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يف  املغرب  تاريخ  يف  النخب  عنوان:  حتت  مجاعي  كتاب  رشفات،  سلسلة  من  والثامنني  الثاين 
كلية  احتضنته  الذي  العلمي  اللقاء  أعامل  حصيلة  األصل  يف  وهو  صفحة؛  وعرشة  تسعامئة 
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط يف ماي 2013، تكريام لألستاذ العميد مصطفى الشايب. وقُسم 
الكتاب إىل جزأين، خصص األول ملعاجلة موضوع النخب املغربية خالل العرصين الوسيط 

واحلديث، وأُفرد الثاين ملعاجلة املوضوع نفسه خالل الفرتة املعارصة. 
اختيار  أسباب  إيرشخان  أمحد  األستاذ  العمل  منسق  فيه  حدد  بتقديم  الكتاب  ويُستَهل 
موضوع النخب يف تاريخ املغرب، ومن أبرزها قلة ما أنجز يف ”تاريخ هذه الفئة النشيطة النافذة 
بالصعوبات  البداية  منذ  يذكر  كام  وثقافيا،“  واجتامعيا  واقتصاديا  سياسيا  املجتمع،  يف  الكلمة 
الكثري  حرص  ما  وهو  املغرب،  تاريخ  يف   (élite) النخبة  مصطلح  باستعامل  املرتبطة  املنهجية 
يطرحه  الذي  اإلشكال  عىل  والتأكيد  إليه،  التنبيه  عىل  املجموع  هذا  أعامل  يف  املشاركني  من 
باعتباره مفهوما عاما وشموليا ال حيظى بتوافق منهجي شامل؛ فباإلضافة إىل تعارضه مع الدال 
واملدلول أثناء ترمجته إىل اللغة العربية، فقد يتعارض يف بعض األحيان مع مصطلحات مماثلة 

ألفها املغاربة من قبيل ”اخلاصة،“ و”أهل احلل والعقد.“
يأخذنا الكتاب لتتبع بعض من تاريخ هذه النخب، من خالل البحث يف أصوهلا وعنارص 
تشكلها، ومكوناهتا، وأدوارها، وعالقتها بالسلطة عرب تاريخ املغرب، إىل جانب جرد بعض 
يف  ودورها  واإلدارية،  السياسية  ومؤسساهتا  الدولة  أجهزة  وحتديث  احلداثة  من  مواقفها 
اإلصالحات التي أقدم عليها املخزن املغريب يف بعض الفرتات من تارخيه. وحرص الباحثون 
القضاة  من  سواء  النخب،  هذه  ضمن  فاعلة  ألسامء  كثرية  نامذج  تقديم  عىل  العمل  هذا  يف 
والوزراء واألشياخ والقواد وقادة اجليش وغريهم من املنتسبني إىل اخلطط واملناصب اإلدارية 
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والعسكرية، أو من التجار، أو من البيوتات واألرس الوجيهة، سواء يف البادية أو املدينة. 
وقاربت اإلسهامات املتضمنة يف اجلزء األول من هذا العمل موضوع النخب يف مغرب 
العرص الوسيط واحلديث، وذلک وفق مقاربة سوسيو تارخيية وعىل امتداد عرص الدول واألرس 
التي تعاقبت عىل حكم املغرب، كام تم اعتامد التصنيف التقريبي األكثر تداوال ملفهوم النخب، 
اقتصادية   وأخر عسكرية   وأخر سياسية  نخبة  بني  املميز  القطاعي  بالتصنيف  واملتعلق 

