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 مقدمة الكتاب

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ُة واُأوُلو اْلِعْلِم قاائًِما ِِبْلِقْسِط َلا ِإلاها ِإَلا ُهوا اْلعازِيُز اْلْاِكيمُ )احلمد هلل الذي شهد أن  ِئكا ]آل  (َلا ِإلاها ِإَلا ُهوا وااْلماَلا
 [18عمران: 

العلماء ورثة األنبياء وأكرم املصلحني مبنزلة وأشهد أن ال إآله إال هللا وحده ال شريك له؛ جعل 
 .الشهداء

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، ومصطفاه وخليله؛ إمام املرسلني وسيد املصلحني؛ صلى هللا 
  عليه وعلى آله الطيبني وصحابته الغر امليامني.

لسياسي يف أما بعد؛ فيسعدين أن أقدم للمهتمني ابلتاريخ املغريب ومبسريةاإلصالح الدعوي وا
 ."حياة شيخ اإلسَلممحمد بن العريب العلوي؛ العامل املفكر، واملصلح املناضلاملغرب؛ كتاب: "

 " ..التجديد السلفي يف املغرب اْلديثوهو اجلزء اخلامس من موسوعة: "

أخرجه للقراء الكرام من بني فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربني املتعطشني ملعرفة حقائق 
حلة حساسة من اتريخ املغرب، حّددت معامل مساره السياسي الذي أعقبها، وسلطت مهمة عن مر 

 .الضوء على جوانب من خلفية عالقة املغرب مبحتل األمس

هذه العالقة اليت بدأتتتحول يف أواخر الستينيات؛ من صراع مع األطماع اإلمربايلية إىل توافق 
    مستوى طموح املغاربة..سياسي مع قادهتا؛ يرى كثريون أنه مل يكن يف 

لقد عرفت هذه الفرتة حتوالت جذرية ال بد للمغاربة أن يطلعوا عليها إلدراك وفهم وتفسري كثري 
 من التوجهات واألحداث واملواقف.



وإذا كان سرد األحداث وتضمينها تراجم األعالم؛منهجية متبعة يف الكتابة التارخيية؛ فإنين 
حداث من خالل ترمجة أعالم كبار بصموا املغرب احلديث أبعمال اخرتت سلوك منهجية توثيق األ

ومواقف مؤثرة؛ وهذه املنهجية تساعدان على إبراز جوانب خفية يف تلك األحداث وتظهر رؤية الَعَلم 
  .. املرتَجم هلا، من خالل تعليقاته وحتليالته ومواقفه

  



  ..لقد كانت رحلة استكشاف شخصية شيخ اإلسالم؛ شاقة وعسرية 

وقد اضطرتين دروهبا الوعرة ومسالكها الصعبة؛ إىل جرد عدد كبري من املصادر املغربية املكتوبة 
   .. يف هذه املرحلة من اتريخ املغرب، بعد البحث املضين عن املصادر اليت أفردته برتمجة

وهذه الصعوبة يف مجع معلومات املوضوع؛ شكلت لدي قناعة أبن هذه الشخصية مل تلق 
 من العناية والتعريف واالحتفاء الذي تستحقه. حظها

وكان من املفروض أن تكون يف مقدمة الشخصيات اليت يشاد بوطنيتها ونضاهلا؛يف اإلعالم 
  .. ومقررات التعليم وخمتلف الكتاابت التارخيية واألنشطة الثقافية

 ومن هنا أجدين مضطرا للتساؤل عن سبب هذا اإلمهال؟

  تحملها السياسي واملثقف يف ذلك؟؟وعن املسؤولية اليت ي

 

  



 السياق التارخيي
 

م؛ يف عهد السلطان موالي عبد الرمحن بن 1830هـ/ 1245احتلت فرنسا اجلزائر عام 
  هشام.

وملا التجأ املقاومون اجلزائريون بقيادة األمري عبد القادر إىل املغرب؛ آواهم املوىل عبد الرمحن؛ 
إلعالن عداوهتا للمغرب، وشرعت يف حتركات عدوانية متخضت عنها فاختذت فرنسا ذلك ذريعة 

 معركة إسلي املأساوية ..

؛ 1845/ 1260على إثر هذه املعركة؛ اضطر املوىل عبد الرمحن لعقد معاهدة مع فرنسا سنة
 حصلت فرنسا مبوجبها على امتيازات ..

