
  ٣٤٠

  قول:فن ةالحديث باختصار كثير عن بقية أنباء المحنة الكتاني ىلإرجع نلو

  

  [إطالق سراح من تبقى من الكتانيين]:

بعد أن  - ق عبد الحفيظ سراح نساء األسرة الكتانية ليلة عيد المولد النبوي أطل
وسراح والد المترجم، الشيخ عبد الكبير في يوم  - صادر نحو العشرين من إمائهن

رجب من السنة  ٢٠راح شقيقه وولده يوم األحد سو ،)١(متم ربيع الثاني الجمعة
 )٢(جعفر الكتاني والشيخ أحمد الهبة بن دالمذكورة، وتم ذلك بشفاعة الشيخ محم

 - ذي وجهه والده الشيخ ماء العينين خصيصا لهذا الغرض؛ لعجزه هو عن السفر لا
  رحم هللا الجميع.

لدهم جلدا جب ى عنهم بكيفية تدريجية، بعد أن أمراإلخوان الكتانيون؛ فقد عف أما
، ثم تغليفها ورفاتقشعر من هوله الجلود، وتشريط أيديهم بالموسى وجعلها في الك

بالجلد؛ على العادة المعروفة عند الدولة إذ ذاك. فنفذت أوامره بدون منازع؛ ألن 
  المغرب كان يعيش في ظل نظام الحكم الفردي المطلق.

                                                            
أفنى عمره في  يعظيم الذبل السنة والدين، والداعية اإلسالمي الج وه عبد الكبير الكتاني:خ شيلا )١(

الدعوة إلى هللا، والجهاد في سبيله؛ سواء في دروسه اليومية ومجالسه الخاصة والعامة، أو في 
رحالته إلى المشرق والمغرب، وعلم الناس كيف يحسنون النية، فيكونون مجاهدين في حوانيتهم 

ين، ورسائله ستقارب الخمكما يعلم ذلك بمراجعة مؤلفاته التي  لهم،تبهم ومصانعهم ومعامكاوم
  اإلرشادية التي تناهز خمسة آالف.

نما هوجمت البالد من طرف الجيوش الفرنسية ودقت ساعة التحرير الكبرى؛ قام بأدوار هامة وحي    
ف أنواع لتخم بها ولده الشهيد بمقالصلح البالد والعباد وصار يغذي الثورة الوطنية الكبرى التي 

ائله العديدة إلى مختلف المدن والقرى والمداشر، وإخباره سدروسه القيمة ورالتغذية، وناهيك منها ب
عن سير الحركات التحريرية القائمة بالبالد، تلك األخبار التي كانت تنعش اآلمال وتعيد االطمئنان 

يد العناية واالهتمام، وتثير بمز ف العربية واألجنبيةصحإلى النفوس المستضعفة، ويتلقاها مراسلو ال
ى في األوساط الرسمية بفرنسا، وتعرقل المساعي االستعمارية، وتقلل الثقة رعد نشرها دهشة كبب

التي كان يضعها الدبلوماسيون الفرنسيون في وزراء  السوء في الحكومة المغربية، وهذا ما يقوم به 
يخ عبد ادة رغبتها الملحة في تخلي الشالسعضر. وقد أبدت جريدة حاوزراء الدعاية في العصر ال

تاني عن ترويج تلك اإلشاعات التي كانت تعدها خطيرة جدا على مصالح فرنسا بالمغرب، كالكبير ال
  م. ١٩٠٩مايو  ٢٨هـ موافق ١٣٠٧جمادى األولى  ٨وذلك في عددها المؤرخ بيوم الجمعة 

 - خه الوطنيالوثائق الهامة في تاريمن  الذي يعد -  عن العبد ومن يراجع تأليفه في أسباب رضى هللا    
قه على أولئك الذين ناداهم منادي التحرير فلم يجيبوا، ونوع الحمالت التي شنها عليهم نير مقدار ح

والعواقب الوخيمة التي يمكن أن تنشأ عن سكوتهم، وكيف دعا إلى عقد مؤتمر مغربي، يحضره 
لتي تعرقل سير األمة كسير األغالل والقيود الى تمة، يقع االتفاق فيه عألممثلون عن جميع عناصر ا

مدارج الرقي والسعادة، وتدرس طرق الخالص من وهدة االستعمار التي سقطت فيها مدينتنا  يف
البيضاء ووجدة، وأصبح المغرب كله وشيك الوقوع فيها، وقد وضع هذا الكتاب أسس ما يجب أن 

األعتدة الحربية ئز والمستحيل للظفر بالجاخاذ مجلس للشورى، وبذل اتيتفق عليه المؤتمرون؛ ك
ودعوة المسلمين لبيع جميع ما في دورهم من الكماليات التي أنتجتها معامل الكفار، ودفع  ،الجديدة

قيمتها في شراء اآلالت الحربية التي يتوقف عليها سير الحركة التحريرية، وأخيرا: مقاطعة البضائع 
واستقاللهم،  ه إذا أرادوا ضمان سيادتهممغاربة أن يقوموا بى الا أنها أول عمل يجب علكراألجنبية. ذا

ومبشرا لهم بنصر هللا وتأييده إن هم أجمعوا على ذلك وأخرجوه من حيز القول إلى حيز العمل، 
  ومنذرا لهم بسخطه وعقابه إن هم حادوا عنه وسلكوا غير السبيل السوي الذي خطه لهم. 

ذ بينها وبين لرقي والتقدم، ويبني سدا من فوالته في مدارج ابأم ذا اإلمام المصلح يعرجه وهكذا كان    
مواطن الخراب والدمار. ولكن قادة االستعمار كانوا يعملون على تحطيم ما يعترض طريقهم من 
سدود، سائرين بالمغرب نحو الكارثة العظمى، والداهية الكبرى بخطى سريعة، إلى أن ألقي عليه 

  ال األطلس... بالكتانية، وهم في طريقهم إلى ج ين من الطريقةدائيض وعلى عائلته ورجال فقبال
وبعد اإلفراج عنه؛ واصل عمله لصالح دينه ووطنه غير هياب وال وجل، رغما عن استشهاد ولده     

 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل هللا وما ضعفوااإلمام محمد، فكان من الذين شملهم قوله سبحانه : {
 . وقد حاول بعد استرجاعه بعض قوته التي]١٤٦[آل عمران:}، نصابريلا  ما استكانوا وهللا يحبو

أنهكها السجن أن يخرج إلى جبال األطلس ليتزعم حركة المقاومة، ولكن جيش الرقابة العتيد الذي 
كان محاطا به، حال بينه وبين ذلك؛ فاقتصر على توجيه شخصيات بارزة للقيام بهذا الواجب المقدس، 

ذكره في وصل  مل الشريف عبد السالم بن الفاضل العلوي المتقدلجليالعالم ا لميذ المترجموتكتلميذه 
  التالميذ.

اإلضافة إلى ب ه، كما عرف عنه الخير والصالح، وكانت ل ف الشيخ أحمد الهبة بنخوته وهيبتهرع )٢(
هذا مواقف شجاعة في سبيل استقالل المغرب، وأسس دولة في منطقة سوس حارب عن طريقها هو 

هـ، ودفن بتزنيت. ١٣٣٧ته من بعده اإلمام مربيه ربه ماء العينين حوالي عشرين سنة توفي سنة وخليف
  . ٢/٤٢٢طالع" لم"إتحاف ا٢/١٠٥المعسول 
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ه السيد الطيب البوشيخي يقفاإلخوان الكتانيين الزعيم الجليل الكان بطل  وقد
تشهاده في سبيل اس ىموضع تدابير خاصة أدت إل - رضي هللا عنه  - الصديقي 

  اإلسالم والمغرب.

 ١٣٢٧ربيع األول  ١٥ت جريدة "السعادة" في عددها المؤرخ بيوم الثالثاء قال
سلطان بتوقيف الضرب بالسياط عن ر جاللة الأم((ما لفظه:  ١٩٠٦أبريل  ٦موافق 

ي، بعد أن ضربوا ثالثة أيام، وزج بهم في سجن الدكاكن، أما ناتأصحاب الك
فقد مات منذ يومين بعد جلده ألفين لم ينبس خاللها ببنت شفة،  ؛يخيالطيب البوش

  .))!ولم يتفوه بكلمة

لد بأن من أهل فاس، أقروا أثناء الج –يعني: المترجم  –غنا أن أصحابه وبل((
  .))!ى الجهادلإ الشيخ كان أخبرهم قبل سفره من فاس أنه سيدعو

اء موته خفإب؛ استشهد الزعيم الصديقي من أثر الضرب، وأمر عبد الحفيظ نعم
  أيضا، ودفنه بروضة سيدي مجبر، وطمس قبره. فكان األمر كذلك.

  

  [القضاء على الحركة الوطنية األولى]:

ضي على الحركة الوطنية، ويغلق مراكزها ذا أمكن لعبد الحفيظ أن يقوبه
طنجة، حاملة ب رالعديدة، كما قضى على جريدة "لسان المغرب"، التي كانت تصد

  ل.قالتسلواء الدعوة إلى اإلصالح، ومنادية بوجوب المحافظة على اال

هت قضية "لسان المغرب"، بأمر مولوي يقضي بشراء نتا(( :١ت "السعادة"قال
  .))ئيااهنجريدة، وتعطيل اللسان تعطيال المطبعة من صاحبي ال

عنا مشيعين على طريق السالمة، صاحبي جريدة "لسان ود(( :)٢(لت أيضاوقا
المغرب": فرج هللا بك نمور، وشقيقه أرنور، ووجهتهما سوريا. وقد حاز المخزن 

، وأمر كنربعة جريدة "اللسان"، بعد أن اشتراها بمبلغ خمسة عشر ألف فطم
  .))مراكش الحمراءبتوجيهها إلى 

أن يترك الجيش  - التي قام بها ة بفضل الحركات التطهيري - تسنى له  وقد
األجنبي يتقدم في البالد بخطى سريعة، ويجعل حركة المقاومة تسير بدون رائد 

  ل.ييلهب حماسها ويهديها سواء السب

 فاس قصد إنزاله ىلعهذا الوقت؛ بدأت القبائل البربرية، توالي هجومها  وفي
ة مكانه. وكان يفعن العرش وتوليه شخص آخر من رجاالت األسرة العلوية الشر

ذلك من أجل اإلهانات المتوالية التي كان يلحقها بهم، في كل شهر، والضرائب 
  فينة.لالباهضة التي كان يفرضها عليهم بين الفينة وا

                                                            
  . ١٩٠٩ن اجو ١٨، ١٣٢٧جمادى األولى  ٢٨ي عددها الصادر يوم الجمعة ف )١(
  .١٩٠٩جوان  ٢٥م: ١٣٢٧جمادى الثانية  ٥ي عددها المؤرخ بـ ف )١(
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برزت العوامل أو تحدثت الصحف العربية وغيرها، عن تلك الهجومات وقد
التي كانت تروج بين ت حقيقية التي دفعت رجاالت القبائل إليها، وأثبتت المحادثاال

ممثلي الفريقين، األمر الذي يجعل القارئ المنصف يحمل مسؤولية كل ما وقع له 
  قيات الشفاهية المبرمة بينه وبينهم.اولبطانته، ألنه كان ال ينفذ بنود االتف

  

  لحماية]:[دخول االستعمار المغرب وتوقيع عقد ا

ى فاس، فاستدعى الجيش الفرنسي الموجود إذ ذاك لع اغتنم آخر هجوم وقد
ه من الخطر، وتهدئة خواطر الفاسيين الذين كانوا اذبالدار البيضاء، بدعوى إنق

على وشك االنقضاض عليه أيضا، نظرا لموقفه السلبي من قضية استقالل البالد. 
 سنة ماي ٢١جيش الجنرال موني في دة وجيزة، حتى دخل إلى فاس موما هي إال 

 رب، بعدما لقي مقاومة عنيفة من طرف الكتانيين وغيرهم من رجاالت المغ١٩١١
األباسل، استشهد أثناءها آالف من الناس؛ فكان هذا االستدعاء الضربة القاضية 

من قبل ومن  رو األمعلى المغرب، والهوة التي التقمته وال قعر لها {
  )١(.]٤.[الروم:}بعد

العرش، وترك نواب األمة يجلسون عليه من يستطيع  نع أنه تنازل ولو
ا هو عليه اآلن، ولكنه آثر م االضطالع بمهامه الثقيلة؛ لكان المغرب على غير

  مصلحته الشخصية على مصلحة المسلمين العامة.

