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مداد  باملغرب  الوطنية  احلرکة  تاريخ  يف  البحث  أسال 
أقالم الکثري من الدارسني من حقول معرفية متنوعة املشارب 
وبمقاربات خمتلفة املداخل. ويف أحيان کثرية، يصعب خوض 
مغامرة البحث يف موضوع يعرتيه الکثري من الفراغات واملناطق 

املعتمة، إما لشح الوثائق أو العتبارات مرتبطة بحساسية اخلوض يف معاجلة ماض قريب جدا 
الزالت قضاياه ممتدة يف حارض الوطن.

وتکمن أمهية کتاب ˮتدويل قضية املغرب: النشاط عرب الوطني ودولة ما بعد االستعامر” 
موضوع هذا العرض يف مقاربة کاتبه ديڤيد ستينر (David Stenner) القائمة عىل منهج حتليل 
(Social Network Analysis)، ويتعلق األمر بمقاربة غري تقليدية لتاريخ  الشبکة االجتامعية 
احلرکة الوطنية يف املغرب، أولت أمهية کربى لدور الفرد أو جمموعة من األفراد يف نسج شبکة 
تم  ومن  الوطنية،  للقضية  االنتباه  لفت  يف  أسايس  بدور  اضطلعوا   ،(Bridges) الوسطاء من 

استقطاب جمموعة من املساندين الذين أسهموا بفاعلية يف خدمتها باملحافل الدولية.

باألکاديمي  اخلاصة  الرسائل  من  رصيد  عىل  ستينر  بعثور  الدراسة  هذه  فکرة  تبلورت 
األمريکي روم الندو (Rom Landau) يتکون من مراسالته املتبادلة مع زعامء احلرکة الوطنية 
باملغرب، والذي يعد أحد الوسطاء الرئيسيني الذين قاموا بدور فعال يف جلب تعاطف مراکز 
القرار األمريکي بغية مساندة مسألة حترر املغرب من االستعامر؛ فقاده فضوله البحثي نحو مقام 
النبش يف مواد اخلزانات  فيه عىل شهادات مبارشة، کام استطاع  باملغرب حصل  طويل األمد 
اخلاصة غري املنشورة، فکانت احلصيلة کنزا وثائقيا دفعه خلوض مغامرة بحثية بنى فيها فرضيته 

عىل مصادر تعترب ˮغري رسمية” يف عرف بعض املؤرخني التقليديني. 

لقد شکل أولئک الوسطاء، مغاربة أو أجانب، حمور هذه الدراسة باعتبارهم جزءًا من 
بنية شبکية تقوم عىل مفهوم الرأسامل االجتامعي، حيث تم الرتکيز عىل نسيج العالقات البينية 
الشبکة  هذه  عنارص  ستينر  وتتبع   .)11( فرديني  کفاعلني  بأعمدهتا  االهتامم  من  أکثر  داخلها 
عرب مخس حمطات شکلت عناوين فصول الکتاب: طنجة، مرص، باريس، نيويوک ثم الرباط، 
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منطلقا من التساؤل حول عوامل نجاح الفاعلني الوطنيني يف إيصال قضية ˮمملکة هامشية يف 
الشامل الغريب ألفريقيا” للصحافة الدولية وألروقة األمم املتحدة )2(.

حرصت مکونات احلرکة الوطنية عىل تقديم نفسها کجبهة منسجمة تقف خلف قيادة 
إىل  املغرب  تقسيم  من  بالرغم  الوطنية،  للوحدة  رمزا  باعتباره  يوسف  بن  حممد  السلطان 
مالئام  إطارا  بطنجة  اخلاص  الدويل  الوضع  قدم  ولذلک،  وإسباين.  فرنيس  استعامر  منطقتي 
کوهنا  ذلک  عىل  ساعدت  التي  العوامل  أبرز  من  أنه  ولعل  املغرب.  استقالل  مسألة  لتدويل 
ملتقى للدبلوماسيني والصحفيني األوروبيني واألمريکيني والعرب، دون استثناء املستثمرين 
الداخل واخلارج يف ظرفية حطت  يربط بني  لقد کانت طنجة قطبا  أيضا.  العابرين  واملثقفني 
فيها احلرب العاملية الثانية رحاهلا يف أرايض شامل أفريقيا )20(، والحت يف األفق بوادر توتر 
العالقات الدولية يف سياقات احلرب الباردة. ولذلک کان هاجس احلرکة الوطنية األکرب هو 

کيفية االستفادة من کل ذلک بام خيدم القضية الوطنية.

