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درسه  يف  بروديل،  فرينان  الفرنيس  املؤرخ  تساءل 
االفتتاحي لكريس ”التاريخ واحلضارة احلديثة‟ بالكوليج دوفرانس، يوم اجلمعة فاتح 
دجنرب 1950: ”هل يصنع اإلنسان التاريخ؟‟ وكان جوابه:  ”ال، بل التاريخ هو الذي 
يصنع اإلنسان وينحت مصريه،‟ وأنه بني ”الزمن الرسيع (املتسارع) لألحداث، والزمن 
املمتد حللقاهتا‟ فإنه يفضل دوما االشتغال عىل ”الزمن البطئ والكسول للحضارات‟ 
مدرسة  رائد  عند  التاريخ  فإن  وهكذا،  ريفيل).  جاک  لصاحبه  والتاريخ  (بروديل 
”احلوليات،‟ هو الذي يصنع اإلنسان، من خالل تفاعله ضمن ”الزمن البطئ للحضارات 
(املعاين)‟ مع الزمن املمتد حللقات األحداث املرتبطة به كإنسان، ضمن سياق تارخيي 
وجمتمعي وحضاري. وهبذا املعنى فإن اإلنسان، حني يصنع ”حدثه‟ اخلاص يف التاريخ، 
فإنه بالرضورة إنام يضيف جزء من الفعل (األحداث) عىل صريورة قائمة له معها دوما 
شكل عالقة تفاعلية. فهي من حيث إهنا تصنعه، بقصتها وأحداثها ووقائعها، إنام تنحت 
اختياره لـ ”املوقف اخلاص‟ به ضمن صريورة بطيئة ممتدة كحلقات مرتابطة يف الزمن 
أنتجها بنو جنسه يف صريورة احلياة. وبالتايل، فإن النظر إىل ”الواقعة التارخيية‟ كحدث، 
الحقة،   وأخر سابقة  وقائع  بصريورة  ربطها  بدون  املعنى  فيها  يستقيم  أن  يمكن  ال 
متعددة الدوائر بني الفردي واجلامعي، بني التارخيي واجلغرايف، بني املؤسسايت التنظيمي 

وحماولة االجتهاد للتغيري.
إن الذي فرض علينا استعادة هذه األسئلة، هو صدور كتاب توثيقي، هام من الناحية 
االستقالل)،  واملعارص (مغرب  احلديث  املغرب  تاريخ  يف  حمدد  حدث  حول  التارخيية، 
موسوم يف األدبيات التارخيية املغربية بـ ”أحداث 3 مارس 1973‟ أو ”أحداث موالي 
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بوعزة.‟ وقد صدر عن دار النرش املغربية (الطبعة األوىل، فرباير 2020، يف 414 صفحة 
السيايس  الفاعل  هو  األحداث،  تلک  يف  املشاركني  الشهود  ألحد  الكبري)،  القطع  من 
التقدمي (ضمن احلركة االحتادية التقدمية والوطنية املغربية) والفاعل احلقوقي (العضو 
السابق يف هيئة اإلنصاف واملصاحلة باملغرب)، األستاذ املحامي مبارک بودرقة الشهري 

بلقبه احلركي ”عباس.‟
متيز الكتاب باستناده إىل منهجية توثيقية، تعتمد مبدأ املحاورة بني مؤرخ وباحث 
والعلوم  اآلداب  بكلية  التاريخ  شعبة  إىل  املنتمي  بياض  الطيب  األستاذ  هو  جامعي، 
األحداث.  تلک  يف  شارک  سيايس  فاعل  وبني  البيضاء،  بالدار  الشق  عني  اإلنسانية 
تلک املحاورة التفاعلية التي سعت إىل املزاوجة بني ”بوح الذاكرة‟ و ”إشهاد الوثيقة،‟ 
وهلذا السبب كان عنوان الكتاب هو بالتحديد أحداث 3 مارس – بوح الذاكرة وإشهاد 
الوثيقة. مما يعني أن املحاولة التأرخيية اجلريئة تلک، باملعنى العلمي للكلمة، إنام متتلک 
قوهتا من عملها عىل مساءلة الذاكرة الشفهية انطالقا من أرضية تسمح هبا فقط ”الوثيقة 
التارخيية.‟ حيث يكون البناء املعريف بناء تفسرييا للوقائع واألحداث انطالقا من ما متنحه 
”الشهادة  مرتبة  إىل  ترتقي  أن  مماثلة  تارخيية  لوثيقة  يمنح  ما  وهذا  الدامغة.  الوثيقة  قوة 