يظ فوصل الجيش الفرنسي لفاس، و"رينو" سفير فرنسا يلح على عبد الح وقد
صفة قانونية، وذلك بإمضاء "معاهدة  برغالحتالل الفرنسي للمفي إعطاء ا

ذيع أن ت - " ومن بينها: "هافاس - الحماية"، وأصبحت وكاالت األنباء العالمية 
المخابرات الجارية بين سفير فرنسا بفاس وملك المغرب، تدل داللة واضحة على 

مغرب، وتعهدها على ال ةأن هذا األخير مصمم النية على قبول الحماية الفرنسي
  ء.وصفابكل إخالص 

سبق توقيع الحماية احتفال كبير، أقامه عبد الحفيظ للسفير الفرنسي  وقد
دثت عنه الصحف العربية واألجنبية. وفيما يلي كلمة تحوأعضاء سفاراته، وقد 

مت الحضرة الشريفة أمس أول(( :)٢(موجزة عنه تحت عنوان "على مائدة السلطان"
ة للسفير الفرنساوي وأعضاء سفاراته، وكانت المائدة تحت كيومساء، وليمة مل

رعاية جاللة الحضرة نصرها هللا، وحضرها أيضا الجنرال "بيلور مونيه"، 
على جاللة  حوألعظم وجميع الوزراء، وكانت لوائح المسرة والبشر تلا والصدر

السفير  - الحضرة الشريفة، وجميع الحضور، وخطب سعادة المسيو "رينو" 
على المائدة السلطانية خطابا أبان فيه مزيد ارتياحه إلى الخطة  - اوي سرنالف

ى شكره بدالقويمة التي تتمشى عليها المخابرات بينه وبين جاللة الحضرة. وأ
تبديها نحو دولته، وامتن امتنانا جليال لتي العظيم لها على النوايا الوالئية الخالصة ا

                                                            
من رسائل الشيخ عبد الرحمن بن جعفر لشقيقه محمد بن جعفر: "الجناب الحفيظي في هول عظيم،  )١(

واآلن عرف ما زلت به فيه قدمه وحاق به ندمه، فلم ينفعه الندم شيئا، وقد كتب إليه من طنجة أن 
سا المقري قادم لفاس صحبة أحد كبراء دولة فرنسا ألخذ خط يده بتسليم المغرب وسدل حماية فرن

عليه كتونس،  وهو اآلن يقول: إني النفعل ولو وقع ماوقع، ولو آل األمر إلى تخليه عن الملك فإنه 
يفعل واليعطي خط يده بذلك، ورجا أنه إذا تخلى عن الملك قامت األمة المغربية تجادل عن وطنها. 

  " ... الرسائل مخطوطة في خزانة خاصة . !وهذا ما اليظن وقوعه
 ١٣٣٠ ماعربيع الثاني  ١٨مارس، نشرتها "السعادة" في عددها الصادر يوم السبت  ٣٠رخة بـ ؤم )٢(

  (المؤلف). ١٩١٢أبريل  ٦موافق 
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وا يظهرون من المجاملة والحفاوة به لمازالجميع رجال المخزن، وأهل فاس الذين 
وبمن معه، مما يدل على تمكن العالئق الودية بين الدولتين. فأجاب جاللة السلطان 

 ليهاكالم كله صفاء ووفاء، شاكرا له الخطة التي يتمشى عب على خطاب السفير
معه في المخابرات، وبين جاللته سروره من العالئق الودية التي أوجدت بين 

ن، واتفاق آرائهما على ما فيه مصلحة هذه البالد، وخصوصا الثقة التي يدولتال
وايا دولته؛ ن رآها المخزن في السفير الفرنساوي، والتي لم تترك مجاال للريب في

لمخابرات الجارية بينه وبين السفير ا ةمسرور جدا من نتيج إنيوقال في الختام: "
، وطلب منه أن يعرب هالصة له ولدولتالمذكور، وأكد للمسيو رينو صداقته الخ

لدولته عن حسن استعداده ومحبته وثقته بها، والغرو أن تصريحات جاللة 
ى الحماية بين السفير الفرنساوي علالحضرة تسمح لنا أن نثق ونؤكد بأن االتفاق 

  .))أمرا متوقعا، والمتوقع كالواقعصبح وجاللة السلطان، أ

ثالثين وثالثمائة وألف،  من ربيع األول سنةيكد يصل اليوم الحادي عشر  ملو
حتى أعلن عن الطامة الكبرى، والمصيبة العظمى؛ وهي: التوقيع على معاهدة 

  الحماية، وفيما يلي نصها:

ة كلمبين فرنسا والمغرب لتنظيم الحماية الفرنسية في الم دةهدة منعقاعم
  الشريفة:

 كومة الجاللة الشريفةء على اهتمام حكومة الجمهورية الفرنسية، وحانب((
بتأسيس حكم منظم في المغرب، قائم على السكينة الداخلية واألمن العام، ومساعد 

الحكومتان على  قتعلى إدخال اإلصالحات، وضمان نمو البالد االقتصادي؛ اتف
  المواد اآلتية:

كومة الجمهورية الفرنسية مع جاللة السلطان على ح تفقتا: صل األولفلا((
باإلصالحات اإلدارية والقضائية، والدراسية  جديد في المغرب، يسمح إنشاء نظام

واالقتصادية، والمالية والعسكرية، التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في إدخالها 
  .))غربيلمللتراب ا

رمة السلطان ومكانته حو ا النظام "الجديد" سيحفظ الوضعية الدينية،وهذ((
ة؛ خصوصا: ي، وسيصون المؤسسات اإلسالمالمعتادة، وتطبيق الدين اإلسالمي

  .))مؤسسات األحباس. كما أنه سيتضمن تنظيم مخزن شريف على أساس إصالحي

المصالح  وعومة الجمهورية ستتفاوض مع الحكومة اإلسبانية في موضوحك((
وممتلكاتها األرضية على الشاطئ  ،يالتي لها "بالمغرب" من أجل موقعها الجغراف

  .))المغربي

، الذي اعترف لها به، والذي صأن مدينة طنجة ستحتفظ بالطابع الخا كما((
  .))سيحدد نظامها البلدي

بل جاللة السلطان منذ اآلن، أن تشرع الحكومة الفرنسية بعد قي: صل الثانيفلا((
تباب السكينة، تسلمخزن، في االحتالالت العسكرية التي تراها ضرورية الا إعالم

اول الحكومة زة في التراب المغربي، كما أنه يقبل أن توتأمين المعامالت التجاري
  .))الفرنسية كل عمل من أعمال الحراسة برا وبحرا في المياه المغربية
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ه الشريفة تأييدا دائما لتعهد حكومة الجمهورية، أن تبذل لجالتت: صل الثالثفلا((
أو سيقلق راحة أيالته، وسيقدم من  ،هشضد كل خطر سيهدد شخصه أو عر

  .))بعده انبها" نفس التأييد لوارث العرش ولتابعيه من"ج

صدر األمر من جاللته الشريفة، أو من السلطات التي يس: صل الرابعفلا((
، طبقا القتراح الحكومة يدينيبها جاللته، بالتدابير التي يقتضيها نظام الحماية الجد

ضوابط الضوابط الجديدة، وتنقيحات ال يف الفرنسية، وكذلك سيجري األمر
  .))الموجودة من قبل

ومة الفرنسية عند جاللة السلطان، بواسطة كمثل الحتس: صل الخامسفلا((
مندوب مقيم عام، حامل لكل تفويضات الجمهورية في المغرب، وساهر على تنفيذ 

  .))رهذا االتفاق الحاض

لسلطان والنواب ا نكون المندوب المقيم العام، هو الوسيط الوحيد بييسو((
 - ا، وسيكلف هب، وبينهم وبين الحكومة المغربية في العالقات التي لهم معاألجان

  .))بالقضايا التي تهم األجانب في المملكة الشريفة - خصوصا 

سم الحكومة الفرنسية سيصادق على كل األوامر الصادرة عن جاللته ابو((
  .))شريفة ويأذن بنشرهاال

ون والقنصليون بتمثيل الدبلوماسي اسكلف نواب فرنيس: صل السادسفلا((
  .))ربية في الخارجغ"المغرب" وحماية الرعايا المغاربة والمصالح الم

عهد جاللة السلطان بأن ال يعقد أي عقد ذي صبغة دولية، دون رضى ويت((
  .))سابق من حكومة الجمهورية الفرنسية

ومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جاللته الشريفة، كح: صل السابعفلا((
صول تنظيم مالي، يسمح بضمان التزامات الخزينة أ –اتفاق مشترك ب –ن دداحيس

جباية مداخيل المملكة بانتظام، مع رعاية الحقول المخولة لحامل والشريفة، 
  .))سندات الديون العمومية المغربية

من أن يعقد في المستقبل، رأسا أو  فةتنع جاللته الشريمي: صل الثامنفلا((
أو خصوصي، أو يمنح أي امتياز على أي شكل كان  يموبواسطة، أي سلف عم

  .))دون ترخيص من الحكومة الفرنسية

قدم هذا االتفاق الحاضر، لمصادقة حكومة الجمهورية يس: صل التاسعالف((
  .))ل ممكنأجالفرنسية، ووثيقة هذه المصادقة سترفع إلى جاللة السلطان في أقصر 

حاضر وختماه بطابعيهما. لا التفاقرارا بما هو أعاله؛ حرر الموقعان اوإق((
  .)))١٣٣٠ربيع الثاني  ١١(موافق  ١٩١٢مارس  ٣٠وضع بفاس في 

  )٢قيع (وت      )١يع (قوت
  د الحفيظبع        ورين

  طان المغربلس      ر فرنساسفي
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ٣٤٥

  [موقف الحركة الوطنية من معاهدة الحماية]:

لى هذه ع ادة الحركة الوطنية بالمغرب كتابات عديدة وتعليقات مفيدةقلو
قتصر هنا على مقال نشرته جريدة "الوحدة المغربية" وسأ. )١(المعاهدة البغيضة

ة" ورئيسها األستاذ يالمجاهدة، في افتتاحيتها بقلم مؤسس "حركة الوحدة المغرب
  ل تحت عنوان:اق: )٢(الكبير الشيخ محمد المكي الناصري

  …ح هللا الحماية!!؛ فهي جناية ما فوقها جنايةبق

ا يقوله المستعمرون المنافقون من مهاترة وسفسطة ال م -  وهللا - ي كنحضي((
صاية.. وما جلبه هذا ولاحد لهما، عندما يأخذون في شرح فوائد الحماية ومنافع 

راع العجيب لإلنسانية من سعادة ورفاهية وتقدم منقطع النظير.. السيما تاالخ
  .))بالنسبة إلى هذا المغرب البائس المنكوب

يقة، باحثا منقبا هنا وهناك عن محاسن الحماية حقولي وجهي شطر الي ألنإو((
اية، وال أرى في نج ومزايا االستعمار، فال أرى في الحماية إال جناية ما فوقها

  .))إال جريمة ال تعدلها جريمة على وجه األرض راالستعما

 بالدنا المغربية كانت موحدة التراب، موحدة الساللة، موحدة اللغة، هذه((
القتصاد، موحدة السياسة، موحدة العدالة، موحدة الحكم، ا موحدة الدين، موحدة

حماية  -، فجاءت الحماية ديروباإلجمال: بكل معاني التوحيد؛ ال فرقة فيها وال تش
فمزقت بالدنا شر ممزق، وقطعت  -رب المراوغ، المنافق المخادع الختال غال

ى جميع علن جميع االعتبارات، وقضت وطننا وأمتنا إربا إربا من كل النواحي وم
مقوماتنا الجوهرية كدولة وأمة ذات كيان قومي وتاريخي خاص، ووقفت حجر 

بيننا وبين كل ما يفيد  ونهضتنا المتسلسلة، وحالتيعي عثرة في سبيل تطورنا الطب
  شعبنا وأمتنا، أو يدفع بهما إلى ساحل النجاة والخالص... 

