ يشغل اهتمام املؤرخني الباحثني والدارسني يف وطننا العريب ،عىل الرغم من الصعوبات
ال
مشاح َة اليوم يف ّ
ّ

ألن أحداثه وتداعياته ما زالت مستمر ًة بني ظهرانينا،
تيس ذلك؛ ّ
التي تجابه دارسيه .فكرثة وثائقه وتنوعها ال تشفع التعامل معه وال ّ

رضبا من رضوب املغامرة
والفاعلون الرئيسون فيها ال يزالون ينسجون تفاصيلها ،ويتحكمون يف مسارها ،ما جعل اإلقدام عىل قضاياه ً

الراهني يف قلب الحدث ،يتقاسمه مع رواد علوم
أن سرب أغوارها يميط اللثام عن كثري من األحداث ،وهو ما يجعل املؤرخ
العلمية ،إال ّ
ّ
وأصناف أخرى من املعرفة (السوسيولوجيا ،واألنرثوبولوجيا ،والصحافة  ...إلخ).

إن املؤ ّلف الذي بني أيدينا ،املعنون الحسن الثاين :امللك املظلوم يندرج يف هذا املضمار ،إذ يغطي وقائع ُس ّيجت بالكتمان ،وربما
ّ

فإن املؤ َّلف ّ
ً
ً
كان املقرتب من الخوض فيها قبل خمس عرشة ً
نوعية يف
إضافة
يشكل
يعرض نفسه لإليذاء الجسدي .وبالجملةّ ،
سنة ّ

دراسة التاريخ السيايس املغريب.

تعقيدا ،من حيث تداخل األحداث وكرثتها وخطورتها عىل
أشد الفرتات التي عرفها التاريخ املغريب املعارص
ً
لقد اختار املؤلف فرت ًة من ّ

شخصية ّ
ً
أن نعته بـ "امللك املظلوم"؛
وحدة البلد واألمة املغربية .وإىل جانب ذلك ،اختار
ظل ُيثار حولها كثري من الجدل ،وزاد عىل ذلك ْ

كثريا من التساؤالت والنقاشات ،ولم ال التشويق العلمي؟ إنه حقًّا مؤ َّلف
إنه امللك الحسن الثاين .كل هذا وغريه ،جعل هذا املؤ َّلف ُيثري ً
نوعي ،عىل الرغم من نقائص قد تكتنفه.
ٌّ

بنية الكتاب وشكله واملوجهات الناظمة لتأليفه
وضم
مركزيا ،تتفرع من كل واحد منها عنارص ثانوية
عنرصا
قسم املؤلف كتابه  -عىل غري عادة كثري من املؤلفني  -إىل عرشين
ً
ً
ّ
ّ
ً
صفحة .وقد تساءل يف العنرص األول ،وهو بمنزلة مقدمة" :ملاذا هذا الكتاب؟" ،ليبني املغزى الحقيقي من
ين وتسعني
ثالثمئة وثما َ
بأن وصف الحسن الثاين بامللك املظلوم "هو منتهى املجازفة ...بثقة القراء" (ص  ،)5ليستدرك ً
إن
قائل ّ
يقر منذ البداية ّ
التأليف ،إ ْذ ّ
ّ
ستمكن القارئ من اكتشاف مربرات وصف الحسن الثاين بالظالم ،والعنارص املفرسة لوصفة باملظلوم (ص .)59
القراءة املتأنية للكتاب
أن مفاجأة القارئ ستكون كبري ًة أمام الكشوفات املوثقة التي أوردها يف منت كتابه،
يدعي املؤلف ،يف إجابته عن السؤال السالفّ ،

العام؛ "فقد كان سلطا ًنا للممنوع من األخبار (ص  .)5ومن خاللها" ،يبقى
وهي التي كان الحسن الثاين يرفض وصولها إىل الرأي
ّ

للقارئ املتعمق االختيار املوسع ،بني أحقية الحسن الثاين ،يف وصفه بامللك املظلوم ،وبني الحاالت التي بررت لزمن طويل ،وصفه بامللك
الظالم" (ص .)7

املنهج املعتمد واآلليات املصدرية
يستطيع القارئ الراصد للمنهج الذي توخاه املؤلف أن يكشف عن اإلسرتاتيجية التي جرى اعتمادها يف التأليف ،والتي تأسست

عىل ثالثة مرتكزات ،هي:

سماه "عودة الوعي".
استحضار التاريخ من أجل الدفاع ور ّد االعتبار ملسرية شخص /امللك يف ما ّ
ومنظومة ،والحسن الثاين إنسا ًنا ً
ً
التمييز بني املغرب ً
وملكا.
بنية
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تميز الفرتة املدروسة ،من حيث تداخل األحداث وخطورتها.
تب ّني املقاربة التربيرية باستحضار ّ

شكلت تلك املرتكزات ،إذنً ،
ّ
ناظما للكتاب ،ما يجعلنا نطرح السؤال التقليدي املعتاد بخصوص صدقية املؤ ِّلف ونزاهته
خيطا
ً

وحياده .فقد كان من املتتبعني لحياة امللك (الحسن الثاين) الذي تربطه عالقة عائلية ،وإن ع َلت .فقد واكب مسريته منذ والية عهده إىل

