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 م20توظيف الدين في الخطاب االستعماري بالمغرب خالل القرن 

Employing religion in colonial discourse in Morocco during the 20th
century.

26.08.2020ت. القبول:  20.09.2020ت. المراجعة:  30.07.2020االرسال: .ت

كل من فرنسا وإسبانيا على توظيف الدين يف سياستهما االستعمارية، كأداة لكسب واستمالة املغاربة، وإذا كان   عملت  الملخص:

Louisاملقيم العام الفرنسي اجلنرال ليوطي( Hubert) GonzalveLyautey( هو السباق إىل توظيف هذه الوسيلة

. لكن مع انطالق االنقالب الذي قاده 1925طي يف املغرب سنة باملغرب؛ فإن  فرنسا بدأت تتخلى عنها، بعد انتهاء مهام اليو 

، عمل املفوض اإلسباين بيكبدي1936ضد احلكومة اجلمهورية بإسبانيا سنة ، (Francisco Franco )اجلنرال فرانكو 

(Juan Beigbeder Atienza)Ǩǳ¦�©Ǆǯǂǧ��Ƣǈǻǂǧ�ƢǬƥƢǇ�ƢȀƬƴĔ�ƾǫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�̈ƢǯƢŰ�ȄǴǟ انكوية ر

يف سياستها األهلية على اجلانب الديين عرب جمموعة من اإلجراءات والتدابري، اليت حاولت أن تعكس من خالهلا احرتام الطقوس 

والشعائر الدينية، واالهتمام بالقضايا واجلوانب املرتبطة بالدين اإلسالمي مثل ترميم املساجد أو بناء أخرى، واالهتمام باألضرحة، 

�ƨǫ¦ƾǏ�Ƥباإلضافة إ ǈǯ�ǲƳ¢�ǺǷ��Ȃǰǻ¦ǂǧ�ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȇƢǟƾǳ¦�ƲȇÂŗǳ�ƨǴȈǇȂǯ��Ʋū¦�©ȐƷ°�ǶȈǜǼƫ�ȄǴǟ�» ¦ǂǋȍ¦�ń

املسلمني والظهور مبظهر املدافع عنهم؛ ليس باملغرب فقط، بل بكل أقطار العامل اإلسالمي.

 الفرانكوية -استمالة -بيكبيدير -احلج  -السياسة االسالمية الكلمات المفتاحية:

Abstract: France and Spain worked hard in employing religion in their colonial policy as a tool aiming
at gaining the sympathy of the Moroccans and keeping them very close, and the French Resident general
Louis Hubert Gonzalvel Yauty was the first to utilize this method in Morocco. However, France started
to give up using this policy when Lyauty mission came to the end in 1925.Neverthless,just after the push
led by the general Franco (Fransisco Franco) against the republican government in Spain in 1936, the
Spanish Commissioner or negotiator ( Juan Beigbede Atienza) imitated the Islamic policy previously
pursued by France .In this respect, the Franconist focused on the religious side through a set of measures
that reflect respect for religious rituals and beliefs ,in addition to paying more attention to matters and
issues related to the Islamic religion such as restoration of mosques or constructing others and caring
for shrines as well as organizing pilgrimage trips as a means to promote the Islamic propaganda that
Franco approached so as he could gain the friendship and sympathy of the Muslims; most importantly
as their fierce defender, not only in Morocco ,but also all over the Islamic World.

Key words: Islamic policy, pilgrimage, be in keeping (sympathizing), bikieder, Francoism
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  مقدمة 

وظفت القوى االستعمارية جمموعة من اآلليات لتحقيق أهدافها يف املستعمرات، واستدراج األهايل لقبول الوجود 

�ȄǴǟ�ƨȈǴǿȋ¦�ƢȀƬǇƢȈǇ�Ŀ�©Ǆǯǂǧ��¾ȂƥÂŗȈŭ¦�ŁƢǐǳ�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�ƨȇ®Ƣŭ¦�ƢēƢǻƢǰǷ¤Â�®ȐƦǳ¦�©¦Śƻ�¾ȐǤƬǇ¦�ƾǐǫ��œǼƳȋ¦

د ، اليت عكست من خالهلا احرتام الطقوس والشعائر الدينية. وقاجلانب الديين عرب جمموعة من اإلجراءات والتدابري

عملت كل من فرنسا واسبانيا على تقدمي جمموعة من االمتيازات للمغاربة وعلى وجه التحديد لبعض األعيان وزعماء 

حلرام، بل االطرق والزوايا الذين كانوا خيدمون توجهها، ويندرج ضمن هذه اخلدمات تسهيل توجههم لزيارة بيت اهللا 

 واإلنفاق على هذه الرحالت إن اقتضى األمر ذلك.

 يكن توظيف هذه السياسة وليد احلركة االمربيالية خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، بل تعود مل

، إذ حرص نابليون على الرتويج لدعايته 1801-1798جذورها على األقل إىل محلة نابليون على مصر ما بني 

من خالل مواكب احلج، من أجل كسب صداقة املسلمني والظهور مبظهر املدافع عنهم، ليس مبصر  اإلسالمية

�ƢđƢǘƻ�Ŀ�Ǻȇƾǳ¦�Ǧ ȈǛȂƫ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟ�ƨȈǳƢȇŐǷȍ¦�¾Âƾǳ¦�ǲƳ�À¢�ƢǸǯ��ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦�°Ƣǘǫ¢�ǲǰƥ�ǲƥ��ǖǬǧ

الة ل املوظفة الستماالستعماري مبختلف أقطار العامل اإلسالمي، وشكل اخلطاب الديين واحد من أهم الوسائ

  وجذب األهايل.