جديدة، واستحدثت ل بهذا كله، بل خلقت لنا مشاكولم تكتف "الحماية الدخيلة" 
لنا متاعب عديدة، لتقف في طريقنا، وتحول بيننا وبين الوصول إلى أهدافنا، 

ط إلى أن صرعته، أو حوالق )٣(بي أجمع، بسوط "الزلط"لمغروضربت الشعب ا
  .))كادت، ولم يرضها شيء "إال أن يموت هذا الشعب موتة ال يحيى بعدها أبدا"..

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

وإن من علينا بها الحماة زمنا طويال، وتلوا فضائلها ومزاياها ترتيال، وإننا ((
غتنوا، ولوالنا لكانوا دائما اقفانا عاشوا، ومن دمائنا  ىلألحق منهم بالمن عليهم؛ فع

  .))وأبدا ثانويين في الحياة الدولية والسياسة العالمية

بالدنا العزيزة ى جاءت إل - حماكم هللا منها أيها المواطنون  - حماية" "ال((
بجيش من الصعاليك والمفاليك، ليس لهم من الكفاءة وال من االستعداد وال من 

سيطا في حياة شعوبهم، وداخل بالدهم، بهم أن يحتلوا ولو مركزا لوخالرجولة، ما ي
الشراهة والجشع، قصارى  جهالء بكل معاني الجهل، شرهين جشعين بكل معاني

                                                            
  م. (المؤلف).١٩٤٠يونيو  ٢٨هـ، ١٣٥٩األولى  جمادى ٢١يوم الجمعة  خ:يبتار ٤السنة  ٤٤عدد لا )١(
هـ، ١٣٢٤صب وزارية ولد سنة الشاعر الفذ، تقلد عدة مناو، رعالمة المكافح، والوطني الغيول) ا٢(

  هـ بالرباط.١٤١٤وتوفي سنة 
  الزلط: الفقر.  )٣(
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يعلمون، بعيدين كل البعد عن معرفة النفسية ا النظر في كثير مما يفكرون وم
بية. ومع هذا لمغرالمغربية، وعن فهم العقلية المغربية، وعن اإلحساس باألماني ا

قوة الحديد والنار مصير شعب حر بأسره، ومستقبل أمة عزيزة  وكلت إليهم
 ؤالء الصعاليك والمفاليك وهم أعجز من العجز، وأبلد منبأكملها.. فماذا يفعل ه

لبالدة، وكل ما يعرفون: أنهم أقوياء؛ فيجب أن يحكموا المغرب، وأنهم سادة؛ ا
   .))دا..فيجب أن يكون المغاربة لهم عبي

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

التي قسمت المغرب إلى  هي - حماكم هللا منها أيها المواطنون  - حماية" "ال((
سلطان، ثم قسمت الجزء الواحد  منما أنزل هللا بها  )١(أجزاء ثالثة، قسمة ضيزى

إلى نواحي ومناطق، ثم قسمت الناحية الواحدة والمنطقة البسيطة إلى عشرات 
المغرب، وشردت المغاربة، وفرقت ما جمع هللا  لزاء والوحدات، فشتتت شمجألا

يا واقتصاديا، فكانت الطامة الكبرى على المغرب طبيعيا ودينيا واجتماع
الواحد من وطننا ميتا مشلوال، والعضو الواحد من بلدنا ء والمغاربة، وأصبح الجز

ال نكرعه، والخبز عن ننا مقطوعا مبتورا، الماء بجانبنا ونحن إليه عطاش، لك
تاجون، لكننا ننا ونحن إليه جياع، لكننا ال نطعمه، والسهل أمامنا ونحن إليه محييم

نستطيع لزيارته  الال نزرعه، واألخ الشقيق بجوارنا ونحن إليه مشتاقون، لكننا 
  . ))سبيال..

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

مشكلة  لهي التي خلقت أو - اطنون وملحماكم هللا منها أيها ا - حماية" "ال((
يخ. فقد كان المغاربة قبل اإلسالم دينية وساللية وقضائية منذ عرف المغرب التار

حد أن يفرقهم وال أن يمزق أ موحدين في عقيدتهم وساللتهم، وأحكامهم، ال يستطيع
وحدتهم، ثم جاء اإلسالم الطاهر فقوى الوحدة المغربية، وأعطاها غذاء روحيا 

كل األسس السابقة، فلم يعرف المغاربة  نووضع لها أساسا أقوى م يدا،جد
ل ثالثة عشر قرنا سوى شيء واحد؛ هو: أنهم "مغاربة" متحدون المسلمون خال

  . ))عا كلمة اإلسالم، وتظللهم جميعا راية المغربميدينا وجنسا وقضاء، تجمعهم ج

م يد لحتى جاء االستعمار، وأعلنت الحماية؛ فظهر على المسرح شيء جد((
قليل وال كثير،  ده الحقيقة، ولم يرض به الشعب المغربي فيييعرفه التاريخ ولم تؤ

 -أو في حكم المسلم  –ذلك أن هناك مغربيا أصيال ومغربيا دخيال.. مغربيا مسلما 
مغربيا يرضى بالتحاكم إلى الشريعة  -أو في حكم المسيحي  –يا مسيحيا ربومغ

  . ))..ةعادات الوثنية والجاهليبال المحمدية، ومغربيا يرفضها وال يرضى إال

  !!يةاية ما فوقها جناهللا الحماية؛ فهي جن قبح

هي التي محت شخصية  -حماكم هللا منها أيها المواطنون  -حماية" "ال((
كيان المغاربة بين األمم، وفرضت نفسها مسيطرة ت المغرب بين الدول، وحطم

والحقير،  ليلوحاكمة، مشرعة ومنفذة، يدير أبناؤها الصغير والكبير، والج
م الحكام ونحن المحكومون، وهم أصحاب ى النقير والقطمير، فهلويحاسبوننا ع

البلد األقربون، ونحن الغرباء المنبوذون، وهم األوائل في الحقوق كلها، ونحن 
وائل في التكاليف كلها، لهم األمر، وعلينا الطاعة، لهم الحياة وعلينا الموت، لهم األ

                                                            
  جائرة. :أي )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ٣٤٧

العمل  لهم العيش الغض وعلينا النصر وعلينا الهزيمة، لهم الغنم وعلينا الغرم،
  . ))الشاق، لهم النفوذ والكرامة، وعلينا الخضوع وتوطئ الهامة..

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

هي التي أذلت أعزاءنا،  - حماكم هللا منها أيها المواطنون  - حماية" "ال((
وجواسيسنا  ا، وسلطت علينا أنذالنانيوأعزت أذالءنا، وحمت اإلجرام والمجرمين ف

هم عبيد و –ولصوصنا، وقطاع الطريق في بالدنا، فجعلتهم ألول مرة في التاريخ 
وكبرائها أفخر حلة ا ؤساء على األحرار، وألقت عليهم من عدوانهر –العصا 

وأعظم ستار، ومكنت لهم من رقاب أبناء األمة األبرار، يفعلون بهم ما ال يفعله 
شيء عليه الرقابة إال عليهم، وكل البون، كل غتسلطون، وال الطغاة الالم الملوك

شخص مشكوك فيه إال فيهم، وكل إنسان مسؤول عن عمله إال هم؛ فال مسؤولية 
  . ))عليهم أمام أحد..

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

 انهي التي مسختنا فجعلت - حماكم هللا منها أيها المواطنون  - حماية" "ال((
جعلتنا كحديقة الحيوانات الجامعة لعجائب المخلوقات، فقد فكالقرود، و"شوهتنا" 

قوى عناصرنا تفاهة وعياء، أ –ي أغلب األحيان وأكثر الظروف ف –اختارت 
مودا، وأشدها خموال وبرودة، وأظهرها جبنا وعجزا، وأضعفها وجوأكثرها بالدة 

 ل؛تاريخيا، وباإلجمايا وشخصية وإرادة، وأقلها مجدا وشرفا، وأسودها ماض
اختارت العنصر الذي يضرب به المثل في النقص اإلنساني والساللي ببالدنا، 

نات لوفجعلته العنصر السائد البارز الذي يظهر في المجتمعات، وتزين به الصا
ويتحرك كالدمى واآلالت.. ويحكم دون أن يكون حاكما، ويأمر دون أن يكون 

بح من األشباح، ووهم شاقع قة األمر والوحقي آمرا، ويُضرب له السالم وهو في
  . ))..!من األوهام

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

س، جسهي التي نشرت الت - حماكم هللا منها أيها المواطنون  - حماية" لا"((
وحمت الخيانة وخلقت البطالة وبثت الدعارة، وأقامت دعائم اإلباحية بسكرها 

مغربي بضاعة النفاق لوروجت في السوق ا ،ينلوقمارها، وزناها السري والع
والتملق والطمع، وشجعت كل خسيس من األخالق، ورذيل من العادات، ونظمت 

لسادات" الذين يعد "االمهازل والمفاسد والخرافات، وخلقت كثيرا من مجاهل 
  . ))الفضل في اختالقهم وظهورهم والبناء عليهم إلى عبقرية "المراقبات"..

  !!يةة؛ فهي جناية ما فوقها جناهللا الحماي قبح

هي التي أقامت صروح الجهل  - حماكم هللا منها أيها المواطنون  - ماية" الح((
لتهذيب حربا واوالرذيلة، على أنقاض العلم والفضيلة في بالدنا، فحاربت التعليم 

عوانا، وطاردت أنصار المعرفة والنور أساتذة وطالبا، شيبا وشبانا، وهي التي 
االستبداد دستورا؛ فال حق ألحد مصون، و، والظلم شريعة، انووضى قانجعلت الف

وال حرية لفرد مضمونة، وإنما هو التعسف واإلرهاب،  والضغط واإلرهاق، 
ل، والعمل الشاق ينتظر كل بائس ويوالسيف مسلط على الرؤوس، والسجن الط

  . ))"منحوس"..
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  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

جاءت بدعوى ترفيهنا؛  -مواطنون ل منها أيها اهللا حماكم - حماية" "ال((
فضايقتنا حتى في الماء والخبز، وأصبحنا ال نجدهما إال لماما، وجاءت بدعوى 

فاسف ومفاسد وأخالق، وحاربت خير س تحضيرنا؛ فنقلت إلينا أقبح ما عندها من
ولة لحيلا على االقتصاد واما عندنا من عادات وتقاليد ونظم. وجاءت بدعوى تمرينن

اإلسراف؛ فأغرقتنا في بحر من الديون والقروض، وبعدما وجدتنا  بيننا وبين
مدينين ببعض ماليين من الفرنكات والبسيطات، أصبحنا اليوم مدينين بمئات من 

، وجاءت بدعوى أنها ستنقذنا من عوز وتغنينا من فقر؛ فكانت هي اتالمليار
في القرض، أي: إنها الغنية  تفاعاحبة القرض واالنالدائنة والمدينة، وهي ص

والفقيرة، والحامية والمحمية، بحيث لم تترك للمغاربة المساكين من تلك الماليير 
  . ))والماليين، إال فتائت الموائد وعرق الجبين..

