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املغربية  التارخيية  الكتب  الئحة  إىل   2016 سنة  انضاف  الذي  الكتاب  هذا  أصل 
املتعلقة بفرتة احلامية أطروحة جامعية نال هبا صاحبها األستاذ عبد اإلاله الفايس دكتوراه 
الدولة يف التاريخ املعارص، حتت إرشاف األستاذ العميد إبراهيم بوطالب، سنة 2002. 
تارخيها  يف  الرباط  مدينة  بقضايا  املؤلف  انشغال  يربز  ملسار  تتوجيا  األطروحة  هذه  تأيت 
املعارص. وقد سبق للمؤلف أن أنجز، عن هذا املجال احلرضي، عدة دراسات وأعامل، 
مدينة  عنوان:  حتت   ،1996 سنة  أصدره  العليا،  الدراسات  دبلوم  به  نال  بحث  أمهها، 

الرباط وأعياهنا يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين، 1912-1830. 
إىل  باإلضافة  ويتكون  ص،   612 عىل  املقام،  هذا  يف  املتناول  الكتاب،  يشتمل 
الرباط  مدينة  ”تنظيم  يستكشف  ”متهيد“  من  والفهارس  خمترصة،  جد  وخامتة  املقدمة، 
فرتة  عنوان“  حتت  الواقع  أوهلام،  يشتمل  وبابني  واالحتالل“(33-13)،  احلامية  قبل 
1912-1918“ (35-252) عىل ستة فصول. أما ثانيهام، الذي يتناول ”فرتة 1939-1919“

(253-583)، فيتألف من سبعة فصول.
الرباط،  إىل  واملقيمية  املخزنية  املصالح  انتقال  األول  الباب  يف  املؤلف  رصد 
البلدي  والتنظيم  عاصمة،  إىل  إداري  مركز  من  املدينة  هذه  فيه  انتقلت  الذي  والسياق 
وتطوراته. ودرس فيه أيضا، ”امليزانية البلدية“ وتطورها، ودور هذه األخرية يف ميدان 
حيزا هاما منه، الستجالء العالقة  وخصص  احلرضية، ويف املجال االقتصادي.  التهيئة 
بني البلدية والسكان. واهتم يف هذا االجتاه بالعنارص البرشية باملدينة، األوربية واملغربية، 
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الصحية  جوانبها  يف  للبلدية،  االجتامعية  بالسياسة  وأيضا  البلدية،  اللجنة  يف  ومتثيليتها 
واألمنية والتعليمية. 

اإلله  عبد  استكمل   ،1919 و   1939 سنتي  بني  بالفرتة  املتعلق  الثاين،  الباب  ويف 
تطورات  فيه  تتبع  فقد  األول.  الباب  فصول  يف  املدروسة  والقضايا  املواضيع  الفايس 
التنظيم البلدي وامليزانية التي احتلت فيها الرضائب أمهية قصو. واستأنف فيه احلديث 
الديموغرافية  األوضاع  وعن  ونزاعات،  مشاكل  من  بذلک  ارتبط  وما  املدينة  هتيئة  عن 
بني  العالقة  عن  ليتحدث  األخريين  الفصلني  يف  وعاد  هبا.  البلدية  وعالقة  والصحية 

البلدية والسكان وعن دور هذه املؤسسة يف احلياة االقتصادية.
أمهية  املؤلف  أبرز  الكتاب،  يف  قدمها  التي  والغنية  الوافرة  املعطيات  خالل  ومن 
التحول الطارئ عىل املدينة و”الدور األعظم“ الذي قامت به البلدية من أجل ”حتديث 
يف  املغاربة  مسامهة  ضعف  عن  لذلک،  موازاة  النقاب،  وكشف  وجتهيزها.“  املدينة 
أن  كيف  أيضا  الكتاب  وأظهر  دواليبها.  يف  الفرنسيون  حتكم  التي  البلدية  شؤون  تدبري 
عىل  املنجزة،  واألعامل  املشاريع  من  استفادوا  اخلصوص،  عىل  والفرنسيني  األوربيني، 
من  األكرب  القسط  وحتملوا  األرايض  من  الكثري  منهم  انتزعت  الذين  املغاربة  حساب 
الرضائب، ومل يستفيدوا كثريا من هذه اإلنجازات التي غريت املشهد احلرضي للمدينة، 
والذي أصبح موشوما بميز صارخ تظهر معامله يف تدهور املدينة العتيقة وانتشار األحياء 
القصديرية وأحزمة الفقر، إىل جانب األحياء األوربية، املتميزة برونقها ومجال مظهرها 

