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                                                                    حسنا فعلت اللجنة املغربية للتاريخ العسكري بنرش هذا البحث املقتضـب القـيم 
                                                             بكــراوي, فلطاملــا انتظرنــا صــدوره جلمهــور القــراء بعــد أن ذاع صــيته بــني        ملحمــد ال

             نس قبـل عقـدين  ڤ   برو  −  أن  −                                              املتخصصني إثر مناقشته أطروحة للدولة يف جامعة إيكس
                       جيدة جتعل مـا ينطـوي عليـه                                   وها هو ينزل أخريا إىل السوق يف طبعة  .                من الزمن وزيادة

  –                                   تتحا بتقديم املأسوف عليه األستاذ جان                             واملعلومات يف متناول اجلميع, مف              من الفوائد
                                                                           كلود أالن الذي له أياد بيضاء يف كتابة التاريخ املعارص للمغرب, ومذيال بـام يلـزم مـن 

          الكتـاب ملـا        ويعـرض    .                                                            اخلرائط واملنحنيات البيانية والوثائق الناطقة بمدلوله عىل قلتها
      , علـام 1919  و   1914          وىل فيام بني                                                   حتمله املغاربة طوعا أو كرها من أعباء احلرب العاملية األ

           كلـود أالن يف   −          الراحـل جـان     ذلک                           ية رضب من املغالطة, كام يـوحي بـ             بأن هذه التسم
                                                                     مقدمته  والبكراوي نفسه الذي وسمها باحلرب الكرب, ذلک بأهنـا كانـت حربـا بـني 
   ر                                                                      كربيات الدول األوربية اإلمربيالية, دارت معاركها احلاسمة عىل الرتاب الفرنيس أكثـ

                                       وعىل كل حال فلقد أقحم املغرب فيها برجاله   .                                       مما كانت حربا عاملية باملعنى التام للكلمة
                                                                         وخرياته إقحاما إذ مل يكن له يف النزاع ال ناقة وال مجل, وإنام كان قـد دخـل حتـت نفـوذ 

                                                       فوجد نفسه ملزما بالوقوف إىل جانبها يف رصاعها مع أملانيـا, يف   1912               فرنسا منذ مارس 
                                                    كانـت منـاطق شاسـعة مـن الـرتاب املغـريب وسـكان اجلبـال واألوعـار             الوقت الذي

                                                                       والصحراء من أبنائه ال يزالون ممتنعني عىل االحتالل االستعامري جمندين لصده وعرقلة 
                         ي الالزمـة التـي يـدور عليهـا                                       وهذه املفارقة هي بيت القصيد يف البحـث, وهـ  .        امتداده
                    وقد ورد ذلـک يف أربعـة   .         واملالبسات                                      متوقفا عند ما تنطوي عليه من التفاصيل       البحث

                                       ففـي البـابني األولـني يسـتعرض الباحـث يف أربعـة   .                             أبواب متفاوتة يف املعنى والطول
                           , يوم كان ال يزال يف اللحظات 1914                                      فصول أحوال املغرب عند اندالع احلرب يف غشت 

                                                                   األوىل من نظام احلامية يف حالة انفصـام وصـف مبعثـر, إذ كانـت الدولـة قـد فوضـت 
                                                                         مكرهة للمقيم العام اجلنرال ليوطي أمر تدبري الشؤون العامة بـام يف ذلـک مـن توسـيع 
                                                                         رقعة االستعامر حتت شعارالتهدئة الباسفيكاسيون, بينام ظل كثري من القبائـل متمسـكة 

                         وال أدل عىل هذا التناقص من   .                                              بروح املقاومة مرصة عىل الدفاع عن أراضيها شربا شربا
                             واهنزمت جيوش االسـتعامررش هزيمـة يف   1914            جر يف يونيو                      كون احتالل مدينة تازة 

