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المقاومة الوزانية الغزاوية  :نموذج عبد السالم بن عبد السالم العمراني
(حوالي )9191-9191
The waz-zān and ġzāwa resistance : model of ‘Abdū ’as-salām ben
)‘abdū ’as-salām ’āl ‘amrānī (about 1909-1985
La résistance à waz-zān (Ouezzane) et ġzāwa : modèle de ‘abdū ’as)salām ben ‘abdū ’as-salām ’āl ‘amrānī (environ 1909-1985
ENNABILI Abdeslam
عبد السالم النبيلي
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،فاس.

الملخص :
عانى المغرب منذ فجر القرن العشرين من احتالل أجنبي رهيب ،وأُخضع لمعاهدة الحماية
من طرف فرنسا وإسبانيا لحوالي  44سنة .استحضارا إلفادات وشهادات شفوية ومكتوبة حول
المقاومة المسلحة بالبادية المغربية (ضواحي وزان ،قبيلة اغزاوة ،جبالة) ،حاولنا من خالل هذه
المقالة عرض ما أسداه المقاوم عبد السالم بن عبد السالم بن محمد بن الهاشمي بن لحسن العمراني
النسب التزﯕاني الصلتاني الغزاوي المنشأ (حوالي  ،)9191-9191لوطنه من مقاومة ضد
االستعمار ،وما أمضاه من وقت في المعتقالت تحت التعذيب دون معرفة ال ُجناة .لقد حمل السالح في
مقتبل شبابه وساهم في المواجهة المسلحة ضد االستعمار الفرنسي منذ  ،9191وتفاعل مع جيش
التحرير ،وساهم في المقاومة السرية بوزان وضواحيها خاصة بُعيد عزل السلطان محمد بن يوسف
سنة  .9111انخرط الرجل أيضا في الحركة القومية التي تحولت إلى حزب "الشورى واالستقالل"
سنة  9141الذي بدوره تحول إلى حزب "الدستور الديمقراطي" سنة .9119

الكلمات المفتاحية :
المقاومة ،عبد السالم العمراني ،وزان ،اغزاوة ،المغرب ،االستعمار الفرنسي ،جيش
التحرير ،االستقالل ،العمل السياسي.
Abstract
Morocco has suffered since the early twentieth century of a terrible foreign
occupation and subjected to protection treaty by France and Spain for about
44 years. Based on oral and written testimonies about armed resistance in the rural
areas of Morocco (the outskirts of waz-zān, ġzāwa, jbāla), we tried through this
paper show what did ‘abdu ’as-salām ben ‘abdu ’as-salām ben moḥam-mad ben ’āl
hašmī ben leḥsen ’āl ‘amrānī (about 1909-1985) to the homeland of resistance
against colonization, and how much of the time has spent in detention under torture
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without knowing the perpetrators. He took up arms in the prime of his youth and
contributed to the armed confrontation against the French colonization since 1926
and had interact with the Liberation Army, and participated in the Clandestine
Resistance in waz-zān and its surroundings, especially after isolating the Sultan
Mohammed Ben Youssef in 1953. Also he joined the Nationalist Movement, which
transformed into "Shura and Independence" party in 1946, in turn converted to the
"Democratic Constitution" Party in 1960.

Keywords :
Resistance, waz-zān, ġzāwa, Morocco, French colonization, Liberation
Army, Independence, Political action.

Résumé :
Le Maroc a souffert depuis le début du XX siècle d'une terrible occupation
étrangère, ayant été soumis à un traité de protectorat par la France et l'Espagne
pendant environ 44 ans. Sur la base de témoignages oraux et écrits relatifs à la
résistance armée dans les zones rurales du Maroc (environs de waz-zān, ġzāwa,
jbāla), nous avons essayé à travers ce document de montrer ce que ‘abdu ’as-salām
ben ‘abdu ’as-salām ben moḥam-mad ben ’āl hašmī ben leḥsen ’āl ‘amrānī
(environ 1909-1985) a fait pour sa patrie en s’impliquant dans la résistance contre
la colonisation, tout en ayant été détenu et torturé en maintes fois sans connaître les
auteurs de ces actes. Il a usé des armes au début de sa jeunesse, contribué à la
confrontation armée contre la colonisation française depuis 1926, interagi avec
l'Armée de Libération, et participé à la Résistance clandestine à waz-zān et ses
environs, en particulier après l’isolation du Sultan Mohammed Ben Youssef en
1953. Il a également rejoint le Mouvement Nationaliste, qui se tourna vers le Parti
du Shura et de l’Indépendance en 1946, devenu à son tour le Parti de la
Constitution démocratique en 1960.

Mots clés :
Résistance, waz-zān, ġzāwa, Maroc, Colonisation française, Armée de
libération, Indépendance, Action politique.
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المقدمة
ارتبط أبناء دوار تزﯕان (الشكل  )9بقبيلة اغزاوة خالل القرن العشرين وما قبله بالفالحة
الجبلية المعاشية التي أ َّمنت عيشهم لفترة ليست باليسيرة في تفاعل مستمر مع محيطهم البيئي .أثناء
البحث عن معطيات ذات الصلة باستغالل الموارد الطبيعية ( ،)ENNABILI, 2016بدت أهمية
إنجاز هذه المقالة كتفاعل مع إشكالية التنمية المحلية واستدامتها .حيث تم االطالع على وثائق
وإفادات مختلفة من عقود ومذكرات ورسائلُ ...جلها بتواريخ 1محصورة ما بين شهري مارس
 9911ودجنبر  9111والمتوفرة بأرشيف أحمد (النبيلي) بن علي الطوبي من جهة وما تبقى منها
بأرشيف عبد السالم بن عبد السالم العمراني من جهة أخرى .وتجدر اإلشارة إلى أنه في إحدى
عمليات اقتحام وتفتيش منزل هذا األخير من طرف سلطة االحتالل الفرنسي وهو في حالة اختطاف،
تمت مصادرة غالبية أرشيفه الخاص.
ومن جانب آخر ،تم استحضار شهادات شفوية ألصحابها عبد السالم بن عبد السالم
العمراني وزوجته صفية بنت المختار العمراني -قيد حياتهما -وابنته رحمة وابنه أحمد وصهره أحمد
بن علي الطوبي-قيد حياته -حول انخراط عبد السالم بن عبد السالم العمراني في المقاومة ضد
االستعمار الفرنسي وفي العمل السياسي بعيد حصول المغرب على االستقالل .وإن كان قد ُوثق
الكثير حول هذه الحقبة على مستوى القيادات والرموز الوطنية وإن استثنينا اإلشارات التي أوردها
الحجلي ( )9991والبكاري ( )9119في إطار حديثهم عن بعض المقاومين بمدينة وزان (الشكل ،)9
فإن عمق المقاومة بالبادية الوزانية الغزاوية لم تنل حقها ،وتشكل حلقة مظلمة يتحتم على أكثر من
جهة استجالءها.
على غرار ما أبرز بعض الكتاب ما للرواية من أهمية في إثبات حقائق تاريخية (أبو زيد،
 9991؛ الكنبوري ،)9991 ،تهدف هذه المقالة إلى المساهمة في توثيق الشهادات الشفوية وتداول ما
ُخطَّ حول المقاومة السرية بقبيلة اغزاوة والتي تُعرف بالمقاومة الوزانية ،نظرا ألهمية هذه الحقبة
في استقالل المغرب.

 9النسب والنشأة
هو عبد السالم (حوالي  2)9191.91.94-9191بن عبد السالم (توفي أوائل شهر مايو
 )9199بن محمد (توفي حوالي  )9919بن الهاشمي (الهشمي) بن لحسن (الحسن) العمراني (بن
عمران) النسب التزﯕاني الصلتاني الغزاوي المنشأ عالقة بدوار تزﯕان (تزجان) فرقة بني صلتان،
قبيلة اغزاوة منطقة جبالة .و ُعرف أيضا بابن عائشة ،نسبة ألمه عائشة (توفيت حوالي  )9149بنت
أحمد بن علي بن احساين برزﯖون (برزجون ،برزچون ،الرزجوني ،الرزچوني) النسب الشبتالي
الصلتاني الغزاوي المنشأ عالقة بدوار شبتال فرقة بني صلتان قبيلة اغزاوة (حوالي كيلومترين
شمال غرب دوار تزﯖان).
وينحدر العمرانيون الذين استقروا بدوار تزﯕان من زاوية الشرفاء العمرانيين (الشكل )9
بقبيلة بني مسارة .وروى أحمد بن علي الطوبي -قيد حياته -ورحمة بنت عبد السالم العمراني أن
 1التساق المعطيات ،تم تحويل التاريخ من الهجري إلى الميالدي حسب موقع وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية /http ://www.habous.gov.ma :محول-التاريخ ُّ
[اطلع عليه بتاريخ .]9991.99.94
 2خالفا لما ورد في وثائقه اإلدارية ( )9191كونه حصل على توكيل من زوجته صفية بتاريخ
.9191.99.99
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أحد الشرفاء العمرانيين ارتحل من قبيلة بني مسارة واستقر بداية ببني مدورة ،شمال دوار تكماشت
فرقة بني ينتنا قبيلة اغزاوة (الشكل  )9نأيا بنفسه وأسرته عن أحداث تُجهل طبيعتها .ومنها انتقل إلى
"النوى" وهو مكان بمحاذاة الجهة الغربية لدوار تزﯕان حيث استقر من جديد ،وحيث عثر على كنز.
اشترى محمد بن الهاشمي أوائل شهر دجنبر  9919من عبد السالم الطوبي أرضا شرق دوار تزﯕان
يعلوها منبع مياه "عنصر الجنان" وبنى بها مسكنا حيث استقر نهائيا .وواصل شراء أراضي بدوار
تزﯕان والدواوير المحيطة به كفج الحانوت وألما وشبتال وأمزار ،من مالكيها (أمثال عبد السالم بن
أحمد بن زيدان الماوي ومحمد بن محمد بن الهاشمي العطوي ومحمد بن أحمد بن عبد هللا الراضي
العبدالوي الفج الحانوتي) نهاية القرن التاسع عشر الميالدي ،واستمر على نهجه أوالده خاصة عبد
السالم وزوجته عائشة بنت أحمد الرزﯖوني.
كان لمحمد بن الهاشمي بن لحسن العمراني أخا اسمه لحسن ،وترك األول خمسة أوالد هم
فاطمة وعبد السالم والمختار والراضي والهاشمي ،وعمل على تعليمهم وتحفيظهم كتاب هللا ،فضال
على تعليمهم العلوم الشرعية .وعمل كذلك على تعليمهم شؤون الفالحة ودرايتها .ومن أجل تنمية
واستغالل تلك األراضي ،اهتدى إلى حيلة مفادها دعوة أبنائه للبحث عن الكنز المتواجد بإحدى
الضيعات الكبيرة .فقام األبناء بمعيته ببذل كل الجهد في إصالح األرض األمر الذي استغرق
سنوات ،ولما سألوا عن الكنز المبحوث عنه أجابهم أبوهم بأن الكنز هو المشهود بين أيديهم من
أرض مغروسة بمختلف أنواع األشجار...
تروي رحمة ابنة حفيده عبد السالم أنه ذو درجة عالية في العلوم الشرعية ،وكان عارفا
برواية حمزة بن حبيب الزيات للقرآن الكريم ،حيث كان يلقب بالفقيه واألستاذ والبركة والمكرم
والمبرز والجيد ،فيما نال أبناؤه لقب "الطالب" قيد حياته ،ووصف ابنه عبد السالم بعده بالفقيه
واألستاذ والعادل .وكانوا يُقصدون لإلرشاد واإلفتاء في نوازل مختلفة كاستغالل األشجار والصيانة
والبيع والشفعة والرهن والسلف والصلح والخصام والحيازة والشهادة واليمين والتكليف بالوكالة
والتفويض والدين واإلرث وأجر القسامة والتولي وخدمة النسل والوقف واألحوال الشخصية...
وتوجد مقبرة موتى العمرانيين بسيدي "فالَّق" الفوقي نحو حوالي نصف كيلومتر غرب دوار تزﯖان.