من خالل تناول النموذج الفرنسي واإلسباين باملغرب هذه السياسة الدينية لذا سنحاول إظهار بعض معامل  

. فما هي جتليات السياسة الدينية االستعمارية الفرنسية واإلسبانية؟ وكيف وظفت إسبانيا 20األقصى خالل القرن 

  أغراضها؟ وما مظاهر التباين بني النموذجني؟ وما هي الوسائل اليت وظفت يف ظلهما؟ وفرنسا هذه السياسة خلدمة

1في المنطقة السلطانيةلفرنسا  السياسة الدينية.1

لتحقيق فرنسا اهلدف من فرض اهليمنة على املغرب، اهتمت باملرجعية اإلسالمية من أجل تسهيل بسط 

.Cنفوذها االستعماري. ويعترب شارل دوفوكو ( de FOUCAULD من األوائل الذين نبهوا إىل أمهية استعمال (

Edouardاإلسالم يف الدعاية االستعمارية، كما ُصنف "ميشو بلري" ( Michaux BELLAIRE من أهم (

1�̈ƾǿƢǠǷ�Ƥ ƳȂŠ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȇƢǸƸǴǳ�ǞǓƢŬ¦�Ŀ¦ǂǤŪ¦�¾ƢĐ¦�Ȅǐǫȋ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�ƨȈǻƢǘǴǈǳ¦�ƨǬǘǼŭƢƥ�ƾǐǬȇ��1912�¦ǀđ�» ǂǠƫÂ��

االسم لكون هرم اإلدارة املغربية كان يشرف عليه السلطان املغريب.
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أقطاب السياسة اإلسالمية باملغرب. هكذا، عملت فرنسا على خلق أدوات لدعم املعرفة العلمية خلدمة مصاحلها 

�Ǻǟ��ƨȇ°ƢǸǠƬǇȏ¦�ƨǼǇ�ǀǼǷ�ƨȈǸǴǠǳ¦�ƨưǠƦǳ¦�©ƘǌǻƘǧ��Ʈ ƸƦǳƢƥ�ǶƬē�ƨȈǸǴǟ�©ƢǈǇƚǷ�ǆ ȈǇƘƫ�ǪȇǂǗ1904 اليت ،

Alfred)ترأسها "الفريد لوشاتويل"  Le CHATELIER) كما مت إحداث كرسي للدراسة اإلسالمية بــ "كوليج ،

Collège)(دوفرانس بباريس"  de France-Paris سالمية واليت كانت مهمتها البحث عن فهم العقيدة اإل

��̈®¦ƾǠǼƥ�§ǂǤŭ¦�ƢȀǼǷÂ�ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǲȈȀǈƬǳ2013:11.(

Revueأصدرت اإلقامة العامة "جملة العامل اإلسالمي"( 1912مارس  30بعد فرض احلماية على املغرب يف 

du Monde Musulman،وقد )، 2013:12)، واليت استهدفت توفري بنك للمعطيات حول اإلسالم(بنعدادة

�ǾǳȂǫ�Ŀ�ƨǴĐ¦�ǽǀǿ�» ¦ƾǿ¢��ŅȂƫƢǋȂǳ�ƾȇǂǨǳ¦��ǎ Ŭ » علينا أن نستعمل جملة العامل اإلسالمي كوسيلة جنمع فيها كل

ما حنتاجه من املعلومات عن اإلسالم واملسلمني يف العامل، معلومات اقتصادية دبلوماسية اجتماعية أو ثقافية. فإن 

�ƢǻƘǧ��°¦ǂǸƬǇƢƥ�ƨǴĐ¦�ƢǼƯƾƷ¢Â�Ǯ ǳǀƥ�ƢǼǸǫد متأكد أننا سنصل إىل نتائج حامسة يف سياستنا اإلسالمية ومبجهودات ج

,BOUVALضئيلة( (s,a): 128.(

وبعد اندالع احلرب العاملية األوىل، تضاعفت خماوف فرنسا من إمكانية تضامن املسلمني مع اإلمرباطورية 

عم من العثمانيون على حتقيقها، وحظيت بدالعثمانية، فاضطرت إىل مواجهة فكرة اجلامعة اإلسالمية اليت عمل 

). فحاولت هذه األخرية إجهاض هذا املخطط الذي أصبح 2003:237حليفتها أملانيا العدو األول لفرنسا(سنو،

، 1914نونرب 7يهدد مشروعها االستعماري، خاصة بعد الفتوى اليت أصدرها شيخ اإلسالم بالدولة العثمانية يوم 

  ). 244أ: 2003عني على مجيع املسلمني يف خمتلف أحناء املعمورة(بيضا،واليت جعلت اجلهاد فرض 

قامت فرنسا بدعاية مضادة، بدعوة املغاربة إىل عدم تأييد العثمانيني خالل احلرب العاملية األوىل، وذلك 

لعثمانية بسبب ية اباستمالة رجال الدين وشيوخ الزوايا. ويف هذا االطار قام شيوخ الزاوية الوزانية بإدانة اإلمرباطور 

دخوهلا احلرب إىل جانب أملانيا ضد فرنسا، وأصدروا أمرًا لكل أتباعهم بعدم االستماع للدعاية العثمانية 

). وبدون شك، فإن مثل هذا املوقف كان يتم بتوجيه من اإلدارة الفرنسية، من 2005:229املغرضة(املودن، 

  ن دار اإلسالم املتمثل يف اإلمرباطورية العثمانية.أجل الوقوف يف صفها، بدل مناصرة الطرف اآلخر م

مل تكتف فرنسا باستمالة وإقناع الزاوية الوزانية فقط، بل متكنت من التأثري كذلك على السلطان املغريب 

موالي يوسف، الذي شجع املغاربة للوقوف يف صفها، والتنويه مبا تقوم به لصاحل "احلق واإلنسانية"، عرب حماربة 
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اإلنسانية واحلرية واملدنية"، ويف املقابل مت تصوير أملانيا وحليفتها اإلمرباطورية العثمانية، كعدوتني لإلنسانية "أعداء 