املوثوقة‟ حول حدث يف التاريخ اسمه ”أحداث 3 مارس 1973.‟
التارخيية  احلقيقة  متثل  يمكن  ال  أعاله،  إليها  املشار  بروديل،  مقولة  عىل  تأسيسا 
للحدث دون ربطه بالسلسة التارخيية التي أنتجته، بل و ”صنعته.‟ ويتعلق األمر بسلسة 
أحداثها  إن  حيث  من  واملداخل،  املسارب  متعددة  والنتائج،  املقدمات  متداخلة  تبقى 
مغربية رصفة، وأهنا يف اآلن ذاته متعالقة مع وقائع فوق مغربية، عربية، متوسطية وعاملية. 
ويسمح لنا التحليل هنا باستصدار خالصة مركزية، هي أن تلک الواقعة التارخيية، إنام 
هي جزء من صريورة حتوالت مغربية مرتاكمة منذ ما أصفه دوما بـ ”صدمة االستعامر‟ 
تطور  هي  ما  بقدر  والعريب،  واملغاريب  املغريب  التاريخ  يف  اعتباطية  حادثة  ليست  التي 
السوق  ولنظام  للرأسامل  الرتاكمي  بالتطور  مرتبطة  عاملية   أخر لصريورات  طبيعي 
مليالد  املادي  التدشني  االستعامر‟  ”صدمة  شكلت  فقد  عرش.  الثامن  القرن  منذ  بالعامل 
حماوالت اإلصالح مغربيا، كام أنتجها املجتمع (الفرد) املغريب منذ العقد الثاين من القرن 
العرشين، وليس فقط النخبة املغربية. ذلک أن حماوالت اإلصالح التي تبنتها ”النخبة‟ 
التاريخ الفعيل لـ  قد كانت سابقة عىل  الدولة)،  داخل  تدبريية من  بنيات  باملغرب (عرب 



485ͨUrūḍ biblioghrāfia, Comptes Rendus, Reviews of Books, Reseñas Bibliográficas 485

سنة  وفلسطني  مرص  عىل  بونابارت  نابليون  محلة  منذ   ،1912 سنة  االستعامر‟  ”صدمة 

بام   ،1830 سنة  فرنسا  قبل  من  املتوسطية  اجلزائرية  واملدن  الشواطئ  احتالل  ثم   ،1798

أنتجه من تفاعالت املغرب مع ذلک االحتالل الذي انتهى إىل هزيمة اجليش املغريب أمام 
اجليش الفرنيس يف معركة إيسيل يوم 14 غشت 1844.

جديدا  ووعيا  جديدة،  مغربية  نخبا  أنتجت  قد  االستعامر‟  فإن ”صدمة  وبالتايل، 
بالذات لد املغاربة، قدم جيل ”الفكرة الوطنية‟ الذي بلوره التنظيم السيايس املوسوم 
والشبابية  واإلعالمية  والنقابية  احلزبية  تنظيمه  أشكال  بتعدد   – الوطنية‟  ”احلركة  بـ 
والسيايس  الفكري  االجتهاد  تشعب  ولقد  هلا.  والكبري  الواضح  املثال   ،– والرياضية 
وازنني،  كبريين  اجتاهني  بني  الوطنية،‟  ”الفكرة  جيل  ضمن  الفاعلني  بني  والتنظيمي 
”إصالح  بـ  يقول  وآخر  املجتمع،‟  إصالح  خالل  من  الدولة  ”إصالح  بـ  يقول  واحد 
القاعدة  من  صاعدا  اإلصالح   ير األول  أن  أي  الدولة.‟  إصالح  خالل  من  املجتمع 
املجتمعية واجلامهريية، فيام الثاين ير اإلصالح نازال من الدولة ذات الرشعية التارخيية 

والشعبية. 
البد هنا من تسجيل معطى تارخيي هام، عنوانا عىل نوع من ”اخلصوصية املغربية‟ 
ضمن فضائها العريب واإلسالمي واإلفريقي، هو أن جيل ”لفكرة الوطنية،‟ منذ هناية 
”نخبة  بني  تشاركية  ثنائية  خالل  من  تشكله  تبلور  قد   ،(1937 منذ  (أساسا  الثالثينات 
السيايس  الفاعل  وبني  املجتمعي  السيايس  الفاعل  بني  أي  الدولة،‟  و ”نخبة  املجتمع‟ 
يف الدولة. وبصيغة أكثر دقة بني ”احلزيب والنقايب واجلمعوي‟ الوطني، وبني ”العرش 
والقرص‟ املكتسب للرشعية الوطنية بعد الرشعية التارخيية والسياسية، الذي بلور الشعار 