4

مجلة ج.م.ش .المغرب

العدد 02-19

دجنبر 0216

الشكل  .9بلدات النشأة وأحداث المقاومة السرية ذات الصلة بعبد السالم بن عبد السالم العمراني.

المصدر  :الخريطة الطبوغرافية للمغرب  ،919 999/9طنجة وفاس والرباط والدار البيضاء والمحمدية
واليوسفية.

فقَد عبد السالم بن عبد السالم العمراني أخته فاطمة عند أول نفاسها وأخيه المختار في
ريعان شبابه وقد حفظ القرآن .عاش بعدهما ابنا وحيدا لألسرة يتيم األب ،مما اضطرَّه إلى التوقف
عن حفظ القرآن والنهل من علومه وتح ُّمل المسؤولية ،على غير نهج أخيه المختار ،فتزوج في سن
مبكر من :
 .9ابنة عمه صفية (حوالي  )9119.94.99-9199بنت المختار العمراني ورزقا بأكثر من
عشرة أوالد ،بقي منهم سبعة على قيد الحياة وهم :فطيمو ورحمة والعلمي وأمينة وعبد
اللطيف وأحمد ونعيمة .حصل الطالق بينهما بتاريخ  9199.91.99وتوفيت بمدينة
العرائش ودُفنت بمقبرة المسلمين سيدي عالل بن أحمد بالمدينة نفسها.
 .9وبعدها من عائشة بنت محمد الطوبي ولم يدم زواجه منها طويال ورزقا بنتا توفيت بعد
طالقهما.
 .1ومن ابنة خاله رحمة بنت علي بن أحمد ،ورزقا بأكثر من عشرة أوالد ،عاش منهم أيضا
سبعة وهم  :فاطمة وعائشة ومحمد ومصطفى ومليكة وسعاد ورشيدة.
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 .4ثم من ابنة عمته عائشة (حوالي  )9119-9194بنت أحمد الفغلومي .تزوجها أرملة وأم
لبنتين بتاريخ  9149.91.99بطلب منها لتوفير الحماية لها من المضايقات التي كانت
تتعرض لها بدوار الشراطين (الشكل  )9ورزقا ببنت واحدة اسمها السعدية.
وتولى استثمار وتنمية أمالك أبيه ،التي آلت إليه وإلى أمه التي أوكلته شؤونها بمعية
زوجتيه صفية وعائشة ،كما كان يكتري أمالك أحباس مسجد تزﯕان من أراضي وأشجار التين
والخروب .وكان جد منفتحا على محيطه بحيث تعامل مع الشركة االحتياطية المغربية بوزان ،دائرة
مقريصات ،والتي أصبحت فيما بعد شركة التسليف الفالحي واالحتياط ،وشركات بلدية وزان
وتعاونية زومي ومركز الضريبة على السمعي البصري بالرباط ،إلى جانب كونه عضوا نشيطا
بنادي الصيد "سان هيبر" بوزان ) .)ENNABILI, 2016وكان يعهد بتربية المواشي (الماعز
والبقر) للفالحين الراغبين في ذلك مقابل نسبة لكل طرف حسب االتفاق بينهما ،خاصة من دواوير
تزﯖان وفج الحانوت.
استقر بدوار تزﯕان ودوار شبتال ،وبعد الهجرة الجماعية لسكان شبتال ،انتقل بدوره إلى
دوار تزران-المليالح (حوالي كيلومتر جنوب غرب سوق األحد الغدير (الشكل  ))9الذي توفي به
سنة  ،9191ودفن بالريحانة.

 2االحتالل األجنبي والحركة الوطنية
عانى المغرب منذ فجر القرن العشرين من احتالل أجنبي رهيب ،وتزامن مع فترات حكم
السالطين العلويين عبد العزيز بن الحسن ( )9199-9914وعبد الحفيظ بن الحسن ()9199-9199
4
ويوسف بن الحسن ( )9199-9199ومحمد بن يوسف ( .3)9119-9199لقد تم توقيع معاهدة
"الحماية" الفرنسية بالمغرب (فاس )9199.91.19 ،والتي لم تحض بإجماع علماء فاس مما حذا
بالبعض إلى اعتبار وجود جامعة القرويين كأحد أسباب نقل عاصمة المغرب من مدينة فاس إلى
مدينة الرباط (الفرخ .)9999 ،ومن جهة أخرى ،فإن الدولتين المحتلتين للمغرب (إسبانيا -بتشاور
مع الحكومة الفرنسية-وفرنسا) لم تتقيَّدا بنص المعاهدة المذكورة (الريسوني.)9991 ،
لقد نشأت الحركة الوطنية المغربية في شهر نونبر  9191من طرف مجموعة أعضاء من
مسجد وجامعة القرويين بفاس ،أرادت فقط إصالح العالقة بين إدارة الحماية الفرنسية واإلدارة
المغربية ،واُستوحيت الفكرة من الحركة السلفية التي تسعى إلى التجديد والتكيف داخل عالم يسيطر
عليه االستعمار األوروبي .وانضم لهذه المجموعة أعضاء آخرون من الرباط وتطوان وطنجة .وهذه
المجموعة عكست خلفيات اجتماعية تنتمي للطبقة الوسطى الحضرية وذات ثقافة إسالمية باستثناء
البعض الذي انخرط في النظام التعليمي الفرنسي ،حديث النشأة إذ ذاك .وأُسّست هذه الحركة على
خلفية حرب الريف ،ورفض القبائل على طول الساحل المتوسطي المغربي لالستعمار اإلسباني
والفرنسي ،تحت قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي ،وهو سلفي أيضا ،وصمم وقتئذ ابتكارات على
نطاق واسع لتمكين المنطقة من مواكبة العالم المعاصر (.)JOFFÉ, 1985
اعتبارا للعمل العسكري ،قاوم المغاربة آنذاك االستعمار اإلسباني والفرنسي إلى غاية
 9199في الشمال و  9114في الجنوب ،وبشكل موازي سادت أيضا مقاربات سلمية وسياسية إلنهاء
 3سلطان للمغرب ( )9119-9199وملك للمغرب (.)9119-9119
 4بين السلطان عبد الحفيظ بن الحسن والدبلوماسي الفرنسي ""Regnault
(.)Journal Officiel-République française, 27.07.1912, p. 677.
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الحماية األجنبية بالمغرب (الفرخ 9999 ،؛ الريسوني .)9991 ،استمرت المقاومة الجبلية من
 9191إلى نهاية  9194بقيادة الشريف الريسوني ومن بدايات  9191إلى مايو  9191بقيادة الزعيم
محمد بن عبد الكريم الخطابي وأخيه امحمد ،ومن مايو  9191إلى  99يوليوز  9199بدون قيادة
معلنة( ... ،الريسوني.)9991 ،
وفي سياق المواجهة العسكرية للمستعمر ،انغمر أبناء دوار تزﯖان ،الذي يبعد حوالي ستة
كيلومترات من سوق األحد الغدير ،نقطة حدودية بين منطقتي نفوذ االحتالل اإلسباني شماال ونظيره
الفرنسي جنوبا (الشكل  ،)9في هذا الصراع المرير ضد االستعمار إلى حوالي  ،9191حيث كانوا
يخرجون إلى المناطق المشتعلة في منطقة جبالة وضواحيها ،إذ هناك من كان يعود ومنهم من تُسلم
روحه بأرض المعارك .5وتجدر اإلشارة فيما يخص دوار تزﯖان ،إلى الشهيد المختار بن محمد بن
الهاشمي بن لحسن العمراني ،وعلي (توفي حوالي  )9111بن عبد السالم الطوبي 6الذي عاد وقد
7
بُترت إحدى يديه .
الشكل  .9مبنى 8إدارة الجمارك بسوق األحد الغدير الذي كان يفصل بين منطقتي االحتالل اإلسباني
والفرنسي.