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

 جاءت بدعوى أنها -ون األعزاء حماكم هللا منها أيها المواطن - ماية" الح((
أمة  -في وقت قريب  -وتعدنا لحكم أنفسنا بأنفسنا، وتجعل منا  خدمنا وتهذبنا،تس

حديثة، قادرة على السير وحدها في معركة الحياة الجديدة المعقدة، ودولة عصرية 
زة، تامة األدوات، مستعدة الحتالل مركزها بين الدول المتحضرة جهكاملة األ
نظيم بالدنا ت من أن تهتم بفبدالفي أول فرصة دون اعتراض وال جدل، المنظمة 

من أجلنا ومستقبلنا؛ اهتمت بتنظيمها من أجل نفسها ومستقبلها، فدفاعنا هو دفاع 
تنا هي مواصالت العن اإلمبراطورية، وجيشنا هو جيش اإلمبراطورية، ومواص

وتعليمنا هو تعليم في اإلمبراطورية، وإنتاجنا موديل القتصاد اإلمبراطورية، 
إدارات ملحقة باإلمبراطورية، ووظائفها هي  يصالح اإلمبراطورية، وإدارتنا ه

مع ما  - احتكار مقصور على شباب اإلمبراطورية، وكلنا بدمائنا وأموالنا وأمالكنا 
ملك خالص  - نسائنا، حتى أحفادنا وأحفاد أحفادنا م في أصالب رجالنا، وأرحا

اءهم كما نلهم وألبناء أبغرب بناء الساللة الغريبة الرفيعة.. فالملساداتنا وحماتنا أ
  . ))..!يهتف اليوم أطفالهم، ويعلن رجالهم، وللمغاربة المساكين: العصا والحجر

  !!يةهللا الحماية؛ فهي جناية ما فوقها جنا قبح

عزاء؛ لقد ضقنا ذرعا بهذه "الحماية" البغيضة، التي هي ألا المواطنون اأيه((
التي نعامل  ةثقيلة الوضيعلا بر مسؤول عن كل ما أصابنا، لقد مللنا هذه الحياةأك

فيها كالعبيد والوحوش، من قوم غرباء دخالء ليسوا منا، ولسنا منهم في شيء. إن 
في االرتفاع، فلم نعد  جةالدم ليحترق في قلوبنا، وإن حرارة أنفاسنا بلغت أعلى در

حماية المفروضة الباطلة من يومها األول، وإن قادرين على السير والرضى بهذه ال
ليتبرم سخطا وحنقا على حماته  - صاه إلى أقصاه قمن أ - المغربي شعب ال

المنافقين، وأبنائه العاقين، وكأني أراه يستعد ليال ونهارا لكسر جميع القيود 
))حماية ويعلن االستقالل"...الواألغالل، حتى يحطم صرح 

)١(.  

                                                            
لعرب ا ةم؛ أعلن عن استقالل المغرب في بيان أصدره صاحب الجاللة أمير المومنين، ومفخرعن )١(

تم " إثر اجتماع ني، ووزير خارجية فرنسا "أنطوان بين، سيدي محمد الخامس أيده هللايوالمسلم
، بعد كفاح طويل وشاق دام نصف ١٩٥٦نوفمبر سنة  ٦بينهما في قصر "السين سانكلو" بباريز يوم 

  قرن، كان شطره األول بالسيف وشطره الثاني باللسان والقلم.
ول، أتباع الطريقتين الكتانية والعينية، والقائد المجاهد السيد محمد ألحسن في شطره الا أبلى البالء وقد    

ياني، وغيره من أبطال المغرب المغاوير، وكانت الثورة الكبرى التي شنها بطل المغرب مو الزوح
ربة لمغااألكبر وغازيه األشهر العالمة الجليل السيد محمد بن عبد الكريم الخطابي أهم عمل قام به ا
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ل االستقالل بثالث وعشرين سنة، وال تسأل عن حاله بعد حال المغرب قب هذا
  راجعون. هذلك؛ فإنا  وإنا إلي

  

  [إرغام المولى عبد الحفيظ للتنازل عن العرش لصالح أخيه موالي يوسف]:

بعد توقيعه على معاهدة  ،ذر خفي أن الفرنسيين أزالوا لعبد الحفيظ كل نفووغي
ه اضطروه يوف  ،)١(ه من فاس إلى الرباطالحماية، وأرغموه على نقل عاصمة ملك

م يمهلوه إال أربعة أشهر لو ،)٢(إلى التنازل عن العرش نهائيا وبصفة رسمية
  در والخيانة.غوسبعة عشر يوما؛ ألن عادة االستعمار ال

د فقده لملكه؛ استوطن طنجة، ومنها قصد الحجاز، فحج وزار ودخل وبع
م لصحافة، لم تكن في صالح وطنه. ثبعض البالد العربية، وأفضى بتصريحات ل

انتقل إلى إسبانيا ثم إلى باريز، فأقام بها إلى  مثرجع لطنجة، فأقام بها عدة سنوات، 
يث دفن بفاس، بضريح جده موالي عبد هللا؛ حنقل إلى المغرب  مث ،)٣(أن توفي بها

  وعند هللا تجتمع الخصوم!!...

كان يؤنبه طيلة المدة ظ الحفيأختم هذا الوصل حتى أصرح بأن ضمير عبد  وال
بالمغرب وإسبانيا وفرنسا بعد فقده لملكه على قتله للمترجم، وتوقيعه  هاالتي عاش

ق العربي يتلقى كلمات العتاب رعلى معاهدة الحماية. وكان أثناء وجوده ببالد الش
واللوم من كبار الشخصيات التي يجتمع بها، وتوجه إليه أسئلة عن األسباب 

  عا.قنفعته لذلك؛ فلم يكن يجد جوابا متي دالالحقيقية 

أت في ترجمة اإلمام محمد بن جعفر الكتاني لولده الشيخ محمد الزمزمي وقر
شيخه ابن جعفر أيام هجرته  ىن عبد الحفيظ تردد مرارا علأ ،)٤(رحمهما هللا

 يرا اشترط عليه تجديد إيمانه وإعالنهخأوبالمدينة المنورة، فامتنع من استقباله، 
  .)٥(التوبة أمام القبر النبوي، ففعل

                                                                                                                                                
نيا بابه العالم، وأقض مضاجع فرنسا وإس شميدان، ألنه نظمها تنظيما عصريا أدهلفي هذا ا

  لفائهما، ورفع رأس المغرب عاليا. وح
كما أبلت البالء الحسن في شطره الثاني، األحزاب الوطنية وزعمائها ورؤساء الطرق الصوفية      

  حرار، وطلبتها األبرار. ألهد الدينية المعاالمخلصون، ومريدوهم الصادقون، وعلماء الجامعات وا
لتحرير العتيد وحركة العلماء الهامة، واالتحاد ا وجيش وكان ختام الجميع: الحركة الفدائية القوية     

المغربي للشغل، وتم الشطر الثاني بفضل هللا سبحانه وتعالى تحت قيادة وتوجيه وتشجيع الملك 
من المزايا والفضائل، ووفقه لخوض  ااه هللا كثيربحي العظيم أبي الحسن موالنا محمد الخامس الذ

ومحو عار الحماية المشؤومة، عن هذه األمة األبية، حتى  ن،غاصبيعركة الكفاح ضد المستعمرين الم
حمله ذلك على التضحية بعرشه وكل عزيز عليه في سبيل إنقاذ أمته من االستعمار واالستغالل، 

السيادة الزائفة، والجاه الكاذب فجزاه هللا على  ىواإلبعاد عل لنفيوالجهل والتأخر  واالنحطاط، وأثر ا
زودا بوثيقة االستقالل، ومحتال مكانة سامية في قلب كل مسلم. وها هو م ى عرشهذلك بإرجاعه إل

يبني االستقالل بعزيمة ماضية. وإيمان كامل، وقد وعد أمته بتحقيق مطلبها األسمى "الدستور" الذي 
  له، وأحد األسباب التي استشهد من أجلها. نادى به وعملمن  كان المترجم أول

بية، والكتلة اإلفريقية اآلسيوية، ودول العالم الحر...فكل مغربي عريد الجامعة الننسى هنا تأي وال     
يعترف بذلك، ويرجو هللا أن يجازي جميع العاملين خيرا، ويوفق قادة المغرب إلى السير به في 

الم سلم والفقه اإلسالمي الحر، ألننا قوم أعزنا هللا باإلسوى هللا عليه لص طريق كتاب هللا وسنة رسوله
  العزة بغيره ذللنا. (المؤلف).ا فإذا ابتغين

  . (المؤلف).١٩١٢يونيو  ٦الموافق  ١٣٣٠جمادى الثانية سنة  ٢٠اريخ تب )١(
  لمؤلف).ا.(١٩١٢ ةغشت سن ١١موافق  ١٣٣٠شعبان سنة  ٢٨اريخ يوم اإلثنين تب )٢(
  ).. (المؤلف١٩٧٣أبريل  ١٤هـ الموافق ١٣٥٦سنة  محرم ٢٢ال يوم األحد وز )٣(
ها بخزانة نجله خالي العالمة محمد المنتصر الكتاني، وقد ضمها إلى لفجد نسخة منها بخط يد مؤوت )٤(

الخاصة حفيده الدكتور علي الكتاني في مؤلف  هلمذكراته ورحلتيه الهنديتين األولى والثانية ورسائ
في ثالثة أجزاء " لجدكبير سماه : "حياتي"، أو: "عقد الزمرد والزبرجد في سيرة االبن والولد وا

  عة على الحاسوب.بوكبار، وهي مط
) قال الشيخ محمد الزمزمي الكتاني في مذكراته: "وكان الوالد قواال بالحق، شديد النصيحة لعباد هللا؛ ٥(

فجابهه بقوله :إن هذه الحضرة ( يعني: المدينة المنورة ) يأتي الناس إليها لإليمان واإلسالم ، فإن 
؛ فاذهب لسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وتب إلى هللا من جميع ما صار منك أردت أني أقبلك
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رسائله الكثيرة التي كان يبعث بها لإلمام المذكور بعد ذلك، مصرحة ت نوكا
وقد وقفت عليها، ولوال خوف  بالتوبة ومعلنة عن التعلق الكامل، والتلمذة النادرة.

  .)١(الطول؛ ألثبتها هنا

  

  

ي ضر )٢(لغماري الحسنيثني الشيخ اإلمام أبو عبد هللا محمد بن الصديق اوحد
إني ((، فأجابه بقوله: ))أين أنت؟((المنام، فقال له: ي هللا عنه، أنه: رأى المترجم ف

  .))ساجد تحت العرش شكرا  تعالى على ما خولني من رتبة الشهادة

خرى حامال محفظته، فسأله عن محتواها، أ ةأنه: رآه مر – أيضا - ثني وحد
  . وهللا أعلم.))!على عبد الحفيظاحتوت على عفوي ((فقال له: 

                                                                                                                                                
بأعتابه الشريفة ، ثم انو أداء جميع الحقوق ورد جميع المظالم ، ثم جدد إيمانك وإسالمك!. فأجابه 

  . ٢٣٦هـ ) ص :١٣٧١ - ١٣٠٥المولى عبد الحفيظ باإلذعان والقبول".  ( حياتي : 
لرسائل عم والدتنا الدكتور إدريس الكتاني في مقدمة كتاب "النصيحة" لوالده ا هذد نشر نبذة عن هقو )١(

  اإلمام محمد بن جعفر الكتاني.
هـ، أنظر في ١٣٥٤الصديقية، توفي سنة  أساطين العلم والصالح في وقته، وشيخ الطريقة نم )٢(

"إتحاف  –ن الصديق ابن الصديق"، لنجله الحافظ أحمد ابه تصور والتصديق في ترجمتلا" ترجمته
  وغيرهما. ٢/٤٧٢المطالع" 
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  صل الخامس عشرولا
  هادهتشفي حالة الطريقة بعد اس

  

  [تحريض الشيخ أبي المكارم المغاربة للجهاد ضد فرنسا]:

حت الطريقة الكتانية تعمل في الخفاء بعد إغالق زواياها، تحت قيادة والد بصأ
لصوفي الداعية الشريف، الم اعلالقد حدثني فالمترجم الشيخ عبد الكبير قدس سره. 

