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اهلاشمي الطود.- خيار الكفاح املسلح. حوار سرية 
سليكي  (طنجة:  الزكاري،  أسامة  إعداد  ذاتية، 

إخوان، 2018)، 751 ص.
بشكل  مغرب اليوم  يف  الذاكرة  حضور  يتزايد 
كتابات  نرش  تواصل  ذلک  أوجه  ومن  لالنتباه،  الفت 
االستعامر  مرحلتي  أحداث  يف  أسهموا  تارخييني  لفاعلني 
أحد  الطود،  اهلاشمي  مذكرات  بينها  ومن  واالستقالل، 
حممد  عليه  أرشف  الذي  العريب  املغرب  حترير  جيش  قادة 

للنرش  أعدها  وقد  ذاتية.  سرية  حوار  املسلح.  الكفاح  خيار  بعنوان:  اخلطايب،  الكريم  عبد  بن 
الباحث أسامة الزكاري، وصدرت يف يناير سنة 2018.

م مما سطره  فهَ ويندرج اهلدف العام من إصدار هذا الكتاب يف خانة واجب الذاكرة كام يُ
أعضاء  من  باألمس  رفاقه  جتاه  يْن  الدَّ ردِّ  صورة  يف  جاء  حيث  صفحاته،  عرب  الطود  اهلاشمي 
اخلطايب  الكريم  عبد  بن  حممد  مقدمتهم  ويف  لذكرياهتم،  الوفاء  عن  وتعبريا  التحرير  جيش 
اهلوية  يف  بازدواجية  يتسم  الكتاب  جعلت  درجة  إىل  احلكي،  مسار  طول  عىل  بقوة  احلارض 

الرسدية بني السرية الذاتية للطود وسرية اخلطايب. 
السارد  بني  احلوار  هيئة  اختذ  صفحة،   429 عىل  األول  يمتد  قسمني،  إىل  الكتاب  م  قُسِّ
من  ومجلة   أخر لشخصيات   وأخر للطود  وعائلية  شخصية  صور  ختللته  املؤلَّف  ومعدِّ 
األحداث السياسية الوطنية املغربية أو املغاربية والعربية. بينام يقع القسم الثاين من الكتاب يف 
319 صفحة، تضمنت وثائق شخصية وعائلية وسياسية وصحافية، ذات صلة بموضوع هذه 

املذكرات. 
 (...) السرية  هذه  تفاصيل  ”جتميع   مستو عىل  معترب  بجهد  الكتاب  دُّ  عِ مُ قام  وقد 
مرجعية  مادة  إىل  بتحويلها  الكفيل  الرضوري  والرتتيب  وللتصنيف  لالفتحاص  وإخضاعها 
ميزات  ومن  املتخصصني.“  واملؤرخني  الباحثني  الشتغال  مركزيا  موضوعا  تصبح  أن  يمكن 
يسمح  يْن  رَ املتحاوِ بني  التفاعل  من  نوع  وإتاحة  احلكي  رتابة  تكسري  احلواري،  األسلوب 
باستحضار أكرب قدر ممكن من الذكريات وشد انتباه القارئ، لكنه يف الوقت نفسه قد يتسبب 
ر، وهذا ما حصل يف بعض فقرات هذه  ر واملحاوِ يف تعارض االسرتاتيجية التذكريية بني املحاوَ
اإلدالء  تأجيل  منه  طالبا   99 الصفحة  يف  الطود  الزكاري  قاطع  املثال،  سبيل  وعىل  املذكرات. 
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ذلک  من  بدال  يقوم  وأن   ،1944 يناير   11 بيوم  املؤرخة  باالستقالل  املطالبة  وثيقة  من  بموقفه 
بوصف الكلية العسكرية ببغداد حيث انخرط فيها ضمن بعثة عسكرية أرسلها اخلطايب، غري 