                               ومل يزد هذا التنـاقض إال تفـاقام مـع   .                                          معركة اهلري قرب خنيفرة يف نونرب من تلک السنة
                                                                  امتداد احلرب التي كان اجلميع يومئذ يظـن أهنـا سـتكون قصـرية خاطفـة مثـل حـرب 
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                        يزد االقتتـال يف اخلنـادق إال                                               , وإذا باألسابيع تتلو األسابيع والشهور تتالحق ومل 1870
                                                                         فتكا ورضاوة, فتبني للقادة الفرنسيني أال مفر من اسـتنفار جنـود املسـتعمرات ملوازنـة 

                                                          وذلک ما رشحه البكراوي يف البـاب الثـاين, مـربزا فيـه مهـارة اجلنـرال   .            العدد األملاين
    دعـم                                                                  ليوطي السياسية الذي مل يرتاجع بجيوش االحتالل كام أمرته بذلک حكومتـه بـل 

                                                                        اخلطوط األمامية من ذلک وبعث بكل ما طلب منه من اجلنود إىل فرنسا, معوضا إياهم 
                                                                         بقوات االحتياط وشاغال أنظار املغاربة باملعارض التجارية يف كربيات املدن, سـاعيا يف 
                                                                           الوقت ذاته يف قمع املقاومة املغربية, فتأتى له إحكام املواصالت العسكرية بني مكنـاس 

                                  وهذه امللكة السياسية هـي التـي جعلتـه   . 1917                 حتالل ميدلت يف صيف              وتافاللت بعد ا
                     وتفاصيل ذلـک يشـكل قلـب   .                                           يسخر رجال املغرب وخرياته للمجهود احلريب الفرنيس

                   جنـدي مغـريب شـاركوا يف   45000                وإن ما ال يقل عـن   .                           الكتاب من خالل الباب الثالث
                  وال أدل عـىل شـجاعتهم   .      اجلميع                                                 املعارک الكرب وأبلوا فيها البالء احلسن ونالوا تنويه 

                         فتلک أعىل نسبة من الضـحايا   .                    منهم قتلوا أو فقدوا  %26                          واستبساهلم من كون  أزيد من 
                     وشارک املغاربة فضـال عـن   .   ية                                                باملقارنة مع عدد املجندين من باقي املستعمرات الفرنس

                                                                       ذلک يف إدارة ماكنات املعامل معوضني من كان جيند من الفرنسـيني للقتـال, واحتكـوا 
                               أما عن اخلريات املغربية فإهنـا سـخرت   .                                           ألول مرة, أفرادا وزمرا, بأنامط احلياة األوربية

          حلاميـة دون                                                                  كلها لفائدة فرنسا, ويف طليعة ذلک احلبوب والقطاين التي اشرتهتا الدولـة ا
           فرنـک للقمـح   130  125-                      فرنک لقنطار القمـح عـوض   30  −25                       أثامهنا يف السوق العاملية, 

                                                              وكذلک كان األمر يف األموال إذ خرج من املغرب أثناء احلرب كل مذخراته   .        األمريكي
      , مثل  "       املمهدة  "                                                             من الذهب واستغل من منامجه املعدنية كل ما تأتى استغالله يف املناطق 

  .               من حاجيات فرنسا  %30        لذي غطى          املنغنيز ا
                                    ک بأسوأ مـا يكـون مـن االنعكـاس عـىل اجلامهـري                         وكان ال بد أن ينعكس كل ذل

                                                                  فقد ترتب عىل تصدير املنتجات كساد يف األسواق ازداد تفاقام جراء املضاربات   .        املغربية
                 فرنكـا للقنطـار يف  40                                         فارتفع سعر الدقيق يف الدار البيضاء مـثال مـن   .               وارتفاع األسعار

                              ووقعت أزمة خانقة يف رواج السكر   . 1919       يف مطلع   90           يف دجنرب وإىل   50   إىل   1918     مارس 
       النزلـة    "                ولـذلک كـان لوبـاء   .                                            الذي كان قد صار من أكرب مسـتهلكات األرس املغربيـة