عاما ،عشت فيها الهزات الصحفية التي عرفها املغرب ،بقوة الحياد
يوم وفاته .يقول يف هذا الصدد" :تتبعته وحسبت خطواته ملدة أربعني ً

أي وسيط أن حصلت من الحسن
يوما ،ال مبارش ًة وال عن طريق ّ
علما أ ّنه قال" :لم يثبت ً
الذي اخرتته" (ص  .)167فهل ُوفّق يف ذلك ً

خصوصا أ ّنه عايش "نخبة" الحسن الثاين؛ من وزراء
الثاين عىل أية صلة مادية ...إلخ"؟ (ص  .)188لقد استحرض مشاهداته وحواراته،
ً

ومديرين ،وعمال ،وسفراء ،وعسكريني وضباط ،وأطباء ،ومهندسني ،ومحظيني ،ومبعدين ،وسياسيني مقربني أو منفيني ،ومرتزقة،

وك ّتاب ،وصحافيني ،وشعراء ،وفنانني.

أن شخصها املركزي (الحسن الثاين)
أن املؤلف يعتمد عىل ذاكرته الذاتية يف استحضار أحداث جرت منذ مدة طويلة؛ ذلك ّ
واألكيد ّ

تويف منذ خمس عرشة سنة ،وهو ما يمكن إدراجه ضمن سياق االسرتجاع التاريخي ،ما جعل مدى قدرته عىل تقديم املعلومات بموضوعية
ألن
أن أحكام املؤلف وتربيراته تحتاج إىل كثري من املراجعة والدقة وقوة اإلقناع؛ ّ
وحياد موضوع تساؤل .ففي عديد األحيان ،نالحظ ّ
االنعكاسات النفسية ،وغياب املقاومة تجاه أشكال الرقابة الرسمية أو الذاتية موجودة وحارضة بقوة (سنوضح ذلك الحقًا).

أن كتابه حول الحسن الثاين هو يف الوقت نفسه مذكرات لشخص املؤلف نفسه .ففي
ومما يضاف إىل الخلل املنهجي لدى املؤلف ّ
ّ

ثم،
أغلب األحيان يحرص عىل إبراز ذاته واصفًا إياها بالعفاف والرصاحة والرصامة ،ونحو ذلك ،حتى يف حال كونه يف حرضة امللك .ومن ّ

فإن صورة الحسن الثاين وصورة املؤ ّلف
استحضارا
فقد استحرض املعلومات
انتقائيا يخضع لرشوط لحظة التدوين وظرفيتها .وهكذاّ ،
ً
ً
ُ
معر ً
ضة للتحريف والنسيان وضياع
أعيد تركيبهما مرتني :األوىل ،حني تسجيله لألحداث يف ذاكرته .والثانية وقت تدوينها ،وهو ما يجعلها ّ
يتم استحضار األحداث نفسها وإدراجها عدة مرات ضمن
ويالحظ ً
أيضا ّ
التفاصيلُ .
أن منهجية املؤلف اتسمت أحيانا بالتكرار .فطاملا ّ
عناوين وسياسات مختلفة .ويف سياق منهجية الكتابة عند املؤلف ،يستشف القارئ عجزه عن االنفالت من سلطة التفسري والتعليل

والتربير لألحداث التي حصلت للملك أو حصلت باسمه ،مستحرضًا كل آليات الدفاع عنه لتربئته وإلصاقها باآلخر /املحيط.

إن املؤلف وهو يتطرق إىل أحداث تندرج يف سياق التاريخ الراهن ،عمل عىل استحضار
ولكن من باب اإلنصاف ،وجب القول ّ

سماه "عودة الوعي"؛ إذ عاد أقطاب املعارضة ،وثوار املايض وحتى جمهوريو األيام الحامية ،ليكتبوا،
وثائق متنوعة وكثرية ،يف ما ّ

حق الحسن الثاين ،ليكتب أحدهم" :إنا ظلمناه" (ص  ،)7كما أنه حاول رصد عدة وقائع ،ما زالت
عما صدر عنهم يف ّ
ويوثقوا اعتذاراتهم ّ

يع ّد أغلبية شخصيات املؤلف ما زالت بيننا ،ما جعله يدعوها إىل التعقيب والنقد وإبداء الرأي يف ما أورده.
مستمرة بني ظهرانينا ،بل إنه ُ
سيتم إغناؤه بسماع الرأي اآلخر.
فإن املؤ َّلف
فإن حدثتّ ،
ْ
ّ

ً
عاضدا إياها
متنوعة بني آلية الذاكرة أو "اسرتجاع التاريخي"،
وأما بخصوص اآلليات املصدرية بالنسبة إىل املؤ ِّلف ،فقد كانت
ً
ّ

ً
فضل عن مشاهداته املبارشة ،وهو
آنية ،وما سمعه من الفاعلني املركزين واملؤثّرين يف األحداث من روايات شفهية،
بكتابات تحليلية ّ

القريب منها .ويف عديد األحيان كان ً
فاعل وطر ًفا فيها.