أن العودة إىل موضوع الوثيقة املذكورة مل حتصل بعد ذلک.
وتتجىل أمهية هذا املؤلف يف سد جزء هام من الثغرات التارخيية املتعلقة بنشاط احلركة 
بن  حممد  قادها  كام  املغاريب  التحرير  جيش  وبتجربة  عامة،  العريب  املرشق  يف  املغربية  الوطنية 
أركاهنا  من  كان  إذ  التجربة،  هذه  داخل  من  رواية  الطود  ويقدم  خاصة.  اخلطايب  الكريم  عبد 
األساسية، علام أن أغلب من حتدثوا عنها سلفا هم يف غالبهم من القيادات احلزبية املغاربية التي 

مل تكن عىل وفاق دائم مع مواقف اخلطايب، ومل تبد أي استعداد ملشاطرة مرشوعه.
ويببدأ الطود مذكراته بالتعريف بحياته اخلاصة والعائلية وما هلا من أثر يف ما أصبح عليه 
مستقبال؛ إذ ولد سنة 1930 بمدينة القرص الكبري من عائلة حمافظة أسهم كثري من أفرادها بأدوار 
علمية ودينية وإدارية وقضائية، وانتمى كثري منهم إىل أحد احلزبني الوطنيني؛ ومها اإلصالح 
الوطني والوحدة القومية. وقد حفظت أمه الزهرة الطود القرآن الكريم، بينام نشط والده عبد 

السالم الطود، ضمن فرع حزب اإلصالح الوطني باملدينة املذكورة. 
بجانب  الكائنان  الديني  املعهد  ثم  القرآنية  املدرسة  يف  االبتدائي  تعليمه  الطود  وتلقى 
املسجد األعظم يف القرص الكبري. والتحق سنة 1941 بصفوف التعليم الثانوي يف معهد موالي 
املهدي بتطوان اخلاضع وقتئذ إلدارة حممد املكي النارصي زعيم حزب الوحدة املغربية. وكان 
هذا األخري من بني أساتذته مع بعض الرموز األخر للحركة الوطنية ومن بينهم أمحد معنينو، 
الوطنيون،  نظمها  مظاهرات  يف  وشارک  الوطنية  باألفكار  فتأثر  مشارقة،  أساتذة  إىل  إضافة 

وكان ممن ارتدوا لباس الفتيان التابع حلزب اإلصالح الوطني. 
دراساهتم  ملواصلة  املرشق  إىل  هاجروا  ممن  الشاملية  املنطقة  أبناء  بني  من  الطود  وكان 
العليا. ومل يرش يف روايته إىل وجود أي عالقة للحركة الوطنية يف املنطقة اخلليفية هبذه اهلجرة، 
يف  اخلاصة  برغبته  األمر  ربط  وقد  اهلدف.  لنفس  املرشق  إىل  أبنائها  من  كثريا  بعثت  أهنا  رغم 
خاله  وبتشجيع  سلفا،  إليها  املشار  القرآنية  املدرسة  مؤسس  الطود،  الغايل  وبجهود  التحصيل 
العليا.  دراساته  ملتابعة  احلسنية  البعثة  ضمن   1938 سنة  منذ  بمرص  املستقر  الطود  السالم  عبد 
عىل  مشيا  عرشة  السادسة  سن  يف  القاهرة  إىل  الطود  وصل  والده،  موافقة  عىل  احلصول  وبعد 
األقدام رفقة محادي العزيز مرورا باألقطار املغاربية حيث التقى فيها بعدة شخصيات بعضها 
ويف  البلدان.  هبذه  اخلاصة  الوطنية  القضايا  عىل  خالهلا  وتعرف  الوطنية،  للحركات  ينتمي 

العاصمة املرصية، استأنف دراسته الثانوية، والتحق بعد ذلک باجلامعة لدراسة القانون. 
ومل يتبلور الوعي السيايس والوطني والقومي للطود إال أثناء وجوده يف القاهرة وبعد 
احتكاكه  بأعضاء من مجاعة اإلخوان املسلمني، حيث استفاد من املساعدات التي قدمتها وقتئذ 
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للطلبة األجانب، وتابع حمارضات كثرية لزعامئها ويف مقدمتهم حسن البنا وسيد قطب. هذا 
تعاطف  قال،  كام  أنه  غري  اإلسالمية،  اجلامعة  هذه  لصفوف  االنتامء  خيار  عىل  الطود  يقدم  ومل 
مع مرجعيتها السياسية والتأطريية، وذلک قبل أن يتحول هذا التأثر والتعاطف يف اجتاه ثورة 

