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حممد معروف الدفايل.- أصول احلركة الوطنية بني 
السلفية املجددة والسلفية اجلديدة (الدار البيضاء: 

منشورات أمل، 2014)، 223 ص.
من  املغربية  الوطنية  احلركة  تاريخ  يف  البحث  يعد 
بني املواضيع التي مل تستقطب بام يكفي اهتامم املؤرخني، 
وصعوبة  املرحلة  وثائق  يف  احلاصل  النقص  بحكم 
الوصول إليها، فضال عن إكراهات شتى يطرحها البحث 

يف تاريخ قريب ال يزال يلقي بثقله عىل ذاكرتنا اجلامعية. ويعترب املؤرخ حممد معروف الدفايل 
من الباحثني األكفاء ممن خاضوا جتربة البحث يف هذا املوضوع، ويشكل عمله األخري بعنوان: 
جملة  منشورات  عن  الصادر  اجلديدة،  والسلفية  املجددة  السلفية  بني  الوطنية  احلركة  أصول 
بني  الوطنية  احلركة  تاريخ  من  جلزء  والرتكيب  االستقصاء  يف  جادة  حماولة  2014م،  سنة  أمل 
سنتي 1912م و1930م، من خالل رصد حيثيات ومالبسات املرحلة التي هيأت لتبلور الفكرة 

الوطنية والرشوط املسامهة يف تطورها لتصبح حركة منظمة. 
تقدم  التي  الكتابات  مساءلة  عىل  تقوم  مركزية  إشكالية  من  دراسته  يف  الباحث  وينطلق 
عىل  تقوم  سلبية  صورة  شكل  يف  املدروسة،  الفرتة  يف  االستعامر  من  املدن  نخبة  موقف  تاريخ 
املقاومة  وقادت  االستسالم  رفضت  التي  البادية  نخبة  صورة  مقابل  والتواطؤ،  االستسالم 
واألسئلة  الغموض  من  كثري  الوطنية  احلركة  تاريخ  اكتنف  أن  ذلک  عن  نتج  وقد  املسلحة. 
املعلقة، مما جعل الباحث يغوص لسنوات طويلة يف استكناه اإلشكاالت املحيطة بأصول هذه 

احلركة. 
واستمر التصنيف املبني عىل الثنائيات يتكرر يف كثري من الكتابات، سواء يف ذلک كتابات 
املؤلفني املعارصين ملرحلة احلامية، أو كتابات بعض الباحثني اجلامعيني. واصطبغ أحيانا بنوع 
من املفاضلة واالنتصار للبادية عىل حساب املدينة، من خالل ثنائية املقاومة واالستسالم، بام 
تتضمنه من شحنة حتيل عىل ثنائية تكاد تكون ملغومة األبعاد وهي ثنائية ”اخليانة“ و”الوطنية.“ 
واحلقيقة أن مثل هذه اخلالصات تفتقر إىل املوضوعية، ألنه وبتزامن مع حركة املقاومة املسلحة 
نوع  إىل  اهتدت  نخبة  بمبادرة   الكرب احلوارض  يف  مقاومة  سلمية  حركة  تكونت  بالبادية، 
موقف  أن  غري  اجلديد.  النظام  من  لالستفادة  فرص  خلق  يف  يساهم  الذي  املناورة  هامش  من 
وباالستناد   .والرؤ املصالح  باختالف  واختلف  وتباين،  تعدد  بل  واحدا،  يكن  مل  احلرضيني 
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إىل جمموعة من اإلشارات املنبثة عرب عديد من الكتابات والشهادات، استطاع الكاتب أن يميز 
الرفض،  موقف  يف  خلصها  احلامية،  واقعة  جتاه  احلرضية  النخبة  فعل  ردود  من  أنواع  ثالثة  بني 