إن املؤلف استحرض ما كتب آنذاك ،وما كتب حني التأليف ،مستهد ًفا الرفع من
فبخصوص آلية املصدر املكتوب ،يمكن القول ّ

آلية املصدر الشفهي ،فقد عمل املؤلف عىل االتصال
درجة التحليل املوضوعي ،وكذا ّ
مده بجرعات من التوثيق واإلقناع .وبالنسبة إىل ّ
وأما اآللية
بأغلب الفاعلني بالنظر إىل موقعه وعالقاته املتعددة آنذاك ،ما جعله يقارن بني روايات الحادثة الواحدة واملتعددة املصدرّ .
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الثالثة ،فتكمن يف املشاهدة بالعيان ،وهي التي ّ
ً
متاحة إال لقلة محدودة من غري الفاعلني فيها
مكنته من الوقوف عىل أحداث لن تكون
(أطرافها) ،وهو ما ُيعطي املؤ َّل َف صبغته النوعية والتميزية.

اإلرث االستعامري وتحديات االستقالل
خطيبا أو مثقفًا أو عاملًا ...إلخ -
نعت املؤ ِّلف الحسن الثاين بالشخصية القوية "القمعية" ،إىل درجة أنه لم يجرؤ أحد سواه  -سواء كان
ً
برأي يخالفه ،حتى يف حال تع ّلق األمر بقراءة آية قرآنية ورد فيها اسم ٍ
ملك يف موضع الذم والقدح مثل اآليةَ ﴿ :قا َل ْت ِإ َّن
عىل الجهر ٍ
ا ْل ُم ُل َ
ون﴾((( (ص .)10-9
وها َو َج َع ُلوا َأ ِع َّز َة َأ ْه ِل َها َأ ِذ َّل ًة َو َك َذ ِل َك َيف َْع ُل َ
وك ِإ َذا َدخَ ُلوا َق ْر َي ًة َأف َْس ُد َ

وللكشف عن االهتمام الذي أواله الفرنسيون لبناء شخصية األمري (امللك املستقبيل) ،أشار املؤلف إىل أنهم عملوا عىل إدماجه يف

املدارس الفرنسية ،وجندوه ضمن صفوف قواتهم البحرية ،و"أذاقوه طعم الرشوة يف حاالت متميزة ومثبتة ورسبوا تحت لسانه حالوة

التجارة عندما وظفوه يف مؤسسة 'أونا' ( ((("ONAص .)12

أي مغرب
واستعرض املؤلف عدة صور من االغتيال السيايس عرب تاريخ املغرب (ص  ،)27-25ليخلص إىل السؤال املركزي التايلّ :

أقروا أنهم كانوا أمام مغربني :مغرب املخزن ومغرب السيبا؟
هذا الذي خ ّلفه االستعمار،
خصوصا ّ
ً
أن الفرنسيني  -وهم يحكمونه ّ -

(((

(ص  .)28فبحلول ترشين الثاين /نوفمرب ،1955 ،عادت األرسة املَ َلكية من املنفى (من مدغشقر) ،وبعد سنة حصل االستقالل "الذي
فاجأ الحركة الوطنية التي لم تكن تشتمل عىل ُ
األطر املقتدرة إلدارة البالد" (ص  ،)28فاندلعت التصفيات الجسدية واالغتياالت

ويتهدد امللكيات (ص  .)35وقبل ذلك،
يتهدده
السياسية((( (ص  ،)29ما جعل الحسن الثاين (بعد عام  )1961يستشعر الخطر الذي
ّ
ّ

اندلع رصاع رفاق االستقالل يف ما بينهم (دار بريشة) ،وباألخص حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل(((.

واستنا ًدا إىل روبري ريزيت يف كتابه األحزاب السياسية املغربية  ،Les Partis Politiques Marocainesأورد املؤ ِّلف حدثًا ً
غاية يف

األهمية والخطورةً ،
مبكرا يوم ظهور الحركة الوطنية ،تتضمن الئحة الحكم باملغرب،
قائل" :كشفت وثائق عرثت عليها الحكومة الفرنسية ً

أن املؤلف س ّلم بهذه الرواية عىل علة مصدرها وضعف
كانت جاهز ًة يف حالة قبول الفرنسني ملفاوضة االستقالل" (ص  .)45والغريب ّ
سياقها وواقعيتها ،فأصدر حكمه ً
قائل" :من أجل ماذا سيضحي ملك بعرشه ويقبل السجن والتنكيل ...إلخ" (ص  .)45إذن ،من الراجح

يتوان املؤلف يف
أن تكون "الوثائق" مدبر ًة من املستعمرين لإليقاع بني امللكية والحركة الوطنية ،وذلك دأبهم يف كل البقاع واألزمنة .ولم
َ

كيل االتهامات للحركة الوطنية وهي التي لم يك ّلف زعماؤها أنفسهم –بحسب زعمه  -حتى تقديم طلب إلدارة االستعمار من أجل السماح
لهم بزيارة امللك يف منفاه (ص  ،)48بل طالبوا أثناء مفاوضات االستقالل بـ "الجمهورية املغربية" كأساس للحكم (مطلب الشوريني)،

دائما (بيري جويل جمهورية
أو تأخري االستقالل (مطلب عبد الرحيم بوعبيد)( ،ص  .)48ويجزم املؤ ِّلف ،استنا ًدا إىل كتابات غري محايدة ً
1

(النمل.)34 :

عد اليوم أكرب
 2هي اختصار فرنيس لـ Omnium Nord-Africain؛ وهي رشكة متعددة النشاطاتُ ،أ ّسست عىل يد االستعمار الفرنيس كفرع ملجموعة " ،"Paribasوهي ُت ُّ
رشكة مغربية عىل اإلطالق ،وإحدى أضخم الرشكات يف شمال أفريقيا ،ويرجع تأسيسها إىل عام  1919أيام الحماية الفرنسية للمغرب.
3 Jonathan Wyzrtzen, “Construction Marocco: The colonial struggle to define the nation, 1912 - 1956,” PhD. Dissertation, The Faculty of the
Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington, 2009, p. 23.