 هاعالشيخ عبد الكبير استد نأ ،)١(موالي عبد السالم بن الفاضل العلوي رحمه هللا
يسافر إلى جبال األطلس بناحية بني مالل،  أنيوما لمحل سكناه، وطلب منه 

ليتزعم حركة المقاومة هناك بالسيف ضد الفرنسيين. فلبى أمره، وكان لهذه 
دوي كبير في مختلف األوساط  -كثر من ربع قرن التي دامت أ - ة مالمقاو

رب مدة المغالسياسية بالمغرب وفرنسا، وحافظت على استقالل جزء هام من 
اهد الكتاني، إال بعد أن عملت القنابل المدمرة التي كانت مجطويلة، ولم يستسلم ال

تل أهلهم قتتوالى من الطائرات الفرنسية عملها في تحطيم دور المجاهدين و
  بنائهم.وأ

يغفل الشيخ أبو المكارم عن نشاطه الديني؛ فكان يعقد اجتماعات اإلخوان  ولم
في ميدان الكتابة نشاطا ط ذكريات الدينية كذلك. وقد نشلا بمنزله كل جمعة، ويقيم

كبيرا، فوجه طيلة السنوات الخمس التي عاشها بعد المترجم أكثر من ألف رسالة 
تاريخ المغرب العلمي والديني، ولم تخل العشرات يفتخر بها  ،في الوعظ واإلرشاد

روف والنهي المعمنها من الحديث عن أسرار امتحان األكابر، ووجوب األمر ب
  على ما يصيب الدعاة من أذى.ر عن المنكر، والصب

  

  [رد المولى يوسف االعتبار للكتانيين]:

اجد األثيل؛ ا انقضى عهد عبد الحفيظ وأقبل عهد أخيه السلطان الجليل، المولم
حمات هللا عليه؛ افتتح عهده بإصدار ظهائر رنا يوسف العلوي أبي المحاسن موال

ف بالد المغرب، لتخلحكام مدن المغرب، يأمرهم فيها بفتح الزوايا الكتانية بم
  حسناته ال ينساها له التاريخ.ن فكانت حسنة م

، والطابع بعد الحمدلة والصالة قالما يلي نص واحد من تلك الظهائر: وفي
  ابن الحسن وفقه هللا: الصغير داخله: يوسف

  منا األرضى؛ القائد فالن، وفقك هللا وسالم عليك ورحمة هللا:خدي((

                                                            
أكابر تالمذة المترجم ، قاد معركة المقاومة للجيوش الفرنسية سبعا وعشرين سنة باسم الطريقة  نم )١(

  .٢/٥٢٠هـ، أنظر "إتحاف المطالع" ١٣٦٨سنة  سالكتانية، توفي بمدينة مكنا
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ت مقفولة، انفي فتح زاويتهم هناك، التي ك نيد؛ فقد أذنا للفقراء الكتانيوبع((
لك، وأبحنا لهم تعميرها كما كانوا بالصالة والذكر والقرآن من غير تحجير في ذ

وأعلمناك لتكون على بال، ونرد كتابنا  ،مع رعاية الحرمة الواجبة في ذلك
)١(الشريف هذا لمقدم الزاوية يبقى بيده تذكرة...والسالم

((.  

  

  [رسائل مباركة من أعالم المغرب بخصوص فتح الزوايا الكتانية]:

أكتفي را ونظما، سنثاردت التهاني على والد المترجم وشقيقه وابنه األكبر؛ وتو
  هنا بإيراد بعض منها؛ فأقول:

ي كفي رسالة شيخ الجماعة بالرباط وقاضيه إذ ذاك، أبي عبد هللا محمد الم جاء
 - ينإن((ابا لشقيق المترجم [الشيخ عبد الحي الكتاني]: طخ ؛)٢(البطاوري رحمه هللا

 في تمام االنشراح مما أبرزته يد األقدار، من حيث كونه أجلى برهان - ا سيدي ي
الها وفضلها، طبق ما وعد به سيدنا الشيخ أبو الفيض كمعلى شفوف الطريقة و

صدمة، لرضي هللا عنه. فلم يخامر الباطن سوى ما كان متعينا من السجود عند ا
 عليه وسلم، فلم تزد األنوار لى هللاوال شيء بفضل هللا وبركة موالنا رسول هللا ص

ما زادهم إال إيمانا ووصدق هللا ورسوله . {إال تشعشعا، والمحبون إال إخالصا ويقينا
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من . وتسليما

الطاهرة عامرة، وأنوار الحق  عولرباف ،]٢٣، ٢٢[األحزاب:}.وا تبدياللينتظر وما بد
  .))فيها متأللئة ظاهرة، ونحن على محبتكم...

مد الجباص محئب السلطان بطنجة أبي عبد هللا محمد بن ء في رسالة لناوجا
ما ما أخبركم به وأ((ابا على رسالة بعث بها إليه شقيق المترجم: وج ،)٣(رحمه هللا

، تمم هللا فرح جميع األمة بهنائها وصالحها، حوفرحنا؛ فصحي انرمقدمكم من سرو
  .))د واإلسالموبارك لنا ولها في طلعة موالنا اإلمام، وأسعد بخالفته البال

فتح الزاوية، وتمكين الفقراء منها؛ فقد قمنا  اما ما أملتم من الوقوف في إتموأم((
العيد  ةيسر فتحها ليلتو بالواجب وما قصرنا، وكذا جناب الفقيه القاضي رعاه هللا،

السعيد على الوجه المطلوب واألمل المحبوب، وهي اآلن عامرة بذكر هللا، مشرقة 
  .))بنور هللا

هم وعلى المسلمين من ليهللا المريدين بمعونته، وكألهم برعايته، وأعاد ع أمد((
  .))بركة سيد الوجود أسماها، ومن أنواره المحمدية أزكاها...

التونسي، شيخ اإلسالم  زالمكي بن عزو خيشفت على رسالة كتبها الووق
، وهذا بعض ما باألستانة، إلى اإلمام محمد بن جعفر الكتاني إبان هجرته بالمدينة

فضله ورحمته، ونبشركم أن جميع  لىمد  الذي ال إله إال هو عنح((: )٤(جاء فيها
ر والبوادي بالظهير السلطاني اليوسفي؛ ضاوزوايا السادة الكتانية فتحت في الح

رمضان، وفتحت زاوية طنجة  ١٣كبرى التي بفاس فتحت يوم اإلثنين لفالزاوية ا

                                                            
  ).ف. (المؤل١٣٣٠شوال  ١٩ يف )١(
  ( المؤلف).١٣٣٠نة رخة بمتم شوال سؤم )٢(
  هـ. (المؤلف).١٣٣٠شوال عام  ٥رخة بــ: ؤم )٣(
  هـ.(المؤلف).١٣٣٠رخة بشوال عام ؤم )٣(
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وعم السرور جميع البوادي والبلدان، حيث فتحت جميع رمضان،  ٢٩يوم األربعاء 
نية إلقامة ذكر هللا والصلوات المفروضة والصلوات النبوية، وخرج تاالمعابد الك

دريسي، ومنه للزاوية الشيخ عبد الكبير رضي هللا عنه من داره للضريح اإليدي س
أصلح وأيمن الكتانية، وهذا دلنا أن هذا السلطان موالي يوسف بن موالي الحسن 

  .))من أخيه السالف، و األمر من قبل ومن بعد...

 ستاذ األديب أبو عبد هللا محمد بن الغالي العراقي الحسيني الفاسياألل وقا
  قصيدة مخاطبا والد المترجم: نم ؛)١(مه هللاحر

  رجــــــو به فتحا ننال به ذوقـانف  فــــتـح للزوايـا بأســـــــرها     بنا سرر
  دد أفراحا وقد عطر األفـقجو  عمت البشـرى به كل بقعـة       فقد

  من قصيدة أخرى: -أيضا  - ل وقا
ل الخير ياغوث ذي هأ ا قطبيو  د الكــــــــــبيـر أبا النـــدىبـــــعدنـا يسأ

  العصر
ـم شـدة بالفـــــتـح حفـت كو  من به عنا الكـــــــــــروب تباعدت ويا

  وبالنصـر
ـد عمـرت بالذكر والحمـد قو  زوايا الغــــرب زال حجابهاي ذــــــــفه

  والشكر
نجــــــــــالك األعـالم أو  ذا نرتجي فتحــــــــــا بجاهك عاجـال ك

  واألنجـــم الزهـر
  ى البحــــر والقطـرلع علمه أربى نمو  الفتح والهدى  فيكان فرد الوقت  نمب
ـد غاب في أفق الجـــنـان على قو             م بدا كالشمــــــس في حسن مطلعإما

  فـور
ن هللا إذ قابلـت ـم             ه أجـــــرا جزيـال ومنـةبــــــــت عوض

  فـقـــــــــده بالصــبـر
ل العالمة المؤرخ، الشاعر الناثر؛ أبو السرور عبد الرحيم بن الحسن الكتاني اقو

  يدة:قصمن  - رحمه هللا  - 
  البقـاع؛ حمــــــــدت ذا اإلفضـال لك  لختـم في  ا ايقــيـل لي: فتحـت زوا دق

لكـــــــــــبــير امـن بالفـتـح يو  ــــرت مـولى بالجمـــــــــيـل يثيبـنا  وشك
  العــــــــال

ـارت محـــــــــل الذكـر ـص  بعـد ما كـــــــــانـت فــنـاء خاليـا   مـن
  واإلقــــبـال

ـــــــــــــــيـة وردت مـن قح  ايـا بنـفـحــــــــة   ـــــــــراك يا أم الزوبـش
  المتـعـــالـي

  وى البر فـي األحـوالأم كـــــنت دق  الذكـر فـيك كمثـل ما   ب ت قباشيد
ــــــــــد شـاد أركـانا لهـــــا ـق  غـرو أن القطــــب خــــــتـم واليـة   ال 

  برجـال
قــــــــى المـريـد به صـــــنــــوف لي  الذي  الولـي العـــــــارف البحـــر ذاك 

  آلل
اح المفـاخـــــــــــــــر كعـــــبـة ـت  برزخ العرفـــــــــان غـــــوث أكابـر   هو 

  اآلمـال

                                                            
  هـ .١٣٨٢شريف العالم األديب العدل الوجيه توفي سنة  لا )١(
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ع العلــــــــــــــوم وحـاز كـل مج  مـن   م المشـــــايـخ قـدوة األعـال شيخ
  لاـمكـ

  واه فــــيـض السحـب بالتهطـالدج    خضـــــم فـاضت األســرارمـن  بحر
ـم الهــــــــــداة مـهــــذب لع  مـد   حــــي أبو الفيـض اإلمـــام مشيخ

  األعمـال
ل العالمة األديب مؤرخ فاس، أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد القادر اقو

  :رحمه هللا -معروف بابن األعرج لا ؛)١(السليماني الحسني المعسكري ثم الفاسي
  راية تسطــــــــو على عذالـها؟ مأ    ــــوس عرفان بـدت فـي أفقــهامشأ

  ر الغــــــــــزالة غب نيل وصالـهاون  ــا     هغـادة هـــيفـاء يخجــل حسنـأم 
  عطفت من بعـــــد طول مطالهاتو  تلـك أسبـاب النـجـاح تهـــيـأت      أم 

             تلك زاوية الرشــــــــاد تفتحت الخ   لب
  ها :نمو

ع النبــــــــــــوءة من بيوت رف    المنتقـــــى يسا الزمـان على الرئدعو
  عــــوالها

خ الطريقة بل يشــــــــــ    ي علـى شهـــــــــــــم هـمـــــام يافـعلهف
  زعيم رجالها

واصــــــــــــل لا    أخـي العــــال الم الحبر المجــــــــــــيـدالع
  ــــال سر جمالهاالمفض

عاء ضــــــــــــد بني نش    سامه الدهر الخـــــــــــئـون بمـسـةمن 
  وآلها لوالبتــــ

ن دوذا البدور تعــــــــاق كو    دهر حرب للمهــــــذب في الـورىفال
  كــمالها

ت الهدى بســــــــــــــــيوفها يب    رمتـه الحــــــــادثـات وحاربـت حقا
  ونبالـها