  ). 246أ:  2003واحلرية(بيضا، 

�ǂǜǼƫ�ƨǷƢǠǳ¦�ƨǷƢǫȍ¦�ƪ ǻƢǯ�Ʈ ȈƷ��ĺǂǤŭ¦�¾ƢĐ¦�®ÂƾƷ�±ÂƢƴƬƫ�À¢�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƪ ǟƢǘƬǇ¦

إجنلرتا اهلادفة إىل جعل شريف مكة إماما للمسلمني، إلضعاف النفوذ الديين والروحي بعني الريب إىل حماوالت 

للعثمانيني، إال أن السلطات الفرنسية كانت ترى أن السلطان املغريب هو األحق بذلك، فعمل املقيم العام الفرنسي 

تا منذ بعدما كان حضوره باه على إخراج السلطان اجلديد (املوىل يوسف) من الظل يف إطار سياستها اإلسالمية،

)؛ فوظفت فرنسا بذلك السلطة الروحية للسلطان كآلية لتثبيت 247أ:  2003(بيضا، 1912توليته العرش سنة 

�ÀƘƥ�ƪوقدوجودها يف إطار سياستها اإلسالمية.  ƦǳƢǗÂ��śȈǻƢǸưǠǳ¦�ȄǴǟ�ǾȈǧ�ƪ Ǹƴē� ¦ƾǻ�ƨȇÂƢǫǂǌǳ¦�ƨȇÂ¦Ǆǳ¦�ƪ Ƿƾǫ

  ).248أ:  2003العامل اإلسالمي(بيضا،  يكون موالي يوسف أمري املؤمنني يف

لقد شكل منصب "السلطان" عنصرا بارزاً يف السياسة اإلسالمية الفرنسية، لذلك كان "لوي هوبري غونزالف

2GonzalveLyautey"Louis ليوطي Hubert)( يصور نفسه على أنه جمرد خادم جلاللة السلطان، نظرا

للصلة اليت تربط بني السلطان واإلسالم، كما أظهر احرتامه للمؤسسات الدينية كاألحباس وغريها من 

). و يف هذا اإلطار، مت استثناء األراضي التابعة للمساجد واألضرحة واملقابر 41-2005:40املؤسسات(بيضا، 

القاضي بنزع امللكية يف سبيل املنفعة العامة، وهو ما ينم على إبدائه االحرتام  1914 سنة اإلسالمية، من ظهري

).2005:42لإلسالم ومؤسساته(بيضا، 

مل تتوقف القوى االستعمارية يف املغرب عند استمالة شيوخ الزوايا والفقهاء والعلماء من أجل تيسري عملها 

ج يف "سياستها اإلسالمية" باعتباره من الشعائر اإلسالمية األساسية، فطنت ألمهية توظيف احل«يف املغرب، إمنا

�ƢǸȈǇ�ȏ�ǾȈǳ¤�ƪ ǠǇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ƨǰǳƢū¦�Ƣē°ȂǏ�ƶǷȐŭ�ȆƟǄƳ�ȂŰÂ��Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǒ Ǡƥ�śȈǴƫ�ǺǷ�ƨƫÂƢǨƬǷ�©ƢƳ°ƾƥ�ƪ ǼǰŤÂ

ل احلج ). فشك105: 2016(املكاوي، »يف فرتات معينة من احلروب والصراعات سواء الدولية منها أو الداخلية

إذا، والسياسة اإلسالمية يف جمملها، وسيلة حلجب ما كانت ترتكبه القوى االستعمارية من جمازر يف حق األهايل، 

�¿ƢǠǳ¦�Ä¢ǂǳ¦�¿ƢǷ¢�Ƣē°ȂǏ�ǞȈǸǴƫÂ

حارب يف  1934من رتبة جنرال إىل مارشال تويف يف سنة  1921، ومتت ترقيته يف سنة 1925-1912مقيم عام فرنسي باملغرب ما بني . أول 2

  اهلند الصينية واجلزائر قبل أن يلتحق باملغرب.
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، على عدد مهم 1916ويف إطار هذه السياسة، تربعت فرنسا يف شخص مقيمها العام اجلنرال ليوطي سنة 

ء، حالت احلج إىل البقاع املقدسة، الذين انطلقوا على منت سفينة فاخرة من ميناء الدار البيضامن األعيان املغاربيني بر 

)، وتشكل الوفد املغريب من عدد من رجال املخزن 2005:42شخصا من املغرب(بيضا،  178واستفاد منها 

ل السلطان بتمثيله )، وأمحد سكريج املكلف من قب250ب:  2003منهم: أمحد الصبيحي عامل مدينة سال(بيضا،

  بالنيابة لدى السلطات السعودية. 

وقد مر وفد احلجاج عرب فرنسا، اليت عينت عند وصوهلم إىل باريس، السيد قدور بن غربيط رئيسا لوفد هذه 

)، ومل تكتف فرنسا بتخصيص سفينة خاصة لنقلهم، بل منحت هلم أعطيات مالية، 2004:21الرحلة (األزمي، 

). وجاء تنظيم 21: 2004(األزمي، » ووجه لنا إنعاما من الدولة الفخيمة«محد سكريج بقوله: وهو ما عرب عنه أ

)، كوسيلة لتهدئة األهايل، ومواجهة الدعاية العثمانية 1916هذه الرحلة احلجية يف عز احلرب العاملية األوىل (

  الطاحمة إىل احلصول على الدعم املغريب خالل هذه احلرب. 

