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.194(أبوبلأ6األربعاء،1العدد،العام»»الرأيء>

وان<<0العامأدالرأيصدورالمغربيالجمهورترقبطالما
نمالالذيالتأخيرهذاعنمسؤولينغيرأنناملمونلالمواطنين

الطلبقدمفقدالبالد،فيالمتبعةالسياسة_الحقيقةفي_عنه
ولكنأشهر،أربعةمنأكثرمنذالعلياالمراجعإلبالجريدة
بعدإالالعام<<أدالرأيإصداربحقلناتمحلمالمتصرفة)(السلطة
..شق.مذاهبشأنهفيالناسذهبماوبعدواللتيا،التي

فيتأخيرمن~يحملنيمااألمليآلببعنبحناوإذا
قتيواإلجراءاتإلقيودمجموعفىألفيناهالعربيةالجريدةطلبتلبية

السيامةراتاعت(وفيالعربية،إلصحانةعلالقانونيغرفها
العوبية0.الجريدةإممدارحقأنإلجالباهذاويانالعامة)،
وفغمنالضروريةاإلجراءات>علنقطالديتوتفبالمغرب
العليا<المراجعمنا.إلذنوطلبولة،اك0بمندوقالماليةالضمانة



شاءتإنالتياإلدارةبمشيئةمقيدالحقذلكعلىالحصولإنبل
تفعل<أوترياعماتسألأندونتسمحلمشاءتوانممحت،

فالأجنبيا_أممغربيأصاحبهاأكانسواءالفرنسية_الجريدةأما
المالية،الضمانةوضعمنأكؤعلىإصدارهافيالحقيتوقف
الفرنسية<بالمحكمةالدولةوكيللدىاإلنشاءطلبوتسجيل
بالتسجيلتوصالالجريدةلصاحبالدولةوكيليمنحماوبمجود
مؤسسةالجريدةتعتبرفقط_أيامبضعةيتطلبوهذاكوو_المأ

نأوكهذاومنشاء،مقإصدارهافيالحقولصاحبهاقانونيا،
والتيعقردارهافيالعربيةالصحافةبهاتعاملالتيالشاذةالمعاملة
حقهما،والعربيةالمغربيفتبخسالعنصرياالمتيازسياسةتمليها
نحتلفين.بقسطاسينواألشياءاألقواموتزن

الفرصةتفوتناأننر~الاطقائق<ههلناكرإذونحن،
التيالشاذةالمعاملةتلكعلىالشعبباحتجاجصوتنانرفعأندون

األمةباسمجديلمننعلنوأنلغته،وحقهفيالمغربيبهايصاب
بالمغرب<العربيةالصحافةحياةعنالشذوذلرفحالصريحطلبنا
بكلعادآلحرآوجعلهبهاالخاصالقانونبتعديلإماوذلك
قانونبتوحيداألقل_على_وإمامداول،مناللفظينلهذينما

والوسائلالحقوقبنغسالعربيةالصحفوشملالصحافة
المغرب،فيواألجنبيةالفرنسيةالصحفبهاتمتازالتيوالتسهيالت

نسبيتينوعدالةبحرية~ئح1والضروينأخفارتكابهذاوفي
بسببتبدوالتيالعربيةالصحافةعلىالمفروضالوضحإلبالقياس
حين.إل..وطنها.فيوذليلةقومها،فيغريبةذلك



(الوأيمدورأذوهيالحقيقةهز«شتأذنريدهذابعد
بلفحسب،المغربيةالمحانةعاافيالجديدأنتحايعدالعام)
التيالطويلةالفترةهذهبعدخموممآالقوميةنهضتاتاريخفي

سةحوادثمذعدناالمسياسيةفةالمعارمحانةعلىطرأت
_ورر

أمرها«حقيقةعناسمهايفصحالعام<<أدالرأيجريدةإن
وبعبارة،ومنهاج،خطةمنلهاسيكونماعلىعنوانهاويدل
واالمتقالل~الشورىحزبلسانوهوالعام>>_أدالرأيسيكون
نشأته،منذالمجاهدحزبنايمقلهاالتي!لسياسيةالمعارضةصحيفة
هذافيوشعار»وحده<الشعبولصالحالشعبباسميقوالهاوالتي
منإالاثهأمريقيمددالوجهه:اثهكرمعلي،اإلمامقول
المطامع<<.يتبعواليضارع،واليمانع،ال

لالسياسيةالمعارضةلسان<0العامددالوأيسيكوننعم
الكريم.:لقارىءانهاتسمع،ماالترىماوالخبرالمغرب

الكاملحقهاعنالدفاعإألاألمةفيالسياسيةالمعارضةوما
عنينتلفالالسياسةفيوالدفاعوالسيادة،والعزةالحريةحياةفي

مصيرها،وصيانةاألمةكيانلحفظيعملكالهاالحرب:فيالدفاع
بمثابةوالجهادالكفاحبصدقالقائمالسياسيالحزبكانلهذا

والذياألمة،منالعاملةالحيةالعناصرفيهتتكتلالذيالجيش
وسالحهاالسلم<فيالمتينةأداتهاوهيالمقاومة،قوتهامنهتتألف
والطفيائذ.البغيضدالحربفيالقوي



بالمعنعام)(رأيالمغربفيموجدهلنتاءل:واآلن
العبارة؟لهز»الصحيح

الرأيماهيةتنعرفأنيلزمالسؤالهذاعنللجواب
:العام

شكلهفيسواءالفردي،أوالخاصغيرأنهمنهننهمماأول
سريعة<وفكرةوخاطرةسانحةمجرديكونماعندالبسيطاا(ول
وغيرمؤقتاالحالبطبيعةفيكونوالهوىالشعوريجرديمليهوقد

كلفعلهفيهيفعلمابعدماأيالتام،النهاشيشكلهفيأوثابت<
وأيابهذافينقلبوالتمحيص،وا~والروية،العقلمن