وموقف الرتحيب، وموقف القبول املرشوط.
العام،  املبدأ  يف  اتفقوا  وإن  احلامية،  ملعاهدة  الرافضني  موقف  ترصيف  أساليب  وتباينت 
د ”ثورة فاس“ أفضل نموذج له، أول أشكال التعبري عن  سِّ فكان خيار املواجهة املبارشة الذي جتُ
هذا املوقف، غري أن هذا احلدث أثبت مد العنف الذي يمكن أن يلجأ إليه املستعمر لالنتقام 
السلبية  املقاومة  احلامية  لنظام  الرافضني  أغلب  فضل  ولذلک  للخطر.  وجوده  تعرض  ما  إذا 
عرب مقاطعة املستعمر ورفض خمالطته، واعترب كثري من العلامء مساكنة الكفار مصيبة عظمى، 
ودعوا القادرين عىل اهلجرة إىل املغادرة، ألنه حيرم اإلقامة مع املرشكني ومساكنتهم واخلضوع 
عن  العاجز  إمكان  يف  أنه  الفقهاء  بعض   رأ تشددا،  األقل  املواقف  سياق  ويف  ألحكامهم. 
ال  وأن  بيته  يف  اجللوس  رشيطة  ببلده  يقيم  أن  اهلجرة  عىل  أيضا  القدرة  دون  الكافر،  مواجهة 

.خيالط النصار
ويف اجلهة املقابلة هلذا املوقف تشري عديد من الكتابات إىل أن جزءا من النخبة احلرضية، 
وخصوصا وجهاء املدن، وبعض رجال املخزن، واملحميون، وبعض شيوخ الطرقية، وغريهم 
ممن كانت هلم مصالح حقيقية أو ومهية مع املستعمر رحبوا باحلامية، واستقبلوها باحتفاء، بل 

من هؤالء من أسهم يف تعبيد طريق االحتالل واجتهد يف تربيره.
يرحب  ومل  العداء  احلامية  يناصب  مل  عقالين،  معتدل  موقف  متيز  املوقفني،  هذين  وبني 
بني  املسافة  نفس  عىل  فوقف  الرشوط،  الختالل  نظرا  نتيجة  املواجهة  يف  ير  مل  كام  جمانيا،  هبا 
يف  والتدرج  األمن  عىل  احلفاظ  مبدأي  عىل  املوقف  هذا  أصحاب  وارتكز  واملامنعة.  االحتالل 
اإلصالح، فقد رأ هؤالء يف نظام احلامية عدوا ما من صداقته بد، وساملوه من باب اعتباره 
عنرصا قد يساعد عىل حتقيق بعض اإلصالحات. وقد مثلت هذه النخبة أصول احلركة الوطنية 
التي انطلقت يف شكلها التنظيمي والعلني سنة 1930م. ومل تكن هذه النخبة منسجمة من حيث 
مقاصدها وأهدافها وأساليب عملها، وإن اشرتكت يف نفس املنطلقات التي قامت عىل رضورة 
يساعد عىل النهوض واالرتقاء.  واقتباس كل ما  االنفتاح عىل العرص  إحياء أجماد السلف مع 
لقد استندت هذه النخبة يف صياغة رؤاها إىل مفهومني أساسني مها: ”االنحطاط“ و”التمدن،“ 
ومل تربط انحطاط العامل اإلسالمي بالرتاجع عن اإلسالم املعياري فقط، وإنام أضافت إىل ذلک 
أسبابا دنيوية عىل رأسها إمهال العلم واملعرفة، فقام مرشوعهم عىل إحياء اإلسالم الصحيح، 
سلفيني  كانوا  اجلمع  وهبذا  وتقنيات.  جديدة  معارف  من  الغرب  إليه  وصل  مما  واالستفادة 