تشکيل  أجواء  إىل  أحيانا،  احلکائي  الطابع  عليه  يغلب  شيق  بأسلوب  الکاتب،  يأخذنا 
حزب االستقالل وحزب اإلصالح الوطني للجبهة الوطنية سنة 1951. وبالتزامن مع رحلة 
السلطان إىل طنجة سنة 1947، أسس حممد الصبيحي ˮنادي روزفلت” ختليدا لذکرى رئيس 
املغريب  الشعبني  بني  التقارب  ملساعي  وتعزيزا  مصريها،  تقرير  يف  الشعوب  حق  عن  دافع 
واألمريکي. وقد حظيت زيارة حممد بن يوسف لطنجة بتغطية الصحافة األوروبية واألمريکية 
واملرصية، مما اعتربه الکاتب خطوات ناجعة يف طريق حتقيق مسعى تدويل مسألة حترر املغرب 

من االستعامر.

وموازاة مع ذلک، رکز ستينر عىل نشاط الوسطاء األجانب باعتبارهم جزءا من شبکة 
امتدت داخل املغرب وخارجه. ويف سياق دويل باتت طنجة متثل فيه قطبا جللب االستثامرات، 
للقضية  والتأييد  الدعم  حشد  عن  اسفرت  بحملة  القيام  يف  األمريکيون  املستثمرون  ساهم 
 ،(Robert E. Rodes) الوطنية. ويف هذا الصدد، تم تسليط الضوء عىل نشاط روبرت رودس
 ،(Keneth Prada) بالدارالبيضاء، وأيضا عىل کينيث برادا  رئيس اجلمعية األمريکية للتجارة 
ممثل رشکة کوکا کوال للمرشوبات الغازية باملغرب؛ إذ سعى هؤالء إلقناع واشنطن بصالحية 
النفوذ االقتصادي األمريکي. وهبذا  املرتقبة کمناخ مالئم لالستثامر وتعزيز  املغرب ومنافعه 
کمرشوب  قدمته  کام  العرش،  عيد  احتفاالت  إلقامة  رسميا  راعيا  کوال  کوکا  رشکة  باتت 

مفضل لدى العائلة امللکية.
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ومل تکن سلطات احلامية الفرنسية تنظر بعني الرضا هلذا النشاط األمريکي املتزايد، ألن 
روبرت  بعاملة  مقتنعا  کان  باملغرب،  املعتمد  الفرنيس  السفري   ،(Henri Bonnet) بوين  هنري 
رودس مع االستخبارات األمريکية )32(، بينام اعتربت سلطات اإلقامة العامة أنشطة رشکة 
کوکا کوال هتديدا فعليا لسياساهتا )37(. وفضال عن هؤالء، لفت الکاتب االنتباه للدور الذي 
التي  الصدد مطوال عند شخصية روم الندو اإلنجليزي  به الصحافيون، فتوقف يف هذا  قام 
أرسته بغموضها. فهو الرحالة الذي انتهى به املقام يف طنجة بعد جولة يف الرشق األوسط. وقد 
أصبح مقربا من القرص وقادة احلرکة الوطنية، وکتب مقاالت خص هبا الصحافة الربيطانية 
وظفها جيدا يف التعريف بقضية املغرب، باإلضافة إىل نرش کتابه عن السلطان حممد بن يوسف، 
لينتهي به املطاف بالواليات املتحدة باعتباره أحد أبرز الوسطاء اخلارجيني بني املغرب ومراکز 
القرار يف واشنطن. وتبعا لکل هذه العوامل، خيلص ستينر إىل أن تدويل املسألة املغربية، قد بدأ 

من الداخل )49(، ومن هنا تکمن أمهية طنجة باعتبارها مدينة دولية.