الخاصبالوأيليسالعامفالرأيوإواده،فعتقداويصبحصحيحا،
وبعبارة.األمةمنوالسوأدالجمهوررأيهروانماشكله،كان)يا

جيعهامنتتكونالقالمتطابقةالفرديةاإلواداتمجموعهوأخوى<
الجماعةإرادةأوالمشتركةاإلرادة

قوةعلىلتلفإنماشيء،علىدلتإنالجماعةوإرادة
الوجود.فيبحقهاوايمانهابكيانها،وشعورهااألمةشخصية

الفكر<حريةالحرية،بغيراألمةفيالعاميظهوالرأيوهل
المشروعة؟الوسائلبجميعبهالجهررحوية

وهيبةمعنويةسلطةوالديمقراطيةالحريةعصرفيالعامالرأي
الوأيوليسحسابألفالحكوماتلهاوتحسبالناس،يخشاها
فيدرجاتهاحسمبهفيهايتفاوتانهبلءاألممساثوفيواحدأالعام
القويةالشخصياتتكثرمافنقدو.والنظاموالتربيةبالعلمالوقي
شأنه،ويعظمالجماعة<وأييقوىالمجتمعفيالمستقلةالحرة



التيالشخصياتتلكلظهورضروريأمروالحريةءأثرهويضخم
مجاالتبحيحفيالمواهبواستخداما~تبتنميةتتكونإنما

ا~د»بعدمناليومالعامالرأيبلحوقلالعملى،وميادينالتفكير
مثلهمفيعنهيعبروناإلفرنججعلماالتأثيروقوةالمنزلة<وسمو
العالم<<!سلطانالرأيددإغا:بقولهمالسائر

فييوجدهلوهو:تساءلناهالذيالسؤالإلاالنولنرجح
عام؟رأيالمغرب

كاواذمغربي<عامرأيعدنايوجدبأنهالقولفينتردأال
خوةأمةكلفيالعامالوأيشأفيبلغازالمابأنهنعترف
يعان_أحدعلىغفىالكما_المغربيالعامنالوايمتقلة<
يضيقمااإلرهاقيةوالشروطالعسفيةالقيودمنقبل،كزياليوم،
يكوذولكيحه،جاويبضموتهويكبت.سير«ويعوتلحاقه،
تامابحقهويظرالذاق<نمو«ويتكملالمطلوب،التكويننفسه
أمامهتتحطمأذكبالقوميمجتمعافيمهمتهويؤديناتص،غير
وحد»وبهذااإلرهاق<شورطكاهلهعنوترتفعالعسفتيود

شرقاوالديمقواطةالحريةبالدفيالعامالرأيمجار!ةمنيتمكن
.وغربا

كماننشدهالنالمغربيالعاموأيناإليهايحتاجالقالحريةوإن
أخذوماأخذأ<سنأخذهابلالمحسن،صفقةالسائلينشد
تفكيراألحراوجيعاننكربأنإأل_لناطبيعيأحقآبصغتها_الحرية

والسادة.األحرارعملكذلكونعملوالسادة،



بلبشر،ونعنالحريةفيالعلسيحقناعليناينكرومن
~مة~أدكنتمالخليقة:ربفيهمقالالذينأولكمننحن

للناس<<!أخرجت

زمامبهاوملكا.الاثأوجبهاوتدالحريةمنعرموكيف
تعتمدإنماوالشورى<بينهم)،شورى(وأمرهم:تعالىفقال)مرنا
.األمةفيالرأيذووهمالشورىوأمحاب<الرأيعلى

عليهيجبصاغرأذليآلبالدنافيالمسلميبقىمقوإلى
عمرسيدنااإلسالمخليفةوهذاوسيده،العباعلىعادةيجبما
الناسامتعباتمددمقعتجآ:غاضبأيعلن(رض)الخطابابن
أحرارا<<.أمهاتهمولدتهموقد

إنفلنأخذهاوالهواء<والماءكالغذاءلنافروريةالحريةإذ
ولواألحرارتصرفأمرنافيتنصرفأنأخذهاوكيفيةلنا<تتركا

وبلوى.مكروهكلهذاسبيلفيتحملنا

الصحيحةالشعبيةالشورىحقمنتحرمالتياألمةإن
التيالحرةالسياميةالصحافةعلىالعاممالحهاخدمةفيلتعتمد
علىفتحاسبهاالحكومة<مراقبةوتتولق،0الصاترجانهاتكون

تكونوهكذاأعمالها،منوالفاذق،الشاذةعنوتسألهاتصرفاتها،
الوفيةالحرةالذيأداته~الصحافةالعامالرأيأماممسؤولةالحكومة
ا~.لمصلحة



تفيالصحافةتلكأذهذاقوالمنيفهمأذيبقيوال
والهياتالشوريةاألنظمةعنأيالديمقرالحيةحياةعنالشعب
بمكاذالضرورةمنأمبحتدكلهفهذا~~~.والحريةالبرلمانية

ومدنيةرتيذاتعصريةأمةكلحياةفي

األنظمةمنبهوتطالبتستحقهمااألمةتمنحوريثما
العامالصالحستخدماألمينةصحافتهافإنالعصرية،الديمقراطية
ووفاء«وثباتواقدام،وشجاعةوإخالص،نزاهةبكلالمغربي
حسناءبالءالشعبخدمةفيميبليخامةالعام<«أدالرأيفإنولهذا
.ولوآأبهالثملوعةلألمةبهوالمطالبةبالحقالصدعفيتأخذهولن
عليهاسكوتهايتخذلكيالالعملسوىاألمةبوأيالجهرفييكنلم

والواجب.الضميرإرضاءفيلكفىحجة

العام<>أدالرأيهولسانلناأمبحوقد_اليومعلينافواجب
السبيلهذافيباذلينالكبرىالحق)(صيحةاألمةفينرسلأن_
أحهمنمنتظرينوغيروتضحية،جهدمننستطيعماكل
والواجب.والضميرعنااثهرفيإنجزاءوالشكراال