مربايلية؛ كإجنلرتا وإسبانيا ومل تفلح جهود السلطان لتحديث اجليش، وتزايدت أطماع الدول اإل
  وأمريكا ..

 .1859/  1276فبقيت األوضاع يف تردي إىل أن تويف السلطان عام 

فخلفه ابنه املوىل حممد الذي حكم أربعة عشر عاما مل يستطع أن حيسن فيها األوضاع يف ظل 
انيا لتطوان عام اجلهل املزري الذي كانت تتخبط فيه العقول؛ وهو الوضع الذي أسفر عن احتالل إسب

1860. 

كانت تولىالسلطان موالي احلسن األول حكم املغرب؛ يف وقت   1289/1873يف سنة 
البالد تعيش فرتات جد عصيبة بسبب تدهور األوضاع الداخلية ووجود األطماع األجنبية؛ فقام 

ا وإسبانيا لدراسة بتقوية الدفاع ابملدن الشاطئية وأرسل البعثاث الطالبية إىل فرنسا وأملانيا وإيطالي
 الطب واهلندسة وتعلم الصناعات احلديثة والفنون العسكرية ..



وقد استطاع موالي احلسن أن ينظم اجليش ويفرض التجنيد اإلجباري ويطور البحرية امللكية 
وينشء مصنعا بباب املكينة بفاس لصنع األسلحة مستعينا ابخلرباء األجانب، فاستقرت األحوال 

 د.األمنية ابلبال

كما قام برحالت وزايرات ملكية عرب كل أحناء اململكة، وحّسن حالة املوانئ والطرق؛   
خصوصا الطرق الرئيسية الرابطة بني فاس وطنجة ومراكش واجلديدة، وشجع زراعة القطن وقصب 

 السكر، وفكر يف استثمار بعض املناجم. 

لية كان تسابق الدول األجنبية ويف الوقت الذي كان احلسن األول منهمكا يف إصالحاته الداخ
يزداد من أجل الفوز ابالمتيازات اخلاصة يف املغرب؛ كتخفيض الرسوم اجلمركية ومحاية الرعااي املقيمني 

 ابململكة ..

ورغم املساعي اجلبارة اليت قام هبا هذا السلطان؛ فإن اإلصالحات فشلت بسبب الضغوط 
يت ابألزمة املغربية اليت حاول املوىل احلسن األول أن األوروبية وما نتج عنها من وضعية متوترة مس

م، وقد شاركت يف هذا املؤمتر 1880يضع هلا حدا بدعوته إىل عقد مؤمتر مدريد يف يوليوز سنة 
ثالثة عشر دولة هي: املغرب، وروسيا، وفرنسا، والنمسا، وبلجيكا، والدامنارك، وإسبانيا، والوالايت 

 يا، وهولندا، والربتغال، والسويد، وأملانيا.املتحدة األمريكية، وبريطان

وقد ُوفق املولىاحلسن األول بفضل سياسته اللبقة أن جيعل الدول األوروبية حتافظ على نوع من 
 الصداقة مع املغرب. 

 م.1894هـ /1311مث تويف رمحه هللا سنة 

بدور مهم يف قبل هذا التاريخ بعشر سنني؛ يولد يف جنوب املغرب رجل هيأه القدر ليضطلع 
 مواجهة العدو الطامع يف خريات البالد واملنتهك لكرامة العباد ..



إنه حممد بن العريب العلوي الذي ولد ونشأ يف وضع اجتماعي وعلمي مرتدي، ووضع سياسي 
 مل تفلح قياداته يف إجناز إصالحات توقف مد االحتالل الذي كان يغمر البالد من كل أحنائها ..

سنة،  14وسنه يناهز  1894 سنة ؛احلسن األول العزيز امللك بعد أبيه موالي توىل املوىل عبد
سنوات األوىل؛ ألن السلطة الفعلية   6طوال  احلسن األول واستمر تدبري األوضاع على هنج 

 بصفته وصي العرش من طرف السلطان موالي احلسن. اب محاد للدولةبيد الصدر األعظم كانت

 اد.تبدل الوضع كليا؛ ودخلت البالد يف منعطف ح 1900سنة  با محادلكن بعد موت

ويف حماولة أخرية إلنقاذ املغرب من خمالب االحتالل؛ يبايع أهل احلل والعقد مواليعبد احلفيظ 
، بعد أن التزم ببيعة مشروطة تضمن صيانة 1908/  1325مكان أخيه موالي عبد العزيز؛ سنة 

 .استقالل املغرب وسيادته

طبعا مل تنجح احملاولة؛ واألمر أعظم من أن تفلح فيه حلول استدراكية أو حماوالت اللحظة 
  األخرية ..