سعــــــــــــــــادة مغبوطـــة  تي    اك يا عــــــــبد الكبيـر لقـد جـزبشر
  نالـهامب

ا رمته المرجـــــــــــــــــــفات مل    ما فجــــــــــــعـت ظالمـة بمحـمـدأو 
  بقــــالها

  الخطوب وما ارعوى بفعالها دهــــش  وة الوقت الـذي  فص )٢(الحالحل أنت
األديب؛ أبو محمد عبد هللا بن محمد بن الهاشمي م ل شاعر طنجة: العالاقو

  رحمه هللا: - الوزاني الطنجي 
ألفـــــــــــعال اايا ذوي وز  ئا لها عـــــــــــــادت إلى العـــز والمجدينه

  والخير والسعد
ى رغـــــــم أنف ذي الشماتة لع  تعـــــــــــــــــود لحــــــــــالـها نأ هللا إال أبى

  دوالحق
ابلها اإلنســــــــــــان قي  ظم بها من نعمة عز قــــــــــــــــدرهافأع

  دبالشكـــــر والحمـ
 ســــــــــــــيما أهل الو  ئرها عـــــــــــــــــــم البريـة كلـهااـــــــــــــبش

  الســــــيادة والمجـد

                                                            
  .٢/٤٤١هـ، "إتحاف المطالع" ١٣٤٤آليف العديدة، توفي سنة تلااعر، صاحب شعالمة المطلع اللا )١(
  د في عشيرته، الشجاع الركين في مجلسه.يسلل: االححال )٢(
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ــــولى موالينا محمـد ـــــــــــمو  س العال عــــــــــــــبد الكبير ونجــلهشمو
  المهــــــــــدي

زا ـع ادهـــــــــــمزو  ئك قوم عظــــــــــــــــم هللا قـــــدرهـمأول
  وفضــــــــال بال حـــد

ادتهـم تعلــــــــو على كل ذي جم  ئك أهـــــــــــــل العـــــــــــــز دار واليـةأول
  مجــــــــــد

يقـــــــــتهم حــــــــتى أغيَّـب في رط  أحيـد عـن ئك أهــــــل السر لسـتأول
  لحـدي

لــــــــــدة فاس قـد أقـــــام عــــــلى بب  جة جسمي صار والقلب عندهمبطن
  الــود

ســـــــــر من األفــــراح كل ي   ت لهم حســــــــــن الهناء بنـيل مـارفع
  ذوي الـــــــود

العمل الجليل، بإصدار  - رحمه هللا  -  ع جاللة السلطان موالي يوسففشد قو
ر الملكي بفاس مرتين، لتخرج قصأمره السامي بفتح المكتبة السلطانية الكائنة بال

  منها الكتب الكتانية المصادرة في المحنة.

المنعم عليهم من النبيئين  ال؛ أخرج ما عثر عليه منها، حشره هللا في زمرةوفع
  خلد ذكره ورفع قدره...آمين.والشهداء والصالحين، و ،نوالصديقي

  

  [رحلة الوداع ووفاة الشيخ أبي المكارم]:

نهايتها مدينة ت ر عمل قام به والد المترجم؛ هو: الرحلة اإلرشادية التي كانوآخ
الصويرة، وتسمى عند اإلخوان بــ: "رحلة الوداع"؛ ألنه كان يودعهم فيها، وكان 

ي أصاب ذلاب، ألنه حارب فيها اليأس ية بالمغرملها فضل كبير على الحركة اإلسال
الناس من االحتالل األجنبي، وأوقد فيهم جذوة النشاط، ودعا إلى مواصلة الكفاح 

اإلسالم، بحيث أصبح يعد مجدد اإلسالم بالمغرب، ال م والعض بالنواجذ على تعالي
  .!!!مجدد الطريقة الكتانية فحسب

 ةفيها للنطق بكلمة الشهادة، بنيناس لمميزات هذه الرحلة؛ أنه: كان يدعو ا ومن
 - رضي هللا عنه  - لدخول في اإلسالم، فكان جهلة الناس ينتقدون عليه ذلك، فكان ا

، ومن أجل ))!كافرا في نظر اإلسالمد كل من رضي بحكم الكفار؛ يع((يجيب بأن: 
ذلك يجب تجديد اإليمان وخوض معركة الكفاح، بهذا حدثني جمع من اإلخوان، 

  حيا إلى اآلن.  يزالوفيهم من ال

حو ستة أشهر؛ التحق بالرفيق األعلى صبيحة يوم نب د رجوعه من رحلتهوبع
لم  مهـ؛ فانهد بموته صرح من صروح اإلسال١٣٣٣ربيع األول سنة  ٢٦الخميس 

  يشيد إلى اآلن، كما فتح موته على الطريقة الكتانية باب المحن واألهوال.

  

عمار الفرنسي وموقف موالي يوسف من [محنة الطريقة الكتانية مع االست
  ذلك]:
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في كل شهر لرئيس جبهة المعارضة  فقد كان حاكم فاس الفرنسي يوجه استدعاء
يصله قبل الموعد المقرر للمقابلة بأيام، ليتركه  نا[شقيقنا الشيخ محمد المهدي]، وك

 - ساعتين ساعة والالبعد انتظار قد يطول  - يفكر في القصد منه، وحينما تتم المقابلة 
يفاجئه بالتهديد والوعيد، فإذا سأله عن السبب؛ ذكر له أنه: كتب رسالة لإلخوان 

بتعدد االستدعاءات، عدد فيها للمقاومة. وكانت األسباب تت مبالقبيلة الفالنية يدعوه
وكان الرئيس ينكر صدق تلك األسباب، ويصرح بأن مراسالته ال تتجاوز نطاق 

  الوعظ واإلرشاد. 

ر ذلك؛ قصد عاصمة الرباط لمقابلة جاللة السلطان أبي المحاسن تكر ماول
بذل السلطان كل ما  وقدلتقديم شكوى إليه بحاكم فاس.  - رحمه هللا  - موالي يوسف 

  ل ذلك. أجفي وسعه لتخفيف اآلالم عنه، واتخذ عدة تدابير من 

وأخيرا رغب منه أن يقيم بالرباط؛ ليكون على مرأى منه ومسمع. فأجاب 
ها توجيها رشيدا، ثم بدا له أن نبته، وأقام به ثالث سنوات كان يوجه اإلخوان مرغ
، وفي الرباط دعاني لتسيير ١٣٣٩لعائلة من فاس إلى الرباط، فتم ذلك سنة ا لينق

روس للوفود، وأوجه الرسائل لدشؤون الطريق بجانبه؛ فكنت أعقد حلقات ا
جهات بالبادية؛ ألن أبناء المترجم اإلرشادية لإلخوان، وأسافر بطريقة سرية لعدة 

خشية أن يلتف الناس حولهم،  ،ايةن من السفر للبوادي طيلة عهد الحميكانوا ممنوع
  ويقوموا بعمل معارض للسياسة االستعمارية.

فلة من الحفالت الرسمية، لحترك السلطان "أبو المحاسن" استدعاءنا  وما
أذى ما دمت جالسا على  - إن شاء هللا  -وا بأنه ال يصيبكم ثق((وصرح لنا مرة بقوله: 

  .))حقوقكم... مكغربي، وسأبذل كل ما في وسعي ألرد لمأريكة العرش ال

هـ فالتحق بربه، وقد حضرنا جنازته وبيعة ١٣٤٦ن المنية فاجأته بفاس سنة ولك
الخامس أيده هللا، فضاعفنا اتصاالتنا بجاللته،  مدولده أمير المومنين سيدي مح

  اس إلى االلتفاف حوله وخدمة األهداف السياسية التي تبناها. ودعونا الن

  

  [نبذة من جهاد الطريقة الكتانية بعد االستعمار]:

الظهير البربري، واتصلنا باإلخوان  ةضقد بدأنا عملنا في هذا الباب بمعارو
ليبدوا معارضتهم له، وجدد شقيقي أبو يوسف إبراهيم، دعوة المترجم لمقاطعة 

دفت قبوال حسنا في قبيلة زعير، حتى أضر ذلك بشركة السكر كر، فصالسا
 - رنسيين ومغاربة ف - الفرنسية، ولوال وسائل التهديد التي اتخذها حكام زعير 

  آلن.السترسل ذلك إلى ا

هـ، واصلنا عملنا في الدعوة إلى ١٣٤٩ا انتقلنا للسكنى بسال في أواخر سنة ولم
لناس على حسب المستطاع، وعارضنا استيالء اى هللا ونشر العلم، وإيصال النفع إل

ا، هاليهود الصهاينة على فلسطين المقدسة، واستنكرنا التخريب والتدمير الواقعين ب
م، وقابلنا جاللة ١٩٤٤هـ/ ١٣٦٣ائق سنة ثو وطالبنا باستقالل المغرب في عدة

 ء،السلطان في الموضوع عدة مرات، مصرحين له بأننا بجانبه في السراء والضرا
وكان ترددنا على القصر الملكي يزيد في سخط الفرنسيين عنا، ويعرضنا ألنواع 

  من العسف واإلرهاق كنا نتحملها راضين.
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والتوقير، اعترافا منه  ميظيعلم ذلك؛ فأعطانا ظهير التع -جاللته  -  نوكا
بإخالصنا وتسهيال لمأموريتنا، وإبعادا ألذى الفرنسيين وأعوانهم عنا، وهذا نصه 

حمدلة والصالة، والطابع الكبير داخله: محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه ال دبع
  راحمين:لومواله، وبجوانبه: فا خير حفظنا وهو أرحم ا

يستقر بيد حملته،  - وأعز أوامره وأبد فخاره  ،هرأعلى هللا مقدا - بنا هذا كتا((
سيد محمد المهدي الفقهاء المتمسكين با ثم به، المعتصمين بحبله وسببه، الشرفاء ال

والسيد محمد الباقر والسيد إبراهيم، أبناء الشريف المرحوم بكرم هللا، الفقيه العالمة 
وخ أسسه وشموخ ورس الكتاني، ويتعرف من جواهر معانيه، الشيخ سيدي محمد

مبانيه، أننا بحول من لم تزل أياديه متوالية، وتفضالته رائحة وغادية، أسدلنا عليهم 
ر واالحترام، واإلجالل واإلعظام، والحمل على كاهل الحظوة وجميل قية التوأردي

مولين بجالبيب العناية شاإلنعام، والمبرة واإلكرام، والرعي الجميل المستدام، م
  . ))ن بسرادق الرعاية والتمييز واالعتبار...حوطيوالوقار، م

 ميم، من خدامنافنأمر الواقف على هذا الظهير الكريم، واألمر المحتم الص((
والة شريف أمرنا؛ أن يعلمه ويعمل بمقتضاه، وال يحيد عن كريم مذهبه وال و

 تعالى في رابع وعشرين صفر يتعداه...والسالم. صدر به أمرنا الشريف المعتز با
صفر  ٢٨، يسجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ ١٣٦٢ عام الخير

  .))ه هللافقمحمد المقري و ١٩٤٣مارس سنة  ٥عامه، الموافق 

نما عرضت القضية المغربية على أنظار هيئة األمم المتحدة ألول مرة وحي
تين؛ األولى: لألمين العام لألمم يم، وجهنا برق١٩٥١هـ/ سنة ١٣٧١بباريز سنة 

دة، والثانية: لألمين العام للجامعة العربية مطالبين باالستقالل، وشاكرين حتمال
  ية.ربالعربية من القضية المغ موقف الجامعة

ا حاول الفرنسيون خلع السلطان سيدي محمد الخامس للمرة األولى سنة ولم
فرنسا، ووزير خارجيتها؛  م؛ وجهنا برقيتين لرئيس حكومة١٩٥١هـ/ سنة ١٣٧٢

العمل اإلجرامي، ومطالبين ببقائه على عرش المغرب، ومنددين  اذهمحتجين على 
أول برقية قرأتها في  كمنت برقيتكا((لته إثر ذلك: بخصومه، وقد قال لنا جال