الضباط األحرار بقيادة مجال عبد النارص. 
وشكل نزول اخلطايب بمرص سنة 1947 احلدث األسايس الذي غري جمر حياة الطود 
رأسا عىل عقب، حسب قوله؛ فأثناء ذلک وضعته السلطات املرصية يف السجن رفقة املغاربيني 
وقد  اخلطايب.  جتاه  عقباه  حتمد  ال  ما  لوقوع  حتسبا  اهلوية،  إلثبات  وثائق  عىل  يتوفرون  ال  ممن 
إرضاب  خوض  بفكرة  نفسه،  السجن  يف  النزيلني  السادات،  وأنور  زغلول  سعد  إليه  أوحى 
احتجاجي عن الطعام، مع ورفيقه محادي العزيز، فتم نقلهام عىل إثره إىل املستشفى حيث تعرفا 
عىل ممرضة تعرف مكان إقامة اخلطايب، فطلبا منها إيصال رسالة منهام إليه، وإثر ذلک تدخل 
اخلطايب إلطالق رساحهام فالتقيا به، ومنذ ذلک احلني ارتبط به وانخرط يف مرشوعه اهلادف إىل 

حتقيق التحرير الشامل لكافة البلدان املغاربية.
إرسائيل  دولة  قيام  عن  اإلعالن  وتم  فلسطني،  تقسيم  قرار  صدر  نفسها،  السنة  ويف 
 1948 سنة  حرب  خاضت  التي  املجاهدين  فرق  إىل  االنضامم  فقرر  الالحقة،  السنة  يف 
الصلح  ورياض  احلسيني  وأمني  اخلطايب  هبا  تقدم  لدعوة  ذلک  يف  استجابة  فلسطني،  لتحرير 
وشخصيات عربية وإسالمية أخر. وحيكي الطود بمرارة عن اهلزيمة العربية يف هذه احلرب 
العريش  مستشفى  إىل  إثرها  عىل  نقل  وبطنه  ساقه  يف  برصاصتني  معاركها  أثناء  أصيب  التي 
لتلقي العالج. وقد علل سبب اهلزيمة بخذالن العامل وخيانة بعض الزعامء العرب وعدم توفر 
القوات العربية واملتطوعني عىل العتاد الالزم غري األسلحة اخلفيفة، يف حني تعززت إمكانات 

القوات اإلرسائيلية بعتاد عسكري متطور.
أن  إال  يمكن  ال  املستعمر  ضد  املعركة  بأن  العميق  اخلطايب  إيامن  عىل  الطود  ويؤكد 
تكون مغاربية بحكم أن املنطقة متثل كتلة واحدة متجانسة برشيا وطبيعيا وجغرافيا وتارخييا. 
وانخرط الطود يف مرشوع اخلطايب القايض بإنشاء جيش حترير مغاريب موحد باعتباره الوسيلة 
الوحيدة الكفيلة بتحقيق استقالل البلدان املغاربية من نري االستعامر. ويف هذا اإلطار، وبأوامر 
من اخلطايب إثر اقتناعه برضورة االنتقال من التخطيط يف القاهرة إىل العمل امليداين يف املنطقة 
املغاربية، توجه الطود سنة 1951 نحو اإلسكندرية. وكانت هذه املدينة قد نقلت إليها مصالح 
بمرص  منها  املستقرة  سواء  املغاربية  الوطنية  القيادات  مع  اتصاالت  إلجراء  العربية،  اجلامعة 
أو التي تزور اجلامعة العربية، فكان من بينها عالل الفايس وحممد حسن الوزاين من املغرب، 
بخصوص  رؤاها  استطالع  بغية  وذلک  اجلزائر...،  من  أمحد  آيت  واحلسني  احلاج  ومصايل 
هذه  واستحسنت  الشمويل.  ببعده  املسلح  املغاريب  العمل  مرحلة  إىل  واالنتقال  التحرير  سبل 
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صاحب  حسب  اتضح،  الواقع  أرضية  عىل  تنزيله  حماولة  عند  لكن  املرشوع،  الشخصيات 
املذكرات، أن بعضها مل يكن صادقا يف مواقفه. وفضال عن ذلک، قام الطود خالل سنتي 1951 
احلصول  أمر  وتيسري  فيها  األقدام  لتثبيت  ليبيا،  من  انطالقا  املغاربية  للبلدان  بزيارات  و1952 
تونس  عرب  مرورا  استقالله،  عىل  حصل  قد  البلد  هذا  وأن  خاصة  والذخرية،  األسلحة  عىل 
واجلزائر ثم وصوال إىل املغرب، وذلک يف حماولة إلقناع القيادات واألحزاب الوطنية بالبلدان 
والزيارات  االتصاالت  هذه  له  سمحت  وقد  اخلطايب.  مرشوع  يف  االنخراط  بأمهية  الثالثة 
 ومد العامة  واألوضاع  الوطنية  واحلركات  املستعمر  عن  ومهمة  كثرية  معلومات  بجمع 
قابليتها النطالق العمل املغاريب املسلح. غري أن حصيلة هذه االتصاالت كانت عموما خميبة 