وتوفيقيني.
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ويميز الباحث الدفايل ضمن هذه النخبة بني تيارين اثنني، أحدمها مثَّله اجليل الذي عارص 
أزمة املغرب قبيل احلامية، ومثل الثاين اجليل الذي ولد مع بداية احلامية، واملعروف أصحابه يف 
اخلط  إطار  يف  تيار  كل  اجتهادات  إىل  واستنادا  الريف.“  حرب  ”جيل  باسم  األدبيات  بعض 
وسم  حني  يف  املجددة،“  ”السلفية  بـ  األول  اجليل  املؤلف  نعت  العمل،  طريقة  وإىل  السلفي، 

اجليل الثاين بــ ”السلفية اجلديدة.“
العرص  ملسايرة  املغاربة  هتيئ  أجل  من  ”التجديد“  مقولة  املجددة“  ”السلفية  تيار  وظف   
والفكر  واالجتهاد  العقل  إعامل  قبيل  من  نظرية  وسائل  بعدة  واستعان  العقل.  دور  وتقدير 
املقاصدي. ومن أبرز رموز هذا التيار، أمحد بن املواز وحممد احلجوي وحممد السليامين وأمحد 
النمييش وأمحد الصبيحي وآخرين من نخبة كانت قليلة العدد، ومل تشكل”حركة“ وال ”مجاعة“ 

خاصة، وإنام كانت تصوراهتم اإلصالحية فردية. 
وشكل مبدأ ”الرتقي“ يف خطاب هؤالء مقصدا كليا، وغاية مستهدفة لتحقيق مصلحة 
البالد والعباد، فتحدثوا عنه بمعنى الصعود والتقدم والتمدن، وجتاوز احلارض الذي وصفوه 
بالتأخر واجلمود. أما أسباب الرتقي، فتكمن عندهم يف االنفتاح عىل الوسائل نفسها كام هنجها 
الغرب لتحديث جمتمعاته وجتديدها، وذلک ال يتحقق إال ”باالستعداد“ والبحث عن عنارص 

القوة التي مكنت اآلخر من التفوق.
توفرها،  من  بد  ال  ومقتضيات  رشوطا  ”االستعداد“  وبلوغ  ”الرتقي“  إدراک  ويستدعي 
االجتهاد  باب  فتح  عرب  الديني  التجديد  عىل  القدرة  يف  تتمثل  ذاتية  بمقتضيات  األمر  ويتعلق 
ولتحقيق  الغرب.  مدنية  تسويغ  يف  تتمثل  موضوعية  مقتضيات  عن  فضال  املصلحة،  ومراعاة 
شقيقة  األخرية  هذه  اعتبار  بل  واملدنية،  الرشيعة  بني  التعارض  عدم  عىل  التدليل  تعنيَّ  ذلک، 
حرب،“  دار  تبق  مل  ”أوربا  بأن  احلجوي  حسم  مثال،  السياق،  هذا  ويف  ورضيعتها.  الرشيعة 
وذهب به ذلک إىل تعميق االنفتاح عىل الغرب وتوطيد أسباب االتصال مع العامل املتقدم، ولو 
كان األمر عن طريق احلامية ذاهتا. ومل يكن احلجوي منفردا يف ما ذهب إليه، بل إن تصور رموز 
هذا التيار قد تبلور بدرجة وصلت حد رضورة التعاون مع احلامية، وحتويلها إىل تناقض ثانوي 

أمام التأخر واجلهل كتناقض أسايس.
ناقش املؤلف، بكثري من التفصيل آراء هذا التيار ومواقفه، مستندا إىل أدبيات رموزه.  ويُ
الذات  ويالحظ أن هؤالء سعوا يف مرشوعهم اإلصالحي إىل تسويغ احلامية انطالقا من نقد 
وترشيح واقع املجتمع املغريب وكشف مساوئه قبيل احلامية، حيث تم تصويره جمتمعا مهرتئا، 
كانت  احلامية  ”أن  النمييش،  كتب  كام  والنتيجة،  الفوىض،  ومتزقه  والعلل،  األمراض  تـخرتقه 
هذه  عنارص  من  كثريا  أن  ومع  املغرب.“  هيكل  عظم  نخرت  التي  األدواء  لتلک  ناجعا  دواء 
الصورة صحيحا، فإن املؤلف ينبهنا إىل أن انجرار هذا النقد إىل نوع من املبالغة يف نقد الذات 
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وجلدها رافقه نوع من غض الطرف عن ممارسات اآلخر. وحتول نقد املجتمع املغريب إىل نوع 
احلامية  لواقع  مربرات  العيوب  تلک  أظهر  بأسلوب  الرتدي  عن  املسؤولة  العيوب  إظهار  من 