وينتقل بنا الکاتب بعد ذلک إىل مرص باعتبارها البلد املرشقي الذي شهد نشاطا مکثفا 
يف  بفاعلية  أسهمت  الوسطاء،  من  فريدة  شبکة  نسج  عن  أسفر  مما  الوطنية؛  احلرکة  لزعامء 
حتريک مسألة حترر املغرب يف کواليس جامعة الدول العربية، باعتبارها آلية مناسبة إليصال 
الصوت املغريب إىل األمم املتحدة. ويف هذا الصدد، استغلت کافة القنوات الرسمية منها وغري 
الرسمية حلشد التأييد العريب. وقد تشکلت شبکة الوسطاء العرب من شخصيات بارزة، مثل 
عبد الرمحن عزام باشا، رئيس جامعة الدول العربية، وأمني احلسيني مفتي القدس، وحممد أبو 
الفتح، القيادي البارز يف حزب الوفد، فضال عن بعض أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني. کام 
عزز تأسيس مکتب املغرب العريب سنة 1947 بالقاهرة شبکة الوسطاء، فأتاح إمکان توسيعها 

لتشمل تدرجييا کل بلدان الرشق األوسط )67(.

بمجرد  للتفسخ  تظل معرضة  الزمن  استغرق نسجها ردحا من  التي  العالقات  أن  غري 
حدوث أي تغيري يف السياقات. وهذا ما حصل فعال بعد اندالع ثورة الضباط األحرار بقيادة 
مجال عبد النارص سنة 1952 (72-82(. وعىل خالف ما حتقق يف ظل النظام امللکي السابق، مل 
حيظ النشاط الوطني بعدئذ يف مرص برتحيب النظام اجلديد. ويفرس ديڤيد ستينر ذلک بالتقارب 
احلاصل بني بعض رواد احلرکة الوطنية وحرکة اإلخوان املسلمني من جهة، فضال عن تباين 
عکس  وعىل  أخرى.  جهة  من  واملغريب  املرصي  للنظامني  واإليديولوجية  االجتامعية  اخللفية 
األوضاع الطارئة يف مرص، کان السياق العام يف فرنسا، املرکز االستعامري مالئام جدا، إذ لعبت 

مالبسات هناية احلرب العاملية الثانية يف صالح املغرب. 
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وأسهمت الظروف املحيطة باالحتالل األملاين لفرنسا، وبموازاة مع تداعيات هناية نظام 
1944(، يف خلق نخبة سياسية وفکرية جديدة فتحت نقاشا حول اإلکراهات  ڤييش )1940- 
حزب  تفطن  ما  وهذا  الداخيل.  وضعها  عىل  وتأثريها  لفرنسا  االستعامرية  للسياسة  السلبية 
املغريب من ربقة االستعامر. ولذلک  التحرر  بام خيدم قضية  االستقالل ملحاولة االستفادة منه 
أصبحت باريس، املکان األمثل لتدويل قضية املغرب )91(، کام شکلت حمورا لنشاطه املمتد 
جلالية  الفرنسية  العاصمة  باحتضان  األمر،  هذا  تعزز  وقد   .)99( إفريقيا  وشامل  أوروبا  عرب 
أمهية  مدى  احلزب  زعامء  أدرک  کام  األعامل،  ورجال  والعامل  الطلبة  شملت  مهمة  مغربية 

توظيف الرأسامل البرشي املغريب املوجود يف باريس خلدمة القضية الوطنية )89(.