التارخيي ملا وصف بـ ”ثورة امللک والشعب‟ يف أربعينات ومخسينات القرن املايض.
إن التنازع بني الرؤيتني تلک (إصالح الدولة من خالل املجتمع/إصالح املجتمع 
من خالل الدولة)، هو الذي أنتج أحداثا يف الواقع السيايس إلعادة بنينة املغرب تنظيميا 
وتدبرييا، بمنطق نظام السوق وما بعد االستعامر، شكلت ”حلقات ممتدة بطيئة‟ ضمن 
بالكوليج  االفتتاحي  درسه  يف  بروديل  حدده  الذي  باملعنى  للوقائع‟  املتسارع  ”الزمن 
دوفرانس سنة 1950. وإن ”واقعة 3 مارس 1973‟ ليست إال فيضا من تلک الصريورة 
من ”احللقات‟ املتصارعة بني الرؤيتني املغربيتني ضمن أطراف جيل ”احلركة الوطنية،‟ 

الذي أنتجته ”صدمة االستعامر.‟
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لتفسري  الوثيقة،  وإشهاد  الذاكرة  بوح  كتاب  مثل  ملؤلف  التارخيي  املنجز  كان  وإذا 
الوقائع املغربية يف القرن العرشين، ضمن تلک الصريورة املتفاعلة، فإنه ال يمكن يف هذه 
الورقة سو التوقف عند عنوانني بارزين منها، نرامها يمتلكان قوة داللية يف أحداث ما 
حسن  الذاكرة‟ كمرجع لالستفادة من  األول بـ ”سؤال  يتعلق   ‟.1973 مارس  بعد ”3 
قراءة التاريخ والوقائع، بغاية صناعة الفرد املغريب اجلديد (اإلنسان باملعنى املقصود عند 
الحق  حدث  حول  كشفها  تم  والتي  عنها،  املعلن  باألدلة  الثاين  يتعلق  بينام  بروديل). 
مهم تارخييا أيضا، ال تزال تفاعالته قائمة يف احلياة اليومية للمغرب واملغاربة واملغاربيني 
واإلفريقيني إىل اليوم، ويشكل موضوع منازعة ومزايدة سياسية بني قو دولية وازنة، 
بمغرب  جدا  حيوي  ”الذاكرة‟  موضوع  ألن  للمغرب.‟  الغربية  ”الصحراء  ملف  هو 
األورويب  االستعامر  قبل  من  املحتلة  األرايض  اسرتجاع  ”استكامل  وموضوع  اليوم، 
(اإلسباين)‟ من قبل املغاربة حيوي جدا وال يزال آنيا. ومن هنا تركيزنا عليهام يف هذه 

الورقة.
السيايس  الفاعل  به  فرس  ما  من  أعمق  هناک  ليس  ”الذاكرة،‟  سؤال  بخصوص 
والتدوين،  للكتابة  دافعه  (عباس)،  بودرقة  مبارک  الكتاب،  صاحب  واحلقوقي، 
إذ   ‟،1973 مارس   3” بأحداث  مرتبطة  حاسمة  تارخيية  وثائق  عىل  احتفاظه  وخلفيات 
يؤكد أنه أخذ وقتا طويال قبل اإلقدام عىل إصدار مؤلف يتناول تلک الوقائع واألحداث، 
وقد مضت عليها حوايل سبعة وأربعون سنة، وصدرت يف شأهنا عدة كتب ودراسات، 
يبقى من بني أمهها كتاب أبطال بال جمد للمهدي بنونة، ابن القائد املنفذ لتلک األحداث 
له  كانت  التي   األخر الوقفات  تلک  أكثر  شجعه  مما  أن  معتربا  بنونة.  حممود  الراحل 
عالقته  جيدد  جعلته  أصداء،  من  تركته  وما  األخرية،  السنوات  يف  متعددة  ذاكرات  مع 
بتلک األحداث، غري ما مرة وعىل أكثر من مستو، مما دفعه إىل حسم أمره، بتخصيص 
كتاب هلا. ومن بني تلک الذاكرات يذكر كتاب يموت احللم وال يموت احلامل، الصادر 
سنة 2016، الواقع يف مخسة أجزاء، والذي خصص للمقاالت الصحفية الشهرية بعنوان 
اهلام  اآلخر  التوثيقي  الكتاب  ثم  حرمة.  حممد  باهي  الفقيد  للصحايف  باريس،‟  ”رسالة 