وتوفرها عىل كل املرافق، وعىل الوسائل الرضورية للعيش الكريم. 
جتدر اإلشارة يف هذا الصدد، إىل أن املعطيات واالستنتاجات القيمة التي قدمها 
الوثائق  واستقراء  املصدرية،  املادة  مجع  يف  املؤلف  بذله  كبري  جهد  حصيلة  هي  الكتاب 
واملعلومات الوافرة التي استقاها من مصادر ومراجع عديدة ومتنوعة، تتكون من كتب 
وجرائد وجمالت، وباألساس، من وثائق كثرية حصل عليها من دور أرشيف متعددة. 
تقدم لنا هذه الوثائق واملستندات، التي ترجع يف أغلبها إىل األرشيفات البلدية، معلومات 
وافرة وغنية عن البلدية وقضاياها، واملدينة وسكاهنا، والتحوالت الطارئة عليها. وأتى 
الكتاب لذلک، غنيا بمعلوماته املوثقة، مدعام بالصور واخلرائط، والبيانات واجلداول، 

التي أضفت عليه طابع اجلدية واملصداقية. 
اإلطار  تطور  تتبع  من  املؤلف  مكنت  التي  الدسمة،  الوثائقية  املادة  هذه  أن  بيد 
القانوين والتنظيمي واملؤسسايت للبلدية، وتقديم وصف خارجي شامل هلذه املؤسسة، من 
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خالل الرتكيز عىل البنيات والوظائف واملهام، مل تسعفه يف رصد أدوار الرجال، أو األعضاء 
املنتمني للبلدية، وتتبعهم يف أفعاهلم وممارساهتم، مع أنه كان واعيا برضورة جتاوز املقاربة 
املؤسساتية من أجل فهم سري املؤسسة البلدية وتقييم ”دورها.“ وقد ذكر يف هذا الشأن، 
الرجوع  (فقط)  ”ليس  يشغله  ما  أن  البلدية،  املصالح  رئيس  وظيفة  عن  حديثه  سياق  يف 
وإنام أيضا، رصد املعطيات املتعلقة بالشخصيات اهلامة التي تعاقبت عىل  إىل الوظائف“، 
هذا املنصب. وقدم بناء عىل ذلک، معلومات هامة لكنها جد خمترصة عن املراقبني املدنيني 
واملالكني  التجار  من  لألعيان  بالنسبة  األمر  الوظيفة. وكذلک  هذه  شغلوا  الذين  الستة 
يتمكن  ومل  البلدية.  اللجنة  يف  املغاربة  األعضاء  منها  عني  التي  التقليدية“  ”العائالت  أو 
العالقات  يطبع  كان  عام  الكشف  شأهنا  من  التي  والتصورات  الصور  استكامل  من  بالتايل 
بني األعضاء من تناقض أو انسجام يف املصالح واملواقف، وعن مد ارتباطهم بالرشكات 
الكرب أو اللوبيات العقارية. لكن الباحث قدم، مع ذلک، بعض اإلشارات الطفيفة التي 
ظهري  تطبيق  إىل  مل تسارع  البلدية  اإلدارة  أن  إىل  اإلشارة  ذلک  من  الغرض،  هلذا  تستجيب 
غشت 1916 املتعلق بنزع امللكية ألسباب ارتبط بعضها بضغط مجعيات املالكني األوربيني، 

التي كان رئيس املصالح البلدية، نفسه، قد شجع عىل إنشائها (143). 
نشري، يف االجتاه نفسه، إىل أن وثائق املؤلف مل تسعفه أيضا عىل ”االستخبار عن 
مواقف السكان،“ وباألخص عىل مواقف األعضاء املغاربة داخل البلدية، وآرائهم فيام 
يتعلق بالبلدية واحلامية. وهذا ما دفعه إىل اإلدالء ببعض االفرتاضات والتأويالت، من 
ذلک حديثه، بدون تقديم أي إثبات أو معطيات، عن توفر ”مؤرشات عىل وجود غرية 