تشکلت شبکة الوسطاء الباريسية من بعض أعضاء حزب االستقالل أمثال املهدي بن 
عميقة  عالقات  نسج  عىل  هؤالء  حرص  وقد  العلوي.  وأمحد  بوعبيد،  الرحيم  وعبد  عبود، 
مع شخصيات تنتمي إىل النخبة الفرنسية اجلديدة، مما عزز شبکة الوسطاء األجانب بعنارص 
إثر  املغرب، وحرکت يف  العامة يف  انتقاداهتا لسياسة اإلقامة  انخرطت يف  ما  فرنسية رسعان 
جوليان  أندري  شارل  ويعترب  إلفريقيا.  شامل  ببلدان  االستعامر  إهناء  حول  النقاش  ذلک 
بقضية  دفعوا  الذين  الوسطاء  أبرز  من   (Jean Rous) رو  وجان   (Charles-André Julien)

املغرب نحو مفاوضات إيکس ليبان (Aix-Les-Bains) سنة 1955.

املتحدة،  األمم  مقر  احتضاهنا  بحکم  نيويورک  ملحطة  خاصة  أمهية  ستينر  ديڤيد  وأوىل 
املؤسسة التي أنيط هبا دور إعادة ترتيب أوضاع عامل ما بعد احلرب العاملية الثانية. ومنذ البداية، 
أدرک الوسطاء املغاربة مدى أمهية االنخراط يف الدبلوماسية الدولية لتحريک القضية الوطنية. 
املتحدة  الواليات  يف  سواء  للمغرب،  رسمية  متثيلية  أية  غياب  يف  متثل  األکرب  العائق  أن  إال 
األمريکية أو لدى املؤسسات الدولية. وهلذا کان اللجوء إىل دبلوماسية الظل وأشکال العمل 
عىل  الندو  وروم  بنونة  املهدي  من  کل  عمل  اإلطار،  هذا  ويف  رضوريا.  خيارا  الرسمية  غري 
هنج مقاربة براگامتية قائمة عىل االستفادة من کل مکونات املشهد السيايس األمريکي، بداية 
بأفراد اللويب اليهودي، وهناية بإليانور روزفلت (Eleanour Roozvelt) زوجة رئيس الواليات 

املتحدة األمريکية.

لقد عمل الوسطاء املغاربة واألجانب عىل التعريف بمسألة املغرب عرب توظيف الصحافة 
األمريکية والقيام بأنشطة استهدفت املجتمع املدين. کام حرصوا عىل ربط عالقات بشخصيات 
نافذة داخل مراکز القرار األمريکية. ويف هذا الصدد، رکز الکاتب عىل أنشطة ˮمکتب املغرب 
للمعلومات والتوثيق” الذي أسسه بعض أعضاء حزب االستقالل، کام توقف عند مساعي 
روم الندو إليصال الصوت املغريب إىل مسامع الواليات املتحدة األمريکية دولة وشعبا، حيث 
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ملف  بتحريک  وعدته  التي  روزفلت،  إليانور  األمريکي  الرئيس  بزوجة  لقائه  تفاصيل  أورد 
املغرب  قادها  التي  احلملة  ستينر  اعترب  األساس،  هذا  وعىل   .)147( املتحدة  باألمم  املغرب 
الصعوبات،  من  بالرغم  أهدافها  حتقيق  يف  أفلحت  ناجحة  محلة  ورعايته،  الندو  بإرشاف 

ورضورة االقتصار عىل إمکان االستفادة من إجيابيات حتريک العالقات اخلاصة.

األخرية يف هذه  املحطة  الرباط  من  فاختذ  املغرب،  إىل  بالعودة  دراسته  الکاتب    وختم 
الدراسة. واتضح بأن املهمة اجلديدة للوسطاء الفاعلني يف الدفع بقضية التحرر الوطنية نحو 
هنايتها، قد حتددت برجوع السلطان حممد بن يوسف من املنفى سنة 1955. وکان ذلک مؤرشا 
ما  لبناء مرشوعية دولة  املمکنة  الوسائل  الدخول يف مرحلة جديدة تطلبت توظيف کل  عىل 
بعد االستقالل )165-166(. ويف هذا الصدد، يقدم ستينر السلطان کمهندس لشبکة جديدة 
جعلت من الوسطاء الذين رافقناهم منذ بداية الدراسة، أحد أعمدة بناء الدولة املرکزية، مما 
أضعف نفوذ حزب االستقالل، وحوله إىل صفوف املعارضة )163(. وهکذا أصبحت العنارص 
الفاعلة داخل شبکة الوسطاء املغاربة تتحرک ضمن حميط القرص، کام انخرطت يف الدواليب 
اخلاصة ببريوقراطية الدولة اجلديدة. وأما الذين مل يتحقق توظيفهم من بينهم يف مشاريع البناء 
الداخيل، فقد وقع احلرص عىل تعيينهم سفراء لدى عدد من عواصم العامل، مما أسهم يف تعميق 