ونظامها الذي تم اعتباره أفضل من النظام السابق عليه.
وكان القبول باحلامية، بالنسبة هلؤالء، رضورة فرضها الواقع للحفاظ عىل الوجود وجتنب 
اهلاوية. وارتبط هذا التسويغ بنوع من األمل والثقة يف هذا النظام ورجاله لتجاوز واقع التأخر. 
لقد كان خطاب هذا التيار واقعيا وعقالنيا، إذ مل يؤمن أصحابه باملواجهة، القتناعهم بانعدام 
ويبني  االعوجاج  أبعاد  خمتلف  يصحح  إصالحيا  مرشوعا  طرحوا  وباملقابل  القوة.  يف  املامثلة 
بديال يف أفق الرتقي. ويراعي هذا املرشوع خمتلف أبعاد احلياة االقتصادية والسياسية والثقافية 

والدينية.
إىل  ودعوا  العرص،  تساير  قراءة  الرشيعة  نصوص  قراءة  املجددون  السلفيون  أعاد  لقد 
رضورة ”االستعداد“ انطالقا من الدعوة إىل جتديد االقتصاد، من خالل التزام القصد بمعنى 
ثروة  تنمية  أجل  من  املال  ورأس  العاملة  القوة  جتنيد  وكذلک  اإلرساف،  عن  والبعد  التوسط 
االلتزام بالقيم  إىل  الدعوة  عرب  املجتمع  جتديد  بذلک  ويرتبط  وجتاريا.  وصناعيا  فالحيا  البالد 
املرشوع  هذا  يف  الثالث  املجال  أما  النظام.  والتزام  السلوكية،  واالنحرافات  البدع  عن  والبعد 
قويا  خصام  واعتباره  االستبداد  نقد  خالل  من  السيايس  الوعي  جتديد  إىل  فيحيل  التجديدي، 
َّلوه مآل العامل اإلسالمي. وقبل كل ذلک وبعده، ركز هؤالء  لكل حماولة إصالحية، ولذلک محَ
عىل أمهية العلم والتعليم، باعتباره اإلكسري الذي ينفخ الروح يف األمم. وال تكاد جتد أحدا من 

هؤالء مل يكتب أو حيارض يف جمال التعليم.
االستعداد  نظرية  عىل  القائم  ”الرتقي“  هي  التصور  هذا  يف  املركزية  األطروحة  وكانت 
استقالل،  من  ضاع  ما  اسرتجاع  رشوط  هتيئ  متينة  أسس  عىل  املجتمع  بناء  إلعادة  والطموح 
وهو ما عكس شعورا وطنيا واضحا. وارتبط تفكري هؤالء بمرجعية الفكر السلفي، كام تطلع 
إىل االستبصار باألفكار األوربية احلديثة. وهلذا انطبقت عليهم صفة ”السلفية املجددة،“ إذ مل 
يقبلوا  مل  كام  مطلقا،  رفضا  االستعامر  مع  عليه  جاءت  ملا  وفقا  الغربية  احلضارة  هؤالء  يرفض 
هبا قبوال مطلقا، وإنام اختذوا منها موقفا معتدال ناد باالقتباس عنها مع مراعاة احلفاظ عىل 
وكذا  فردية،  بطريقة  العمل  عىل  النخبة  هذه  رموز  إقدام  ولعل  اإلسالمي.  الرتاث  مقومات 