، على منت سفينة "ميندوزة"، 1937لفرنسية على تنظيم رحلة أخرى إىل الديار املقدسة سنة أقدمت اإلدارة ا

، مما فرض على املغاربة االنتقال 3لصاحل مسلمي مشال إفريقيا. و كانت انطالقتها هذه املرة من القطر اجلزائري مباشرة

دة بني كل نسيق اجلهود وإرساء سياسة إسالمية موحأوال إىل اجلزائر. وأسست اإلدارة الفرنسية باجلزائر هيئة وزارية لت

Commissionالوزارات، وهي: اللجنة الوزارية للشؤون اإلسالمية ( Interministérielle des Affaires

Musulmanes)وكانت مهمتها مراقبة عملية احلج(Le PAUTREMAT, 2003: 42.(

قه على رأس اإلقامة العامة باملغرب، على ربطسعى ليوطي؛ باإلضافة إىل استعمال ورقة احلج منذ التحا

�̈ƾǿƢǠǷ�ƢȀȈǴǟ�ƪ ǐǻ�Ŗǳ¦�©ƢƷȐǏȍ¦�ǒ ǠƦƥ�¿ƢȈǬǳ¦�µ ǂǤǳ��ǶēƾǻƢǈǷÂ�ǶȀǸǟ®�Ƥ ǈǯÂ� ƢǸǴǠǳ¦�ǞǷ�¾Ƣǐƫȏ¦

).2003:48احلماية، فأسند إليهم املناصب املهمة (بنعدادة، 

ونظرا ألمهية الصحف يف الدعاية، عمدت اإلدارة الفرنسية إىل إصدار "جريدة السعادة" انطالقا من طنجة 

، بعدما غدت عاصمة للمغرب السلطاين، 1913، مث حتول صدورها إىل الرباط بأمر من ليوطي منذ 1904منذ 

ا "الرحلة املكية" ألمحد ���2005:44ēƢƸǨǏ�ȄǴǟ�©ǂǌÉǻ�ƾǫÂواستهدف من ذلك تلميع صورة فرنسا(بيضا،

معية اإلسالمية الفرنسوية لنقل على ظهر الباخرة مندوزة للج 1937هـ/  1355)"احلج إىل بيت اهللا احلرام (لسنة 8يناير1937.بدون مؤلف.(3

.06، ،ص. 50، ع. جريدة البصائرحجاج الشمال اإلفريقي"، 
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، من أجل إظهار اعتناء احلماية 1917يناير  10إىل  1916نونرب  16عددا، من  16الصبيحي عرب حلقات يف 

  ).250أ:  2003الفرنسية بالدين اإلسالمي وسهرها على أداء املغاربة لشعائرهم الدينية(بيضا،

Ǉȍ¦�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ƣēǀţ¦�Ŗǳ¦�ǂǿƢǜŭ¦�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ȆǗȂȈǳ�ǲǸǟ¦�©ƢưǠƦǳ¦�¶Ƣǌǻ�ǂǜƷ�ȄǴǟ��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨȈǷȐ ملسيحية

يف أوساط عموم املسلمني، ووقف باملرصاد للنشاط الصهيوين يف املغرب، مبنع نشاط احلركة الصهيونية من القيام 

).2005:44بدعايتها ومن مجع التربعات ملساندة إنشاء الوطن القومي املنشود لليهود فوق تراب فلسطني(بيضا،

قد أعطت مثارها، ويظهر ذلك من خالل مواقف بعض العلماء، وعلى ليوطي �ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�ƨǇƢȈǈǳإن هذه ا

، والذي كتب أثناء حديثه عن زيارة مستشفى 1916رأسهم أمحد الصبيحي الذي استفاد من رحلة احلج يف موسم 

بلدها  مما يدل على مسو العاطفة الفرنسوية حنو اإلنسانية بكل مكان ال خصوص« مبصر ما يلي:

Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷÂ« ،جعل الصبيحي من فرنسا دولة ختدم اإلنسانية يف خمتلف املناطق إال أنه 79: 2016(الصبيحي .(

نسى أو تناسى ما كانت تقرتفه من جمازر يف حق أبناء وطنه. ونفس الشيء جنده عند أمحد سكريج يف خمطوطه 

 الدولة « ليت تنم عن إعجابه بفرنسا مثل عبارة"الرحلة املكية"، حيث استعمل بعض املرادفات والعبارات ا

).23-2004:21(االزمي،» الفخيمة

املغاربة؛ الذين أبدوا مواقف إجيابية جتاه فرنسا وسياستها على غرار الصبيحي، ومنهم تعددت مناذج العلماء 

، وأشاد يف عدد من خطبه مبحافظة فرنسا على األسلوب احلجوي  الذي انبهر بسياسة ليوطيحممد بن احلسن 

)، وأكثر من ذلك، فإن احلكومة الفرنسية يف نظر احلجوي 2003:163العريب واعتنائها بالصناعة الوطنية(بنعدادة،

طمس تاريخ املغرب وحضارته، بل أحيت ما كان مندثرا منها، وحافظت على املشاعر والعواطف « مل تعمل على 

). فقد جعل من احلماية الفرنسية املدافع 162: 2003(بنعدادة،»Ƕē¦®ƢǟÂ�ǶȀǼȇ®�Ŀ�ƨƥ°ƢǤŭ¦�½ǂŢ�ƪاليت كان

على مشاعر وعواطف املغاربة اجتاه  -احلجوي حسب –والساهر على تاريخ املغرب وحضارته، كما حافظت فرنسا 

ȈǜǼƫ�ȄǴǟ�ƪ ǧǂǋ¢�ƢǸǯ��ƢȀƬǻƢȈǐƥ�ƪ ǷƢǬǧ��ƾƳƢǈŭƢƥ�ƪ ǼƬǟ¦Â��Ƕē¦®ƢǟÂ�ǶȀǼȇ®��̈®¦ƾǠǼƥ�² ƢƦƷȋ¦�Ƕ2003:162.(

��ƢǈǻǂǨƥ�ǶđƢƴǟ¤�Ǻǟ�¦ÂŐǟ�Ʈ ȈƷ��ƨȇƢǸū¦�ǽƢš ¦� ƢǸǴǠǳ¦�Ƣǿ¦ƾƥ¢�Ŗǳ¦�Ǧ ǫ¦ȂŭƢƥ�Ƕǿ°Âƾƥ�ÀǄƼŭ¦�ǲƳ°�ǪƸƬǳ¦