4

عبد الحي مودن ،العنف السيايس يف مغرب االستقالل ،سلسلة ندوات ومناظرات ،رقم ( 133الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2006 ،ص .56-47

 5بخصوص االغتيال السيايس خالل هذه الفرتة من تاريخ املغرب ،انظر :محمد لخواجة ،عباس املساعدي :الشجرة التي تخفي غابة جيش التحرير (الرباط :دار أيب
رقراق للطباعة والنرش ،)2011 ،ص 235-215؛ الزايك عبد الصمد ،عدي وبيهي :العامل املتمرد ،دراسة يف مسار النخب املغربية التقليدية من الحماية إىل االستقالل
(الرباط :مطابع الرباط نت.)2015 ،
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بأن منطق
من أجل ملك :تاريخ االستقالل املغريب ّ ،)Une République pour un roi: Histoire de l'indépendance marocaine
السياسيني املغاربة املفاوضني كان هو عدم رجوع محمد الخامس إىل عرشه (ص .)49

تطرق إىل رصاع الحسن الثاين مع رموز االتحاد الوطني للقوات الشعبية
ويف سياق الحديث عن هذا الرصاع السيايسّ ،
وفصل كذلك حيثيات محارصة الحسن الثاين (ويل العهد) لقرص أبيه بالرباط بالدبابات وأطوار ذلك الحصار ،ومطالبته
(ص ّ ،)36-35

(((

دبره موالي الحسن"
بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم ،العتقاده بتناقض أهدافها مع أهداف القرص ،وهو ما نعته بـ "أول انقالب عسكري ّ

(ص .)37-36

ً
قضية تحتاج إىل كثري من التدقيق والبحث،
ويف إطار التشويق واإلثارة ،وربما ما يمكن نعته بـ "االستفزاز التاريخي" ،أورد املؤلف

ً
بدائية" (ص .)13
وهي متعلقة بموت امللك محمد الخامس التي حدثت بحسب زعمه "يف ظروف غامضة ،يقول بعضهم إنها كانت

سياقات االنقالبات واالغتياالت وحساسية املرحلة
أول مرة ،عن حقائق
سماه "املعجزة التي أوقفت مجزرة الصخريات" ،ألم ٍر مفاده أنه سيكشفّ ،
ينبه املؤ ِّلف ،من خالل عنوان ّ
ّ

تهم انقالب الصخريات ،استنا ًدا إىل شهود عيان ،من بينهم ضابط "بقي ساك ًتا منذ ذلك التاريخ" (ص  .)77وقد برع املؤلف يف تصوير
ّ

أحداث هذا االنقالب حدثًا حدثًا (ص  ،)85-79ليخلص يف األخري  -يف إطار املقاربة التربيرية  -إىل تربئة الحسن الثاين من إعدام الضباط

ً
ً
إن "ملك األردن الحسني بن طالل هو الذي نصح الحسن الثاين بحتمية إعدام هذه املجموعة
محاولة
الذين قادوا
انقالبية ّ
ضده بقوله ّ
ً
جوهريا عن الدوافع الكامنة
من الضباط ،لقتل روح الثورة يف نفس أقطاب الجيش (ص  .)90وعىل نحو انسيايب ،يطرح املؤ ِّلف
سؤال
ً

أن السبب الرئيس له ذو صبغة شخصية بني اعبابو (قائد االنقالب) وأحد أصدقاء الحسن الثاين
وراء هذا االنقالب وطبيعته ،ليجيب ّ
يقوض أركان نظام مليك بمثل هذا التربير؟
(ص  ،)91وهو ما يثري استغراب القارئ؛ فكيف ُيستساغ تربير حدث كاد ّ

حمل املؤلف بعض النافذين يف النظام املخزين املغريب
وضمن عنوان موسوم بـ "األفعى املسمومة يف محيط الحسن الثاين"ُ ،ي ّ

أحدا
مسؤولية الفظاعات واالغتياالت التي حصلت .فـ "املوىت كثريون يف حياة امللك الحسن الثاين ،ولكنه لم يثبت أنه شوهد وهو يقتل ً
ً
حماية لجاللته" (ص .)104
إرضاء أو
[ ]...فالقتل كان يتواله عدد ممن كانوا يقتلون
ً

ويأيت محمد أوفقري يف مقدمة هؤالء النافذين ،فقد أصبح السند والداعم للملك يف كل قرارته العسكرية بعد إطاحة حكومة عبد الله

إبراهيم (ص  ،)296إذ عمل عىل تأسيس هياكل الرشطة (البوليس السيايس ،والبوليس املوازي ،والـ "كاب  ،CAP1 "1والـ "كاب "2