أنكم ستبادرون إلى تأييدي ونصرتي، لما تحقق عندي  - سلفا  - الصحف، وكنت أعلم 
  .))من إخالصكم للدين والوطن

هـ/ ١٣٧٣ولة األولى، ولما أعادوا الكرة سنة احمأحبط هللا أعمالهم في هذه ال وقد
، ولكن يدة المعارضة واإلصالح؛ أعدنا التأيم باسم ما كان يسمى بحرك١٩٥٣سنة 

ذي كان لا –هذه المحاولة الثانية نجحت، فأبعد جاللة الملك عن عرشه وكان للعم 
الحقيقية  يادةهم عنه وانضموا إلينا، فأصبحت القدأتباع الطريقة الكتانية قد تم ابتعا

مرة. أما نحن؛ فقد لع كبير في نجاح هذه المؤاض –بيدنا بينما لم يبق له إال اإلسم 
شراك التي وقع فيها غيرنا، وتشبثنا بموقفنا من القضية المغربية، األنجونا من 

اومة اليأس من النفوس والتبشير قوبالوفاء لجاللة الملك المنفي، وقمنا أثناء النفي بم
  رجاعه إلى عرشه كما يجب. رب إبق

وضة مع الممثلين بل أبرقنا لرئيس حكومة فرنسا مطالبين بإرجاعه، وبالمفا
رب، وعارضنا في تمثيل العم للطرق الصوفية، وخصوصا الطريقة مغالحقيقيين لل

"إدجارفور"، نشرتها  الكتانية أثناء محادثات إيكس ليبان، ببرقية وجهناها للرئيس
قي وفرنسا، وكان لها أثر كبير في إحباط مساعي المتعاونين فريصحافة الشمال اإل

إلقاء القبض على علماء  لىلرئيس "منديس فرانس" احتجاجا عوالمتآمرين. وقدمنا ل
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فاس المطالبين باإلستقالل وإرجاع جاللة السلطان إلى عرشه...إلى غير ذلك مما 
  يطول ذكره.

لة لمقيم فرنسا العام بالمغرب، اسرر هنا على إثبات وثيقتين؛ أوالهما: صقتوسأ
 لىلملك، والثانية: برقية موجهة إمتعلقة بمذبحة قامت بالبيضاء أثناء نفي جاللة ا

  جاللة الملك يوم اعتراف فرنسا باالستقالل.

  األولى: نص

  ب السفير المقيم العام:جنا((

بية رغملطريقة الكتانية في عموم البالد الام عائلة األشراف الكتانيين، وباس((
ينت فيها حواضر وبوادي، نعلن لكم استنكارنا الشديد لتمزيق الراية المغربية التي أه

عبا، كما نستنكر الكلمات الداعرة التي كان يصرخ بها وشاألمة المغربية حكومة 
ون من يضد المغاربة عموما، والتي تدل على مقدار ما يضمره أصحابها األوروب

إزهاق أرواح األبرياء ظلما وعدوانا، والكرامات فظع حقد وبغضاء بالغين، كما نست
تحطيم و ش، وأعمال اللصوصية من سلب ونهبالتي ديست بالضرب واللطم والنه

وإحراق. ونطالب بإلحاح بإنزال صارم العقاب لهؤالء السفاكين الجناة من 
لة محمد الخامس إلى عرشه، األوروبيين، كما نطالب باإلسراع بإرجاع جال

ع الممثلين الحقيقيين للشعب المغربي لحل قضيته العادلة، تالفيا ضة موالمفاو
  .))سها األخير إن لم تفعلوا...نفبية الفرنسية التي توشك أن تلفظ للصداقة المغر

 ٩ ساليرا؛ تقبلوا احترامنا وتقديرنا، مع أملنا وثقتنا في سياستكم الرشيدة. وأخ((
  .))م...١٩٥٥يوليوز  ٢٠هـ/ ١٣٧٤من ذي القعدة 

  : مضاءإلا
  الباقر الكتاني محمد 

  .)١(تحدثت عنها جريدة "السعادة" دقو

  ثانية:ص الون

  ة صاحب الجاللة سيدي محمد الخامس: حضر((

م المسلم ليعترف أمام العالم أجمع، بالمنن الكبرى التي طوقتم جيده بها بكشعإن ((
حمد هللا الذي ال إله إال هو ية كفاحكم المتواصل لصالح اإلسالم والمغرب، وليط

المشؤومة،  حيث توج هذا الكفاح بتاج النصر والظفر، فألغيت معاهدة الحماية
  .))ي تأسيس جيش ودبلوماسيةف واعترف للمغرب باستقالله، ووحدة ترابه، وحقه

ألمجاد، وأمل المسلمين او التي تعدكم رمز البطوالت - الطريقة الكتانية  وإن((
والتي قاوم مؤسسها الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني  ،في دنيا الشرق والغرب

مريديه بمقاومتها بالسيف حتى استشهد مئات منهم  فكرة الحماية طيلة حياته، وأمر
ليشرفها اليوم أن ترفع إلى جاللتكم تهانيها،  -  ١٣٥٢سنة و ١٣٢٥فيما بين سنة 

المحترمة زمام  راجية من هللا تعالى أن تستلم حكومة جاللتكمها، وتجدد والء
رق على السلطات عما قريب، وتسفر المفاوضات المقبلة عن النتائج المنتظرة، ويش

م هللا شهداءنا األبرار، حالمغرب اليوم الذي يبارح فيه آخر جندي أجنبي ترابه ، ر

                                                            
  م في صفحتها األولى. (المؤلف).١٩٥٥يوليوز  ٢٢هـ الموافق ١٣٧٤اريخ: فاتح ذي الحجة تب )١(
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 ،١٣٧٤قعدة  ٢٩ سال...وجازى خيرا كل مكافح مخلص صدق ما عاهد هللا عليه
  .))١٩٥٥يوليوز  ٢٠موافق 

  اتءمضاإلا
 علي    )١(اهيم الكتانيإبرد الباقر الكتاني    محمد المهدي الكتاني    محم

  )٢(الرضى الكتاني
ها يرنشرتها جريدة "السعادة" في نفس األسبوع، بعد أن حذف منها مد دقو

  الفرنسي فقرات، وخصوصا الفقرة المتعلقة بجالء الجيش األجنبي عن البالد.

كتانية، زيادة على نشاطنا لقمنا بها باسم الطريقة ا -كما ترى  - أعمال  وهي
سم علماء المغرب، وعلماء سال، وعلماء اب بها العلمي والديني، وأعمال أخرى قمنا

المنعقد أخيرا بنزل "باليما"  ربجمعية اإلرشاد واإلصالح، ومؤتمر علماء المغ
  بالرباط. 

وقد طالبنا أثناء المؤتمر بتأسيس رابطة لعلماء المغرب تضم جميع الجمعيات 
م سالءة لصالح اإلبأعمال بنا -إن شاء هللا  -ونرجو أن تقوم هذه الرابطة  ،الحالية

  .)٣(والمغرب...آمين

اإلسالمية و قامت الطريقة الكتانية بأعمال أخرى لصالح القضايا العربية وقد
  يطول الحديث عنها.

باب عائلتنا وطريقتنا مواقف ال تنسى في الدفاع عن المغرب وملك ولش
  ات الوطنية والتحريرية بهذه البالد.كالمغرب؛ تشيد بها الحر

  

  لف بالملك محمد الخامس ومطالبه بعد االستقالل]:[لقاء المؤ

ه، وقابلناه ألول مرة، استقبلنا بحفاوة بالغة، افنا رجع صاحب الجاللة من مولم
  ي صاحب الجاللة:موال((ا نصه: هذوقد ألقيت بين يدي جاللته خطابا 

وهم  - يسعد الشرفاء الكتانيين، وممثلي الطريقة األحمدية الكتانية كم ((
جاللتكم ولجاللة سيدنا والدكم المرحوم، وللقضية المغربية لفون بإخالصهم المعرو
أن يتشرفوا بالمثول بين يدي سدتكم المولوية في  -منذ عشرات السنين  ،ةالمقدس

اريخية الخالدة، ليعربوا لحضرتكم الشريفة عن كامل والئهم لتهاته الساعة ا

                                                            
ريقة الكتانية بعد وفاة المؤلف، العالمة المشارك والوطني المكافح، توفي طيق المؤلف، وشيخ القش )١(

ه في كتاب خاص جمعه  األستاذ أبو بكر المريني وذلك سنة تمجرـ بمدينة سال، أنظر ته١٤٠١سنة 
  م.١٩٨١

أخو المؤلف كذلك، العالمة الجليل، والصوفي النبيل، والوطني المكافح تتلمذ على أشهر علماء فاس  )٢(
بمدينة فاس. أنظر ترجمته في كتاب : "من أعالم المغرب العربي في  ـه١٣٩٢في وقته ، وتوفي سنة 

  .٢٥٣عشر" ص:   عبارالالقرن 
) عقد الجمع التحضيري لرابطة علماء المغرب بمنزل المؤلف بمدينة سال ، ثم عقد أول مؤتمر لها ٣(

هـ وقد تبنت الرابطة مواقف مشرفة في قضايا المغرب ، مثل الدعوة ١٣٨٠بنزل باليما بالرباط سنة 
وضعي، والدفاع عن وحدة المغرب إلى التعريب وإصالح التعليم والحكم بما أنزل هللا، ونبذ القانون ال

واستقالله وسيادته، وكانت للرابطة فروع في مختلف أنحاء المغرب، على رأس كل فرع رئيس يعمل 
على التنسيق مع األمين العام للرابطة. وقد ظل العالمة سيدي عبد هللا كنون يشغل هذا المنصب حتى 

وعية ناطقة باسمها هي جريدة الميثاق . م. كما للرابطة جريدة أسب١٩٨٩توفي بطنجة في غشت سنة 
انظر: "من أعالم المغرب في القرن الرابع عشر وجهود العلماء من أجل الصحوة اإلسالمية 
بالمغرب"، لنجل المؤلف العالمة عبد الرحمن الكتاني، وكتابا حول ملفات ووثائق رابطة علماء 

  المغرب، جمع وتنسيق األستاذ الحاج أحمد ابن شقرون.
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ورجوعكم  كفاح والتضحية،وإخالصهم، وعظيم سرورهم بانتصاركم في ميدان ال
واالستقالل،  حريةلعرشكم العلوي الماجد، مظفرين منصورين، حاملين مشعل ال

اته بهرافعين بنود النهضة اإلسالمية الجديدة التي يتمناها كل صالح مصلح 
  .))البالد...