المصدر  :بعدسة عبد السالم النبيلي (.)9999
حمل عبد السالم بن عبد السالم العمراني سالح أبيه وهو في مقتبل شبابه ،وشارك بحرب
 9191في إسقاط طائرة حربية فرنسية ،أصيبت بطلقات بداية من جبل يعلُو دوار تزﯖان ،وثانية من
 5ما يصطلح عليه محليا ب"القلوع" ،ويذكر أن هناك موقع يسمى ب "القليع" ودوار "القاليع" قرب
"المشاع" الموجودة بين غفساي ونفوذ إقليم شفشاون حاليا ،ويوجد موقع آخر اسمه "القلوع" قرب موالي
بوشتى الخمار على الطريق المؤدية إلى قرية ابا محمد ،حسب ما أفاد به األستاذ عز الدين غازي من جامعة
القاضي عياض ،مراكش.
 6يروى أن نسب "الطوبي" أصله برتغالي.
 7عند نهاية إحدى المعارك ،عُثر عليه وهو ينزف بمجرى واد.
 8جمع هذا المبنى بعد استقالل المغرب مدرسة ابتدائية ومستوصف ومقر جماعة ودكاكين ...،وهو اآلن
مهجور آيل للسقوط !
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جبل "تا َوردا" ،أعلى قمة جبلية بالمنطقة ،حوالي أربع كيلومترات ونصف جنوب شرق دوار
تزﯕان .وبعد إلقاء القبض على الطيَّار ،سلَّموه إلى القاضي العبُّودي بدوار دار الواد (حوالي سبعة
كيلومترات شرق دوار تزﯕان) كأسير حرب ،وبموجب مفاوضات تم في المقابل تحرير مجموعة من
المقاومين بمعسكر المستعمر قرب دوار فتراس (حوالي أربع كيلومترات شمال غرب دوار تزﯕان).

 3المقاومة السرية
ابتداء من سنة  ،1934حصل قدر معين من الوعي السياسي ،وبدأ ينمو نوع من االحتجاج
االقتصادي والسياسي بالمدن الصغيرة مثل وزان بمنطقة جبالة على مقربة من الحدود بين منطقتي
االحتالل الفرنسي واإلسباني .وبدأت القبائل المحلية تطَّلع أكثر على ما يجري من أحداث في فاس
وغيرها من المدن كالدار البيضاء والقنيطرة وتطوان من خالل وجهاء وطلبة وتجار صغار ،مما
أدى إلى زرع روح الوطنية على مستوى ال َّدواوير (.)JOFFÉ, 1985
وتماشيا مع ما صرح به الجنرال ليوطي في إحدى خطبه الرسمية "بالنسبة لنا سيظل
المغرب مخزنا ومنجما الستخراج الرجال والمال ،"...عمدت اإلقامة العامة األجنبية إلى استعباد
المغاربة وإذاللهم ،واعتمدت في ذلك على قواد ونخب واستمالة األعيان ،إضافة إلى زبانية من
أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين) ،منحتهم سلطات وامتيازات مكنتهم من مراكمة ثروات وبناء
رفاهية على بؤس اآلخرين دون خجل أو استحياء( ...الفرخ 9991 ،؛ أبو زيد 9991 ،؛
الريسوني .)9991 ،ساعدت هذه السياسة االستعمارية على حلول مجاعات خطيرة بالمغرب ،األمر
الذي أدى إلى انتشار أمراض عدة كالتيفوس ،وعمل المستعمر أيضا على مصادرة الموارد المعيشية
لفائدة المستوطنين والحروب العالمية ،وتشديد المراقبة على تنقل األشخاص ونقل البضائع ،وفرض
الضرائب الفالحية( ...المغراوي 9991 ،؛ .)ENNABILI, 2016
إال أن القرار الفرنسي بعزل السلطان محمد بن يوسف يوم 9111.99.99
(التركي ،)9999 ،وتنصيب محمد بن عرفة بدله ( ،)9111-9111ضدا على إرادة المغاربة والذين
ضلوا متشبثين بسلطانهم الشرعي محمد بن يوسف ،فتحتا من جديد فصال آخر من المواجهة المسلحة
مع االحتالل الفرنسي ،كما عبر عنها عبد الهادي بوطالب (خالل مقابلته السلطان محمد الخامس
لبضع دقائق قُبيل عزله) "إن الحركة الوطنية قد اتخذت هي األخرى قرارها ،وحولت أسلوب
عملها ،حيث حررت خالياها من االلتزام بأسلوب العمل السياسي إلى أسلوب المقاومة المسلحة"
(الفرخ .)9999 ،وكما هو جدير بالذكر ،فإن خاليا المقاومة السرية على كثرتها وتنوعها (الفرخ،
 9999 ،9991؛ التركي 9999 ،؛ الحجلي )9991 ،كانت تنسق بينها بمختلف المواقع سواء تحت
االحتالل الفرنسي (المنطقة السلطانية) أو النفوذ اإلسباني (المنطقة الخليفية) .وتعددت االستراتيجيات
لكن الهدف الوحيد واألوحد كان هو عودة السلطان محمد بن يوسف من المنفى واستقالل المغرب،
حسب ما كان يعتقد ويجاهر به المقاومون بقبيلة اغزاوة وضواحي وزان.
إلضعاف المستعمر الفرنسي ولتخفيف الضغط على التنظيمات الفدائية بالحواضر ،تم نقل
العمليات إلى البادية وتنظيم عمليات فرار الفدائيين إلى المنطقة الخليفية ،وتدبر األسلحة والذخيرة كل
على حسب إمكانياته وعالقاته( ...الفرخ 9991 ،؛ التركي 9999 ،؛ الحجلي .)9991 ،عبد السالم
بن عبد السالم العمراني (الشكل  )1هو أحد عناصر مجموعة مكونة من ثالثة عشر شخص استفادوا
دفعة واحدة من التدريب على السالح بجنان الرهوني ،ضواحي تطوان (الشكل  ،)9ألكثر من أسبوع
سنة  9119على يد مقاو َمين من الدار البيضاء .وبمركز جيش التحرير ببني زروال ،غفساي
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(الشكل  ،)9حضر أيضا لقاء بعسكريين بينهم أفراد من جيش التحرير حاملين قطع سالح فرنسية
منها رشاش وعسكري إسباني حامل لبندقية "خماسية".
وأورد الحجلي ( )9991أن عبد السالم بن عائشة حضر أول اجتماع سري بمنزل عبد
السالم السريفي "الرويجل" بوزانُ ،كونت على إثره خلية" خالد بن الوليد" بتاريخ .9114.99.99
وهي خلية فدائية لمقاومة االستعمار الفرنسي ،مكونة من عبد السالم بن عائشة العمراني وعلي بن
علي النازية ومحمد ادريس المخيتر واليوسفي أحمد بلفقيه والراضي محمد بن محمد من قبيلة
اغزاوة ،والسريفي عبد السالم الرويجل وأحمد قبيبو بن عمر العمري ومحمد العمراني الزواقي
لعلهم كانوا من ساكنة مدينة وزان .ترأس هذه الخلية محمد العمراني الزواقي (المزداد بقبيلة بني
مسارة سنة  ،)1925بعد تلقيه خطابا من أحمد معنينو حينئذ بسجن "(عين) علي مومن" (الشكل )9
كمرشد ومسؤول عن فروع حزب "الشورى واالستقالل" 9مفاده " ...إن مواقف السياسة قد انتهت
وجاء وقت المقاومة ،ومن العار أن ال تتبع مدينة وزان وقبيلة غزاوة في هذا الميدان ،ميدان الفداء
والتحرير ،فالقبائل الجبلية ومنها مدينة وزان كلها رجال وأبطال أوفياء ،"...وشكل الوفاء والقدرة
على تحمل التعذيب وكتم األسرار الصفات المعتبرة عند تشكيل هذا النوع من الخاليا الفدائية
(الحجلي .)9991 ،وفي معرض حديثه عن المقاومة المسلحة بوزان ( ،)9111-9119أفاد البكاري
( )9119بعضوية عبد السالم بن عائشة ضمن خلية "قبيلة اغزاوة" المكونة من محمد المخيتار
ومحمد الفراحي وأحمد بن الفقيه سي علي وعبد السالم بن عائشة وعبد السالم الغميري ،منهم ثالثة
أعضاء أيضا بخلية خالد بن الوليد السالفة الذكر.
كان عبد السالم بن عبد السالم العمراني يضع ثقته في أشخاص معدودين ،سواء على
مستوى أسرته الصغيرة كمقربين أو على مستوى خاليا المقاومة المسلحة بقبيلة اغزاوة السفلى
وضواحي وزان كأمناء أسراره .من داخل أسرته كانت زوجته صفية وابنته رحمة (المزدادة حوالي
 10) 9111وزوجها أحمد (حوالي  11) 9999.99.91-9119بن علي بن عبد السالم الطوبي
(الشكل  )1وأمه عائشة (توفيت يوم  )9119.99.91بنت سالم بن أحمد بن زيدان الماوي الصلتاني
الغزاوي يحضون بهذه المنزلة .وحري بالذكر ،أن أحمد بن علي الطوبي وأمه كانا منخرطان بحزب
"الشورى واالستقالل" ومتواجدان في الظل خفية من أخيه عليلو بن علي الطوبي الذي كان يشغل
" َجاريا" مع سلطة "الحماية" الفرنسية .ومن خارج أسرته ،تجدر اإلشارة إلى مجموعة صغيرة
كانت تتواصل خالل غيابه بسبب االعتقاالت المتكررة أو مهمة المقاومة ،مع أشخاص موضع الثقة
 9أعطت "كتلة العمل الوطني" بعد انشقاقها سنة  9119تنظيمين وطنيين" ،الحزب الوطني لتحقيق المطالب
(الحزب الوطني)" و"الحركة الوطنية (الحركة القومية)" ،وأخذ التنظيم الثاني اسم "حزب الشورى
واالستقالل" بعد سنة  9141على إثر العفو الذي صدر في حق المنفيين والمعتقلين من الوطنيين
(الحجلي.)9991 ،
 10بخالف المفارقة التي تم االطالع عليها بوثائق إدارية وعقود وتقاييد مختلفة  9119 :و  9111و 9119
و  9149و  9141و ! 9149
 11بخالف المفارقة التي تم االطالع عليها بوثائق إدارية وعقود وتقاييد مختلفة  9191 :و 9199و9119
و 9114و 9111و 9119و 9119و ! 9149تزوج رحمة بنت محمد بنت عبدالسالم الدقيواق التاثلتي
الشعيبي الغزاوي ( )9119.99.94-9119.99.91وازداد لهم محمد (-9111.99.91أواخر مارس )9111
وفاطمة (-9111.91.91حوالي  ،)9119وتزوج بعدها رحمة بنت عبد السالم بن عبد السالم العمراني
بتاريخ  9119.94.99وازداد لهم ابنان ،محمد ( )9111.99.99وعبد السالم ( .)9119.99.99تُوفي بمدينة
تطوان ،ودُفن وسط شمال شرق مقبرة المسلمين بالمدينة نفسها جهة شارع محمد أمزيان.
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من أسرته ،وهما المخيتر وولد القرنيعة من بني روتن ،والريوني من دوار أزمور فرقة بني ينتنا،
وعليلو بن عبد السالم بن رقية من دوار ألما فرقة بني صلتان ،والريفي .تعرف عبد السالم بن
عائشة على الريفي بالسجن بمدينة تطوان ،حيث كانا معتقلين هناك ،ولما أُفرج عن األول ف َّر الثاني
من السجن والتحق به بدوار تزكان ،ويسَّر له العالقة بجيش التحرير بمنطقة الريف.
الشكل  .1لوحة صور عبد السالم بن عبد السالم العمراني ( )9وزوجته صفية بنت المختار
العمراني ( )9وابنتهما رحمة ( )1وزوجها أحمد بن علي الطوبي (.)4