 ،CAP2والـ "كاب ( ،)CAP3 "3ص  .)308-307وأورد املؤلف عدة حاالت للتصفيات واالغتياالت التي نُفذت بأم ٍر من هذا الجرنال،

ويدعي املؤلف
ليلخص شخصيته بقوله" :هذا هو أوفقري الذي أخذ عىل عاتقه إقامة هيكل االستقرار األمني يف خدمة امللك" (ص ّ .)308

حد التنسيق مع بعض القيادات الوطنية السياسية ،من قبيل عالل الفايس والفقيه البرصي
أن نفوذ هذا الجرنال وطموحه وصل به إىل ّ
ّ

عام 1972؛ من أجل إطاحة النظام املليك (ص .)318-314

وبعد تنامي تأكد الحسن الثاين من الطموحات السياسية للجرنال أوفقري (ص  ،)395برز نجم الجرنال الدليمي الذي َع ّده املؤلف

قطب االستخبارات املغربية بال منازع ،بل هو الجرنال الوحيد الذي حصل عىل شهادة الخبري الفرنيس الكبري يف مجال االستخبارات
ألكسندر دو مارانش (ص  .)326ويذكر املؤ ِّلف عالقات الدليمي الخارجية بكل من قذاف الدم الليبي والجرنال اإلرسائييل مويش ديان،
6

عبد الصمد بلكبري ،شيخ اإلسالم محمد بن العريب العلوي :السلفية ،الوطنية والديمقراطية (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)2014 ،ص .172-171
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أيضا (ص  ،)333حتى أ ّنه بحسب زعمه يقول يف عالقة الدليمي
وأنه ُع َّد صديق أقطاب السياسة األمريكية واألجهزة الفرنسية والجزائرية ً

بهذين األخريين ،استنا ًدا إىل جريدة "الباييس" اإلسبانية" :اتفقوا عىل تنازل الجزائر للدليمي عن الصحراء ،مقابل إسقاط نظام الحسن

الثاين" (ص .)339

أيضا ،وهو ما ّ
مكنه ،استنا ًدا إىل مصادره التي وصفها
ينبه املؤلف لعالقاته بهذا الجرنال ،واملقربني منه ً
ولتأكيد صدقية أخبارهّ ،

ً
حقيقية ملوت الدليمي
باملوثوقة ،من الحكم عىل هذا الجرنال بأنه ال ُيؤتمن جانبه (ص  .)341ولقد أسهب يف تفصيل األسباب التي َع ّدها
عام ( 1983ص .)349-345

اغتيال املهدي بن بركة :اللغز املحري
ويقر
ُت ّ
عد قضية اغتيال املهدي بن بركة يف مقدمة القضايا التي شغلت الرأي ّ
العام الوطني ،وحتى الرأي الدويل يف املايض والحارضّ .
وسودت سمعته يف جميع أرجاء العالم" (ص  ،)282-280إال أنه يدرجها يف سياق
املؤلف بأنها "خدشت الوجه السيايس للحسن الثاينّ ،

التضخم الذي عرفه أكرب حزب معارض (االتحاد الوطني للقوات الشعبية) الذي يراه املهدي أحد قاداته املميزين ،والذي أصدر بالغً ا

يعلن من خالله ّ
دواء لهذا النظام
"أل سبيل إلصالح النظام القائم وال عالجه ،وال تزكيتهّ ،
ألن االتحاد الوطني للقوات الشعبية ال يرى ً
(((
واقعيا ،مع بداية أيار /مايو  ،1973بأوسع انتفاضة مسلحة عرفها مغرب ما بعد االستقالل (ص.)278
تمت ترجمته
إال بزواله"  ،وهو ما ّ
ً

ً
وأن تنسيق
ويورد املؤلف تفاصيل هذه القضية املؤملة؛ ذلك أ ّنه بعد اختطافه وحجزه ،تلقى
رضبة من أحد حراسه (جورج بوشيس)ّ ،

ً
بأن الرجل
هذه العملية "الجريمة" شارك فيه أوفقري وجهات فرنسية (ص  ،)281ليبقى مصري جثته
وي ّنوه املؤ ّلف ّ
مجهول إىل اليومُ .
القوي عىل عهد الحسن الثاين ،الوزير إدريس البرصي ،بالنظر إىل منصبه ،قد اطلع عىل الوثائق التي تميط اللثام عن مصري بن بركة

(ص  .)283ويشري املؤلف إىل املتواطئني عىل حجب الحقيقة بمن فيهم االتحاديون (أصدقاء بن بركة) عندما شغلوا وزارة العدل (ص
أحد إذن له رغبة يف إقفال هذا امللف ،وهذه هي املعضلة الكربى" (ص .)287
 ،)284ويخلص إىل القول "ال َ

(ص  ،)288لك ّنه يورد

مستندا إىل ترصيح للملك
بأن الحسن الثاين ال عالقة له بعملية االغتيال،
ً
ويف األخري ،يجزم ّ
معلومة ِ
خطرةًً ،
ً
مسجدا"
أن الحسن الثاين تأكد من موضوع هذا القرب (قرب بن بركة) ،وبنى يف محيطه
ً
قائل عىل ّ
حد زعمه" :إال ّ
(((