وأخر علمية وغريها.
حاول الباحثون يف هذا اجلزء رصد موضوع النخب وتتبعه من خمتلف جوانبه؛ فخالل 
الفرتة املرينية تم الرتكيز عىل النخبة القبلية والسياسية اعتبارا لدورها املحوري يف فرتة السالطني 
األقوياء إىل حدود هناية حكم أيب عنان، حيث دخل املغرب بعده خماضا عسريا لعبت فيه هذه 
األخرية دورا كبريا يف تراجع هيبة الدولة وانحطاط احلكم املركزي، وقد فرس الباحثون كيفية 
حتول هذه النخبة من راعية للدولة املرينية يف  فرتة السالطني الكبار إىل نخبة حاكمة ومستبدة 
بالقرار. ومن النامذج التي تم استحضارها يف الصدد؛ الشيخ أيب ثابت عامر اهلنتايت الذي حتول 
من خديم للدولة املرينية إىل متمرد عليها بإقليم واسع من أقاليم البالد، والوزير عمر الفايس 

الذي واجهه أشياخ بني مرين املعارضون انطالقا من معقله بفاس. 
األمر  ويتعلق  أمهية،  يقل  ال  آخر  موضوعا  الباحثني  أحد  رصد  املوضوع،  ذات  ويف 
بأصول النخبة العسكرية وأدوارها خالل العرص املريني، حيث اعترب أن انبثاق الدولة املغربية 
أسلوب  يف  احلرب  حترض  قبلية  بيئة  من  ختصيصا،  واملريني  عموما،  الوسيط  العرص  خالل 
اشتغاهلا من أجل إثبات وجودها املادي واملعنوي، وحضور هذه الظاهرة بشكل قوي يف مسار 
يف  أسهمت  عنارص  كلها  عليه،  للحفاظ  وطريقة  امللک  إىل  للوصول  أسلوبا  املرينية،  الدولة 
وسم هذه الدولة بالطابع العسكري، مما أفىض إىل تشكيل نخبة عسكرية بأدوار فاعلة وحضور 
كبري  جزء  وعىل  املادية،  ثروهتا  من  مهم  نصيب  عىل  واستولت  نشأهتا،  تصدرت  حيث  قوي، 
والتاليش،  اهلرم  لعالمات  تعرضت  حني  أكثر  برزت  ثم  قوهتا،  أوج  يف  السياسية  قراراهتا  من 

وحتولت من رشيكة للسلطان يف القرار إىل مستبدة به.
وير باحثون آخرون أن الثروة مل تكن يف كثري من احلاالت السبيل األوحد نحو تشكيل 
وخدامه  لنخبه  املخزن  إلغناء  املفرس  األساس  العنرص  اجلاه  كان  ما  بقدر  العرص،  هذا  نخبة 
الطرف  بغض  وذلک  السلطان؛  جتار  عن  فضال  واملقربني،  السيف  وأهل  القلم  أصحاب  من 
التي  االمتيازات  طريق  عن  أو  الدولة،  أجهزة  يف  احليوية  املناصب  استغالل  يف  جتاوزاهتم  عن 
والسنوية  الشهرية  األجور  جانب  إىل  سنة،  كل  عليهم  توزع  كانت  التي  واهلبات  هبا،  خصهم 
من  مكنهم  مما  هؤالء،  ناهلا  التي  واالحرتام  التوقري  وظهائر  الرضيبية،  واالعفاءات  الضخمة، 
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العيش يف رخاء وترف جتلت بعض مظاهره يف اإلرساف يف البنيان، والسكنى يف أحياء خاصة، 
ومتييز أنفسهم عرب مظاهر اجتامعية وسلوكية شتى، من قبيل اللباس واملركب واالحتفاالت. 
التمهيد  فرتة  طيلة  واإلنعامات  االمتيازات  هبذه  يتمتعون  ظلوا  قد  هؤالء  أن  بالذكر  واجلدير 

والبناء، وكذا خالل مرحلة قوة الدولة. 
الثروة وتنمية  الصحراوية منها، كمصدر مهم لتشكيل  خاصة  واعتبارا ألمهية التجارة، 
من  املقربني  وخاصة  التجار،  بعض  كان  فقد  واحلديث،  الوسيط  العرص  مغرب  يف  األموال 
يف  التجارة  دور  عن  الباحثني  أحد  كشف  االجتاه،  هذا  ويف  النخب.  هذه  ضمن  السلطان،  
قضايا  جانب  إىل  الفئة،  هذه  أدوار  عن  مهمة  معطيات  وقدم  السعدي،  العرص  نخبة  تشكل 
واستخدام  األجنبية،  بالعمالت  الرصف  وامتهان  األجانب،  مع  التعامل  قبيل  من   أخر
يِّني من  املكاييل واملوازين، وموقف الرشع من الرصاع بني جتار فاس األصلني ونظرائهم البْلْدِ