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
وكان لحزب "الشورى واالستقالل" (الشكل  )4انطالقا من مرجعيته وهيئاته الموازية وقعا
كبيرا على أداء المقاومة بوزان وضواحيها .وأعلن وقتئذ عبر منشوراته عن عقيدته "وأمرهم
شورى بينهم ...لست عليهم بمسيطر ...وشاورهم في األمر ...متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم
أمهاتهم أحرارا" ،وشعاره " ...نحيى لمجد الوطن ونموت ليحيى الوطن ...إلى األمام ،دائما إلى
األمام ،تحت راية موالنا الملك الهمام" ،ومبادئه "اإلسالم ،العروبة ،االستقالل ،العرش،
الشورى "...وغايته "في الداخل  :المغرب للمغاربة ،أحرار في بالدنا كرماء لضيوفنا ،خدمة
الصالح العام ،...وفي الخارج  :القيام بالواجب نحو الجامعة العربية ،مسالمة من يسالمنا ويرعى
حقوقنا ،المساهمة في تحقيق أهداف األمم المتحدة ."...وأعداؤه هم "االستعمار ،الجهل ،الضعف،
10
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االستبداد ،االستعباد "...ووسائله "االعتماد على الشعب بعد االعتماد على هللا في تحقيق أماني البالد،
الكفاح وعماده التضحية ،الثبات."...
الشكل  .4بطاقة العضوية بحزب "الشورى واالستقالل" ،فرع وزان (رقم .)9111-1949

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
واستنادا لمختلف التقاييد والوثائق ،كان عبد السالم بن عبد السالم العمراني على اتصال
مباشر أو تفاعل غير مباشر مع أكثر من ستين شخص ،حوالي  %99منهم نساء من وزان
وضواحيها وفاس وتطوان والقصر الكبير والدار البيضاء .ويصعب ضبط أسمائهم لكونهم كانوا
كثيرا ما يلجؤون إلى استعمال أسماء مستعارة ورموز للتمويه وتسهيل المهام الموكولة إليهم ،وأرقام
الهواتف لم تكن مقرونة باألسماء ،ونادرا ما يشار إلى اسم المدينة كفاس مثال ،أو كلمات مثل
"المركز" و"المنزل" ! ...إذا استثنينا أسماء وازنة في الحركة الوطنية أمثال محمد بن الحسن
الوزاني والدكتور الخطيب وأحمد بنسودة وأحمد معنينو وعبد الهادي بوطالب.
وكانت العمليات الفدائية تحاط بكتمان شديد قبل وبعد تنفيذها .ومن بين ما قامت به خلية
"خالد بن الوليد" ،حرق مزارع للمعمرين بوزان ونواحيها وتوزيع المنشورات باسم خلية "الهالل
األسود" وإلصاقها على جدران المدينة ،وتنفيذ اإلعدام في حق بعض الخونة أتباع االستعمار
(الحجلي .)9991 ،وتذكر رحمة بنت عبد السالم بن عائشة (الشكل  )1أن أباها والمخيتر عادا مرة
من عملية فدائية ،األول بجلبابه وقد علق به دم ،والثاني وقد بترت إحدى أصابع يديه.
وأشرفت صفية (الشكل  )1زوجة عبد السالم بن عائشة وابنته رحمة على حلقات مهمة من
المقاومة السرية بوزان ونواحيها من حيث نقل األسلحة وتسريب أخبار المقاومة والسياسة .فكثيرا ما
كانت صفية بنت المختار العمراني تلجأ إلى لف المسدسات والذخيرة مع أطفالها الرضع وتستقلهم
حسب المهمة .وكانت تُخزن بمنزل عبد السالم بن عبد السالم العمراني بدوار تزﯕان في قعر مخزن
الحبوب "سلة الخزين" بغرف ملتوية ومهملة ،وداخل هامش األس َّرة من القصب "عمامة السرير"
وبداخل سقف بعض الحجرات .وعند االنتهاء من العمليات الفدائية الموكولة للمقاومين ،كان يتم
إرجاع ما تبقى من قطع السالح والذخيرة إلى مصدرها .وعلى مستوى التواصل كانت تلجأ إلى حشو
الخبز بعناية فائقة أثناء تحضيرها برسائل مختلفة وأخبار المقاومة خاصة الصادرة ب"الرأي
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العام" 12لتصل إلى زوجها ،لكونها كانت ممنوعة من مقابلته مباشرة خالل زياراتها له بالسجون
والمعتقالت ،وتكتفي بالنظر إليه من بعيد عبر حاجز !
وتتذكر رحمة بنت عبد السالم العمراني أن عونان للسلطة االستعمارية (الشيخ والمقدم -
الذي كان يسمى أيضا الجاري )-مصحوبَين بعسكري فرنسي مسلح مرة ،ومرة أخرى بصحبة
عسكري فرنسي مسلح والمخيتر ،أحد أعضاء خليتي "خالد بن الوليد" و"اغزاوة" ،وهو مغلول
األيدي وبادي عليه أثر التعذيب ويضربونه بدون شفقة ،اقتحموا عليها منزل أبيها وهي حاضنة
إخوتها الصغار وأبوها مختطف ال تعلم مكانه وأمها صفية في مهمة خارج البيت .وكانوا يشرعون
في تفتيش ونبش أركان المنزل كلها دون استئذان مهددين ومتوعدين وصائحين "أين هي
األسلحة ؟ ...من هم المتعاونون مع أبيك ؟ ...أنت عنيدة مثل أبيك !"...
مرة لم يعثروا على شيء يُذكر وحازوا على ُمدية خاصة بذبح أضحية العيد وساعة
محمولة وحقيبة جلد قديمة تحتوي على جزء كبير من أرشيف أبيها .ومرة أمرها الشيخ باصطحابهم
إلى "البيرو" (إدارة ممثل المقيم العام ومقر القيادة حاليا) بمقريصات (الشكل  ،)9فصاحت خالتها
عائشة بنت المختار العمراني" ...امنحيهم ما يطلبون  ...لمن ستتركين إخوتك الصغار ؟ -أخذوا-
أبيك وأمك هللا يعلم أين هي وتريدين أن تتبعيهم  "...وراجعت أمرها بسرعة فأخرجت لهم بندقية
"خماسية" من داخل سرير من القصب وتركوها حينذاك .وكان الجاري يعود في جوف الليل
مصحوبا بعنصر آخر أو أكثر إلى جنب المنزل " :لدينا رسالة مكتوبة من عند أبيك ،أتخرجين
ألسلمك إياها ،"...وسرعان ما كان يتلقى الرد المناسب "اترك األمر إلى الصباح  "...ولكن شيئا من
ذلك لم يكن! ...وفي غضون ذلك ،تعرضت رحمة بنت عبد السالم بن عائشة لمضايقات من طرف
ابن عم أبيها عبد السالم بن الهاشمي العمراني الذي تزوجها من  9119.99.94إلى حوالي 9111
ومن  9111.91.19إلى  ،9119.91.99حيث لم يُفلح قط في الحصول على تفاصيل خاليا المقاومة
السرية التي كان ينشط بها أبوها عبد السالم بن عائشة .وتبين الحقا أنه اتَّخذ الزواج مطية لالندساس
بين المقاومين لصالح جهات ما...
تذكر رحمة بنت عبد السالم العمراني أيضا أن أباها ُعذب و ُسجن لمرات متعددة ولعل
أشدها إكالحا كانت بسجني العادر بين أزمور والجديدة ،وميناء ليوطي بالقنيطرة
( ،)Maison centraleومق َّرين الستنطاق وتعذيب "الشوريين" ،نسبة لحزب "الشورى
واالستقالل" ،األول بغفساي نواحي تاونات ،والثاني بتطوان (الشكل  .)9هذان السجنان كانا كبعض
السجون األخرى عادة ما تضم العناصر الخطيرة التي يصعب اندماجها في المجتمع حسب الرؤية
االستعمارية الفرنسية وقتذاك.
العادر أو العذير أو "عذير السلطان" (التركي )9999 ،مسميات سجن قبع فيه عبد السالم
بن عائشة لمدة طويلة حوالي سنة  9111-9114حتى شيع بوزان وضواحيها أنه أُعدم مع عدد من
رفاقه ،وهم بن التهامي وولد القرنيعة والريوني والريفي" ،طاورقُوهم" بالعامية ،وأبلغوا أسرهم
بالخبر الذي نزل عليهم كالصاعقة .وعليه برمج آنذاك "الحزب" ،حزب "الشورى واالستقالل"،
خفية لزوجاتهم رحلة من وزان إلى العادر (الشكل  ،)9حيث شاهدوهم من بعيد ومن وراء حاجز
وهم منهكي القوى ،إنهم أحياء !والواقع أنه قد كان تعرض لفصول مختلفة من التعذيب واألشغال
 12جريدة يومية سياسية إخبارية كانت تصدر بالعربية بشارع دانطون بالدار البيضاء ،نشأت مع حزب
الشورى واالستقالل ،إضافة إلى زميلتها الصادرة بالفرنسية "( "Démocratieالمومني التجكاني 9199 ،؛
الكنبوري.)9999 ،
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الشاقة في الحقول والمقالع تحت تصرف السواطين وهو مصفَّد الرجلين ،ولما لم ينتزع منه اعتراف
أو سر ،صدر في حقه حكما باإلعدام مرتين وعرضوه مرة على تنفيذ اإلعدام بالرصاص كلون آخر
من ألوان التنكيل ...
وحري بالذكر أنه في سنة  9111ضم العادر  9999سجين من بينهم  49صدر في حقهم
حكم اإلعدام (التركي )9999 ،دون احتساب من كانوا يفارقون الحياة من جراء قسوة التعذيب .هناك
من استفاد من مراجعة حكم اإلعدام تخفيفا أو عفوا ،عبر محاكم اإلقامة العامة بالمغرب ،ومحكمة
النقض واإلبرام بالجزائر (الفرخ )9991 ،وعرض طلبات العفو على رئيس الدولة الفرنسية
المستعمرة .وكان عبد السالم بن عائشة أحد المعنيين من مراجعة األحكام التي صدرت في حقه.