(مسجد الحسن الثاين بالدار البيضاء)( ،ص .)109

إدريس البرصي :الوالء املطلق للمخزن
رصد املؤلف سرية هذا الشاب الفقري الذي تق ّلد منصب رشطي بسيط ،وانتظر فرصة فشل انقالب الصخريات عام  ،1971كما

رصد عالقته بالجرنال موالي حفيظ الذي وصف بـ "كبري النظار وحامي األمن والقصور" ،ليتق ّلد منصب مسؤول الشؤون العامة

قربه منه امللك الذي "اكتشف فيه النموذج الذي يبحث عنه ،نموذج العبد املطيع الذي ال يدين بمعروف ألحد،
(ص  .)243-241وقد ّ
إن هيمنة البرصي عىل القرارات امللكية كانت كبري ًة ومؤثرةً" ،فال أحد
وال بوالء لخالق وال مخلوق" (ص  .)241ويردف املؤ ِّلف ذلك بقوله ّ
ينكر أنه كان وراء تعيني أغلب حكومات الثالثني ً
سنة [ ]...حتى أصبح أغلب وزراء املغرب محسوبني عىل إدريس البرصي" (ص .)247
7

بالغ أيار /مايو .1963

Maroc Hebdo, 28 / 11 / 2014.
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ّ
وتحكم البرصي يف كل امللفات السياسية الحساسة؛ إذ توجه ،يف عام  ،1997إىل هوسنت بالواليات املتحدة األمريكية لحضور اجتماع
له مع املبعوث األممي جيمس بيكر ،وأقطاب البوليساريو إلمضاء ما ُس ّمي آنذاك "اتفاقية هوسنت" التي تعرتف بإمكانية "استقالل

تاريخا إلجرائه ،عىل الرغم من معارضة بعض األطراف املغربية
وحدد عام 1998
ً
الصحراء" ،بعد إجراء استفتاء حول تقرير املصريُ ،

ً
سماها "حملة
(ص  .)250وتصل سطوته وعقابه إىل كل فئات املجتمع؛ بما فيها الطبقة امليسورة "البورجوازية" التي قاد ضدها
حملة ّ
عقابا لها عىل عزمها الخروج من مظلة "املخزن االقتصادي" (ص .)256
التطهري"ً ،

وإلبراز الدور الفعال واألسايس الذي حظي به هذا الوزير ،وضمن عنوان "امللك مريض والبرصي يخطط للهيمنة عىل النظام"،

أن شعور البرصي بمرض الحسن الثاين دفعه إىل تعديل فصل من الدستور عام  ،1996يصبح بموجبه أصغر أوالد امللك
أشار املؤلف إىل ّ

مرشحا للملك (ص .)259
(املوىل رشيد)
ً

ّ
التحكمية .فبعودة امللك الحسن الثاين من رحلة طبية من نيويورك
ويسرتسل صاحب الكتاب يف كشف مخططات إدريس البرصي

عام  ،1998أبلغه األطباء أنه لن يعيش أكرث من سنة ،إال إذا حصلت معجزة ،فكان البرصي يحرض نفسه ملرحلة يكون فيها امللك عاج ًزا،

ويكون هو الويص عىل شؤون الدولة (ص  ،)260فقام باقرتاح جرناالت ُجدد ومديرين لألمن قريبني منه (ص  .)260ولم تقف سطوته

الحد ،بل كان يضايق األمري سيدي محمد (امللك محمد السادس) برفع عدة تقارير إىل أبيه (ص  ،)265كما أ ّنه استغل ثقة
عنه هذا
ّ
ملف تزويج األمريات بني يديه ،ويزوجهن من املقربني منه.
الحسن الثاين به ،ليضع ّ

أياما (ص  .)268وعىل الرغم من إرجاعه
تم حجب هذا الخرب عن إدريس البرصي ،واح ُتجز ً
وعند وفاة الحسن الثاينّ ،
حد ملهماته يف وزارة الداخلية
ليتم وضع ّ
ومنحه وزارة الداخليةّ ،
فإن امللك الحايل عمل عىل مراقبة ترصفاته (ص ّ ،)269-268

أن املؤلف اختزل هذا الرصاع يف شخصني فقط :امللك الجديد وإدريس البرصي،
نسجل ّ
يف  29أيلول /سبتمرب ( 1999ص  .)271إال أننا ّ

أن الرصاع كان بني جيلني من حراس املخزن؛ القديم والجديد.
والراجح ّ

وختم املؤلف حديثه عنه بالقول" :لقد انتهى إدريس البرصي ،فانتهى معه شغل شاغل للمغرب الجديد" (ص .)272

أي عالقة؟
الحسن الثاين والجزائرّ :
يضم السوفيات،
جعل املؤلف قضية الصحراء يف ُصلب العالقات املغربية  -الجزائرية ،واملتحكمة فيها ،واستحرض التحالف الذي ّ

والكوبيني ،والليبيني ،والجزائريني واملوريتانيني ملواجهة الجيش املغريب املدعوم من قوى أخرى (.)353

ً
وسيلة لتحقيق هدفني،
أن الحسن الثاين اتخذ قضية الصحراء
وضمن عنوان (خلية تفكري مغربية سعودية مرصية)ّ ،
يدعي املؤلف ّ