إلبهانتقدمفكذلكالحكومةإلىالحقبصيحةنتوجهوكما
وننقدالحق،لهانقولألنناوتيأستغضبأنللحكومةاألمة.وليى

صالحفيهبماونطالبهاسياستهاباطلعلىونحتجتصرفها<سوء
الحكومةإ.األولى<خادمتههيتكونأنيجبالذيالشعب
.أبدآللحكومةالشعبوليسرللشعب

صيحةسماعمنيضجرأذاألمةمنألحدكذلكوليى



ولهذاوفعلنا،قولنافيوصوحاءأحرارإننامنا<تنبعثالتيالحق
يجبوماوالمصلحةوالصوابالحقأنهنعتقدمانكتمأننريدال
كلفيالوحيدراشدناهوالذيالعامالخيرسبيلفيبهينادىأن
ونعملونكتبنقولما

فيكانسواءونفضحه<ونشنعهونخاصمه«الوهنشنأإننا
المجتمعفيالفسادنغيرأنلنايكنلمواذاالحكومة،فيأواألمة

لكلالحقكلمةنقولأنإألنأبىاألقلفعلىفعليأ،تغيرأوالسياسة
بالحقالصدحنتولإذونحنشأنه<كانأيألهتقالأنيجبمن
لألمةعلينايجبمابذلكنؤديواغاألنفسنا،احتكارهعينلال
لتقويمالعامالصالحمنايتطليهوماواإلرشاد،النصيحةمن
استطعتمااإلصالحإألأريد«أإنالحكومة،سياسةمناعرجما
باثه<<.إألتوفيقيوما

وجل:عزبقولهعمآلواإلرشادالنصحبواجبسنقومنعم،
عنوينهونبالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعرنأمةمنك(ولتكن
إصالجفينفسهاعلىإألتعتمدالأنعلىلألمةوحثااانكر)<

منهاالعزمصحلوأنهنعتقاونحنأعورها،منفسدما
روحوأنواإل~ح»الرقيمجالفيكثيرأتنجزأنالستطاعت
علىتقارالمعنويةلقوةالمغربيالمجتمعفياليومتتجلىالتيالنهضة
األمةمنتمكنةإنالنهضةوروح~كان«منكانخصومة،مغالبتها
فياألكبرالعنصروأصبحتالصالحالعملإلحتمابهادفعت
آجال.أوعاجالوالنجاحالتوفيق

وبصيرةبينةعلىالمغربفياألمرروالةالجمهوريكونولكي



صالحبغيرتتقيدلنأنهالهمنعلنفإننا«0العامددالر)يخطةمن
القوة،فوقأدالحقالمشهور:بالمبدأعمألوذلكوالوطن،األمة
الحكومة<<.فوقواألمة

اإلصالحوأعداءالشعبخصوميبعثمااهةفيليس
أنعلىالواجبوأدعياءالدينوسماسرةالرجعية،وزعانف
ويرتاحوا.يطمئنوا

داثرالهمسيكونالعام<«دالرأي0أناآلنمنجيعأفليعلموا
واعالءالحقعنوالدفاعبالحقالنطقغيريممهالوأنهبالمرصاد
غضب.منوغضبوضيمنوضيالحقشأن





7947أبوبل23األربعاء2العددالعام»أدالرأي

المظهرعن_الجريدةنطاقلنايتسعمابقدو_اليومنبحث
الموفقةالملكيةالوحلةمنالخطيرالسياسيوالموقفالدبلوماسي
الملكيالسياسيالخطابأنهوتبيانهنريدماوأولبطنجة،

أثناءالملكجاللةفيهاوجدالتيوالمناسباتالظروفوليديكنا
نفسهاهيوجدتقدمباتوالمناالظروفإنبلبطنجة،مقامه
مغاليأأوغطثآأظنيالالذيالوارالخطابلذلكالفرصةإلتاحة
نوعه.مناألولأنهقلتإن

بل0الساعةوليديكنلمالشريفالخطابأنأعتقدنعم،
معبرآووارادةعزيمةعنومفصحاوعقيدة<بإيمانناطقاجاءإنه
صاحبهكلهبهذاصدعوقدوسياسة،لحقومعلنأوطلبة،أمنيةعن

تلكوسطفية،المتحفنالناهضةالمغربيةاألمةلسانعلىالجاللة،
وأفعمتوالحميةاحماسوبوعهامخمووقدبطنجةالزاخرةثقالخال



التيوغيةالتاالبرهةتلكفيبها1قامو1منجيعةف1الحريةنشوة
زاهيةتشيبةحلةلتلس~هااألمةقلعملهافي

مغربيسيامييومشهود،تارغييوم(ااابريل،اخيس
عشقتهطالمابمظهرالمغربيةالدولةريسنيهنهرالعبارة،معنبكل
وكيفالطموحة.األبيةنفوسةوتمتهقة1لتر1المخلعةحا1رو1
التيالدبلوماسيةمحاممتهأموتدالمنهيبذلكاإلمام.لملكيظهرال

حوجوكأنه_اذتطومنو1فاسمنق1سواد_المغربينيهايشعر
والوثاو،وال~ال~والحرية،العتقنما>.لىتفمىمن

رتيبوالخيب

الملكجاللةالدبلوماسيالسلكحفاليومذلكصبيحةفي
السياسيالكالممنيناسببماأعضاثهعضوهنكلخاطبالذي
الوالياتكثلفهذاالمغزي.القويالغور،البعيدالمعن،الدقيق
دمشقأنمنهيفهمجوابأالجاللةمنيسمعاألميركيةالمتحدة
أنالمتحدةالوالياتمنيتمنىجاللتهوأنسواءالعروبةفيوطنجة
العوبصالحتخدموأنفلسطينقضيةفيالعربإزاءموقفهاتغير

شوقأالعوبقضايامنشابههاوماالقضيةهز»فيبإنصافهم
_العربعلىالصهيونييننصيرومانطرأنفينشكولسناوغربآ،
تفقدفإنهااستمرتإناليسياسته،علىموجدتناأخرىمرةيعلم
وودها.العربيةاألممعطفبالده