 4استقالل المغرب وديكتاتورية الحزب الواحد
خالفا لما يتناوله اإلعالم على نطاق واسع ،أذعن االستعمار الفرنسي إلى رفع يده عن
المغرب نتيجة الكفاح المسلح الذي خاضه ببسالة وطنيين في سبيل الوطن ومقدساته (اإلدريسي،
 ،)9999دون إغفال ثنائية العمل السياسي والدبلوماسي مستفيدين من تداخل وترابط األوضاع
الخارجية والداخلية في تلك المرحلة .ففي الربع األول من القرن العشرين ،ناشد أحمد الريسوني
الرئيس األمريكي ويلسون بتاريخ  9191.91.19بالتدخل إلنصاف المغرب ومساندته لنيل استقالله
في أعقاب انتهاء الحرب العالمية األولى ( )9199-9194وصدور المبادئ التي أعلنها ويلسون بحق
الشعوب الضعيفة في نيل حقوقها (الريسوني .)9991 ،ثم كانت هزيمة فرنسا في الحرب العالمية
الثانية سنة  9149وما تالها من انقسامات فرنسية ،وإعالن الميثاق األطلسي عن حق جميع الشعوب
في اختيار شكل الحكومة التي بموجبها يرغب في العيش .وتالها أيضا االجتماع بين الرئيس
روزفلت والسلطان محمد الخامس خالل مؤتمر الدار البيضاء في يناير  .9141كل هذا قوض مناعة
سلطة االحتالل الفرنسي السائدة إذ ذاك (.)JOFFÉ, 1985
فكان من نتائج هذه األحداث أن صيغت عرائض ومذكرة من طرف هيئات وطنية وسياسية
ومستقلين للمطالبة باستقالل المغرب ،بتواريخ متالحقة  9141 :و  9144.99.99و 9144.99.91
و ( 9149.91.91الخضري .)9999 ،تُوج كلُّ هذا بعودة السلطان محمد بن يوسف يوم
 9111.99.91وتم إلغاء معاهدة الحماية بالمغرب في  9111.91.99بالنسبة لفرنسا وفي
 9111.94.99بالنسبة إلسبانيا (الريسوني.)9991 ،
لكن ،ونظرا لدوره التاريخي في تأسيس جيش التحرير ،رفض محمد بن عبد الكريم
الخطابي نتائج محادثات " "Aix-les-Bainsبفرنسا أيام  99-99غشت  9111حول استقالل
المغرب ،ووصفها ب"االستقالل األعرج"  -في مواطن أخرى س َّماها ب"االحتقالل" ،مزجا لكلمتي
"االحتالل" و "االستقالل" ،-و َّ
حث جيش التحرير على مواصلة تنفيذ عملياته حتى تحقيق الجالء
التام (مغادرة آخر جندي أجنبي ألرض المغرب) ،حيث بقي في مواقعه إلى أواخر شهر مايو
 .139111ولشدة المرحلة وما عرفته من تصفيات خاصة اغتيال عباس لمساعدي ،ألقى عناصره
السالح والتحق الكثير منهم بالجيش الملكي وباإلدارة العمومية (أنوال بريس.)9994 ،

 13وأفاد األستاذ لحسن نبيل من جامعة عبد المالك السعدي ،مرتيل ،أن هذه المرحلة تميزت بأحداث خاصة
وشديدة الوقع كاإلقدام على إحراق مراكز ال ُمعمر بإيمزار مرموشة وبركين  ...بتاريخ  9111.99.99وكانت
إيذانا بنوع جديد من المقاومة الذي أربك المعمر وأنصار سياسة المهادنة ...
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 1.4الملف عدد 733
ُ
بُعيد حصول المغرب على استقالله ،شنت حملة اضطهاد "الشوريين" ،وفي غضون ذلك،
اُعتقل عبد السالم بن عبد السالم العمراني شهر أبريل  ،9111لتشهد عائلته سلسلة من المرافعات
القانونية .المحامي يراسل السيد عبد السالم بن عبد السالم بن محمد العمراني بتاريخ 9111.99.91
يخبره أن عائلته كلفته بالدفاع عن مصالحه أمام القسم الجنائي للمحكمة العليا الشريفة ،وأنه طلب من
السيد القائد الممتاز بوزان أن يعجل بتحويل الملف إلى المحكمة العليا الشريفة وأن يسلم له رخصة
الزيارة ،وأنه خالل األسبوع الموالي سيتوجه إلى وزان قصد االطالع على ملفه ،وبالتأكيد سيطلعه
على كل جديد وسيزوره بالسجن المركزي ( ...الشكل .)1
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الشكل  .1مراسلة محامي بمحكمة االستئناف بالرباط معتمد أمام المحاكم الشريفة ،موجهة إلى السيد
عبد السالم بن عبد السالم بن محمد العمراني.
-1-
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-2-