نزيف األطر لدى أطراف املعارضة السياسية )172(. 

  لقد حرص السلطان کذلک عىل االحتفاظ بعالقة وطيدة مع الوسطاء األجانب الذين 
أدوا خدمات معتربة لفائدة املغرب يف املحافل الدولية. ويف هذا الصدد، نذکر مرافقة کينيث 
روم  أصبح  کام   ،)178)  1957 سنة  األمريکية  املتحدة  للواليات  زيارته  إبان  للسلطان  باندار 
الندو جرسا فاعال لتحقيق التقارب بني هذه األخرية واملغرب املستقل. وهذا فضال عن نشاطه 
للدراسات  برنامج  إرساء  يف  أسهم  کام  القرص،”  ˮمؤرخ  لقب  حيمل  جعله  الذي  األکاديمي 
حول املغرب بجامعة حممد اخلامس استهدف طلبة أمريکا الشاملية. أما مهمة تأسيس اجلامعة 

املغربية، فقد عهد هبا للمؤرخ الفرنيس شارل أندري جوليان )176(.

 لقد قدمت دراسة ديڤيد ستينر املغرب بصورة البلد الذي أجاد االستفادة من املتغريات 
بنجاح شبکة عالقاته اخلاصة  استثمر  إذ  الثانية،  العاملية  التي أعقبت سنوات احلرب  الدولية 
للتمکن من طرح مسألة حترر املغرب من االستعامر داخل هيأة األمم املتحدة وجامعة الدول 
العربية. ثم اختار االشتغال ضمن املحور املضاد لزحف الشيوعية، لذلک فإن الواليات املتحدة 
األمريکية وجدت فيه حليفا مناسبا للمعسکر الغريب الرأساميل يف أفريقيا )202(. وبفضل شبکة 
أن  االستقالل. غري  املغرب عىل  أسفرت عن حصول  اسرتاتيجية غري رسمية  وسطائه، هنج 
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الکاتب اعترب هذا النجاح املبهر قصري املدى، مادام قد حول شبکة الوسطاء إىل عنارص أدجمت 
ضمن بنية هجينة کانت بديال ملؤسسات سياسية قوية من املفرتض أن تسهم يف بنائها )205(.

الوطنية فحسب، بل  لتاريخ احلرکة  الدراسة يف مقاربتها اجلديدة  وال تکمن أمهية هذه 
تکتسيها أيضا من قوة راهنيتها؛ ألن املغرب استمر يف هنج اسرتاتيجية دبلوماسية الظل بغية 
حتريک کثري من قضاياه األساسية يف املحافل الدولية. ويف هذا الصدد، واصل تعزيزه باستمرار 
متتني  مع  بموازاة  املغرب،  أطر  خرية  عىل  تعتمد  جديدة  عنارص  باستقطاب  الوسطاء  لشبکة 
الراهنة، ويف  الکتاب  امتدادات قضايا  صداقات ناجعة باخلارج. وهذا ما قد يفرس کثريا من 
مقدمتها خمرجات قضية الصحراء املغربية. ولعل االتفاق الثالثي املربم بني املغرب والواليات 
الذي أسفر عن االعرتاف األمريکي بمغربية   ،2020 العارش من دجنرب  املتحدة وإرسائيل يف 

الصحراء، يدخل يف هذا اإلطار.
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