تكبدهبماالحلفاءبواسطتهالجاللةيذكرإنكلتواكثلاوهه
فيأمآلوذلكوالجبروت،الطغياذحربمنمغونهمفي~~ب
مذهالغالت،الوهنأمازتقيقورأ>وسعيأوالمصيرالمستقبلحس

.(ا(



تنعمالتياألخرىاألممساثرأما~عنتختلفالالتياألمان
سفراءوجاءوانوخاداخالالكاملالقوميبحقهاتتمتعوبالحرية
بأنالشريفةالجاللةمنسمعر»بمايقنعواالبطنجةوعثليهاالدول
عبيدأوكأجراءالضروسحربهمفيالحلفاءمعيدخلوالمبةالمغار

فيدخلواإنهمبلكرها<أوطوعاالمدامعألفوا»لحومهمينصبون
حليف،لكليجبماوالظفرالحرببعدلهميجبكحلفاءصفهم
مغيرا.أوكانكبيرأ

وحدهالمغربأنجاللتهمنعلمفقدإسبانياعقلأما
سياسةشملهتمزقالواحدالمغربشعبوأنالتجزئة،يقبلال
)وهىهيموقتةحواجزوالوهيةخطوطأعضاثهبينتفصلوال
العنكبوت.بيتمن

المغربأنالجاللةتصريحمنلهاتضحفقدفرنساعقلوأما
األخيرةالحربفيمساهتهوأن(ماريان)عيونلسواديحاربا

الظفرفيناقصغيرتاماوبنصيبهبنصيبه،المطالبةحقتخوله
واالنتصار.

جاللةأبىالدبلوماسيينوالممثلينالفراءساثروسطفيثم
أنبحاليقبلالالمغربأنوتصميمصراحةفييعلنأنإالالملك
..أن.«ونالحلفاءنصرسبيلفيخيراتهوبدماشهيضحي

الرقابة)(حذفته

ساثرفيهنطالبدولتنا_رئيسقالكماعصر_فيفنحن
يطال_شعبناوكذلكالزمان،هذالحياةالمالئمةباحقوةالثمعوب



ليتبوأكلهاينالهاأنواإلنصافالحقومنجيعهااهقوق.مذه
حياةهياتهافيويحيىالسيدة،الحرةالشعوببينعاليأمركزه
والحظمة.والعزة<المجد

المحفارذلكفيكانالملكجاللةأنألخطابوفصل
مر.أوخرجتمرقدهامنبعثتلدولةحرآرثيسآالدبلوماسي

الموضوعفيوتقولبأمرهاوتذكروجودهاجديدمنلتعلنعزلتها
..كله.هذاتموقدكلمتها،

الرقابة)(حافته

تعي،وقلوبتفهم،وعقولتسمع،آذانللقومهلولكن
أنالموءعلىهذا:عنجوابيتنصف؟ونفوستتحرك<وهم
وراءهحقضاعفماصوتهبالحقويرفعواجبهويؤديجهدهيسقى

عمال.أحسنمنأجريضيع91اثهوانيقال_كماطالب~

يوماللكجاللةبهظهرالذيالدبلوماسيالمظهرهوذلك
ساميةدعوةورسولحرة،دولةرئيسفيهفكانبطنجة<أبريل10

العصر)<(حقباسمعامةعدالةوطالب~سةقضيةووكيل
والسيادة.والحريةوالعزةالرقيعصر

فيالجاللةصاحبوقفهاأليالسياسيالموقفهووهأا
المندوبيةبقصربةالمغارجوعفيهاحتندتالذيالمشهوداليومذلك

فيهفامرآ،مسهباسياسياحديثأيحدثهماألولللمغربييستمعون
(إنبالداءالتذكيروفيهبالغة،قويةوعظاتهعارية،التاريخحقائق
الدواءإلواإلشارةبأنفسهم)ءمايغيرواحقبقوممايغيرالاثه



سبيلأوله).نالعليهملحبماإألآخرهيصلحالاألعوهذا(إن
كلفيقدوةالصالحالسلفبأخذإالوالغالحوالعزالوقيإلى
تمكينا.فيهالهمومكناألرضفيأعزقجعلهمما

إلىألمغربيةباألمةأهابقدالجاللةمماحبإنوبعبارة،
وهمفاتوالخصالاألخالقفياألملإلىبالرجوعأموهاإمالح
عليهاتنبنيالتيالساميةوالتعاليمالمعنوياتوساثرالكاملةالرجولة
أننامن(رض)الخطاببنعمرتالهماوحقااإلسالم،حقيقة
إغيرهفيالعزنطلبفالباإلعالماثهأعزناتوم

فأخأفنحنالقديم«نغفلالالجديدإلطموحنافي.ننا
نضحيالالتيالعامةنهضتنافيينراونزاوبجمعا<منهمالصا~1

ءالمعنوياتميبلفيبالمادياتوالالمادياتسبيلفيبالمعنوياتنيها
ولزومأ.حتتاجيعهاعلىيتوقفانالحياةوفوزالحياةمعركةبل

والتهاونالحقعنالغفلةولكنحقها،فاعأمةنحن
ريب.والشكفيهمالهمضيعةهذاكلالحقونسيانبالحق

المباالةعدمإنبطنجةخطابهفيالملكجاللةقالوقد
الحقوترالسترجاعوسيلةخيرإتالفأ.وانيتلفهاماهوبالحقوق
ينبغيواللهاالقانونيةالطرقسلوكفيلهيالضائعةالشروعة
السلةتغوضهماهوالقانونأنهذامنيفهمأنلبعضهم
كال.ثمكال،وهواها،مشيئتهابمحضاألمةعلىالمتصرفة

العادلالقانونهوالجاللةصاحب0عناالذيالقانونإن
الحكمة0وتقرالعاموالصالحوالحقوالصوابالعقليمليهالذي