                               ونتج عن هذه األوضاع املرتدية نظام   .                  وقع فتاک يف السكان  1918       يف خريف    "         اإلسبانية 
                                  وذلک ما انكب األستاذ البكراوي عليه   .                    ا نص عليه عقد احلامية                   استعامري خمالف متاما مل

                                                                     بالتحليل يف الباب الرابع واألخري من كتابه حيث نر كيف اشـتدت وطـأة االحـتالل 
                                              وعالمة ذلک األوىل أن املغـرب منـع مـن املشـاركة يف مـؤمتر   .                   واالستعامر غداة احلرب

                                 ل برجاله وثرواته بصفة كونه حليفا                                              فرساي خالفا ملا بذل له من الوعود ليشارک يف القتا
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                                                         فتبني أن عقد احلامية إنام كان عقدا اسـتعامريا, كـام تبـني أن الـبالد   .                  من بني باقي احللفاء
                                                          فازداد هنم املستغلني واملضاربني, وصدرت القوانني املالية والفالحيـة   .            تزخر باخلريات

           إلعـداد ضـباط                               وشـيدت املدرسـة العسـكرية يف مكنـاس   .                     لتمديد أسباب االستغالل
                                                                          مغاربة لتأطري املتطوعني من مواطنيهم يف اجليوش الفرنسية والقادرين أيضا عىل العمـل 
                                                                  يف القيادات املخزنية حتت إرشاف السلطات االستعامرية التـي مـا أن وضـعت احلـرب 

        سـاعية يف    "              الباسفيكاسـيون    "                                            أوزارها حتى عادت إىل جتديد القتال عىل كـل جبهـات 
                                                          قاومة, علام بأن هذه املقاومة مل تكن منحرصة يف اجلبال واألوعار بل                 قمع مجيع أشكال امل

                               ولعل املعلومات التي نقف عليهـا يف   .                                        صارت تنمو يف املدن الكرب ويف املناطق املمهدة
                                                                        هذا الصدد من مميزات هذا البحث الذي يفصل القول يف ما قام  بـه باشـا مكنـاس بـن 

                                    الثورة, كام يذكر بنضاالت الشيخ املامون                                     عيسى البوخري من تنظيم صفوف العصيان و
يطي ويربز شخصية الفقيه العامل الشيخ حممد العتايب الذي يمكن اعتبـاره يف نظـر       َ                                                                     الشنكَ
                                                                               الباحث أب احلركة الوطنية املغربية إذ ظل طيلة احلرب يتنقل بني تركيا وأملانيا والسويد 

  .                                              للصدع بحقوق املغرب واملطالبة باسرتجاع كامل سيادته
                                                              ن لقد كان للحرب مفعول كبري عىل املغرب, دخلها بوجه وخـرج منهـا بوجـه   إذ

                                                                    آخر, وجه جتىل فيـه طـابع االسـتعامر والتبعيـة مـثلام جتـىل فيـه االمتنـاع عـن اإلذعـان 
                                                                     واالنبطاح, ذلک بأن قوات االستعامر خرجت متفوقة يف الظاهر ولكنها بـدت يف أشـد 

                                مما محلها عىل اإلرساف يف االسـتغالل فـزاد                                      احلاجة إىل رجال املستعمرات وإىل ثرواهتا,
                                                                           ذلک روح املقاومة الوطنية إذكاء وتوهجا يف عامل دوت فيـه أيـام دوي الثـورة البلشـفية 
                                                                          وأصغى اجلميع إىل شعارات الرئيس األمريكي ويلسون املنادية باملساواة والديمقراطية 

            س يل إال مأخذ    ولي  .                                        نستوحي كل ذلک من هذا الكتاب عىل صغر حجمه  .          بني الشعوب
                                                                      واحد عليه يتمثل يف كونه أغفل احلديث عـن الدولـة املخزنيـة وكـأن السـلطان املـوىل 

            نظر وال يليـق   ک                        أعامل املقيم العام ويف ذلـ  ک                                   يوسف مل يكن مرتبعا عىل العرش إال ليبار
  .                          باملؤرخ املغريب أن يتغافل عنه

 إبراهيم بوطالب                                                            