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
أمر بالسجن ( )Écrouرقم  91.949بالسجن المركزي بالقنيطرة (،)Maison centrale, Port Lyautey
مرجع  199بتاريخ  .9 : 9111.99.91نص الرسالة مطبوع .9 ،ترجمة الرسالة مخطوطة.
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متابعة للقضية ،المحامي يراسل ثانية السيد عبد السالم بن عبد السالم بن محمد العمراني
بتاريخ ( 9111.99.99الشكل  ،)1ويوافيه بنسخة من المراسلة التي وجهها بالتاريخ نفسه إلى السيد
النائب العام بالمحكمة العليا الشريفة ،ويخبره بإمكانية زيارته األسبوع الموالي ،ويلتمس منه اطالع
زمالئه بالسجن على نسخة المراسلة الموجهة للسيد النائب العام ....وأبلغ المحامي السيد النائب العام
بالمحكمة العليا الشريفة بالرباط عبر المراسلة التي وجهها إليه بتاريخ : 9111.99.99
 أنه ُوكل من طرف المجموعة المعتقلة بكل من  :محمد بن العربي بن سالم وعبد السالم بنعبد السالم بن محمد (العمراني) ومحمد بن أحمد بن عبد السالم ومحمد بن الحاج محمد
العرايشي ومحمد بن محمد بن عبد السالم المختار وعبد السالم بن أحمد بن التهامي
وبوشتى بن الحسين بن الحاج لحسن وعبد السالم بن أحمد بن عبد السالم السريفي وعلي
بن هاشمي بن محمد وحجاج بن معطي ومحمد بن عبد السالم بن التهامي والعياشي بن
محمد بن أحمد ،وكلهم كانوا آنذاك بالسجن المركزي بالقنيطرة،
 وأنه راسل بتاريخ  9111.91.99السيد القائد الممتاز بوزان يخبره بتوكيله عن المجموعةالمعتقلة مع موافاته بنسخة منها،
 وأن الملف قد أحيل على المحكمة العليا الشريفة خالل شهر شتنبر ،9111 وأن هذا الملف ال يحتوي سوى على محاضر البحث المنجزة من طرف الشرطة ،وأنالسيد المفوض الحكومي بالمحكمة العليا الشريفة أعاد الملف المذكور إلى السيد القائد
الممتاز بوزان طالبا استكماله والشروع في التحقيق مع المتهمين،
 وأن في تلك األثناء تم نقل موكليه إلى السجن المركزي بالقنيطرة، وأنه بتاريخ  9111.99.99وجه رسالة (مع موافاته بنسخة منها) إلى السيد القائد الممتازبوزان ،وأنه زار هذا األخير بتاريخ ،9111.99.99
 وأن السيد القائد الممتاز بوزان صرح له أنه يشتغل كقائم باألعمال لرئيس اإلقليم منالناحية اإلدارية في انتظار تعيين ،...وعليه ال يمكنه إحالة الملف على السيد النائب العام
بالمحكمة العليا الشريفة وال مباشرة التحقيق مع المتهمين،
 واعتبارا لكون موكليه مدانين بجريمة ما ألول مرة ومعتقلين منذ شهر أبريل ،9111التمس منه التدخل لدى رئيس إقليم وزان إلحالة الملف على المحكمة العليا الشريفة في
أقرب اآلجال،
 وأعرب له عن امتنانه لو تفضل ،مباشرة بعد توصله بالملف ،بإدراجه ضمن ملفات جلسةالقسم الجنائي الموالية( ...الشكل .)1
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الشكل  .1مراسلة ثانية لمحامي بمحكمة االستئناف بالرباط معتمد أمام المحاكم الشريفة ،موجهة إلى
السيد عبد السالم بن عبد السالم بن محمد العمراني.
-1-
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المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
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 .9مرسلة موجهة إلى السيد عبد السالم بن عبد السالم بن محمد العمراني .1-9 ،نسخة من الرسالة
الموجهة إلى السيد النائب العام بالمحكمة العليا الشريفة .مرجع  199بتاريخ .9111.99.99
الوثائق والشهادات المتوفرة ال تدل على ما آلت إليه القضية "( "199الشكل  ،)1لكن هناك
ما يفيد أن عبد السالم بن عبد السالم العمراني كان خارج السجن خالل سنة  ...9119وحري
بالذكر ،أن المحاكمات التي صدرت خالل سنة  9111أثبتت براءة كل الشوريين الذين عرضوا
عليها فأطلقت العدالة سراحهم ،كما جاء في رسالة وجهها محمد حسن الوزاني ،األمين العام لحزب
"الشورى واالستقالل" ،لصاحب الجاللة يلتمس فيها وضع حد لالختطاف واإلرهاب البوليسي
(المومني التجكاني.)9199 ،
في إطار تدشينه لطريق الوحدة ،زار الملك محمد الخامس مدينة وزان بتاريخ
( 9119.99.91البكاري )9119 ،ولعلها نفس المرحلة التي قدم فيها إلى سبييت القنار (حوالي
ثالثين كيلومترا شمال وزان على الطريق الوطنية رقم  )91قادما إليه من جهة الشاون ،حيث استقبله
ساكنة ضواحي وزان بما فيها ساكنة دوار تزﯖان في حفل قل نظيره وكان "البواردية" 14يرددون
"فرنسا يالمهبولة ،خرجت بالفردي والقنبولة" 15والكل يردد "مرحبا ،مرحبا "...والملك يرد عليهم
"الماضي ال يُع ُّد ،الماضي ال يُع ُّد."...
 1.4رحلة قنص بجبل "تاوردا"
حوالي نهاية شهر شتنبر  9119اُختُطف عبد السالم بن عائشة من جديد كما يثبته
الشكل  ،9ومن مضمونه " ...أن قام عليه – عبد السالم بن عبد السالم – ...البحث من جانب المخزن
السعيد غاب من مدشره هذه مدة من ستة أشهر غيبة اتصال وانقطاع بحيث ال يعلم له محل وال
مقر ."...تعرض عبد السالم بن عائشة بالفعل خالل سنة  ،9119لعملية اختطاف بطعم آخر ،طعنة
في الظهر من رفاق األمس الذين اقتسم معهم درب مقاومة المستعمر ما من مرة ،ولكن مع بزوغ
االستقالل التحقوا ب"الحزبيين" ،نسبة لحزب "االستقالل" ،وشاركوا في اختطافه والتنكيل به...

 14مجموعة من أفراد يحمل كل واحد منهم بارودة (بندقية) يقدمون فرجة ممزوجة بأهازيج ورقصات
وطلقات نارية.
" 15المهبولة" ،الهوجاء والحمقاء ؛ "الفردي" ،المسدس ؛ "القنبولة" ،القنبلة.
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الشكل  .9مقتطف من وثيقة عدلية بتاريخ  ،9119.91.91توثق لغياب عبد السالم بن عبد السالم
العمراني لمدة تجيز البنه البكر أن يقوم مقامه في أمر ما.

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
الحاصل ،أنه كان قد سبق أن أُبلغ بانشقاق "شوريين" ،من دوار ألما (حوالي كيلومتر
جنوب غرب دوار تزﯖان) والتحاقهم خفية ب"الحزبيين" ،وعليه أن يأخذ حذره ،لكنه ظاهريا لم يعر
اهتماما لألمر .وذات مرة ولكونه كان دقيق الرماية ،تلقى دعوة للمشاركة في رحلة قنص مع "جيش
التحرير"-عُرف فيما بعد بجيش "الحزبيين" الذي انتحل اسمه -بجبل "تاوردا" .وخالل رحلة الصيد
ناولوه بندقية لقنص طريدة ،استعصى عليهم اإليقاع بها ،فقام بالمهمة بسهولة متناهية .وعند نهاية
النهار كانوا قد حلوا بالسفح الشرقي للجبل بواد أمزار (حوالي ست كيلومترات غرب دوار تزﯖان)،
ووقتئذ بدت لعبد السالم بن عائشة سيارة متوقفة على قارعة الطريق ،فتيقن أن شيئا ما دُبر له،
فاقترب من عليلو بن عبد السالم بن رقية الذي كان يرافقه في الرحلة ،من دوار ألما ،ومنحه ما لديه
من نقود وساعة محمولة وخفت بصوته "هذه أمانة لصفية (زوجته) وأوصيها بتفقد األبناء بدوار
شبتال (أبناؤه من رحمة ،زوجته أيضا)" ...وبعد هنيهة أدخله إلى السيارة ثالثة أشخاص مجهولين
كانوا بداخلها وهم يضربونه بقوة على مستوى الكتفين والرأس ،واقتادوه إلى وجهة غير معلومة...
عاد عليلو بن عبد السالم بن رقية في حسرة إلى صفية ،زوجة عبد السالم بن عائشة ،بدوار تزﯕان
وسلمها ما اؤتمن عليه ودموعه تنهمر وسرد ما تلقفه من وقائع خالل رحلة القنص "المؤامرة"...
إنها عصابة محكمة التنظيم خس مكرها بأحد المقاومين المخلصين بشهادة أعدائه آنذاك...
طُرق التعذيب واالستنطاق التي تعرض لها عبد السالم بن عبد السالم العمراني من تجريد
من اللباس وغطس ببرميل ماء نجس والجلد بالحبال المفتولة والمملحة ،تفيد أنه اُستضيف ،بُعيد هذا
االختطاف الخسيس ،لمدة بدار بريشة بتطوان (المومني التجكاني )9199 ،حتى كاد أن يلفظ أنفاسه
األخيرة ،كما روى ذلك -قيد حياته -البنته رحمة ،حين استوقفهم صافر لعله كبيرهم بالدار "المعتقل"
مرددا " ...عذبوه وال تقتلوه ،نريده حيا ...نريد أن يبوح لنا بأصحابه ."...ولعله أُلقي به أيضا بمعتقل
آخر خالل هذه المرحلة الرهيبة ...فذات يوم من سنة  ،9199رافقت عبد السالم بن عائشة بمدينة
16
تطوان في جولة راجالن من "الفدان" ،المشوار السعيد حاليا ،نحو "باب النوادر" فضرب فجأة
 16حل بتطوان بمناسبة حفل عقيقة أحد أحفاده ،وكنت وقتذاك أتابع دراستي هناك ...
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ب ُعكازه وبحسرة شديدة فوق رصيف بجانب مبنى رسمي قرب تقاطع شارعي "الجزائر" و"المغرب
العربي" قائال "هنا قضيت ستة أشهرا تحت األرض والضرب و "...واستمر ماشيا دون كالم ...إنه
"السيلون" الذي حكت عنه ذات يوم ابنته رحمة ،نعم قضى ستة أشهر تحت األرض والضوء مسلط
عليه دون انقطاع وكان يؤتى إليه بكأس من الماء وثالث قطع صغيرة من الخبز كل يوم ...خرج من
هناك وهو قليل اإلبصار الشيء الذي الزمه بعد ذلك لمدة ليست بالقصيرة.
قضى عبد السالم بن عائشة ضيافة أخرى بنفس الطعم في مركز غفساي ،الذي كان به بُعيد
استقالل المغرب ،وهو معتقل سري آخر يعرف ب"دار سليشر" (هسبريسُ )9999 ،معد لهذا
الغرض أيضا ...إن أساليب التعذيب آنذاك ،على يد البوليس الفرنسي وعدد من البوليس المغربي
الذي صار مكانه ،كانت بحق تخلو من أدنى شفقة ،ووصفت أوكارها مرة ب"الﯖورنة" أي المجزرة
(المومني التجكاني )9199 ،والجالدين ب"الجزارين" ومعاطفهم الملطخة بالدماء ب"معاطف
الممرضين" (أبو زيد.)9991 ،
حوالي سنة من اختطافه واستضافته بمعتقالت رهيبة ،وبعد ما أذاقوه فنون التنكيل التي
ورثوها عن البوليس الفرنسي واجتهدوا في تطويرها ،دون انتزاع اعتراف ما أو بوح بأي كان،
ودون قبول عروضهم من امتيازات ومناصب  ...منحه قاضي التحقيق بمحكمة العدل  -دون أي
إشارة لمقر هذه المحكمة ! -سراحا مؤقتا بتاريخ ( 9119.91.99الشكل  .)9وهذا جزء مما تضمنه
" ...نحن ...قاضي التحقيق لدى محكمة العدل نشهد بأن المسمى عبد السالم بن عبد السالم بن محمد
المعروف بابن عائشة المتهم بمس سالمة الدولة وتكوين عصابة مجرمين ومسك السالح بكيفية غير
مشروعة سلم نفسه بتاريخه إلى العدالة وقد منحناه السراح المؤقت بعد بحثه بضامن ! "...من أصدر
االتهام ومتى ؟ من اختطفه وكيف ؟ أين هي محاضر االستماع ؟ أي جلسة تناولت قضيته ،وبأي
قسم ،وبأية محكمة من محاكم المملكة ؟...
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الشكل  .9قرار السراح المؤقت ُمنح لعبد السالم بن عائشة بتاريخ  9119.91.99وموقع ومختوم من
طرف قاضي التحقيق ،محكمة العدل ،وزارة العدل ،المملكة المغربية