وليسوباطلنبغيىاهماأماءاإلنسانيةالفلسفةيدهوتؤالخلقية
فيالواجباتأكدمنالمنكروتغييرمنكرألنهوتمتثلهتحترمهأنلألمة
كلبهيقولالقانونيةبالوسائلالحقفطلبءوهذهبشرعةكل
نويةالقاالوسائلتلكولكنمصلح،كلبهويعملعاقل
...تنعدم

االرقابة(حذفته

كل~نتننوتسنلموإن_القانونيةالوسائلمنتعتبرلهذا
ظالمه،منالمظلوموإنصافنصابهإلالحقودمنتمكنوسيلة
أقدسمنواجبقانونيا،أوكانسياسيأاالضطهاد»ومقاومة
مقدمتهاوفيالعادلةالحرةوالقوانينالشرائعجيعفيالو~جبات
لرفعهالعملوتفرضبأنواعهالنلمتحرمالقاإلسالمشريعة
والفساد.الفتنةفيهماإألالوسائلبجميع

الملك_جاللةقالكما_شوعيةحقوقاالمغربيللشعبإن
منألنأبداءتضيعولنتضيعأنيمكنهاالالحقوقهذهوإن
منكلفهمااألمركلفهولوبهايظفرأنعلىحريصاشعباورائها
اإلبلاعجازركبناوإالأعطيناهفإنحقلناوتضحية،وبذلجهد،
عنه.اتهرضيطالب،أبيبنعليقالكماالسرى،طالوإن

والمطلب0العويزاألملذلكإالهيإذالشرعيةوحقوتا
اتهبحولتقيقه<سيعىجاللته_قالكماالذي_الجيم
الفوزنكرةوتغمر»بالحق،اإليماذيقويهمغربيكلقلبوتوته
ماحبعاهدهكمااته_ليعاهدأشعبوإذاآلجل،أوالعاجل



منيستطعماوبكنالوسائلبجميعيسقىأنعلى_الجاللة
ذلك~حقالمفدىنالوطنحويجببماللقياموتفانإخالص
ترغبهبمااألمةوتسعاالجسيم،المطلبذلكوينغذالقومياألمل
..شاملة.حريةمنفيه

الرقابة)(حذفته

طارقبوغازبضفةالمغربيالسياسيالمهرجانمنننتقلواآلن
أجواءوددتفقدالسين،نهوبضفةالوزاويةالصحافيةوةالنلإلى

وفيبطنجة<الملكيالخطابصدىوصحافتهاوأنديتهاباريس
عنأثناءهاسثلصحافيةندوةالوزارةويسعقدنفسهاليومذلك
الشريف.الخطابفيالواردةالتصويحاتبعضومغزىمعن

األممجيحأملهونوبيةالةاألمأورن1بول.ر~ل
وا~ة.أمةتؤلفالتيالعربية

يقيمالهنوسرؤعلكالصاعقةنزلقدالتصريحهذاإن
..وزنأ.وحقهاللشعوب

الرقابة)(حذفته

المغربخصوميحتملهالماهذاإعربيةأمةالمغربيةاألمة
نفسهمعنهترضىوالالفاسد،منطقهميستينهوالوالعرب
..الشريرة.



لمالرقابة(حذفته

الخطابمدلولعنالقرنيةالوزارةريسالمحفييأل
يغالطو1فيغلطوغيره،~يح1ذلكفيهوردالذيالملكي
أحد،ملأمرهغفىليىغريباتأويآلالثلهذلكويؤولىيسالر

جاللةذ1.لىالياميجوابهفييذهبرماديالمييأذوبيانه
الكبرى~~~~أواإلسالميةالخالنةإلالطموجفيعقالملك
الياسيةعاتالتمرأماالحق،بذلكيطالبلماآلنإلىولكه
حقوقعلاعتدتماكيراالتي.سبانيافتعياألخرى.لملكية
ويذكرنكلجة،فيأوالمغربشمالفيسواءوماحبه،.لعرش
فيالقذىاحدكمدديبمرالمشور:بالمل(العبقري)التأويلهذا
محيه<<.فيالجذععنويعمىأخيهعين

ملكجاللةأنوالمسؤولالسائلأمرفيالفصلوألقول
غيرها،دونخاصةإسبانياوالفرنساالبتصريحاتهيقصداالمغرب
..أمته.حقوأعلنالمغربأمانيعنعبرأنهبل

الرقابة)(حذفته

وذ<والماكوذالجاحدإأليكرهافالوأمتهالمغربعروبةأما
لهؤالءماسبةكلوفيسبةالماهز»فينعلنهاالتيالكبرىوالحقيقة
والمغربالمرةعربواخواناوأناعرب،أناهيوأفرابهم
سالمامنعلىسلمجيعاواناواآلمال،األمانجيعفيشركاء
الجامعةهيواحدةأسوةأمضاءكالواناحاربا،منعلىوحرب
بحول_ونحنالسابقوذهمفيهاخلوا0الذينقوماوأذالعربية،



عربيحدوالذيالعظيمالقومياألملوأنالالحقون«~اثه
..الغرب.عربنحنيحدوناالذياألملنفسهوالشرق

لمالرقابة(حذفته

همالذيالعظيم،النبأعنيتساءلونيتساءلون؟عموبعد
..سيعلمون.كالثمسيعلمونكالنحتلفون<فيه

بإذنهالمرقيحياثهوأنحق،والنشورالبعثأنسيعلمون
حقووعنوالجبابرةالطغاةيتساءلرميم.وكذلكوهيوالعظام
سيعلمونولكنهمكبيرا<موجاناأمرهافيويموجونالمهضومةاألمم
الهدفنحوالشعبيةالوثبةنبأنحتلفون،فيههمالذيالعظيمالنبأ

_المغربأنوسيعلمونالطلوب،والحقالمنشودةوالضالةاألسمى
أبدا،يضيعولنيضيع<أنيمكنال_الجاللةصاحبقالكما
الضائعةحقوقهافيهتبعثوقيامة)نشر(يومدنياهافيللشعوبوأن
الحريةفودوسإلوالعذاباالستعبادجحيممنفيهوتخرجبعثا

إذاحقزمراالجنةإلربهماتقواالذينوسيق9المستطابوالعيش
طبتمعليكمسالمخزنتها:لهموقالأبوابهاوفتحتجاؤوها
.9خالدينفادخلوها





عان.~للتاخمراتننر0
حركتنا

والوميدالقذفبين
~1947.يه4.7العددالعام<<ءالرأي

بمهماتتضطعأنهاذلكعظيم،األمةفيالصحافةشأن
هيفكمالشعب،فيفريدةرسالةوتؤديالمجتمع،فيكبيرة

القانونوأمامنفسهاأمامالمسؤولياتمنتتحملهذا__بسبب
خاصةواجباتفعليهاحقوقللصحافةكانتوإذاالعام؟والر)ي
الصحافةمأمورياتإلىإشارةبحردنشيرإذونحنوعامة.