�«ǂǟȋ¦Â� �±¦Ȃŭ¦� Ǻƥ¦� �ƾų�  ȏƚǿ� ǺǷÂ� �ȆǗȂȈǳ� ¿ƢǠǳ¦� ƢȀǸȈǬǷ� ƨǇƢȈǈƥÂ� Ƣđ� ¦Â®Ƣǋ¢Â

لك السياسة الدينية الفرنسية باملغرب فيتلميع ). سامهت بذ176-163: 2003السليماين ...وغريمها(بنعدادة،

اعتنق « صورة البلد احلامي،وترسيخ شائعة لدى بعض األوساط املغربية مفادها أن املقيم العام قد
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طي ليو )،من أجل كسب ود وعطف املغاربة، وقد يكون انتشارها دليال على جناح 2005:43(بيضا، » اإلسالم

حد استفادت الفرانكوية من التجربة الفرنسية؟إذن فإىل أي  يف ترويج دعايته.

4تجليات السياسة الدينية بالمنطقة الخليفية.2

إىل أمهية الدين لدى املغاربة كمجتمع إسالمي، مما جعلها تعمل على كسب تأييد املغاربة 5انتبهت الفرانكوية

، شرعت السلطات الفرنسية 1926عن طريق توظيف ورقة الدين. فعقب تغري املقيم العام الفرنسي يف املغرب سنة 

يكبيدير اإلسباين "خوان بيف التخلي عن إرث ليوطي فيما يتعلق بـِ: "السياسة اإلسالمية"، إال أن املفوض 

Juan"(6اطبينثا Beigbeder Atienza فطن إىل أمهية هذه السياسة، واستلهم منها الكثري من الدروس والعرب(

خالل فرتة الثالثينيات، عندما كانت الفرانكوية يف حاجة ماسة إىل 7لتثبيت احلضور الفرانكوي يف املنطقة اخلليفية

). حيث أدى 46: 2005) (بيضا،1939-1936احلرب األهلية اإلسبانية( استمالة األهايل يف خضم أحداث

�ƨǇƢȈǈǳ¦�̈¦°Ƣů�ń¤��ǂȇƾȈƦǰȈƥ��ǞǧƾǼȈȇ°ȂȀǸŪ¦�ƾǓ�ǶđǂƷ�Ŀ�ǶȀƦǻƢƳ�ń¤�ƨƥ°ƢǤŭ¦�¿ƢȀǇȍ�śȇȂǰǻ¦ǂǨǳ¦�ƨƳƢƷ

��ÄÂƢǰŭ¦�ƨȈǻƢǘǴǈǳ¦�ƨǬǘǼŭƢƥ�ȆǗȂȈǳ�¾¦ǂǼŪ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢȀƴĔ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȐǇȍ¦2016:102.(

رانكو على إظهار نفسه كصديق للعامل اإلسالمي، ومدافع عن تراث األندلس، وإظهار معامل عمل اجلنرال ف

,CALDERWOODالثقافة األندلسية 2017: ). ومل يقتصر على ذلك فقط، بل استغل العامل (1098

الديين لكسب تأييد الفقهاء ورجال الزوايا وقواد القبائل وشيوخها حلمل األهايل على االخنراط يف 

2004:61�ǺǷ�Ǿƥ�ƪجلندية(العبويت،ا ǠƬŤ�ƢǷÂ��ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǤŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨƠǨǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢�ń¤�ǞƳ¦°�Ǯ ǳ̄Â���

�Ŗǳ¦�ƨǘǴǈǴǳ�¦ǂǜǻ�ŅƢǿȋ¦�̧Ƣǔƻ¤�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�ń¤�®ȂǠȈǧ��ƢȀƻȂȈǋÂ�ǲƟƢƦǬǳ¦�®¦Ȃǫ�Ƥ ǈǯ�ƢǷ¢��ǾȈǧ�ŚƯƘƬºǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǫ

¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǺǷ�Ȑǯ�ƨȇȂǰǻ¦ǂǨǳ¦�Ǯ ǳǀƥ�ƪ ǴǤƬǇƢǧ�Ƣđ�¦ȂǠƬŤ.لروحية واملادية من خالل هاتني الفئتني  

، وهي املنطقة املوجودة يف أقصى مشال املغرب 1912. يقصد باملنطقة اخلليفية املنطقة اليت خضعت للحماية اإلسبانية مبوجب معاهدة احلماية سنة 4

�ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƪ ǧǂǟÂ��ĺǂǤŭ¦�§ȂǼŪ¦�Ǯ ǳǀǯÂ.لكون جهاز اإلدارة املغربية كان يرتأسه خليفة السلطان
1936. نسبة إىل النظام اجلديد الذي أنشأه اجلنرال فرانسيسكو فرانكو بإسبانيا منذ االنقالب الذي تزعمه بداية من سنة 5

Juanا . خوان بيكبيديراطبينث6 BeigbederAtienzaوقد 1939غشـــــــت  17إىل غاية  1937أبريل  13اإلقامة العامة يف املغرب ما بني  :توىل ،

فردية لعمل على ربط االتصـــال بزعماء احلركة الوطنية بشـــمال املغرب والتأكيد على فتح اســـبانيا صـــفحة جديدة معهم من خالل الســـماح هلم باحلريات ا

نه توىل اإلقامة العامة ملدة قصرية فقط ، كما هو الشأن بالنسبة لباقي املقيمني العاميني، وإصدار الصحف وتأسيس األحزاب واجلمعيات .... ويالحظ ا

)2011:191أي أن اسبانيا مل تغري اسرتاتيجيتها يف هذا الشأن خالل مرحلة فرانكو.(داود،