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
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واتضح فيما بعد ،أن هناك جهات ،محسوبة على الحركة الوطنية ويتزعمها "الحزبيون"،
كانت على تنسيق تام مع المستعمرين الفرنسي واإلسباني قُبيل حصول المغرب على استقالله لتحل
محلهما وتفرض رأيها مهما تطلب األمر ،خصوصا بعد أن اكتشفا أن هدف هذه الجهات الوحيد كان
الوصول إلى السلطة والتحكم في البالد والعباد .وهذا ما كان يؤرق عباس المساعدي ،أحد زعماء
حركة المقاومة المسلحة ومهندس جيش التحرير المغربي" ،االستقالل آت ال محالة ،لكن الخونة
والمتعاونين هم أول من سيستفيدون ويستمتعون بخيراته  "...كما قال ذات مرة (الفرخ.)9991 ،
أُخذ الوطن من األبرياء الذين قاتلوا المستعمر ودفعوا حياتهم فداه وأُعطى للخونة  ...قُتل
العديد من رموز المقاومة وجيش التحرير وعُزلت أخرى من مراكز القرار ...17و ُمنع كل من أراد
إبالغ شكواه للملك ،بل ونُكل به أو رُمي بالرصاص  ...كم من مصيبة حصلت باسم السلطان دون أن
يعرف أو دون أن يتمتع بكامل سلطاته  ...أرادوا تغيير نظام الحكم ونادوا باالشتراكية ( ...البكاري،
 9119؛ الفرخ 9991 ،؛ الريسوني 9991 ،؛ الكنبوري )9991 ،وتنكروا ألهداف المقاومة السرية
والمسلحة ونُبلها .ويذكر أن أعضاء جيش التحرير ،جنان الرهوني ،تطوان ،انقسموا على
مجموعتين ،األولى دُمجت بالجيش الملكي واإلدارة العمومية ،بينما الثانية ضلت تحت تصرف
بعض الزعامات السياسية آنذاك (أنوال بريس .)9994 ،ويشتبه في هذه األخيرة أن من بينها من
ك َّون "جيش الحزبيين" المسؤول عن تصفية "الشوريين" خاصة وأن عبد السالم بن عائشة تعرَّف
على أفراد منهم أثناء االستنطاق والتعذيب ...
 1.7ما بعد االختطاف "الحزبي"
السراح المؤقت لعبد السالم بن عائشة وهو مصاب على مستوى الكبد والرئتين وضعف
البصر وجلد رجليه ينسلخ ...كان يعني أنه سيعاد خطفه من طرف "الحزبيين" بمجرد ما يسترجع
جزءا من عافيته ...الشيء الذي دفعه إلى التواري عن األنظار والمكوث خفية مرة في منزل صهره
أحمد بن علي الطوبي بدوار تزﯖان ،الذي كان يطلُّ على محيط غابوي ،ومرة أخرى بسكنى داخل
بستان بت َغازوت لصاحبه بوسعاد (حوالي كيلومتر جنوب شرق دوار تزﯕان)  ،لمدة قاربت السنتين.
صودر منه آنذاك حقه في الدفاع عن النفس بمجرد الحصول على االستقالل ،الشيء الذي كان
ُ
مضمونا له في ضل "الحماية" الفرنسية ! ولم تعد له إمكانية إثبات براءته مما قد ينسب له بحيلة من
تهم ،ألنه "شوري" لم يؤمن قط بدكتاتورية الحزب الواحد.
بعد برهة من التواري عن األنظار وذعره من الممارسات الفاشية والنازية كما وصفتها
الصحافة الحرة يومئذ لترويض "المعارضة" ،ظهر عبد السالم بن عبد السالم العمراني وهو عضو
بالجماعة القروية مقريصات (الشكل  )9لمدة قصيرة خالل سنة  .9111واشتغل بعدها كمراقب
بمحطة األرصاد الجوية ،التابعة وقتئذ للمكتب الوطني للري ،أواخر  9119بسوق األحد الغدير،
ومن أواخر غشت  9111إلى حين تقاعده سنة  9191بقنطرة سيدي امغار ،عين بيضاء (الشكل .)9
منحت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ،المحدثة بتاريخ ،9191.91.91
عبد السالم بن عبد السالم العمراني صفة مقاوم أواخر شهر مايو  ،9199بعد حوالي  91سنة من
استقالل المغرب ،وسلمت عائلته بطاقة المقاوم رقم  191191بتاريخ  ،9199.99.99بعد أكثر من
سنتين ونصف من تاريخ وفاته ،ورصدت لورثته تعويضا إجماليا متواضعا بعد وفاته بحوالي خمس
سنوات.
 17بخصوص وزان ،تم عزل الباشا علي بن قاسم الحجري سنة  9111بُعيد الحصول على االستقالل ،والذي
شغل المنصب منذ ( 9111البكاري.)9119 ،
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نظرا لوضعه الجديد ،البعد عن منشئه األصلي وحالته الصحية من جراء التعذيب داخل
السجون الفرنسية والمعتقالت "الحزبية"َ ،و َّكل عبد السالم بن عبد السالم العمراني صهره أحمد بن
علي الطوبي ليقوم مقامه في تدبير ممتلكاته بدوار تزﯕان ومختلف القضايا أمام القضاء والسلطات
الترابية (الشكل  .)1وهو فالح نشيط انفتح على محيطه كصهره من قبل ،واُختير من بن الفالحين
النموذجيين بالمنطقة ،وهو من بين مؤسسي تعاونية النصر بجماعة عين بيضاء ،دائرة مقريصات،
وعضو بجمعية تنموية...
الشكل  .1مقتطف من توكيل عبد السالم بن عبد السالم العمراني لصهره أحمد بن علي بن عبد
السالم الطوبي بتاريخ .9119.99.91

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
أُشرب "الحزبيون" بُغض الوطنيين واجتهدوا في شيطنتهم ومضايقة ذويهمَ .جاري
االستعمار هو َجاري االستقالل ،أو ما كان يصطلح عليه محليا ب"الحرية" ،وشيخ االستعمار هو
شيخ "الحرية" فما الذي تغير إذن ؟!  ...الحاصل أن إحدى قريبات شيخ بني صلتان والساكنة بدوار
تزﯖان شرعت في مضايقة أسرة عبد السالم بن عائشة وتُسمعها صباح مساء عبارات الشماتة من
قبيل "...هذا جزاء من يأت وكر الدبابير  -إشارة إلى االحتالل الفرنسي وبعدهم 'الحزبيين'"...-
و " ...ها هو مربوط كالدجاجة الحُضون تحت الرحى  ."...ولما انتفضت زوجته صفية وابنته رحمة
في وجهها يوم  ،9119.99.91حرك الشيخ عملية اعتقالهما ،األمر الذي كان في اليوم الموالي
وأمضيتا ليلتين ب"البيرو"  -مقر القائد  -بمقريصات ،تحت حراسة امرأة الجلولي ،حارسة
السجينات أو "عريفة النساء" ،ورحمة تستقل أختها الرضيعة وبلباس مهمل تحسبا ألي مكروه...
قضايا "الحزبيين" كان يُعطى لها اهتمام وتُعالج بسرعة فائقة مقابل وأد نظيراتها التي تخص
"الشوريين"...
أحمد بن علي الطوبي ،صهر عبد السالم بن عائشة ورجل ظل للمقاومة السرية بدوار
تزﯖان ،لم يسلم هو اآلخر من هذه األفاعيل خاصة بعد وفاة أمه عائشة بنت سالم زيدان "الشورية"
أيضا .ابنه البكر ينجو بأعجوبة بعد أن أُطعم سما وهو رضيع ،وعالجه طبيب إسباني بوزان،
وسُممت أيضا ماشيته مرة ،واستُبيح جزء من ممتلكاته وممتلكات صهره عبد السالم بن عائشة...
ارتحل مرتين األولى إلى باب الجنان على الجهة الشرقية لدوار تزﯕان ،والثانية إلى دوار ألما مسقط
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رأس أمه حوالي كيلومتر جنوب غرب دوار تزﯖان بتاريخ  .9111.99.91صحيح أنه كان ينتج
شتالت نوع البرتقال "نبيل"( ،)Navelوبالتالي اعتمد سنة  9119نسب "النبيلي" 18بدل "الطوبي"
حين طلب الدفتر العائلي بقسم الحالة المدنية ،مقريصات ،إقليم الرباط ،لكن اضطهاده من ذوي
القربى 19لسبب انتمائه ل"الشوريين" شكل عامال إضافيا ،كما أفصح -قيد حياته -عن ذلك ذات
يوم ...وفي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي ،أكثر من ثالثين سنة من استقالل
المغرب ،رفض شيخ بني صلتان منح أحمد بن علي الطوبي النبيلي إفادة إدارية ،ضرورية لحصول
ابنيه وسبطي عبد السالم بن عائشة ،على جواز السفر لغاية متابعة الدراسة بالخارج ،أحدهما
بالمملكة المتحدة بعد الحصول على شهادة البكالوريا ،والثاني بإسبانيا بعد حصوله على شهادة
اإلجازة ...وكلما أحال طلبه على قائد مقريصات تلقى ر َّدا غريبا " ...ابنك ال يريد أن يدرس بالخارج
بل يريد أن يبحث عن سياسيين مثله "...يقول القائد ،طبعا على ضوء استشارة شيخ الفرقة ألنه
حديث العهد بالمنطقة !