عننتمالكالوبواجباتهابحقوقهاكذلكونذكرومسؤولياتها،
األجنبيةالصحفمنكثيرأعليهىنماعلىأسفناشديدإبداء
فيمنهاليستفهيالصحافةأسرةمننفسهاحسبةوإنالتي

والقيام<خيربمهماتهاتقومالالتيالصحافةأنوبيانهشيء،
والقدرها،حقمسؤولياتهاتقدروالأداء،أحسنرسالتهاتؤدي

بمثابةالصحافةمنهىإغاوواجباتهاحقوقهافيالتصرفتحسن
فييوجدفكلماالمثمرة،الباسقةاألشجارمنالطفيليةالنباتات
لكفكهأوباش<ورعاعودخالء،أنعالط~<1أرميا.ر~.~ؤة



تشويعا،حقيقتهايشرهونذلكمن~ر~~الصحافةفييوجد
.كبيرافآإسفاأمرهافيويسفونإساءة،سمعتهاإلويسيؤون

تحترمالالتياألجنبيةالصحفتلكإلمشيرينهذانقول
أغراضلخدمةمقعكلفينفسهاتندبوالقغيرهاوالنفسها
ءمشبوهةماإهحقهافييقالأنيجبماأقلطاثغيةأوفرديةخاصة
الخاصةأهادفهاخدمةالصحفتلكتتولأنهذامنوأقنع
الفضللباسلذلكترتديوأنالعامالصالحباسمالملتبسة
ذويعلىيخفىالأمرهاولكنوالصالح،والنصيحةوالتقوى<
وتسعىوالفضيحة،بالفشلتبوهماكثيراإنهابلوالبصيرة،الفطنة
بظلفها.حتفهافي

كانتصحفاعرفناقدالوعليالسياسيجهادنافيونحز
المخلصينرجالهاوعنحركتناعنفتنشربالمرصاد،أاثمالناتقف

والوالمجانين،والحمقىالمعتوهينمنإاليصارالمااألوفياء
نهمطصرحناإنالشريرةالمغرضةالصحفتلكأصحابنظلم
يقال!كمافنونوالجنونالمختلين<منرهطايمقلونكانوا

بألسنتهمورشقوناالمسمومة<بأقالمهمالغارةعليناشنواطالما
كيداننحورهم،فيترأكانتمامرعانبنبالورموناالخبيثة،
ضعيفا!كانالشيطان

ننظركنايناللاألنذالالخصومأولشكبأمرنحفلكناوما
نبحعنبالوغماالمامإلالسائرةالقافلةأصحابنظرإليهم

باالزدراء،وترهاتهمبالسخريةسخافاتهمنقابلكنافكمالكالب<
كانماإذباالستهزاء،وسفسطاتهمباالستخفاف،وسفاسفهم



سبيلفيالمسيريممناكانمابقدرخسةاألاألنذالأولشكأهريممنا
كذلكلدينأيكنولمالمنشود<األكبرفيالهلفموبالواضحالحق
عنابهيتحدثكانمابكلاالنشغالفينضيعهماالوقتمن

..وكتقرأت.خساثسمناالستعمارأشياع

وصحفهاالستعمارشيعةمنعادةموموقفناهأاكاننعم،
نضطركناولكنحقا،الباطلوتصورباطالالحقتردأندأبهاالتي
وراثدناباطآلوالباطلحقا،الحقلنظرأقالمناتجريدإلأحيانا

الحقإلواالعوقالقول<فيوالصدقالقصد،فياإلخالص
صون.الخرالهاتألموانباطشيقة

قوياالمستعمرينمناألقالمهلةوبينبيننا:لصراعكانوقد
العراكنقبلكنافقايدنافيالوسائلمعففيمنوبالرغمعنيفا،
القاسيةضرباتناعليهمتنهالكانتالذينالمتغطرسينأولشكمع

العراكمنخرجناوكمالممقوت،لباطلهموهامالحقناحفظا
الذينالخصومأولشكمنكثيرفيالزمانأنصفناوقدين«ظافر
طالماالتيالفضةأمامجال،لصحفهموالذكرلهميبقلم

فقدبالقبائحورجالهاهيولطخوهاحقيقتها<وشوهواعارضوها«
يتربصالطريقفينفسهنصبمنكلوجرفتسيرهاسارت
مستطيرا.وشراكيدابهاويريدالدوائربرجالها

صحيفةكلفيمروجينيناوئونناالخصومأولشككانباألمس
وكماألجنبي؟يدفيمسخرةآلةأنناونادمجلسكلوفي،وكتاب
وحوكواوبهوجواوسفسطوا،وبوبرواوهرجوا<وكذبواقالوا

والبطشللفتكالجووإعداد،الفتنةبذووزوعوديدنهم،وحوشوا



أمرها،علىالمغلوبةالبالدفيالعامةالقوميةالفضةأعالموطمس
فيوتحملناالبطش<وساثلوحاربناالفتك<أساليبعرفناوقد
الخصومولكنوبلوى،محنةكل_مؤقتأ_الضائعالحقسبيل