7ŭ¦�§ȂǼƳÂ�¾Ƣſ�Ȅǐǫ¦�Ŀ�ƨȈǻƢƦǇȍ¦�ƨȇƢǸƸǴǳ�ƢǠǓƢƻ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦ƨȈǨȈǴŬ¦�ƨǬǘǼŭƢƥ�ƾǐǬȇ��ȏ¦�±ƢȀŪ¦�Àȏ�ǶǇȏ¦�¦ǀǿ�ǾȈǴǟ�ǪǴǗ¦Â��§ǂǤ داري املغريب

شرف عليه ي يشرف عليه خليفة السلطان، ويف املقابل جند املنطقة اخلاضعة للحماية الفرنسية تعرف باملنطقة السلطاين، لكون اجلهاز االداري املغريب

السلطان.
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ولتحقيق هذه الغاية، كان من املهم استقطاب بعض رموز الفكر والعلم املغاربة والعرب أيضا، فكان من 

بني رجال النخبة املغاربة الذين مت توظيفهم يف هذه الدعاية الفقيه أمحد الرهوين، فخالل زيارة هذا األخري لفرانكو 

أرسل (فرانكو) عرب الرهوين إشارات إىل العامل اإلسالمي ملد « بيلية استعدادا لرحلة احلجبإش 1937يف سنة 

.)2016:71(بودشار، »جسور الصداقة من جهة، وخلق جبهة أو تكثيف اجلهود للتصدي للمد الشيوعي

افه على تنظيم خالل إشر وباإلضافة إىل اعتماد الرهوين كأداة للرتويج للفرانكوية، سواء داخل املغرب أو خارجه من 

احلج الذي يتمتع بصبغة دولية، باعتبار الديار املقدسة باحلجاز جمال اللتقاء املسلمني من كل األقطار، وإلعطاء 

دفعة أكثر هلذه الدعاية عربيا مت العمل على استقدام أحد رموز الثقافة والفكر العريب، ويتعلق األمر باللبناين أمني 

له دعوة لزيارة املنطقة اخلليفية، ومنها توجه إىل إسبانيا ملالقاة فرانكو، وقد سجل مالحظاته الرحياين الذي قدمت 

  .)د.ساملغرب األقصى"( الرحياين، (ومشاهداته يف رحلته املسماة "

باإلضافة إىل تنظيم رحالت احلج للمغاربة إىل الديار املقدسة اليت اختذت الدعامة األساسية هلذه 

ملوظفة ااالستعمارية القائمة على استعمال الدين مظاهر عدة، فتم العمل على تنويع األساليب  االسرتاتيجية

مساعدة أكرب عدد من أعيان مشال املغرب للثوار، من خالل دفعهم ألبناء املنطقة للمشاركة يف احلرب  لضمان

جلمهوريني(الغديري، لتفرغ ملواجهة ااألهلية، باالخنراط يف التجنيد بصفوف الفرانكويني وضمان استقرار املنطقة ل

)، إذ عملت اإليديولوجية الفرانكوية على إظهار فرانكو يف صورة حامي اإلسالم واملسلمني، وقد 2009:62

مغريب لرؤية فرانكو بإسبانيا بعد عودة وفد حجاج موسم  1200يكون هو السبب الذي يفسر توجه حوايل 

1937(GUSSINYER,2002 : غم من أن عدد أعضاء الوفد املتوجه إىل احلج كان فقط ، على الر (151

).1941:61حاج (الرهوين،  513حوايل 

أراد فرانكو أن يبني للمغاربة وللمسلمني عموما من خالل السياسة الدينية املتبعة، تأكيد  غياب أي عداء 

). أما 105: 2016ملكاوي،ديين لإلسالم واملسلمني، من أجل كسب ود املغاربة خالل مرحلة احلرب األهلية(ا

رأس الفرانكوية باملغرب وخمططها األساسي املفوض السامي "بيكبيدير"، فقد كان يصر على أن اإلسبان كلهم 

أن  ،مسلمون، بل وكان يف مكتبه مصحف وصورة ملفيت القدس أمني احلسيين. فاستطاع بسياسته اإلسالمية هذه

وطنيني يف املغرب (مثل املكي الناصري) والبلدان اإلسالمية(مثل جيلب عطف سكان منطقة الشمال وود القادة ال

). ويبدو أنه جنح بالفعل يف كسب بعض املفكرين العرب مثل أمني الرحياين، 2004:60أمني الرحياين) (العبويت،

).2004:40الذي ألقى خطبة أثناء زيارته للمغرب أثىن فيها على "بيكبيدير" وعلى فرانكو(العبويت،
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الفرانكوية من جهة أخرى على إثارة محاس املغاربة وكسبهم إىل صفوفها بدل تعاطفهم مع  عملت

للمغاربة أن اجلمهوريني أعداء الدين « اجلمهوريني، من خالل طرح مسألة اإلحلاد، فقد صور الثوار (االنقالبيون)

). وقد عمل عدد 431، (د،س):(الرحياين » وأعداء اهللا، وأن االنتصار عليهم هو انتصار على الكفر واإلحلاد

من ذوي النفوذ الديين والقواد على نشر هذا الطرح، وإذاعته يف صفوف املغاربة، معتقدين أن القتال ضد الشيوعيني 

).2017:304هو جهاد يف سبيل اهللا، ونصرة هللا ضد هؤالء امللحدين(بويقران، 

حمكم يف دعايته ضد  غّلف فرانكو سياسته يف املغرب بطابع ديين، ووظفها بشكل

̧�¦Rojos�Ǻȇǀǳ¦�śȇ°ȂȀǸŪ¦�ƾǓ�ǾƥǂƷ�Ŀ�ǾǨǏ�ń¤�ǶđǀƳÂ��Ǿƫȏ¦ȂŠ�ŅƢǿȋالشيوعيني/احلمر( ƢǼǫ¤�ǲƳ¢�ǺǷ���

). ويف هذا الصدد، كان يصرح قائال 2003:598اعتربهم عدوا مشرتكا بالنسبة له وللمسلمني(بوهادي، 

ن، هم جنود اهللا الذين ال يقاتلون ضد أشخاص آخرين، الذين حياربون اآلن يف إسبانيا مسيحيون ومسلمو «بأن

). و هكذا جعل من املغاربة واألسبان شعوبا متحدة، 2003:598(بوهادي،» لكن ضد اإلحلاد واملادية

متضامنة، ضد الشيوعية، وجاعال من احلرب األهلية حربا دينية.