لآلمال، وخلص يف إثرها إىل عدم جدو املراهنة عليها يف هذا العمل. 
أمحد  رأسها  وعىل  االستقالل،  حزب  بقيادة  الطود  التقى  مثال،  املغرب،  أرض  ويف 
به  ومنددا  للمرشوع  ورافضا  عنيفا  االجتامع  خالل  ردمها  وكان  غازي،  والفقيه  بالفريج 
ومشككا فيه، عىل حد قوله. أما بالنسبة حلزب الشور واالستقالل، فعىل الرغم من املواقف 
اإلجيابية للبعض من قادته، وخاصة أمحد معنينو، فإن قيادته املركزية رفضت بدورها املرشوع. 
يف  السلطاين  القرص  رأي  الستطالع  بوطالب  اهلادي  عبد  مع  معنينو  أمحد  رفقة  الطود  والتقى 
بأن  واكتفى  اخلصوص،  هبذا  مضموهنا  يف  دقيقة  رسالة  منه  حيمل  مل  بوطالب  لكن  املوضوع، 
أبلغهام (الطود ومرافقه يف رحلته)، معربا عن رأي القرص، بأن وجودمها يف املغرب فيه خطر 

عىل حياهتام. 
موقف  عىل  للتعرف  اخلليفية  املنطقة  نحو  ذلک،  بعد  مبارشة  ورفيقه،  الطود  وتوجه 
الوطنيني يف الشامل اخلاضع لالحتالل اإلسباين، فكانت ردود الفعل إجيابية ومساندة للمرشوع، 
خلفيا  جماال  لتصبح  اخلليفية  باملنطقة  العمل  ظروف  لتوفري  استعدادهم  عن  هؤالء  عرب  حيث 
فقد  بالقاهرة،  وقتئذ  املقيم  الفايس  لعالل  بالنسبة  أما  املسلح.  املغاريب  العمل  آليات  لتحريک 
انسحب غاضبا من لقاءٍ حرضه بمنزل اخلطايب يف املدينة نفسها، فكان من مجلة من حرضه عزام 
باشا أمني عام اجلامعة العربية وشخصيات مغاربية، وذلک إثر قراءة الطود لتقرير مفصل عن 
موقفه  محل  وقد  االستقالل.  حزب  قيادات  ملواقف  انتقادات  فيه  وجه  املغاربية  جولته  نتائج 
هذا، يف هناية املطاف، حسب الطود، ”كل مظاهر القطيعة بني األحزاب السياسية املغاربية وبني 