ورحبواوطربواومرحوا،فرحواوانبضالتهميظفروالموالمناوئين
أحراوامشعلهاحلنافقدالنهضةأماوأذىسوءمنأحيانانالنابما

عزيزكلووضىبسخاءسبيلهافيباذلينحاماوهيناوسجناء،
بارتياحهنالنسجلواناوطارف،وتاالوصامت،ناطقمنعلينا
لهاحربهممنيئسواقدالعامةالشعبيةالنهضةخصومأن

النازيةبانهزامترويجهاأمرانتهىالتي0األجنبية<اليدوالبطالهاددبتهمة
باطلةتهتايعدمونالالخصومولكناألخيرة!الحربفيوالفاشستية

سبيلفيالمجاهدةاألقطارفيالوطنيةالحركةبهايأخذونأخرى
هذااقتضىإن_مثآل_عونيتورإلفقدوسيادتها<حريتها
يدهاو.نتلحظنا،موسكو<<د«عينبأناتهامناعنوباطلهمهواهم
...لتحركناالخفاءفيتعمل

الرقابة)(حذفته

أمسبهانقذفكناالتي0األجنبية<أداليدتهمةبطلتنعم،
شيعةعلىأيسرماغيرهالتهممعرضوناليومونحنابرىاله

يقولكمانشاباخشبكلمنجاعلةتلفيقأتلفقهاأناالمتعماو
إنالتهمتلكأنمنيقينعلنحنولكنالمشهوراإلفرنجيالمثل
ستكونالذيحقنامنشيئأتنقصفاللهاالمروجينباطلفيزادت
.مؤزراعزيزانصرابهاينصرصولةالباطل،جولةبعدله<

محفولكنقلنا_كماأألجنبية_اليدتهمةعناسقطت



والشكوى،بالصياحعقيرتهاترفعحينمنذأخذتقداالستعمار
ددانفصاليونددنحنواحد؟آنفيوجامعيونانفصاليونأننامعلنة
الحوية.(حذفتهنريدانناومعناهمصيونا،تتريربحقألنفسنانطالب
العوبمننكونأنإالنأبىعربألنناددجامعيونددونحنالرقابة)
ددجامعةد«شتاتهمتجمعاليوموالعربوغوبا،شرقأالعربوإل
بعقولهمإليهايتجهونالذينالمغربعربإالعنهاخارجايبقا

..بها.االلتحاقمنيتمكنونريثماوأفثدتهم

الرقابة)(حذفته

نستطيعمابكلمنهافنتبرأاألجنبية<<«داليانتهمكناباألمس
عناالنفصالبتهمةفواخذواليوموبرهان،وحجةوقوة،حولمن

نريدوالبلنستطيع<فالالعربيةالجامعةإلواالنضماماالستعمار
ددفياألياممنيومانقفأنلناقدوواذاأبداردا<0لتهمة«دالهأه
الوأس،مرفوعيسنكونفإننااالستعماربمحكمةاالتهام<<قفص
ولكنتوكيدأ،التهمةلهفنؤكدالقاضييماثلناالكرامةموفوري
كغيرناأحرارانكونأننريدبشرأنناوهيالمخففةبالظروفنذكره
أنوالالعربقافلةفيإالنسيرأنيمكنالعربوأنناالبشر<من

علىالقاضييبرهنأنفإهاالعربإخواننابهيستظلبماإالنستظل
كلمنبراءوأنناأصلهامنباطلةددالدعوىددأنبإعالنهإنصافه
تنطعهعلىيبرهنأنهواماجيال<سراحافيسرحناإليناتوجهتهمة

للظروفيحسبوالحجةيعتبروالدفاعايمعفالاالستعماري
منعلينايصدرأنفيالخيارلهنتركالحالةهذهوفيحسابأالمخففة

الباطلوأنحقالحقبأنإيماناإاليزيدناالماالصارمةحكاماك
للمتقين!والعاقبةعباد»منيشاءمنيورثهااثهأرضوأنباطل



االستعمارعنباالنفصالالتهمةعنديقفالاألمروإن
أنإلاالستعمارصحفمذهببلالعربيةالجامعةإلواالنضمام
قدثروةيدبرونالشرقمنبإيعانأوأنفسهمتلقاءمنالوطنيين
بتلكالتجاهلأوالجهليذهبوقدآلخرحينمنبركانهاينفجر

األجانبضدمدبرةالثورةأنادعاءإلواألجيرةالمغرضةالصحف
الحكومةعلىيجبوأنهخطر؟فييدهمملكتوماهؤالءحياةوأن

وهكذاللطوارى،<تستعدأنالعاموالنظاماألمنعنالمسؤولة
الفتنة<«شبح0دترويجعلىاالستعماريةالرجعيةالصحفتلكتعمل
العامالوأينظرفي_تبريراولذلك0العوبية<الثورة«أخطروخلق
الوطنيةالحركةلقمعتتخذالتيالتدابيرلجميع_األجنبي

بالثورةوالتهمةواالستعمار<االحتاللأنظمةوتثبيتاالنفصالية
غيرأرضفيألمثالناقيلةفقداالستعماروساثلمنقديمةوسيلة
لنجيبواناعصرناغيرعصووفيسعاثناغيرسماءوتحتأوضنا
األممحريةأبطالمنشعبيبطلعنهاأجابمابمثلاليومعنها
قالواأنفسناعنللدفاعأيديناحركنامافإذاجوننايماقال:~
منللماءمكدراأيكونللعجب!فياءومشاكسونمشاغبونإنكم
منلهمكدرآيكونوالتكديرهيريدمنعنهليأودبجانبهيجلس
نفرمناتحدثناالجداهادئونقومنحنواألحجار؟التوابفيهيلقي
إلنضطرأفكاراألحيانبعضفيففوسناتخالجوقدثورةوالبفتنة

شرا«والسوءابهانريدالحيثمنالشدةببعضعنهااإلفصاح
بوصفتتسرعأنونياتنابمقاصدناأعلموهيللحكومةفليس
تكونأمووإلبناويمايدمعوبماذلكألنثوريةأفكاوبأنهاأفكاونا
عليها.النادمينأولهي



