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على المستوى السياسي
 أزمة السلطةترتبط أزمة السلطة يف املغرب بغياب إطار قانوين واضح ينظم انتقال السلطة واحلكم من سلطان إىل أخر ،
فكلما تويف سلطان " افرتقت الكلمة " يف البالد  ،حسب تعبري املصادر  ،وقد فتح هذا املشكل السياسي أمام زعماء
القبائل وشيوخ الزوايا وخنب احلواضر باب التناور لفائدة هذا األمري أو ذاك وتغيري حتالفاهتم وفق مصاحلهم الظرفية ،
وكان لتدخل الدول األروبية خالل القرن التاسع عشر للميالد يف الشؤون الداخلية للبالد أثره الكبري يف تعميق هذا
املشكل .
وتكفي اإلشارة هنا مثال إىل دعم إسبانيا املتكرر خلصوم موالي سليمان عند بداية عهده ،ويتعلق األمر هنا
بأخيه املوىل هشام باجلنوب وأخيه املوىل مسلمة بالشمال  ،لنسجل أنه قضى زهاء مخس سنوات يف إخضاع البالد
لسلطته  ،على أنه ال ميكن يف املقابل أن نغط الطرف عما واجهه املخزن يف بداية نفس القرن من أزمات متنوعة ناجتة
عن قوى اجتماعية خمتلفة كالقبائل والزوايا والنخب احلضرية...وهي األزمات اليت استفحلت يف السنوات العشر األخرية
من عهد السلطان املوىل سليمان .
 أزمة القبائلتتجلى أزمة القبائل يف الصراع القائم بينها وبني ممثلي اجلهاز املخزين الذي يتميز تارة بالتمرد وتارة
بالطاعة واالنضباط  ،وقد أتارت هذه الظاهرة عدد من األنثروبولوجيني وأغلبهم من املدارس الفرنسية واإلنكليزية،
ذلك أن مترد القبائل اجلبلية مل يكن متردا على السلطان ومشروعيته السياسية والدينية  ،وإمنا كان متردا على قواده
وسياسته اجلبائية  ،وأن هذه القبائل كانت تشرتك مع غريها من مكونات اجملتمع يف نفس القيم اليت تندرج ضمن
الثقافة اإلسالمية ،وخيتلف هؤالء األنثروبولوجيني عن طرح املدرسة الفرنسية القائم على الثنائية امليكانيكية املعروفة
ببالد املخزن يف مقابل بالد السيبة.

لقد دفعت األزمات الداخلية اليت عاشها املغرب خالل القرن التاسع عشر ،باإلضافة إىل األزمة اخلارجية
املرتبطة بالتهديدات األروبية كانت أزمة وعي بالدرجة األوىل  ،فإذا كانت أزمة البنيات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية موروثة عن القرون السابقة – إذ مل يطرأ تغري وحتول كبري على هياكل اجملتمع وقواعد احلكم – فإن
األزمة اليت ميزت منعطف هذا القرن تكون قد انبثقت عن اإلحساس بالعجز عن مواجهة األطراف األروبية  ،بل
األكثر من هذا فإن التبعية املفروضة من قبل هذه األطراف مل تفتأ تتأكد يوما عن يوم  ،ذلك أن الفرنسيني
والربيطانيني واإلسبان كثفوا من ضغوطهم العسكرية واالقتصادية والدبلوماسية على اجلهاز املخزين كما تشهد
بذلك أحداث بارزة من قبيل احتالل اجلزائر سنة 1830م – وهو احلدث الذي دشن املشروع االستعماري
الفرنسي باملنطقة املغاربية – ومعاهدة 1856م مع الربيطانيني وهي االتفاقية اليت سددت ضربة قوية إىل االقتصاد
احمللي باإلضافة إىل مؤمتر مدريد عام 1880م الذي أتى ليهدد صراحة سيادة املغرب .