جدا واجلريئ: كذلک كان، اخلاص بتجربة هيئة اإلنصاف واملصاحلة باملغرب، والذي 
 .2017 سنة  بنيوب  شوقي  أمحد  واألستاذ  املحامي  مع  مشرتكة  بصفة  بودرقة  وضعه 
وأخريا إصدار كتاب من ثالثة أجزاء ضم جزء من ذاكرة األستاذ والسيايس عبد الرمحن 

اليوسفي حتت عنوان أحاديث يف ما جر، يف ربيع عام 2018.
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منذ  املغرب  شهدها  مسلحة  حركة  آخر  عمليا،   ،1973 مارس   3 أحداث  وتعترب 
حصوله عىل االستقالل، متوجة مسار مرحلة، عرف فيها املغرب أحداثا عنيفة، متالحقة 
منذ السنة األوىل الستعادة املغرب سيادته من االستعامرين الفرنيس واإلسباين. وأثرت 
نساء  الفئات،  كل  من  الضحايا،  من  املئات  وراءها  خملفة  داخليا،  األليمة  بتداعياهتا 
ورجاال وأطفاال، يف مناطق خمتلفة، خاصة وأهنا اندلعت مبارشة بعد حماولتني انقالبيتني 

فاشلتني ضد امللک الراحل احلسن الثاين، خالل سنتي 1971 و 1972.
وحياول كتاب بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة رصد األحداث، من خالل نرش جمموعة 
من الوثائق، التي تسند وتعضد شهادات كثرية استجمعها بودرقة من عديد من الشهود 
الذين واكبوا ما جر، من بينهم الفقيد عبد الفتاح سباطة، الذي قىض األيام األخرية مع 
حممود بنونة، قائد املجموعة قبل دخوله إىل املغرب. ومن املعلوم، أن حجم هذه الورقة 
ويمكن  العريضة،  خطوطها  يف  املعروفة  األحداث  هذه  تفاصيل  إىل  بالعودة  يسمح  ال 

العودة إىل تفاصيلها سواء يف هذا الكتاب أو يف غريه. 
وما هيمنا الرتكيز عليه يف هذه املناسبة، أننا بإزاء تأويل لسؤال ”الذاكرة‟، تفسريي، 
مقاصده مستقبلية. أي إنه نوع من اإلسهام يف صناعة اإلنسان املغريب من خالل وقائع 
للحارض  درسا  تكون  حتى  التجربة  خالصة  تقديم  عىل  احلرص  منطلق  من  التاريخ، 
اهتاممات  أهم  من  واحدة  تشكل  التي  ”الذاكرة‟  موضوع  أمهية  هنا  ومن  واملستقبل. 
يف  املتحقق  الرتاكمي  السيايس  باملعنى  املواطنة  املواطنة.  موقع  من  اليوم،  املغريب  الفرد 

واقع الفرد املغريب كنتيجة لتفاعل أجياله مع وقائع التاريخ.
الصحراء  بملف ”أحداث  املتعلقة   األخر التارخيية‟  تفاصيل ”الوثيقة  تقدم  فيام 
الغربية للمغرب،‟ إضاءة أخر حاسمة من حيث قيمتها كدليل مادي قطعي. وذلک 
بحكم أهنا مرتبطة بواحد من أكرب الفاعلني ممن أثروا يف تطور تلک األحداث، واملتمثل 

يف شخص مؤسس ”جبهة البوليزاريو‟ الراحل مصطفى الوايل السيد.
التحلييل  اإلقرار  ذلک  يف  كامن  التارخيية  الوثيقة  تلک  لقوة  املركزي  املدخل  إن 
الصحراء  مغربية  فيه  يؤكد  الذي  ذاک،  املغريب  الصحراوي  الشاب  السيايس  للفاعل 

الغربية، حني كتب يقول:
أدت  القبائل،  وتناحر  السلطات  عىل  والتنازع  الدول  تعاقب  أن  وكام   (...)”

إىل ازدياد اهلجرة هلذه املنطقة املحايدة األمنة واللجوء إليها من كل مغلوب (يقصد 
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الذين  الثائرين  طرف  من  هبا  االعتصام  األحيان  من  كثري  ويف  بل  الصحراء). 
حيرضون لالنقضاض عىل أعدائهم. ونتيجة هلذه اهلجرة املتعاقبة صوب الصحراء 
واملعاكسة أحيانا منها إىل املغرب، فقد كانت املنطقة مرتبطة ارتباطا وثيقا يف غالب 
وكثريا ما كانت متارس سلطات مركزية من  األحيان بالسلطة القائمة يف املغرب، 
فكانت  احلروب.  حاالت  يف  خصوصا  املنطقة،  سكان  عىل  احلكومات  هذه  قبل 
كثري منها جتند سكان املنطقة لنرصهتا. ويمكن القول إن املنطقة كانت إقليام مغربيا 