إيامهنم بالتدرج، قد حال دون انتقال جهودهم إىل مستو تعبئة املجتمع وتنظيم أفراده.
وخالفا هلذا األمر، عربَّ جيل تالمذة دعاة ”السلفية املجددة“ عن سعي حثيث لالنتقال 
حممد  استسالم  حدث  وشكل  ”الفعل.“  حركية  إىل  ”االنفعال“   مستو من  الوطني  بالشعور 
بن عبد الكريم اخلطايب منعطفا أساسيا يف هذا االجتاه، فكان يف طليعة هذا التحول مجاعة من 
الشباب ممن أطلقت عليهم إدارة الشؤون األهلية، فيام بعد نعت ”السلفية اجلديدة.“ واختلفت 
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تشدد  أمهها  شتى،  نقاط  يف  املجددة“  ”السلفية  هنج  عن  اإلصالحي  وتصورهم  هؤالء  مبادرة 
السلفيني اجلدد إزاء حركة التصوف الطرقي وإعالن احلرب عليها، وإظهارهم شغفا بتأسيس 

اجلمعيات الرسية وإصدار الصحف اخلطية وتوقيع العرائض املطلبية.
وإذا كان تيار السلفية املجددة قد أخذ يف تصوره اإلصالحي قوة االستعامر بعني االعتبار، 
واستند إىل نوع من حسن النية إزاء نوايا املستعمرين، وسلک نوعا من النزعة االنتظارية املؤمنة 
بالبعد املعياري لنظام احلامية، واهتمت بالدعوة إىل إصالح الذات يف أفق حتقيق مستقبل أفضل 
مهام كان بعيدا، فإن املرشوع السلفي اجلديد، وخالفا لذلک، قد رمى بتأكيده عىل اإليديولوجية 
الوطنية وعىل اإلحياء الديني وحماربة ما سامه بالبدع واخلرافات، ودعا إىل حتويل السلفية من 

جمرد دعوة جتديدية إىل نوع من اإليديولوجية املوجهة للعمل الوطني.
الدرس  هو  هذا  فكان  الوطنية،  واحلميَّة  الدينية  احلميَّة  بني  اجلديدة“  ”السلفية  ومزجت 
األول املستقى من حركة اخلطايب، حيث ارتبطت الوطنية بالدين وتداخلت معه لد احلركتني 
السلفيتني، غري أهنا ظلت يف خطاب التيار األول جزءا من الدين، بينام يظهر أن تراجع أفكار 
اجلامعة اإلسالمية جعل التيار الثاين يؤمن بنوع من اجلدلية القائمة بني الدين والوطنية أحيانا، 
حول  فيتمحور  الثاين،  الدرس  أما  أبعادها.  من  وبعدا  الوطنية  مقومات  أحد  الدين  وجيعل 
معاداة الطرقية كرمز للجمود والتقليد، وقد أجج موقف بعض الطرق املعادي للثورة الريفية 

عداء شباب السلفية اجلديدة، حيث وضعوها يف مصاف االستعامر.
املكي  ملحمد  اخلليقة  وعالج  احلقيقة  إظهار  كتاب  الدفايل  معروف  الباحث  ويَعترب 
الكتاب،  هذا  حول  مثري  التفاف  حدث  إذ  اجلديدة،  السلفية  حلركة  ”بيان“  بمثابة  النارصي، 
إلديولوجيتها  حتديده  عن  فضال  السلفية،  وهويتها  احلركة  هذه  عن  خالله  من  اإلعالن  وتم 
واخلطوط العريضة ألهدافها وطموحاهتا. ويف سياق النقاش الفكري احلاد الذي أثاره صدور 
الطرقي.  الفكر  شيوخ  مع  وسياسية  فكرية  خصومة  اجلديدة“  ”السلفية  دشنت  الكتاب،  هذا 
وأطلق ”السلفيون اجلدد“ عىل أنفسهم اسم ”أنصار احلقيقة،“ بينام اعتربوا خصومهم ”معسكر 
املحافظة واجلمود.“ ويف هذا اإلطار مل خترج الصورة التي وضعها السلفيون اجلدد للمجتمع 
املغريب عن صورة أنصار الفكر السلفي املتجدد، الناطقة باالندحار من القمة إىل السفح، وتم 