 1المشاركة السياسية
مع توالي األحداث ،وبُعيد ما حدث من انحرافات بعض "نخب المقاومة" والمسؤولة
تاريخيا عن االختطافات "الحزبية" ،تقاربت أحزاب أُسست تحت الحماية الفرنسية واإلسبانية ،مثل
انضمام حزب "المغرب الحر" لحزب "الشورى واالستقالل" ،وتنسيق ما بين حزب "اإلصالح
الوطني" وحزب "االستقالل" ،كما انشق تيار من داخل هذا األخير بتاريخ  9111.99.91وأسس
"االتحاد الوطني للقوات الشعبية" (المومني التجكاني.)9199 ،
" ...إن كل ديمقراطية ليست بصالحة ،ولهذا يجب أن نسأل :ماهي الديمقراطية الحقةَّ
السليمة التي نريد أن تسود وطننا الحر المستقل ؟ "...و" ...ال توجد اشتراكية واحدة ،بل االشتراكية
أشكال ،ونحن ال نقبل االشتراكية وال نقتبسها وال نأخذها على عالتها ،بل لنا عليها مآخذ أساسية،
وباختصار ،فاشتراكيتنا مطبوعة بطابعنا القومي ال بالطابع األجنبي الذي ال يتالءم مع ظروفنا
الخاصة ،وضرورات حياتنا ،ومقتضيات تطورنا ،"...هذا من بين ما نص عليه البيان السياسي
ألمين عام حزب "الشورى واالستقالل" أثناء المؤتمر الوطني العام ،فاس  99-91شتنبر ،9111
بموضوع "في سبيل مجتمع انقالبي صالح بالقومية المتحررة ،والديمقراطية المثلى والتقدمية
االشتراكية" ،وشعار خالد "وأمرهم شورى بينهم" وشعار خاص "االتحاد والنظام والتجديد" (حزب
الشورى واالستقالل .)9111 ،وما فتئ إذ ذاك أن ح َّول محمد حسن الوزاني حزب "الشورى
واالستقالل" الذي كان يتزعمه إلى حزب "الدستور الديمقراطي" في 9119.99.99
(شاكر.)9111 ،
تلقى عبد السالم بن عائشة اعترافات تشيد بمناقبه النادرة في زمانه ومنشئه ،من قبيل
الطيب األخالق والشيم ،والطاهر وال َمجادَة  ...ومميزاته الحركية كالفطنة وجودة الذهن وصفاء
البطن من المك َّدر  ...وهذا ما يوثقه الشكل  99والذي ينطوي أيضا على تهنئة وتنويه بمناسبة اقتراع
ما يخص الزعيم -الشريف محمد حسن الوزاني ،-والذي زار سوق األحد الغدير بتاريخ

 18حرية اختيار النسب نسبة لمهنة الشخص (الزيات والبياض والدالَّحي والح َّداد ،ولربط-المايسترو )...-أو
العتبارات أخرى كانت عادية وقتئذ بقسم الحالة المدنية.
 19أخوه عليلو بن علي الطوبي كان " َجاريا" أيام االستعمار.
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 9111.91.91في إطار تواصلي مع المقاومين أعضاء الحزب ممن بقوا على قيد الحياة جراء
البطش االستعماري و"الحزبي".
الشكل .99مراسلة موجهة إلى عبد السالم بن عائشة بتاريخ  9111.99.99تتفقد أحواله ومرض
قرينته صفية وتواسيه على ما لحق بهم من آالم زمن فرنسا.

المصدر  :أرشيف أحمد بن علي بن عبد السالم الطوبي.
قاطع حزب "الدستور الديمقراطي" استفتاء  ،9119.99.99فيما انضم إلى جبهة الدفاع
عن المؤسسات الدستورية في  ،9111.91.99إلى جانب حزب "األحرار المستقلين" و"الحركة
الشعبية" ،حيث فازت هذه الجبهة باألكثرية النسبية في انتخابات ( 9111.91.94شاكر.)9111 ،
انتُخب محمد حسن الوزاني نائبا عن مدينة وزان في أول برلمان مغربي ،وتبعت هذه التجربة
البرلمانية حالة االستثناء التي أعلنها الملك الحسن الثاني سنة  .9111أصيب محمد حسن الوزاني في
أحداث الصخيرات سنة  ،9199وأصدر الحزب بيانا سياسيا بتاريخ  ،9199.91.99الدار البيضاء،
مما جاء فيه " ...استنكار شديد لسياسة القمع المتبعة مع العناصر الحية الواعية عامة ،والشباب
والطلبة خاصة "...و" ...ال يوجد أي بديل للوضع الداخلي الراهن إال شيء واحد ال ثاني له هو ما
سميناه بالثورة الباردة من األعلى كفلسفة ،وبرنامج هذه الثورة ،التي ما فتئنا ندعو لها منذ نوفمبر
 9119باسم االنقالب السلمي بواسطة اإلصالح ."...

خاتمة
إن ما ورد في هذه المقالة ال يُعد عرضا شامال لما أسدى عبد السالم بن عبد السالم
العمراني للوطن من مقاومة ضد االستعمار ،ولما أمضى من وقت في المعتقالت تحت التعذيب دون
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معرفة الجناة ،...إنما هو حصر ،ليس من باب االختصاص وإنما من باب الولوج للمعلومة ،لما تيسَّر
من شهادات وتوثيق حوله كفاعل في المقاومة السرية والمسلحة بالبادية المغربية.
اعتبارا لتشبعهم بالعلوم الشرعية ،انخرط أبناء دوار تزﯕان خالل القرن العشرين في صد
القوات واألطماع الخارجيتين بناء على مبايعتهم للسلطان كتعاقد تاريخي أمنوا بواسطته هويتهم
وأرضهم .وكان عبد السالم بن عبد السالم العمراني يعتبر التحاقه بالمقاومة السرية كعضو بجيش
التحرير وبحزب "الشورى واالستقالل" واجبا شرعيا لمواجهة االحتالل الفرنسي مؤمنا بالعمل
الجماعي اإليجابي  ..." :إذا وجدنا أرضا غير صالحة للزراعة فلنستصلحها ،وإذا كانت قابلة
للزراعة فلنشجرها ،وإذا كانت مشجرة فلنحافظ عليها "...هذا من بين ما كان يوصي به قيد حياته.
أمام شرعية المقاومة السرية الوزانية الغزاوية والتي أجمعت على إجالء االستعمار
وعودة السلطان كهدف وحيد ،ظهرت أطرافا متعددة ومتناثرة ،من داخل "الحركة الوطنية" ،تنسق
بشكل خفي مع المستعمر وقوى خارجية لتفرض ديكتاتورية "حزبية" بُعيد االستقالل وإن كان قد
يتطلب إذ ذلك استئصال كل صوت معارض والمس بالسلطة التاريخية للبالد !
وبمجرد استقالل المغرب ،تبين أن هذه األطراف لم تكن تحمل مشروعا مؤسساتيا قابال
للتحقيق ،بل كانت ترغب في االستفراد بالحكم واغتصابه ،وانساقت في متاهات تطبعها التصفيات
والمؤامرات .ففقد المغرب المستقل من جرائها عددا من خيرة أبنائه وضيع فرصا ثمينة للتقدم
واالزدهار مقارنة بشعوب أخرى ،بل وأسست لمرحلة مظلمة من الحياة السياسية التي ما زلنا نعيش
ارتداداتها إلى يومنا هذا .واستشكل األمر على الكثير ،حيث ما فتئ بعض زعماء التجارب الحكومية
المتتالية وبعض السياسيين واألكاديميين والباحثين يُعزون ضعف الفعل السياسي عموما إلى جهات
ما ،تُنعت ب"المخزن" و"الدولة العميقة" و"اإلكراهات" و"الحزب السري" و"التحكم" و "التماسيح
والعفاريت" ...وأصبحت المناطق "المعزولة" أمثال دوار تزﯖان وفي أكثر من مناسبة انتخابية
"مرتعا" لعدد من الباحثين عن المشروعية والزعامة السياسية تي ُّمنا وعلى غرار ما لعبته من قب ُل في
الضغط على االستعمار في المدن.
إن الحفاظ على المناطق "المعزولة" بالبادية المغربية وازدهارها حبيسان ببلورة مشاريع
تصور المغرب بدون بادية مستقرَّة
متكاملة ومستدامة تعكس المسار الحالي للهجرة ألنه ال يمكن
ُّ
و ُمنتجة ! وذلك لن يتأتى إال بمحاربة الجهل واألمية وإيجاد حل ناجع للهدر المدرسي وإعادة
االعتبار لل ُكتَّاب ،خاصة في استيعاب الطور ما قبل التمدرس ،وللمساجد في إرشاد وتوعية الساكنة.
وكم هو دور األحزاب والجمعيات وأصحاب رؤوس األموال مطلوب أيضا الستعادة وتوطيد عالقة
الفالح الصغير بأرضه وخلق ثقافة اإلنتاج وتشجيع ومصاحبة وتطوير المبادرات الفردية .أما
التش ُّدق بمبادئ وقيم تناقض هوية وإرث البادية المغربية وال تساعد على تنميتها لن يزيدها إال ركونا
وتخلفا.

كلمة شكر
لم يكن باإلمكان تحرير هذه المقالة لوال إفادات من رحلوا ،عبد السالم بن عبد السالم
العمراني وصفية بنت المختار العمراني وأحمد بن علي الطوبي النبيلي ،وشهادات وتصويب
ومساعدة من هم على قيد الحياة ،رحمة بنت عبد السالم العمراني وأحمد بن عبد السالم العمراني
ومحمد بن أحمد النبيلي والسعدية بنت عبد السالم العمراني.
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