أروع األمثال في البطولة، وعلمتم الملوك كيف  - يا موالي  - د ضربتم ولق((
عروبة بالمغرب صروحا من المجد للتضحية، وشيدتم لإلسالم وايجب أن تكون ا

أن اإليمان القوي والثبات على المبدأ البد أن  عمجوالفخار ال تبيد، وأبنتم للعالم أ
و العزة ولرسوله وللمومنين ولكن المنافقين تعالى: { يتغلبا على القوة، مرددين قول هللا

، بريخهم المجيد بمزيد من التقدير واإلعجاسيكتب تاو ،]٨[المنافقون:}.ال يعلمون
اح، ونبراسا يهتدى به في الليالي فكلوسيبقى دائما رمز التضحية، وعنوان ا

  .))المدلهمة

يد ع وطالما أعربتم عنها في خطب - ثقتكم العظمى في هللا جل جالله  وإن((
طعا على أن كانت برهانا قا - العرش، وفي المقابالت العديدة التي كنتم تشرفونا بها 

 ىلكم على أعدائكم نصرا مؤزرا، ويرجعكم إرهللا تعالى سيؤيدكم بروح منه، وينص
عرشكم العتيد كما تؤملون وتريدون، وكذلك كان؛ فالحمد  كما ينبغي لجالل وجهه 

  .))وعظيم سلطانه

نية المخلصة، المؤسسة على الكتاب والسنة واإلجماع والقياس ديالطرق ال وإن((
 - ؛ لتريد هي لللشرائط، والمكافحة في سبيل انتصار الحق على الباط المستجمع

كم، كما حظيت به من أسالفكم المقدسين، كي تلأن تحظى بتأييد من جال - أيضا 
الرابطة  -والي م يا - يفسح لها المجال لنشر دعوتها اإلسالمية النقية الطاهرة، ألنها 

ضة بالنواجذ على أغلب مظاهر اإلسالم، الوحيدة بين كثير من المتدينين اليوم، والعا
  .))لحرام ااجد، وهم حفظة القرءان وحجاج بيت هللاسوبرجالها تعمر أكثر الم

عما  -  أسأل، وبنبيه أتوسل، أن يطيل عمركم لإلسالم والمسلمين، ويحقق وهللا((
يكم شعبكم الوفي وجميع الشعوب اإلسالمية التي علكل اآلمال التي يعلقها  - قريب 

  .))هدت هللا على مساندته في مختلف مراحل كفاحه ووفت بهذا العهدعا

لحاسمة من تاريخه ا ةأن يخرج المغرب من هذه الفتر - سبحانه  - هأسأل كما((
الحديث، وهو مجموع الشمل، موفور الكرامة، مندفع بقوة نحو بناء مستقبل زاهر 

راقية، تحت ظل المجيد، كي يأخذ مقامه في مصاف الدول اله يتناسب وتاريخ
نين وأشباله مجاللتكم المحروسة بعين هللا التي ال تنام، والسالم على أمير المو

))رحمة هللا وبركاتهين واألمراء الكرام المكافح
)١(.  

اقفنا منه، ومن القضية المغربية، ومخبرا بأنه كان وم أجاب جاللته شاكرا وقد
ت له سلوى في أوقات الشدة، وأن زيد االهتمام وهو بمدغشقر، وأنها كانبميتتبعها 

  .)٢(المخلصين يظهرون في أوقات الشدة أكثر من غيرها...إلخ

                                                            
موع خطبي بين يدي جاللة الملك ورسائلي إليه، يخرج في أكثر من خمسة كراريس، وقد أذيع جم )١(

جمادى  ٦طبة هو: يوم األربعاء خهذا الخطاب بإذاعة المملكة المغربية في حينه. وتاريخ هذه ال
  . (المؤلف).١٩٥٥دجنبر  ٢٢موافق  ١٣٧٥األولى 

شرتها وكالة نو لمملكة المغربية، واإلذاعة الدولية بطنجة،يعت تصريحات جاللة الملك لنا بإذاعة اذأ )٢(
"فرانس بريس"، ونقلتها عنها صحف المغرب وفرنسا، أنظر نصها الكامل في جريدة "السعادة". 

  (المؤلف).
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زلنا ننتظر منه أن يمد يد المساعدة للطرق الصوفية، كما مدها لألحزاب وال
ين على معالوطنية والمنظمات النقابية والجمعيات الرياضية؛ ألنه راعي المغاربة أج

  ربهم.قاتهم وتباين مشابط اختالف

كنت اقترحت عليه قبل منفاه بشهرين؛ أن ينظم الطرق الصوفية تنظيما  وقد
أداء رسالتها اإلسالمية، طبق مقتضيات العصر الحديث، وضربت له  نيمكنها م

لنا عن غف((المثل بعناية حكومة مصر بمشيخة الطرق الصوفية؛ فأجابني بقوله: 
ديني، فتوالت أحداث لم تكن دان اإلصالح اليم شاريع هامة فيم القيام بعدة

ني أعدكم بتنفيذ رغباتكم إبالحسبان، غير أنها نبهتنا إليها ودعتنا للتعجيل بإنجازها. و
  هللا آمال المسلمين وأصلح أحوالهم آمين. حقق. ))عما قريب إن شاء هللا...
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  اتمةخلا
  في عاقبة مؤذي أولياء هللا

  

ضوع، وإنما أقتصر على حديث ي هذا الموف مالقارئ الكري لىال أطيل ع فوس
 هوهو: قول –رضي هللا عنه  –واحد أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 

عادي لي وليا  من((صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 
))!فقد آذنته بالحرب

  بعض حديث.  وهو. )١(

قالوا ال تعالى: {محارب له. قي نى: "آذنته بالحرب": أعلمته بأنعمو
  ؛ أي: أعلمناك. وقال الشاعر:]٤٧[فصلت:}.آذناك

  )٢(ت شعري متى يكون اللقاءيل    ـتـنا ببينـهــا أسمـــــــــــــــــــــــاءآذن

حاربه هللا  ومن(( :)٣(اإلمام ابن حجر الهيتمي في شرحه لألربعين النووية قال
ظاهر القهر والجالل، والعدل أي: عامله معاملة المحارب؛ من التجلي عليه بم –
ال يفلح أبدا، وهذا من التهديد في الغاية القصوى؛ إذ غاية تلك  –نتقام االو

نى عليه ما اشتملت عليه عالمحارب: اإلهالك، فهي من المجاز البليغ، وكان الم
ن المعاندة  بكراهة محبوبة، ومن ثم؛ لما وقع ذلك إلبليس حين م ةتلك المعادا
 سعادة بعده أبدا، وفي ذلك إنذار ال المأمور به آلدم؛ أهلكه هللا هالكا أبى السجود

إلى كل من عادى وليا هللا بأنه محاربه، فإذا أخذه على غرة؛ كان ذلك بعد اإلعذار 
تحل محارمي"، وفي أخرى: "فقد د اسم اإلنذار، وفي رواية بدل هذا: "فقيبتقد

، وفي أخرى: "فقد )٥(بالمحاربة" ، وفي أخرى: "فقد بارزني)٤(استحل محاربتي"
  .))...)٦("! يوشك أن يأخذههللا أذى هللا؛ ومن آذى

كالم فيمن عادى وليا ألجل واليته وقربه من هللا تعالى، ال مطلقا؛ فال وال((
ض، ماغو خصومة راجعة الستخراج حق، أو كشف أتدخل منازعته في محاكمة، 

ر وعلي والعباس، وكثير من لجريان نوع ما من الخصومة بين أبي بكر وعم
ولياء هللا، ومعنى: معاداته من أجل أ الصحابة رضوان هللا عليهم، مع أن الكل

واليته؛ إيذاء من ظهرت عليه أمارات الوالية من قيامه بحقوق هللا، وحقوق عباده، 
على ما ينبغي له من التأدب معه بما جري إنكارها عنادا أو حسدا، أو بعدم البإما 

عا شرأو بنحو سبه وشتمه...ونحو ذلك من أنواع اإليذاء التي ال مسوغ لها ينبغي، 
مع علم متعاطيها بذلك. وإذا علم ما في معاداة الولي من عظيم الوعيد والتهديد؛ 

))هر التوفيق والقرب والتأييداعلم ما في مواالته من جسيم الثواب وب
)٧(.  

                                                            
  ، رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الرقاق .٦٠٢١ث رقم يحدلا )١(
جاهلي من أهل بادية العراق، توفي نحو سنة  ليشكري؛ وهو: شاعرا مطلع معلقة الحارث بن حلزة  )٢(

بيتا. وورد شطر  ٨٤عمرو بن هند ملك الحيرة، والمعلقة تضم  يديق. هـ، ارتجل معلقته بين  ٥٠
  البيت برواية مغايرة:

  ثاو يمل منه الثواء  ربتنا ببينها أسمــــــــاء        نذآ
  .٢٦٣أنظر "شرح المعلقات السبع" للزوزني ص:     

هـ ٩٧٤مد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي السعدي ، األنصاري ،شيخ اإلسالم  المتوفى سنة حأ )٣(
  .٢/١٦٦ه عدة مؤلفات  أنظر عنه  خالصة األثر للمحبي ل بمصر،

  رواه أحمد في باقي مسند األنصار.٢٤٩٩٧) الحديث رقم ٤(
  رواه ابن ماجه في الفتن .٣٩٧٩) الحديث رقم ٥(
  رواه الترمذي في المناقب .٣٧٩٧) الحديث رقم ٣(
  .٥٦) المصدر:ص ٧(
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  .كالم رجال التصوف في هذا الموضوع؛ فكثير..ا مأ

هم، منيطالع تاريخ أعداء المترجم، ويطلع على أنواع اإليذاء التي تلقاها  ومن
ويعلم أنواع العقوبات التي تعرضوا لها من هللا سبحانه وتعالى، ومن عبيده؛ ير 

لكثير ا ءدي في هذا الباب الشيوعنه عنده. تمقدار عناية هللا بالمترجم وشفوف رتب
  الذي يحتاج إلى التدوين.

وبعد أن أتيت بهذه النبذة الموجزة من ترجمة شخصية مغربية بارزة، ن، واآل
ت جليلة لإلسالم والمسلمين، والمغرب والمغاربة، والعلم والعلماء، ماقدمت خد

ار عن حلقات هامة توالمعرفة والعارفين؛ أرجو أن أكون قد وفقت في كشف الس
هذا الجيل بعظيم من في أواخر عهد االستقالل، وتعريف أبناء  برمن تاريخ المغ

ن األمة التي ال تربط أل عظمائهم، ليهتدوا بهديه، ويؤدوا بعض ما عليهم من حقه،
حاضرها بمستقبلها وتنسى أو تتناسى رجالها الذين صنعوا تاريخها، أو شاركوا 

الدول الراقية، صاف تبوأ مقاعد العزة والكرامة في متفي صنعه؛ ال يمكن أن 
  النهوض والتقدم بجانب الشعوب الحية.وتواصل السير في طريق 

األبواب؛ فليتطلب الكتب المدونة  ذهأراد مزيد التوسع في كل باب من ه ومن
  في تاريخ المترجم، وباألخص "التاج" و"الدائرة".

د هللا خطاه، وكان له بما دس -  )١(نية ولدي األستاذ عبد الرحمن الكتاني وفي
صدر كتابا عن المترجم يتحدث فيه عن جملة أن ي - كان به لخاصة أصفيائه...آمين 

ة بعد استشهاده، مع العناية بذكر ينامن مظاهر كفاحه، وكفاح طريقته األحمدية الكت
جملة من أسماء رجالها الذين قاوموا جيش االحتالل الفرنسي واإلسباني في عدة 

من  بذكر جملة –أيضا  –غرب، وسقطوا شهداء في سبيل هللا، والعناية مجهات بال
الوثائق والمستندات عن الكفاح الوطني الذي قام به أبناء المترجم، سعيا في حرية 

  واستقالله بجانب الحركة الوطنية المخلصة، باسم طريقتهم الكتانية. مغربال

وصلى هللا على سيدنا   الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل،وهللا
  وغفل عن ذكره الغافلون. محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون

سنة  حتتن الفراغ من تأليفه هذا الكتاب في أواخر شهر محرم الحرام، مفاكو
تسع وستين وثالثمائة وألف، ثم زدت فيه زيادات ساعة الطبع على حسب ما تجدد 

اسع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة تمن األحوال واألهوال، فتم تحريرا في ال
حرسها هللا وسائر بالد اإلسالم من كل تنكر  - ألف، بمدينة سال ثمانين وثالثمائة و
ادم العلم والحديث، والطريقة الكتانية: محمد فه خعلى يد مؤل - للشريعة المحمدية 

  الباقر ابن الشيخ محمد الكتاني كان هللا له...آمين.

                                                            
الكتاني، له عدة مؤلفات، توفي سنة  نمعالمة العامل، والصوفي المجاهد، سيدي عبد الرحلوالدنا ا )١(

م، أنظر في ترجمته: المقدمة التي كتبها محقق كتابه "من أعالم المغرب ١٩٨٠هـ، المـــــوافق ١٤٠١
تور محمد حمزة بن علي الكتاني، و"رجال عرفتهم" لألستاذ أبو بكر "، ابن أختي الدك١٤لقرن افي 

  القادري وغيرهما .

This file was downloaded from QuranicThought.com