.ارية الكرب يسَ أهل الذمة حول القِ
كَس كلام  واملالحظ أن االمتيازات املمنوحة من قبل املخزن لفائدة هذه النخب كانت تُعْ
دعت الرضورة إىل ذلک؛ فاملخزن يلجأ إىل مصادرة ممتلكات هذه النخب وترتيكها يف حالة 
معارضتها للحكم أو عدم طاعتها للحاكم، أو خالل الفرتة األخرية من عمر الدولة والتي يقل 

فيها املال وحيتاج السلطان إىل مورد مايل للوفاء بأجور اجليش وتسديد نفقات حياة الرتف. 
يف  أسهمت   أخر عوامل  وجود  العمل  هذا  يف  املتضمنة  البحثية  األوراق  وسجلت 
األرس  لبعض  منح  الذي  البيت  آل  إىل  واالنتساب  الرشف  ومنها  املرحلة،  هذه  نخب  تشكل 
رصيدا رمزيا مهام مكنها من تصدر نخب هذا العرص؛ ومن األمثلة الواردة يف هذا االجتاه أعيان 
ثقافتهم  إشاعة  يف  مؤلفاهتم  فأسهمت  والتأليف،  النسخ  يف  اشتغلوا  الذين  الرشقاوية  الزاوية 
بني  النزاعات  يف  التحكيم  مبادرات  يف  نجاحهم  إىل  باإلضافة  واملدينة،  الزاوية  أسوار  خارج 
 القبائل، دون إغفال أدوارهم يف جتديد البيعة وجتهيز احلركات واالضطالع بدور الشفاعة لد

احلاكم. 
الدراسة  أن  غري  املغربية،  النخب  ضمن  املرأة  موقع  عن  احلديث  املداخالت  تستثن  ومل 
خلصت إىل أن هذا االنتامء كانت حتصل عليه انطالقا من عالقات القرابة أو املصاهرة أو عرب 
تبعيتها للزوج الذي ينتمي هو اآلخر خلاصة املجتمع؛ واملالحظ حسب ذات الدراسة أن موقع 
املرأة ضمن النخبة غالبا ما يرتبط بمصري زوجها وبمد تأثره بحالة النكوص التي قد يتعرض 

هلا بعد حجز ممتلكاته من قبل الدولة.
التاسع  القرن  خالل  املغربية  النخبة  موضوع  لتناول  الكتاب  من  الثاين  اجلزء  خصص 
عرش وفرتة احلامية. وتتبع بعض الباحثني مسار بعض الزعامات الدينية وأدوارها خالل القرن 
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التاسع عرش، ويف مقدمتها فئة عريضة من العلامء الذين واجهوا محلة نابوليون بونابارت عىل 
 لد وعي  تشكل  بداية  عن  النقاب  كشف  يف  الدراسة  هذه  أمهية  وتكمن  باستنكارها.  مرص 
التيار  اعتقده  كام  عابرا،  حدثا  ليست  الفرنسية  احلملة  أن  باعتبار  النخبة،  هذه  من  عريضة  فئة 
املحافظ، يمكن مناقشته وفق ثنائية الكفر واإليامن، بل يتعني جتاوز ذلک إىل حد اجلهاد باملال 
والولد. ويف مقدمة هذا التيار اجلديد، سليامن احلوات وموالي مسلمة، اللذان أسهام فيام بعد 