وطنية عند ممثيل السكان املغاربة يف اللجنة“ (537). 
 تأسيسا عىل ذلک، يمكن القول بأن الوثائق املعتمدة يف هذا اجلانب حمدودة، ليس 
عىل  املؤلف  تساعد  مل  فهي  الكيفي.  أو  النوعي  اجلانب  من  ولكن  الكمية،  الناحية  من 
سرب العمق السوسيولوجي هلذه املؤسسة، وبالتايل عىل تبديد بعض عالمات االستفهام، 
قانونية  نصوص  من  أوال،  لتشكلها،  والسياقات،  املعطيات  بعض  يف  القول  وتفصيل 
يغذي  بخطاب  وحمملة  االستعامري،  الواقع  يربر  بمصطلحات  مليئة  رسمية  وتنظيمية 
املعلومات  من  بالكثري  الكتاب  أغنت  بلدية  وتقارير  قرارات  من  وثانيا،  احلامية،  وهم 
املؤلف  أمام  تتح  مل  لكنها  والتحوالت،  واإلنجازات  باملشاريع  املتعلقة  واملعطيات 
واستجالء  باملدينة  القرار  سلطة  يف  املتحكمني  الفاعلني  أدوار  الستكشاف  الفرص 

سياقات تشابكت فيها، وتداخلت، مصالح السلطة واالستعامر والرأسامل. 
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بيد أن املادة الوثائقية التي اعتمدها األستاذ عبد اإلاله الفايس يف كتابه كانت غنية 
اتبعها،  التي  فاملقاربة  بنائه؛  مالمح  هيكلته ورسم  وحتديد  موضوعه  لتوجيه  يكفي  بام 
الزخم  بفضل  مكنته،  املعرفية،  واملادة  املصدرية  املسألة  بني  العالقة  لقوة  ترمز  وهي 
موجهة  أو  مؤطرة  وافرة،  وإجابات  معطيات  تقديم  من  الكتاب،  يف  البارز  الوثائقي 
بأسئلة وإشكاليات واضحة وحمددة. نلمس ذلک، بدءاً من العنوان الذي حدد موضوع 
حياة  يف  واالجتامعي  والعمراين  االقتصادي  و”دورها“  ”البلدية“  دارسة  يف  الكتاب 
العاصمة الرباط. وقد أوضح املؤلف يف املقدمة، سعيا لضبط هذه الغاية أو اهلدف، أن 
لتحقيق  البلدية  استعملتها  التي  الوسائل“  ”استطالع  يف  يتمثل  األساس  ”اإلشكال“ 

أهدافها، وضبط ”األدوار“ التي قامت هبا باملدينة يف الفرتة التي تعنينا.
عدم  عىل  الشديد  حرصه  عديدة،  مناسبات  يف  املؤلف،   أبد االجتاه،  هذا  ويف   
من  املوضوع،  لكن  تدخله،  حقل  حتديد  وعىل  وقضاياه،  موضوعه  إشكاليات  جتاوز 
وتشابک  املدينة  شؤون  يف  املتدخلني  كثرة  عن  ناجتة  تعقيدات  من  خيلو  ال  اجلانب،  هذا 
العالقات واملصالح، خصوصا يف جمال التهيئة احلرضية، الذي يصعب فيه حتديد األدوار 
وضبطها، والتمييز بني ما أحدثته البلدية وما كان من فعل اإلدارات املركزية، املتحكمة يف 
األشغال العمومية واملالية وامليزانيات، وباإلدارة الرتابية والتخطيط أو التهيئة احلرضية 
بشكل عام. فقد كانت هذه اإلدارة العليا، ومقرها أيضا الرباط العاصمة، حريصة عىل 
اإلمساک بكل خيوط اللعبة السياسية واالسرتاتيجية االستعامرية، ومل تفسح بذلک إال 
هامشا ضيقا أمام الالمركزية. وهلذا مل يكن ممثلوها، يف النواحي واجلهات، حسبام تؤكد 