ملا عرضت احلكومة الفرنسية على السلطان موالي عبد احلفيظ الشروط األخرية لتنظيم احلماية 
ن على املغرب، الفرنسية على املغرب، جادل فيها مث قبلها مضطرا؛ وأيقن أبن الفرنسيني سيستولو 

 سواء ابالتفاق معه أو ابلقوة. 

ولذلك اشرتط بدوره قبل توقيع اتفاقية احلماية، أن تعرتف له احلكومة الفرنسية كتابة حبقه يف 
 التنازل عن العرش مىت أراد.

؛ قرر عدم 1912مارس  30/  1330ربيع اآلخر  12وبعد توقيعه التفاقية احلماية يف: 
يف  –م اجلديد، فتوترت عالقته مع املقيم الفرنسي اجلنرال ليوطي، الذي قبلالتعاون مع رجال النظا

تنازل املوىل عبد احلفيظ، الذي انتقل إىل الرابط وترك أخاه موالي يوسف خليفة عنه  –هناية األمر 
 بفاس. 
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غشت  12وقد اتفق اجلانبان على إعالن تنازل السلطان ومبايعة أخيه موالي يوسف يوم 
19121 . 

غشت  13كذا؛ جرت بيعة موالي يوسف يف املساجد كاملعتاد يف املغرب؛وذلك فجر يوم وه
،وحضرها األمراء واألشراف والعلماء وقواد القبائل وأعياهنا، 13302رمضان  1املوافق ل  1913

 وأقيمت االحتفاالت يف املساجد، بفاس والرابط ..

لقد "شكل حدث فرض احلماية الفرنسية صدمة حقيقية يف اتريخ املغرب املعاصر؛ ذلك أن 
 هذا احلدث قد ساهم يف حتوالت اجتماعية واقتصادية كان هلا عميق األثر يف مستقبل البالد والعباد. 

 لقد خضع املغرب لتنظيمات وضوابط جديدة، وتعرض للغزو العسكري والسياسي واإلداري.

 تشريعات وقوانني تنظيمية جديدة مالئمة وطبيعة النظام االستعماري.  لقد وضعت

وهيأت إدارة احلماية كافة السبل املادية من بنيات حتتية وأسس مادية الستغالل خريات املغرب 
 وغزو أسواقه لصاحل الرأمسال األورويب والشركات الفرنسية على وجه اخلصوص.

ن تغري وجه مجال املغرب وأتثر اجملتمع املغريب غاية التأثر، وكان من آاثر هذا االقتحام العنيف أ
فرتاجعت الكثري من القيم والضوابط املوروثة وأقحم اجملتمع يف منظومة رأمسالية دخيلة حتكم فيها 

 العامل النقدي وهاجس الربح.

وكان من نتائج هذا الوضع؛ أن فقد الكثري من الفالحني عالقتهم ابألرض، اليت استحوذ 
ملستوطنون على أجودها، فهاجروا حنو املدن الساحلية واملراكز املنجمية اجلديدة، الشيء الذي أثر ا

على العالقات االجتماعية القدمية لصاحل عالقات جديدة، مل ختل من هزات متثلت ابخلصوص يف 
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جانب االزدواجية اليت طبعت كافة مظاهر احلياة وسبل العيش، فتعايشت مظاهر االستمرارية إىل 
 .3مظاهر التحول املعاق"

 ويف اجملال الديين؛ عمل احملتل على حماربة السلفية وتشجيع التصوف والطرقية ..

 :يقول األستاذ زين العابدين العلوي

"اختارت العديد من الزوااي طريق التقرب من املستعمر حفاظا على إرثها من حيث املكاسب 
 املادية والنفوذ املعنوي.

وجدت يف مؤسسة الزوااي جهة قوية ميكن خماطبتها واستمالتها إىل صفها يف إطار أما احلماية ف
 سياسة الغزو السلمي اليت ركز عليها املقيم العام اجلنرال ليوطي يف خطته االستعمارية ..