‟.كسائر األقاليم املغربية األخر
هذا الكالم، الذي جيزم يف أمر عالقة الصحراء باملغرب، والذي يؤكد عىل أهنا كانت 
(وظلت) إقليام مغربيا كسائر األقاليم املغربية، وأن موجات السعي بني الشامل واجلنوب 
قد ظلت لقرون موجات تواصل واحتامء وتفاعل وتأثري سيايس وجتاري وأمني، للوايل 
مصطفى السيد مؤسس جبهة البوليزاريو وزعيمها التارخيي، يقوم مقام احلكمة األصيلة 
الوايل  كالم  أن  تسجيل  رضورة  مع  هذا  أهلها.‟  من  شاهد  ”وشهد  تقول  التي  النافذة 
مصطفى السيد (الفصل هذا)، مل يكن ترصحيا مناسباتيا يف دردشة عابرة، أو يف ترصيح 
وثيقة  يف  يده،  بخط  تدوينه  عىل  حرص  أمر  هو  بل  آنية،  سياقات  حتكمه  قد  صحفي 
للرجل  شمولية  لرؤية  ترمجان  وأنه  بروية،  فيه  التفكري  تم  كالم  أنه  أي  مطولة.  مكتوبة 
الصحراويني  املغاربة  الطلبة  من  ورفاقه  طاله  الذي  التعذيب  بعد  حتى   ،1973 سنة  يف 
(بعضهم ال يزال عىل قيد احلياة هنا وهناک)، الذي نفذته السلطات األمنية املغربية بأمر 
من اجلنرال الراحل حممد أوفقري بمدينة طانطان. بمعنى أن الرجل، من موقعه كزعيم 
شبايب مسؤول، قد صدر يف كتابته هذه عن رؤية مفكر فيها وليس عن أهواء ردود الفعل.
إن هذه الوثيقة التارخيية احلاسمة والنادرة، لتعترب هبذا املعنى واحدة من أهم الوثائق 
مصطفى  الوايل  شهادة  إن  الوثيقة.  وإشهاد  الذاكرة  بوح  كتاب  يف  جاءت  التي  التارخيية 
املسكون  الثائر،  الصحراوي  املغريب  الشاب  ذلک  سلمها  قد  يده،  بخط  املنشورة  السيد 
هبم حترير الصحراء من االستعامر اإلسباين، هو الذي درس بكلية احلقوق بالرباط ومنها 
حاز اإلجازة يف احلقوق، إىل مبارک بودرقة بالعاصمة اجلزائر يف ربيع سنة 1973، حيث 

كان يلتقيه هناک باستمرار.
ألنه  التارخيية،‟  ”الوثيقة  قوة  فعليا  بودرقة  كتاب  يمتلک  كله،  ذلک  عىل  تأسيسا 
يقدم ذخرية من الوثائق احلاسمة املفرسة لكثري من األحداث، خاصة ما يرتبط منها بام 
عرف يف التاريخ املغريب احلديث بـ ”أحداث موالي بوعزة – 3 مارس 1973،‟ أو تلک 
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الغربية  الصحراء  إقليم  لتحرير  تسعى  حتررية  شبابية  حركة  ميالد  بشكل  منها  املرتبطة 
للمغرب من االستعامر اإلسباين انطالقا من يقني مغربيتهم وأهنم امتداد حلركة حتررية 
مغربية، بالتأطري اإليديولوجي سياسيا للمرحلة الذي هو التيار اليساري الثوري. ومن 
خالل 72 وثيقة (وعدد ناذر آخر من الصور)، تعترب املستندات املذكورة لوحدها مادة 

غنية للباحثني يف جمال التاريخ الراهن للمغرب املعارص.
إن جتربة احلياة، التي يقدم تفاصيل هامة عن جزء من أحداث سياسية صنعت قدر 
املغاربة منذ صدمة االستعامر، وقعت يف ما بني مارس 1973 و نونرب 1975، فاعل سيايس 
ميداين مؤثر من قيمة األستاذ مبارک بودرقة (عباس)، إنام تقدم لنا الدليل امللموس عىل 
صدقية مقولة املؤرخ بروديل أن ليس ”اإلنسان هو الذي يصنع التاريخ‟ بل إن التاريخ 

هو الذي يصنع اإلنسان وينحت مصريه.
حلسن العسبي

باحث وكاتب، الرباط