عليه العديد من الدراسات، إال أدوات منفذة ملا تتوصل به من أوامر وتوجيهات.
نشري، من جهة ثانية، إىل أن احلديث عن دينامية هذه األدوار والتدخالت ارتبط، 
يف الكتاب، باستعراض املعطيات املتعلقة  بـ”التحوالت الكرب،“ املجالية واالجتامعية 
بأحوال  اإلحاطة  عىل  شديدا  حرصا  الصدد،  هذا  يف  املؤلف،   أبد وقد  واالقتصادية. 
احلياة  صور  عن  الكافية  ”املعلومات  مجع  يف  جاحمة  ورغبة  شاملة،  إحاطة  ”مدينته“ 
وكتابة  املدينة“(529)،  يف  املتساكنة  واالقتصادية  االجتامعية  الفئات  عن  أو  اليومية 
وجوانبها  املدينة  فضاء  وأدوارها،  البلدية  املؤسسة  عن  فضال  يغطي،  شامل“  ”تاريخ 
مادته  بفضل  فعال،  متكن  وقد  وغريها.  احلرضية  والتهيئة  واالقتصاد  باملجتمع  املتعلقة 
الوثائقية الوافرة ومنهجه الوصفي، يف التدقيق يف التوثيق وتقديم الكثري من التفاصيل 
وتوضيح كثري من السياقات التي أرجعه بعضها إىل عهود سالطني القرن التاسع عرش. 
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وهلذه األسباب، أتى الكتاب ضخام وموسوعيا وموثقا. وهو يعد من هذا اجلانب، 
دراسة تارخيية جادة، ومرجعا ال ختفى أمهيته يف جمال الدراسات املغربية املتعلقة بالتاريخ 
تناولت  التي  والنادرة  الرائدة  الكتب  من  إنه  بل  احلامية؛  فرتة  يف  واملؤسسايت  احلرضي 
مواضيع جديدة، مل حتظ باهتامم كبري من قبل. فهو يسري يف هذا االجتاه عىل منوال ما كتبه 
املرحوم حممد خيلف، الذي أنجز قبله، بإحد اجلامعات البلجيكية، ”أطروحة مشاهبة“ 
كام   .(1990) و1956“   1912 سنتي  بني  احلامية  فرتة  يف  فاس  ”بلدية  حول  (بالفرنسية) 
أطروحة  يف   (Sylviane Munoz) مينوز سيلـڤيان  كتبته  مما  أيضا،  يقرتب  موضوعه  أن 

جامعية، نرشت سنة 1986 حتت عنوان:
(Monographie historique et économique d’une capitale coloniale: Rabat, 

de 1912 à 1939).
إذ اهتمت، هي أيضا، بإبراز التحوالت الطارئة عىل الرباط، بعد انتقاهلا إىل مرتبة 
عاصمة، وأمهية األدوار التي قامت هبا البلدية، يف الفرتة املحددة بني سنتي 1912و1939.
لقد التفت عبد اإلاله الفايس يف كتابه إىل قضايا شائكة ومتداخلة ومعقدة تتعلق 
اإلشكالية  من  وانطلق  الرباط،  مدينة  يف  واملجال  واملجتمع  املؤسسات  بني  بالعالقة 
املشاركة  وثقافة  والتنظيم  والسلطة  النخبة  بقضايا  صلة  ذات  مواضيع  لتناول  البلدية 
البلدية  التجربة  خصائص  ذلک،  عىل  بناء  وأبرز،  االستعامرية.  والرأساملية  السياسية 
وصريورهتا  بلديتها  نظام  حيث  من  اختلفت  التي  املدينة  هذه  وخصوصيات  بالرباط، 
التارخيية عن جتربتي فاس والدار البيضاء. ولو أن هذه االختالفات لن تظهر بجالء إال 

بدراسات مقارنة تربز هويات املدن والبلديات وخصوصياهتا. 
البلدية  ”حكاية“  تفاصيل  يروي  الذي  املؤلَّف،  هذا  بأن  ختاما،  القول  يمكن   
واملدينة، نص بعيد عن التعقيد، مفتوح عىل العديد من التأويالت واألسئلة التي يمكن 
أن تكون مثار نقاش. بيد أن الكتاب يف جممله بالنظر إىل ما يزخر به من معطيات غزيرة 
بكرا  يزال  ال  جمال  يف  التارخيي،  البحث  تغني  وتقارير،  وثائق  من  يتضمنه  وما  وموثقة، 
يعد من أهم الدراسات احلرضية واملؤسساتية املغربية التي تعززت هبا اخلزانة التارخيية 

اخلاصة بفرتة احلامية. 

عبد احلميد احساين
جامعة احلسن الثاين باملحمدية