مرشوع الثورة املغاربية املسلحة كام كان يراه اخلطايب.“
وبعد فشل هذه املساعي، ويف سياق نجاح ثورة الضباط األحرار يف مرص بقيادة مجال 
عبد النارص، انتقل اخلطايب نحو التأسيس العميل ملرشوعه، فرتأس مؤمتر ضباط املغرب العريب 
املغارب،  بلدان  حترير  يف  فشل  قد  السيايس  العمل  بأن  املؤمتر  هذا  واعترب   .1952-12-21 يوم 
التأكيد  إىل  وانتهى  املغاربية،  لقضية  جتاه  بالصدق  يتحلوا  مل  عموما  السياسيني  أن  إىل  وخلص 
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بأن البديل هو تنظيم حركة مقاومة مسلحة رسية وموحدة يف كل أقطار املغرب العريب لتحريره 
شكل  وقد  صحيحة.“  إسالمية  أسس  عىل  بنهضته  والقيام  شؤونه  تنظيم  من  شعبه  و”متكني 
املؤمتر حلظة فعلية لإلعالن عن ميالد ”جيش حترير املغرب العريب،“ ووضع هياكله؛ ومن أمهها 
العامة،  والقيادة  والتحركات،  التدريب  وشعبة  العليا،  القيادة  حرب  وأركان  العليا،  القيادة 

وقيادات املناطق...
بمرتبة  املرصي  باجليش  العزيز  محادي  ورفيقه  الطود  اهلاشمي  أُحلق  نفسها،  السنة  ويف 
ضابط منتدب لد جلنة حترير املغرب العريب، فصار مسؤوال عن تدريب أطر جيش التحرير 
املغاريب. وخالفا لكثري من قيادات املقاومة املسلحة والزعامء السياسيني باملغرب، اعترب الطود 
مبدئيا  كان  األحرار،  الضباط  ثورة  بعد  خاص  وبشكل  املغربية،  للمقاومة  املرصي  الدعم  أن 

ومطلقا دون أية وصاية، ومنسجام مع القناعات القومية العروبية التحررية هلذه الثورة. 
وأثار نفي فرنسا للسلطان حممد بن يوسف سنة 1953 غضب اخلطايب. وقد وصف الطود 
عمليات املقاومة املسلحة التي انطلقت عقب هذا النفي باحلركة املحدودة التأثري والفردية، إذ 
كان من املتعني استثامر تراكامهتا لبلورة تصور عن حرب حترير شاملة ضد االحتاللني الفرنيس 
التأثري  والقوية  النفوذ  ذات  السياسية  القيادات  من  كثري  رفض  عن  حديثه  وبعد  واإلسباين. 
حادة  انتقادات  وجه  املسلحة،  للمقاومة  واالستقالل   والشور االستقالل  حزيب  صفوف  يف 
للمسار التفاويض مع فرنسا الذي اعتربته هذه القيادات حال وحيدا للقضية الوطنية، وخاصة 
مفاوضات ”إيكس ليبان،“ ثم أشار إىل رفض اخلطايب هلذا املسار. وقد نفى الطود من جانب 
آخر، نفيا قاطعا، حقيقة وجود جيش حترير مغريب، بحكم أنه مل يطلق ولو رصاصة واحدة وأنه 
عمل  عرقلة  هبدف  كان  عنه  اإلعالن  أن  معتربا  اإلسبانية،  السلطات  إرشاف  حتت  تأسس  قد 

جيش حترير املغرب العريب الفعيل الذي كان يعده اخلطايب. 
عراقيل  عدة  واجهته  قد  بأنه  أكد  العريب،  باملغرب  املسلح  امليداين  للعمل  تقييمه  ويف 
من بينها التعارض بني املسار املغاريب الشامل الذي كان خيطط له اخلطايب واملسارات الوطنية 
القطرية للمقاومة بالبلدان املغاربية، كام أن إعالن استقالل املغرب وانطالق حركة التصفيات، 
كام يسميها، ألطر هذا اجليش التي التحقت بالداخل املغريب أدت إىل فشل نقل احلركة داخل 
الثورة  دعم  عىل  جهوده  الطود  ركز  املغربية،  التحريرية  الثورة  حلم  إجهاض  وإثر  املغرب. 