 وقد ظلت هذه السياسة قائمة إىل غاية هناية املقاومة املسلحة على األقل. 

الزوااي خالل هذه املرحلة معاملة تبجيل واحرتام، ساحمة هلا  لذلك ظلت اإلقامة العامة تعامل
مبمارسة طقوسها والقيام جبمع التربعات واستغالل املمتلكات...؛ حىت تبقى على إخالصها من 
جهة، وحىت تظهر للعام واخلاص مدى احرتامها للعادات والتقاليد املغربية ومدى احرتامها لروح 

 معاهدة احلماية.

ية من ذلك مل تكن خافية؛ فقد ظلت تعامل الزوااي هبذا الشكل لغاايت سياسية إال أن الغا
أملتها عليها ظروف احلرب العاملية األوىل من جهة وحتمتها الظروف اليت فرضتها املقاومة املسلحة من 

 جهة أخرى. 

ا وسيلة ومل تكن احلماية مستعدة لتغيري سلوك الزوااي أو التضييق عليها أو إزاحتها؛ ابعتباره
 انجعة لتلهية الناس عن واقعهم، ولإلبقاء على اجملتمع املغريب على حالة من اجلمود والتخلف والتبعية.
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األمر الذي انتبهت إليه احلركة السلفية فعملت على حماربته وجتاوزه؛ خدمة ملشروع وطين 
تقوم به من خرافات إصالحي يروم فضح الزوااي يف عالقتها ابملستعمر وحماربة ما كانت تدعو له و 

 وبدع ُتكّرس روح اجلمود واالستسالم.

ويف بداية العشرينات تكونت خلية سرية مست نفسها ب "الرابطة املغربية"؛ وكان من أهدافها 
 حماربة البدع نظراي وعمليا.

ولتحقيق هذا اهلدف، انربى بعض الشباب السلفيني إىل بعث رسائل إىل شيوخ الزوااي وأتليف  
وضوع؛ ويف هذا اإلطار جاءت رسالة حممد اجلزو ي إىل شيخ الزاوية التيجانية ابلرابط كتب يف امل

حول موضوع: "ال طرق يف اإلسالم"؛ حيث طرح  1920هـ املوافق يونيو 1338بتاريخ شعبان 
صاحب الرسالة عدة أسئلة يف املوضوع؛ كتلك املتعلقة جبدوى الطرقية يف اإلسالم ومكانة أوراد 

 الدين اإلسالمي؟الشيوخ يف 

وألف حممد املكي الناصري رسالة بعنوان: "إظهار احلقيقة وعالج اخلليقة"؛ مل ينكر فيها أمهية 
التصوف وال مكانة األولياء الصاحلني؛ ولكنه أنكر املظاهر االحتفالية والبدع السلوكية اليت تكرسها 

 الزوااي، وتروج بواسطتها ألفكارها. 

الته يف املوضوع بعنوان: "غاية االنتصار وهناية االنكسار لصاحب وألف الشرقي الشرقاوي رس
اإلظهار"؛ كّفر فيها دعاة السلفية كوهنم مل يستطيعوا الغوص يف أعماق الفكر الصويف، ففي أعمال 

 وأقوال املتصوفة معان مل يفهمها السلفيون.

للمغاربة، ابعتبارها  إال أن هؤالء محلوا الطرق الصوفية املسؤولية عن الوضعية االجتماعية
 قسمت املغاربة إىل طوائف وشيع منعزلة عن بعضها البعض ومتصارعة فيما بينها.

وللدفاع عن السلفية، ألف حممد بن اليماين كتابه "ضرب نطاق احلصار على أصحاب هناية 
 االنكسار"؛ ردا على رسالة الشرقي الشرقاوي يف املوضوع. 



كتااب هاجم فيه بدع الصوفية، واختار له عنواان يسري يف نسق كما ألف عبد احلميد الرندي  
 العناوين السابقة: "حتقيق االنكسار ملدعي االنتصار على صاحب اإلظهار".

من إقناع جملس العلماء واخلطباء ابلتصدي للبدع، فشنوا  1927ومتكن رواد السلفية يف سنة 
 محلة ضدها.