األول" :فتح مجال شاسع لشغل الجيش عن االستمرار يف التفكري يف االنقالبات" (ص  ،)358والثاين" :استقطاب الوحدة الوطنية
املغربية" (ص .)358

ويف هذا السياق ،بدأ الحسن الثاين يفكر يف تحالف عريب مساند له ،فاكتشف أهمية اإلمكانيات الخليجية وضخامتها ،بخاصة

خلية تفكري استخباراتية سماها 'نادي السفاري' ،عىل أساس الخربة لفرنسا ،والتعاون املادي واملعنوي
السعودية منها" ،فخطط لتأسيس ّ
بني السعودية ومرص ،والقوات العسكرية للمغرب" (ص .)359
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(((
رسي بني الحسن الثاين وبومدين ،يقيض عدم تجاوز
ويكشف املؤلف ،استنا ًدا إىل مصادر وصفها باملوثوقة  ،عن وجود اتفاق ّ

تم نقضه بعد موت
الجيش الجزائري يف معارك الصحراء منذ وقعة "أمغاال" عام  ،1977أو مشاركته فيها (ص  ،)360وهو االتفاق الذي ّ
حظا لرئاسة الجزائر وإحالل الشاذيل بن جديد ً
ليتم استبعاد بوتفليقة املرشح األكرث ً
بدل منه؛ وبذلك
بومدين عام ( 1978ص ّ ،)361

فتحت الحدود الجزائرية أمام الفيالق العسكرية الليبية والكوبية لتتحول "الصحراء إىل جحيم للحسن الثاين" (ص  .)359ولعل أنصع

ً
وعدمت
مثال لذلك معركة "واركزيز" يف  25شباط /فرباير  ،1980وقد تلقى فيها الجيش املغريب
هزيمة كبريةً؛ إذ نفد الرصاص والعتادُ ،
املغربيتني ماتوا أو ُأرسوا
أن  65يف املئة من قوات "الزالقة" و"أحد"
تم رفعها تفيد ّ
املؤونة ،وكرثت االعتقاالت ،حتى ّ
أن التقارير التي ّ
ّ
ّ
ً
مدفونة مع الضحايا ...إلخ" (ص .)362
ويشكك املؤلف يف قدرة جبهة "البوليساريو" عىل تحقيق ذلك" ،فالخبايا بقيت
(ص .)362
وملحاولة تربير الهزيمة ،استند املؤلف إىل الصحايف الفرنيس هولندر يف عرضه املنشور بمجلة باري ماتش ً Paris Match
قائل" :إنها

موجهة من طرف السوفيات ،والكوبني ،واللبيبني ،والجزائريني (ص .)363
معركة ّ

ويستدل الكاتب ٍ
بقول لألمري موالي هشام ،يلخص من خالله األسباب الحقيقة التي جعلت املنطقة املغاربة ،يف اعتقاده ،تعرف

إضافة إىل ٍ
ً
نقص
مصاعب طويلة األمد "نتيجة رصاع إقليمي ،ونتيجة أخطاء التسيري املرتكبة من طرف إداريني ودبلوماسيني مغاربة،
أن تعليمات الحسن الثاين "لم
أن ذلك يحصل بسبب ّ
يف التخطيط السيايس ،وانعدام املبادرات من طرف آخر"( .((1ويضيف املؤلف ّ

تكن تصل ال يف املجاالت السياسية فقط ،وإنما حتى يف بعض الحاالت العسكرية" (ص  ،)367ما يرتتب عليه نتائج غري مرغوب فيها،

"أن بعض أجهزته الدبلوماسية ال تواكب قراراته" (ص )368؛ لذلك "تهاطلت االعرتافات الدولية بالبوليساريو"
أن امللك اكتشف ّ
كما ّ
ٍ
ً
خفية ،كانت تعمل يف االتجاه املعاكس لجهود الحسن
(ص  ،)368وهو ما جعل املؤلف يطرح
سؤال ،هو" :هل كان األمر يتعلق بأياد ّ
أن األمر يتع ّلق بعدم استطاعة املكونات السياسية املغربية مواكبة مسرية الحسن الثاين؟" (ص .)369
الثاين؟ أم ّ
أن الشاذيل بن جديد
ويف األخري ،لفت املؤلف انتباه القارئ ،استنا ًدا إىل مصادر جزائرية من دون الرجوع إىل نظريتها املغربية ،إىل ّ

أول من اقرتح عىل الحسن الثاين ،خالل اللقاء الذي جمعهما بالحدود املغربية  -الجزائرية يوم  25شباط /فربايرّ ،1983
حل قضية
هو ّ
اطمئنان املؤ ِّلف إىل هذه الرواية الفريدة.
أمر يجعلنا نستغرب
َ
الصحراء عىل أساس الحكم الذايت (ص  ،)365وهو ٌ

هجرة اليهود املغاربة إىل "إرسائيل"
قضية ً
ً
غاية يف األهمية والحساسية،
موسوما بـ "الحسن الثاين بني يهود إرسائيل ويهود املغرب" ،ليناقش من خالله
اختار املؤلف عنوا ًنا
ً

الزعم الذي تب ّنته الكاتبة اليهودية أنياس بنسيمون يف كتابها
هي هجرة اليهود املغاربة إىل إرسائيل ،وما واكبها من أحداث .وأورد الكاتب ْ