اجلزائرية والقيام ببعض املهام داخل جبهة التحرير اجلزائرية.
ومل يقترص الطود يف مذكراته عىل تغطية فرتة احلامية، بل تناول أيضا مواضيع تتعلق بعهد 
واالختطافات السياسية، واملؤسسة  األوىل، ومن بينها التصفيات  االستقالل وخاصة سنواته 

العسكرية املغربية الناشئة، واهلجرة اليهودية نحو إرسائيل.
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االختطافات  عن  املسلحة  وميليشياته  االستقالل  حزب  مسؤولية  إىل  الطود  وأشار 
بينها  ومن  املرحلة،  هذه  خالل  والسياسيني  املقاومني  من  الكثري  استهدفت  التي  والتصفيات 
حممال   ،1960 سنة  املغرب  ببلده  لالستقرار  العودة  عىل  محله  مما   1956 سنة  والده  اختطاف 
اخليوط  بجميع  وقتئذ  الرئييس  املاسک  باعتباره  بنربكة  للمهدي  ذلک  يف  األوىل  املسؤولية 

التنظيمية هلذا احلزب، يف وقت كان فيه عالل الفايس بعيدا عن املسؤوليات املبارشة فيه.
وقد تم تعيني الطود قاضيا للتحقيق باملحكمة العسكرية سنة 1961 من قبل املحجويب 
األطر  بإدماج  القايض  اخلامس  حممد  امللک  قرار  تفعيل  بعد  وقتئذ،  الدفاع  وزير  أحرضان، 
العسكرية املغربية النشيطة سابقا باملرشق يف صفوف اجليش امللكي الفتي. وقد جر عليه هذا 
املنصب متاعب شتى ومضايقات علل أسباهبا العميقة بعالقاته القوية مع اخلطايب. ومن بينها 
إرشافه يف السنة الالحقة عىل القضية املتعلقة بملف حماكمة 22 هيوديا اعتقلوا بتهمة التهجري 
الصهيوين.  املرشوع  إطار  يف  األموال  هتريب  يف  والتورط  إرسائيل،  نحو  هيود  ملغاربة  القرسي 
القضية  ملف  وضع  عىل  إرصاره  بعد  منصبه  من  الطود  لعزل  مدعاة  القضية  هذه  وأصبحت 
لتغيري  الدولة  يف  نافذة  شخصيات  عليه  مارستها  التي  الضغوط  ورفضه  املحكمة،  هذه   لد
عىل  نصت  تعبريه،  حد  عىل  فوقية،  تعليامت  وصدرت  فيها.  التحقيق  ووقف  القضية  مسار 

التعليق النهائي للملف دون البت فيه...
منها  يتعلق  ما  وخاصة  األمهية،  غاية  ويف  كثرية  معلومات  دفتيه  بني  الكتاب  ويتضمن 
بتجربة حممد بن عبد الكريم اخلطايب يف مرص ومرشوعه القايض بإنشاء جيش حترير مغاريب، 
وبمجريات احلياة السياسية املغربية بعد االستقالل. غري أن صاحبه يقدم روايته اخلاصة عن 
مبارشة  عالقة  وهلا  عدة  لسنوات  يمتد  زمني  حيز  ويف  واسع  جغرايف  جمال  يف  وقعت  أحداث 
بكثري من الفاعلني السياسيني الوطنيني واملقاومني، ليس يف املغرب فحسب، بل يف بقية البلدان 
زاوية  من  معينة  نظر  وجهات  تقديم  إىل  جمموعها  يف  تنحو  مذكراته  فإن  عليه،  وبناء  املغاربية. 
وجهات  عىل  باالطالع  إال  تكتمل  أن  تروهيا  التي  األحداث  لصورة  معها  يمكن  وال  خاصة، 
من  خلفوه  ما  خالل  من  الفاعلني،  هؤالء  جلميع   أخر زوايا  من  املعارضة  أو  املكملة  النظر 

كتابات ووثائق وشهادات ومذكرات، مع رضورة احلرص عىل املقابلة بني حمتوياهتا.
عبد العزيز الطاهري
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