متكن فرانكو بفضل هذه الدعاية، من احلصول على تأييد عدد ليس بيسري من املغاربة يف حربه ضد 

من الوهم واخلداع ما يف كل دعاية من «اجلمهوريني، بسبب هذا األسلوب املتبع، ومعلوم أن هذا التصور فيه

).431( الرحياين، (د،س):» الدعايات السياسية

نكو مظاهر أخرى، منها االهتمام باملساجد سواء برتميمها أو بناء أخرى اختذت السياسة الدينية لدى فرا

).حيث ُوضع احلجر األساس لبناء مسجد بتطوان يف 236،321س):  .يف عدد من مدن املنطقة (الرحياين، (د

Luis"(8من طرف املفوض السامي "لويس اوركاثيولدي 1936شتنرب  6 OrgazYoldiوبيكبيدير،وقد (

ماي  24جلب لبنائه حجارة قصر طليطلة، كما وضع احلجر األساس ملسجد آخر يف مدينة مليلية يوم 

). وملنح قيمة أكثر ملسألة بناء املساجد بني األهايل، أرسل فرانكو أخاه 2006:23(دي مادارياغا، 1938

Nicolas"نيكوالس فرانكو" ( FRANCO حيث تربع  1938اير فرب  8) إىل املنطقة فتوجه إىل شفشاون يوم

ألف بسيطة ملصلحة إدارة األحباس قصد ترميم وإصالح املساجد، باإلضافة إىل التربع مببلغ آخر ليوزع  20مببلغ 

).2006:237على الفقراء(دي مادارياغا، 

Luisلويس اوركاثيولدي (. 8 OrgazYoldi 1937مارس  11 – 1936بني أكتوبر ): املفوض االسباين ما. 
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ل مومل تقتصر السياسة الدينية لسلطات فرانكو على بناء املساجد باملنطقة اخلليفية فقط، بل وسع إطارها لتش

بعض املدن اإلسبانية كأشبيلية، وقد أعدت املفوضية العليا الحتفال تدشني مسجدها رحلة لنقل األعيان من املنطقة 

، بتزامن مع عودة الوفد الذي سبق أن أرسله فرانكو إىل 1937مارس  21اخلليفية إىل إشبيلية بتاريخ 

MATEO)احلج DIESTE,2012: 84).

ضريح سيدي سعيد، وسيدي بوغالب الذي كان حيظى مبكانة بالغة لدى واهتم كذلك باألضرحة، فأصلح 

). وأفرد للمواسم الدينية اليت كانت تقام بعدد من األضرحة 608: 2003ساكنة مدينة القصر الكبري(بوهادي، 

حيزا من هذه العناية، منها باخلصوص موسم الويل الصاحل موالي عبد السالم بنمشيش، الذي كان يقصده 

من مجيع اجلهات واملدن. فكانت هذه املواسم اليت كان حيضرها عدد من رجال السلطة اإلسبانية تتحول  السكان

).2003:609إىل مهرجانات للدعاية الفرانكوية، ولسياستها الدينية باملغرب(بوهادي،

إلسالمية، اوسريا على هذا النهج، أبدت السلطات االستعمارية اإلسبانية احرتاما خاصا لألعياد الدينية 

ǐǬƥ�ƨǨȈǴƼǴǳ�ňƢȀƬǳ¦�ŉƾǬƬǳ�Ƣđ�¾ƢǨƬƷȏ¦�ƨǏǂǧ�śǨǛȂŭ¦Â�¶ƢƦǔǳ¦�°ƢƦǯÂ��ǂȇƾȈƦǰȈƥ��ȆǷƢǈǳ¦�µ ȂǨŭ¦�ǶǼƬǣ¦�Ŗǳ¦Â ره

بتطوان، باسم اجلنرال فرانكو. وتوزيع املساعدات الغذائية واأللبسة على الفقراء واملعوزين، كما اعتمد الفاتح من 

ة لة يف مجيع اإلدارات باملنطقة،ناهيك عن العزوف عن التدخل يف الشؤون الدينيحمّرم عيدا دينيا واعتربه يوم عط

ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶēƢȈǏȂǐƻ�¿¦ŗƷ¦�°ƢȀǛȍ�ƨƥ°ƢǤǸǴǳ ،باس، ورسخت الفكرة بتعيني عبد اخلالق الطريس على رأس وزارة األح

��Ä®ƢǿȂƥ�ƢǿŚȈǈƫÂ�ƨȈǼȇƾǳ¦�ǶĔÂƚǋ�ŚƥƾƬƥ�ƨƥ°ƢǤǸǴǳ�¬ƢǸǈǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ2003:600.(

اولت الفرانكوية من خالل هذا العمل التأثري يف خمتلف الفئات االجتماعية، فتمكنت من كسب لقد ح

عدد من رؤساء الزوايا الذين نشروا يف أوساط القبائل إشاعة رؤيتهم لفرانكو يؤدي مناسك احلج مبكة يف السنة 

.9اليت سبقت التمرد

ǰǇ�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�ƨǳȂȀǈǳ�¦ǂǜǻ�ƢđƢǘş�ƢȀǟƢǼ�°ƢǌƬǻȏ��ƢĔƢركزت الدعاية الفرانكوية أكثر على املناطق القروية إلق

اجلهل واألمية، على عكس املدن اليت كانت أكثر صعوبة يف اإلقناع، وعملت على استمالة الزوايا، بعد أن 

  استوعبت ما تتمتع به هذه األخرية من سلطة روحية على السكان وقوة يف التأثري وتشكيل العام.