دوالرا( ((1وكعادته ،عمل املؤلف عىل نفي كل التهم املوجهة إىل
أن الحسن الثاين كان يبيع كل يهودي بخمسني
الذي ادعت من خالله ّ
ً
أن األمر يتعلق بصفقة عقدها الجرنال أوفقري" (ص .)373
امللك ،وتصويبها يف وجه اآلخر ،وذلك بقوله" :اتضح بعد قراءة الكتاب ّ

إن هذه الهجرة ّ
مكنت الحسن الثاين من وجود "لويب" عبارة عن حزب يهودي داخل إرسائيل،
ويلخص املؤ ِّلف مجاز ًفا بالقول ّ

مطالبا بتزويد القارئ بكل الدالئل والحجج
يتعامل معه "كتعامله مع الواقع الحزيب املغريب" (ص  ،)373وهو ما يجعل املؤ ّلف
ً
والتربيرات إلقناعه.
Der Spiegel, 19 / 1 / 1981.

9

Le journal, 23 / 7 / 2009.

10

Agnès Bensimon, Hassan 2 et les juifs: Histoire d’une émigration secrète (Paris: Seuil, 1991).

11
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ولم يفُته الحديث عن الخالفات العربية بخصوص املوقف من إرسائيل ،واالنتقادات ،املوجهة للملك بسبب استقباله لشمعون

بأن عالقات القرص باليهود ضعفت عىل عهد امللك الحايل
برييز ،يف آذار /مارس  ،1981وقد وصلت إىل ّ
وينوه املؤ ِّلف ّ
حد قطع العالقاتّ .

ً
أن محمد السادس "له وجهة نظر أخرى ،تنطلق من أنه ال فرق بني اليهود
(محمد السادس)،
مقارنة بسلفه الحسن الثاين ،وسبب ذلك ّ
واملغاربة" (ص .)379

بعي ًدا عن السياسة
يف خضم الحديث عن الحسن الثاين والسياسة العامة للبالد يف عالقتها باملحيط اإلقليمي والعاملي ،لم يهمل املؤ ِّلف بعض

التفاصيل اليومية للملك حتى يف حال وقوع ذلك داخل مطبخ قرصه بإفران (ص  ،)156-155أو يف حال تع ّلق األمر بعالقته بكلبه
"كيوي" ( Kiwiص  ،)157وقراءته للصحف ونوعيتها ،وصوغه الفتتاحيات بعضها (ص.)178-162

وأما خالل رصده لعالقة امللك بالفنانني ،وضمن عنوان "نصيب الفنانني من الحسن الثاين أكرث من نصيب السياسيني" ،فقد
ّ

أسماء لفنانني
يهتم باملوسيقى الغربية .وأورد
أن امللك لم يكن
منبها إىل ّ
رسد املؤلف وقائع وأحداثًا حصلت لهم معه بكثري من التفصيلً ،
ً
ّ
ٍ
دراية بعلم
كانوا يرتددون عىل القصور امللكية منهم عبد الحليم حافظ ،وأم كلثوم ،وصباح فخري ،وغريهم ،وقد كان الحسن الثاين ذا
بد من اإلشارة إىل ما ييل:
املوسيقى وآالتها(( ((1ص  .)233-232ويف الختام ،ال ّ

إن قرب املؤلف من املتحكمني يف دواليب الحكم املغريب ،ومن ضمنهم امللكّ ،
مكنه من رصد قرارات وترصفات لم تكن يف متناول
ّ
ٍ
شاهد عيان بشأن أحداث ُس ِّيجت بكثري من الرسية ،وما زلنا نعيش تداعياتها.
األغلبية العظمى من الباحثني ،فهو بذلك
ُ

إن هذا املؤ َّلف ،عىل الرغم من أهمية ترسانة مصادره املتنوعة ،تكتنفه – عىل غرار ّ
كل عمل إنساين  -بعض الهفوات الخاصة
ّ

أيضا.
باملنهج واملضمون ً

خامتة
ً
ً
وحساسة ومفصلية
أهمية
يكتيس كتاب األستاذ العلوي
خاصة؛ ذلك أ ّنه خاض يف قضايا التاريخ الراهن ،فتطرق لقضايا دقيقة ّ

يف التاريخ السيايس املغريب ،من قبيل املحاوالت االنقالبية العسكرية ،وكذلك حرب الصحراء التي عملت عىل استنزاف كل األطراف
املشاركة فيها عىل نح ٍو مبارش أو غري مبارش .وقد ّ
تمكن املؤ ّلف ،بالنظر إىل قربه من أصحاب القرار الرئيسني ،من االطالع عىل ما لم يكن

أن ّ
ً
ً
كل هذا ال ُيعفي عمله من بعض
إضافة
عد كتابه املذكور ،بالنسبة إىل املكتبة املغربية والعربية،
يف متناول غريه .وهكذاُ ،ي ّ
نوعية ،عىل ّ

النقائص املتمثلة بتب ّنيه للمقاربة التربيرية ،الهادفة إىل جعل الحسن الثاين ً
مظلوما ،وهو ما جعله يفقد بوصلة املوضوعية العلمية يف
ملكا
ً
عدة مواضع من كتابه.
ّ

12

جريدة الحياة.2010/6/16 ،
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