يف طرح مسألة اإلصالح وسؤال التحديث. 
وتفيد املعطيات الواردة يف الكتاب ببداية بروز وعي لد بعض مكونات نخبة املغرب 
املرحلة،  مستجدات  ملواجهة  واإلصالح  التغيري  برضورة  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  خالل 
ويف مقدمتها الضغط األجنبي عىل البالد؛ ومن النامذج هذا الباب، شخصية ابن عزوز الربجي 
بعد  املغريب  اجليش  عطب  إلصالح  واإلرشاد  النصيحة  عرصه  لسلطان  قدم  الذي  املراكيش 
هزيمة إيسيل، وهو الدور الذي اضطلع به الحقا الشيخ ماء العينني باعتباره واحدا من وجوه 
باجلنوب  الفرنسية  األطامع  مواجهة  يف  كبرية  أدوارا  لعب  إذ  الفرتة،  هذه  خالل  العاملة  النخبة 
املغريب، وأهلته مكانته يف املجتمع، كعامل ومتصوف، حلشد األتباع ومواجهة املستعمر باعتامد 
آلية اجلهاد، مثلام مكنه رأسامله الرمزي من النجاح يف هذه املهمة الصعبة وخالل هذه الظرفية 

احلرجة.
وقد لعب الرحالة األجانب دورا أساسيا يف التعريف بنخب مغرب القرن التاسع عرش 
احلاج  وزان  رشيف  أخبار  اقتفى  الذي  لريد  آرثر  اإلنجليزي  للطبيب  بالنسبة  احلال  هو  كام 
مهمة  مكانة  تبوأ  من  مكنه  رمزي  برصيد  ومتتعه  طائلة،  لثروة  امتالكه  ذكره  ومما  السالم،  عبد 
وصف  خالل  من  املورسة  اليهودية  النخبة  حياة  الرحالة  هؤالء  رصد  كام  الدولة،  دواليب  يف 
مالبسها، كام هو احلال بالنسبة ألبراهام قرقوز الذي امتلک منزال يشبه إىل حد ما منزل املحمي 
خالل  املغربية  النخبة  وجوه  أبرز  يعد  والذي  الغنجاوي،  البشري  احلاج  بن  بوبكر  اإلنجليزي 
هذه الفرتة. كام رصد آخرون من قبيل الرحالة هولت شخصيات مؤثرة يف أحداث هذا القرن 
كاملنبهي والريسوين، وقدور بن غربيط، وآل اجلامعي، والباشا الگالوي. واملالحظ أن املوىل 
احلسن عمد إىل ترتيک بعض النخب ممن تورطوا يف إثارة الفوىض أو خلقوا شنآنا داخليا أو 
بنيس  املدين  وغريمه  الرساج  قبيل  من  فيها،  شاركوا  أو  الداخلية  االنتفاضات  يف  تسببوا  ربام 

اللذان تم احتواؤمها بعزل األول وترتيک الثاين. 
النخبة  أن  العمل،  هذا  يف  املتضمنة  الدراسات  من  انطالقا  يتضح  احلامية،  فرتة  وخالل 
حمل  حلت  العامة  فاإلقامة  بنيويا؛  تغريا  شهدت  قد  وانتامءاهتا،  تشكيالهتا  بكل  املغربية، 
الدولة يف صناعة النخب املوالية هلا، وهو ما يشهد عىل ميالد نخبة جديدة ال تقاس بمؤرش 
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فإن  الباحثني،  أحد  وحسب  واالستعامر.  الوطن  قضايا  من  بموقفها  وإنام  فقط؛  واجلاه  املال 
مونطاين  روبري  يتزعمهم  العامة  االستعالمات  يف  ضباطا  املهمة  هلذه  جندت  احلامية  سلطات 
(Robert Montagne) الذي أرشف عىل إنجاز تقرير مفصل حول حالة ”شباب املغرب“ يف 
لنخبة  صناعتها  رضورة  فرنسا  عىل  أمىل  الذي  التقرير  ذات  وهو  املايض،   القرن  ثالثينيات 
نة ختدم أهدافها السياسية داخل املغرب وخارجه، كام أرشد أصحاب هذا التقرير فرنسا  مدجَّ
من  الناشئة  النخبة  هذه  عنارص  استقطاب  إمكانية  أمام  الطريق  لسد  برسعة  العمل  برضورة 