3"موقف احلركة الوطنية بشمال املغرب من احلرب األهلية اإلسبانية".جريدة االحتاد االشرتاكي،ص.)،15يوليوز1999. بن عزوز حكيم. حممد. (9
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�ƾȈȇƘƫ�Ƥامتد تأثري الدعاية  ǈǯ�ƾǐǫ��ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǳ¦� ¦ǄƳ¢�ȆǫƢƥ�ǶȀȈǳ�ĺǂǤŭ¦�¾ƢĐ¦�«°Ƣƻ�ƨȇȂǰǻ¦ǂǨǳ¦

، محلة جلمع التربعات لفائدة فلسطني، وقد  1939املسلمني يف مجيع أحناء العامل، حيث أطلقت الفرانكوية سنة 

فرانكو « كما قدم  ).38: 2004ألف بسيطة(العبويت، 15كان "بيكبيدير" على رأس املتربعني، فساهم مببلغ 

�ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǈŭ�Ȃǿ�ƢǷ�°ƾǬƥ��Ƣȇ°ƢǸǠƬǇ¦�¦®ȂƳÂ�ǆ Ȉǳ�Ƣđ�ƢȈǻƢƦǇ¤�®ȂƳÂ�À¢�ȄǴǟ�ȆǷȐǇȍ¦�ŃƢǠǴǳ�ƨȈǨȈǴŬ¦�ƨǬǘǼŭ¦

استتباب األمن والقضاء على الفوضى، والعمل على رقي املنطقة وازدهارها، فدعا العامل اإلسالمي لزيارة املنطقة 

).2004:61،(العبويت»للوقوف على هذه احلقائق

إن تركيز سلطات احلماية على اجلانب الديين ومغازلة هذا الشعور عند املسلمني جعل فرانكو يبدو يف 

MATEO)» شقيق املسلمني« صورة  DIESTE,2012: يف نظر املغاربة والعامل اإلسالمي، وهكذا (84

وسع (العامل (املنطقة اخلليفية) إىل جمال أمت العمل على إخراج السياسة اإلسالمية اإلسبانية من جمال جغرايف ضيق 

اإلسالمي) من أجل حتقيق مكاسب أكثر.

 خاتمة 

عملت فرنسا على توظيف خطاب ديين من أجل استمالة املغاربة إىل صفها من خالل إظهار احرتامها 

�Ǿƫ¦ŚƻÂ�ǾƫƢǷȂǬǷ�¾ȐǤƬǇ¦Â�®ȐƦǳ¦�ȄǴǟ�ƢēǂǘȈǇ�ǲȈȀǈƫ�µ ǂǤǳ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ�ÀƢǯÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ǂƟƢǠǌǴǳاصة خالل خ

املرحلة االوىل اليت تلت فرض احلماية على املغرب، مبعىن قبل أن يستتب هلا الوضع بالبالد، فكانت وسيلة لتهدئة 

األهايل آنذاك لكن بعد ذلك بدأت يف التخلي عن هذه السياسة تدرجييا. ومع اندالع احلرب األهلية يف إسبانيا 

خلطاب الديين من أجل جذب املغاربة إىل صفه حىت يضرب ، عمل اجلنرال فرانكو على توظيف ا1936سنة 

�ǲƥ��ǶǿƾǓ�®ƢȀŪ¦�Ƥ ƳÂ�śǯǂǌǷÂ�ǺȇƾƸǴǷ�̈°ȂǏ�Ŀ�ƨƥ°ƢǤǸǴǳ�Ƕǿ°ËȂǏ�Ǻȇǀǳ¦�śȈǟȂȈǌǳ¦�śȇ°ȂȀǸŪ¦�ǽ ¦ƾǟ¢�Ƕđ

�ƨȈǷȐǇȍ¦�°Ƣǘǫȋ¦�ǺǷ�¦®ƾǟ�ǲſ�ǞǇÂ¦�Ŀ¦ǂǤƳ�¾Ƣů�ń¤�ƨȇ°ȂȀǸŪ¦�ƾǓ�ƨȇƢǟƾǳ¦�ǽǀđ�«ÂǂŬ¦�̧ ƢǘƬǇ¦�Ȃǰǻ¦ǂǧ�À¤

غاية املشرق العريب، من خالل توظيف الدين وباخلصوص استعمال ورقة اإلشراف على تنظيم احلج.  وصلت إىل

فبدأت الفرانكوية تتخلى شيئا فشيئا عن اهتمامها  1939ومباشرة بعد انتهاء احلرب األهلية اإلسبانية يف سنة 

ة اليت توازي سنوات األربعينيات، وهي املرحلبالدين والتدين لدى املغاربة، ومل تعد إىل االهتمام به إال خالل أواخر 

العزلة الدولية للنظام الفرانكوي بإسبانيا، مما جعلها توّظف الدين مرة أخرى ملواجهة هذه العزلة.

عموما، فإن إدارة احلماية الفرنسية واإلسبانية يف املغرب قد انتبهت إىل أمهية الدين يف حياة املغاربة، لذا 

يف ايديولوجيتها االستعمارية حىت تتمكن من حتقيق العديد من االمتيازات اليت مل تكن عملت على استغالله 
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خاصة خالل مراحل األزمات اليت تكون فيها هذه القوى االستعمارية يف  لتحققها باستعمال القوة والسالح،

ǳ��Ƣē¦ǂǸǠƬǈǷ�Ŀ�°¦ǂǬƬǇȏ¦�ǺǷ� Ȇǋ�ŚǧȂƫÂ��ƢȀǧȂǨǏ�ƨȇȂǬƬǳ�ŅƢǿȋ¦�ƨǳƢǸƬǇ¦�ń¤�ƨƳƢƷاشرة بعد حتقيق كن مب

أهدافها واخلروج من مراحل االضطراب وعدم االستقرار، تبدأ يف التخلي عن هذه الوسيلة االستعمارية.
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