رة احلماية على تضييق اخلناق على السلفيني وكان من نتائج هذه احلمالت أن عملت إدا
 وحتركاهتم، وابلعكس محت الصوفية وشجعتها على ممارسة شعائرها: 

 يقول رئيس الشؤون األهلية بفاس؛ للوطنيني:

"إننا نعلم أنكم ال تقاومون عبد احلي الكتاين وعبد الرمحان الدرقاوي وأمثاهلما من املشايخ إال 
م أهنم حتالفوا معنا يف أحرج املواقف ضد عبد الكرمي وأضرابه من الثوار؛ فال ألهنم أحبابنا؛ وقد علمت

 ميكننا إال أن ندافع عنهم ونكون يف صفوفهم ضدكم اآلن".

وعلى الرغم من هذه احملاوالت؛ انتشرت الدعوة السلفية يف األوساط الشعبية، بل إهنا تسربت 
لعدول عن بعض البدع اليت تبني هلم أهنا ليست من حىت إىل كثري من رجال الطرق املخلصني؛ فقرروا ا

 الدين وال من الطريقة. 

وهكذا منعت الطريقة التيجانية الرقص يف زواايها واكتفت الطريقة اخللوتية يف فاس بقراءة 
 4أورادها يف صمت وهدوء"اهـ.

 17املوافق  1346مجادى األوىل  22كانت وفاة موالي يوسف بفاس بكرة يوم اخلميس 
 ، ودفن صبيحة يوم اجلمعة يف ضريح جده موالي عبد هللا بن إمساعيل بنفس املدينة.1927نونرب 

                                                             
 من كتاب: "املغرب يف عهد السلطان موالي يوسف" ص )342 – 343 / 349 -350(.4

 



مجادى  23ويتوىل احلكم؛ االبن األصغر حممد بن يوسف الذي أعلنت بيعته يوم: اجلمعة 
 .1927نونرب  18املوافق  1346األوىل 

بعلمه وذكائه –ب، واستطاع كان الشيخ حممد بن العريب العلوي؛ يتابع هذه التطورات عن كث
؛ أن يكون نظرة فاحصة مكنته من تقييم عميق لألوضاع؛ يدرك من خالله -وثقافته وحسه الوطين

 مكامن الداء وما ميكن أن يقدم من حلول ويتخذ من مواقف ..

وقد دشن مشروعا إصالحيا قائما على نقد عميق وقوي، ومسلحا بعلم غزير وثقافة واسعة 
  مرهف ..وحس سياسي ووطين

 عّلم وبنّي ودّرس وتوىل مناصب مهمة، ونصح للراعي والرعية ..

واستطاع أن جيمع بني مسار دعوي تعليمي ينفذ إىل أعماق الشعب، ومسار سياسي 
إصالحي يؤدي من خالله دورا يف تنصيب امللك حممد اخلامس ورعايته طيلة فرتة توليه احلكم 

 ؛ جعل من امللك الشاب بطل األمة املغربية ..(؛ بتعاون متني نزيه راشد1927-1961)

أدركت طفولة بلعريب اجلهود األخرية اليت بذهلا السلطان موالي احلسن األول لتحديث املغرب 
 وتطوير أجهزته ومؤسساته ..

مث ساعده نبوغه العلمي لُيستدعى من طرف السلطان موالي عبد احلفيظ ليكون مدرسا 
 ألبناءه ..

  وشاة والنمامني يف إحداث وقيعة بينه وبني السلطان موالي يوسف ..ومل تفلح جهود ال

مث تسوقه األقدار ليكون قريبا من السلطان حممد بن يوسف؛ يستشريه ويستنري أبفكاره 
  ويتجاوب مع مقرتحاته .. 

 من هو حممد بن العريب؟



 ما هي مؤهالته العلمية والفكرية؟

  ما هي جهوده النضالية واإلصالحية؟

 هي مالمح جتديده السلفي؟ ما

 ما هو دوره الوطين ونضاله السياسي؟

 كيف شق طريقه اإلصالحي يف هذه الظرفية الوعرة من اتريخ املغرب؟

أسئلة حتاول هذه الدراسة مقاربة اجلواب عنها هي وغريها مما يتعلق هبذه الشخصية املتميزة يف 
 اتريخ املغرب احلديث ..

 وابهلل تعاىل التوفيق. 

 محاد بن أمحد القباج

 2014ماي 9/ 1435رجب  10اجلمعة 
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