ربط ذلک االندحار والرتاجع بالتفريط يف الدين وحتريفه عن مقصده احلقيقي.
واعتربت السلفية اجلديدة نفسها حركة إصالحية، حددت ضمن مبادئها وغايتها هدفا 
يف  يتجسدون  خصوم  ثالثة  يف  ألهدافها  الرئييس  التناقض  وحددت  األمة.  إصالح  مسعاه 
اجلهل واالستعامر وزعامء الطرق، فأعطت األولوية ملناهضة الطرقية يف هذه املواجهة. حيث 
ربط السلفيون اجلدد بني إدراک الرقي ومواجهة الطرقية املنهمكة يف تسخري نفوذها الواسع 
داخل املجتمع املغريب بالتعاون مع فرنسا ونرش فكر التخاذل والرتاجع عن مقاومتها. ومثلام 
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وظف السلفيون اجلدد الدين مدخال ملهامجة الطرقية، فقد وظفوا مهامجة الطرقية مدخال ملهامجة 
احلامية. واستطاعوا فرز قيادات وطنية وسياسية ظهرت بقوة عىل املرسح ا لسيايس بعد أحداث 

1930م، فتشكلت إثرها نواة صلبة أعلنت عن ميالد احلركة الوطنية.

ومما ال يدع أدنى جمال للشک، فإن الكتاب موضوع هذا العرض يتسم بثرائه الواضح عىل 
كثري من املستويات، إذ متكن صاحبه حممد معروف الدفايل، برصانته املعهودة، من توظيف عدد 
كبري من النصوص واملتون، باقتدار كبري، ومهارة مشهودة، يف حتليل اخلطاب السلفي سواء من 
حيث مرجعياته، أو مقاصده أو املواضيع التي شدت اهتاممه. وقادته حتليالته إىل جمموعة من 
اخلالصات تدعونا إىل إعادة النظر يف املقاربات املعتمدة لدراسة تاريخ الفكر املغريب يف مرحلة 
احلامية، وهي مقاربات ال تزال تتخذ من ثنائية ”الوطنية“ و”اخليانة“ املدخل األسايس ملعاجلة 
هذا الرتاث الفكري الذي مل يكن أصحابه معنيون هبذه الثنائية بقدر اعتنائهم بمداخل التغيري 
واإلصالح لتحقيق الرقي والنهضة. وقد أبانت ”السلفية املجددة“ عىل درجة من االنفتاح إزاء 
التحديث واحلداثة، وصاغت نوعا من ”الوطنية االجتامعية“ عىل نحو حاولت التوفيق فيه بني 
الفكر السلفي ومنجزات احلضارة الغربية، واتسمت مواقف بعض رموز هذا التيار بتوجهها 
الليربايل الواضح. وهذا يف حني، بدت ”السلفية اجلديدة“ أقل انفتاحا عىل أسباب الرقي وأكثر 
تشبثا باهلوية، مما دفع تصورها اإلصالحي يف اجتاه نوع من ”الوطنية السياسية“ التي أدركت 
أن خماطبة الوجدان يف املجتمع املغريب أكثر فاعلية من خماطبة العقل والفكر. وكانت أكثر قدرة 
األنصار  حوهلم  جيمعوا  أن  رموزها  استطاع  حيث  واحلركة،  اجلامعي  العمل  عىل  التعبئة  عىل 
الوطني  بالفعل  منتقلني  اخلطية،  الصحافة  ويصدروا  الرسية،  اجلمعيات  يكونوا  وأن  برسعة، 

من حالة السكون يف اجتاه حالة احلركة.
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