قبل النخب الوطنية والثورية أو املحافظة.
إىل  وخلصوا  وعبدة،  سال  حارضة  نخب  بنموذج  باحثون  استدل  املثال،  سبيل  وعىل 
أن سلطات احلامية دأبت عىل تصنيف نخبة املغرب وفق معايري السياسة والدين واالقتصاد، 
مرموقة  مكانة  تبوأ  الذي  حجي  سعيد  املغريب  الصحفي  الصدد،  هذا  يف  الواردة  النامذج  ومن 
يف الصحافة الوطنية بمواقفه التي عرب عنها يف جريدة املغرب، وخاصة يف ملحقها الثقايف؛ إذ 
وعىل  وموضوعيتها.  بمصداقيتها  تتمتع  تزال  ما  ساخنة  ملواضيع  تناوهلا  مقاالته  من  يستشف 
بالسياسة  منددة  مقاالت  نرش  الذي  العبدي  صالح  الصحفي  نجم  ملع  حجي،  سعيد  غرار 
عىل  واظب  مقاالت  وهي   ،1943 سنة  املنعقد  أنفا  مؤمتر  خبايا  بخصوص   وأخر الرببرية، 

.(Le Cri Marocain) ،نرشها يف صحيفة لوكري ماروكان
أما فيام خيص النخبة اليهودية العاملة، فقد حاولت قدر املستطاع تفادي التصادم مع نظريهتا 
القضايا  معاجلة  عىل  وانكباهبا  السيايس،  الفعل  يف  املشاركة  عن  عزوفها  خالل  من  املسلمة 
السياسية العابرة للحدود أكثر من القضايا ذات الطابع املحيل. وحسب الباحث الذي تناول 
هذا املوضوع، لقد حدث التقارب بشكل نسبي أثناء تقديم الوطنيني املغاربة ملطالب الشعب 
سنة 1934. ولوحظ خالفا لذلک وجود توافق يف الرؤ بني النخبتني املسلمة واليهودية ضمن 
التوجه الشيوعي ملغرب الثالثينيات عىل الرغم من غياب قاعدة مجاهريية مساندة هلذا النضال. 
وموازاة مع ذلک، ظهرت نخبة هيودية ناضلت من أجل االندماج يف املجتمع الرأساميل العلامين، 
والقطع مع املايض (اجلزية واملالح). ويف الوقت الذي واصل فيه الوطنيون املغاربة املسلمون 
نضاهلم من أجل االستقالل كرشط للخالص، رأت عنارص النخبة اليهودية أن إنعام سلطات 
احلامية عليهم بوسائل لتدبري الشأن العام املغريب كفيل بتحقيق التقدم، ومل تكن مواقف املغاربة 

اليهود طوباوية وال ثورية، وإنام تشبث أصحاهبا بمنطق التوافق.
وخالصة القول؛ فإن جمموع النخب يف تاريخ املغرب يثري عدة قضايا ذات األمهية البالغة 
تسمح بإضافته إىل قائمة البحوث املنجزة يف هذا الصدد لتناوله املوضوع من زوايا كثرية، وفق 
عىل  املغربية  للجامعة  جهودا  سخر  لشخص  إنسانية  التفاتة  يعد  خمتلفة.كام  علمية  مقاربات 
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الشايب  مصطفى  األستاذ  إنه  اإلداري.  والتدبري  والتأطري  والتدريس  العلمي،  البحث   مستو
املغربية  البحوث  فيه  كانت  وقت  يف  وجدية  بحامس  أسهم  الذي  املغربية  اجلامعة  أعمدة  أحد 
التارخيية مل تتجاوز مرحلتها اجلنينية. ويعترب هذا الكتاب بحق مادة دسمة تفتح للباحث آفاقا 
املعلومات  لغنى  نظرا  اإلنسانية  العلوم  مناهج  بمختلف  النخب  موضوع  ملقاربة  مستقبلية 

املتضمنة فيه، وتنوع مرجعياهتا املعرفية.
ربيع رشيدي

أستاذ باحث، أگادير