إا(كمأأدا.ماذا

(997ماي14•5العدد،العام<<دداالآي

طووفيدخلتقدالعامةالمغربيةالقضيةأنفيمجدالال
لالرقابة.(حذفته.طنجة.إلالموفقةالملكيةالرحلةمنذجديد

فيالمجاهداألمةجيئىتمثلقويةوطنيةحركةالمغربفيوأن
فيواحدأصغايقفوملكاشعباالمغربوأنالعامةحقوقهاسبيل
..وحده.وللحقالحقباسموالنضالالسعي

االرقابة(حذفته

فيوقويةمنتشرةالمغربلقضيةالدعوةأصبحتنعم<
عدبلالبسيط<التافهبالحادثهذايكنولموغوبأ،شرقأالخارج
سيكونأوكانللمغربربحهجديداوفتحاخطيراحادثأبحق
الرأيعنليشذالفرنسيالعامالرأيكانوما<0ضررمنأعظم
..المغرب.حالةعلىاالطالعفيالعالميالعام



االرقابةا~فته

الصامتةا~يةوثورته

الرقابة)(حذفته

القوميةوالحريةبالحقالظفرميبلفي0جهادوحركة
..المعطلة.

الرقابة)(حذفته

ناستحمرتمعهودغيربجدالمغربأموفيللطالفرنسية
واواألراء،والمعلوماتاألخبارمنعد«بماليدليبالمغربسفيرها
شخصيةذلكتبلأوندتأنهايلوحبلالحدهذاعداألمريقف

إالالخصيةتلكوماواالستطالع،البحثتمدبارزةاشتراكية
رحلتهمزعادماوبمجردسابقأالداخليةوزيروكيرلوعلوالمسير

األخبارشركةلمملأدلىالماميأبويل1)فيوذلكاالستطالعية
بعداللكجاللةبمقابلةشرفأنهمنهاعلمابتحركاتالقرنية
التأويالتيفيبماجاللتهحدثمنشعروأنهطجةمنعودته
النونيةاالستعماريةالصحفبعضووجتهاالتيالمغرمةالسية
أذبصراحةوكيرلوحرأباذوتدوالخديعةوالمكرالتضليلتصد
عنالنونيةالحكومةمعا~فيةالرفكلراغبالملكجاللة
تلكالمغربياشعبأمانتقيقيمعناذشأنهمنالذيالحل
المبادىءمنلفسهانرناتدعيهوماتطتتأفىالالتياألماز
دعوىعردظلالاذعبالمبادىدهذهولكنالعرونةالسامية
بلوالخطب،والصحفالكتبفيعمايعلنأونفسهاعنتعلن



األقطارسا~فيولكنفحسب،فونسافيالباألعمالتبريرهايلزم
تبوهنأنإليحتاجالذيالمغربفيوباألخصبهاارتباطلهاالق
الحرةددصايقتهأنهاعلىمطالبهوتنفيذأمانيهبتحقيق_فرناله

الغربملكجاللةأنأيضأوكيرلوطرأوضحوقدد0الوفية
أنهويريدماكلوإنماشرآبالغيريريدوالسوءاألحديضمرال

تتمع!لتياألخوىالشعوبمستوىإلتدريجيابالشعبيرقى
العزةموفروةأوطانفيطليقةحرةوتعيشحقوقهابكامل

..والكوامة.

الرقابة)(حذفته

مدةالمغربوقفهاالتيبالمواقفالتذكيروكيرلوطرينغلوإ
فيهافلوالتياألبطال«مشاركةفيهاشاركالتياألخيرةالحرب
التيالمواقفتلكوبسببوالمحاوالت.المغريات0«بالوغموفيآ

لقضيتهمالوفاءمنأظهوهماوبسببالحلفاء،إزاءالمغرباتخذها
الشعوبتقريروحقوالديمقراطيةالحريةنصرعلىتقومكانتالتي

الحلفاءمعالحربمنيخوجأناستحقفقدبنفسها.ومصيرها
وديمقراطيةحريةمنلهيجببماأيالعامالنصرمنبحظهظافوآ

بالشهعنبالوغمالحرببعديتغيراالمغربمصيرولكنوسيادة،
..الطاحنة.معاركهافيالحسن

الرقابة)(حذفته

الحزبوقفهالذيالموقفمنعجبناأشدكانوما
االشتراكيةالشخصيةتلكتصريحاتمنالمغربفياالشتراكي
قواوبالقنيطرةأخيراالمنعقداالشتراكيالمؤتمراتخذفقدالبارزة،



قلوبعلىوسالمأبردآالقواوهذانزلوقدوكير،لوطرنحوتوبيخ
تصريحاتمناالستياءأثباوااستاءالذينالفرنسيينالمستعمرين

الصحافةنغماتخالفتجديدةنغمةكانتالتيوكيرلوطر
...طنجةإلالملكيةالوحلةغداةاافرنسيةاالستعمارية

االرقابةحذفتهلم

نشرتبالمغربالقرنيةالصحفأنوهوآخرشيآوهناك
الفرنسيةالجاليةنوابأنفحواهمقيماوسميأبالغايشبهما:ياممنذ
باريسإلليتوجهوامنهمعشرةممينواقدالحكومةشورىبحلسفي

بالمغربالحمايةمصيرتقريرأموفيلهمالحكومةاستشارةبقصد
الفرنسيالوفدذلكمهمةإنبالرسميالشبيهالبالغذلكويقول
الدامغة><أدالبراهينمنلديهبماالفرنسيةالحكومةإلالداإلدهي

المغربفيفرنمابوضعيةاالحتفاظضرورةعلىالقاطعة<<وددالحجج
لتأييدوسرهفيماكلباويسفيسيعملالوفدفإنعامةوبصفة
...الغربفيالفرنياالستعمارقدموتثبيتالحمايةنظام

الرقابة)(حذفته



تعيينعلىبةالمغارمنجهورعلقهاالتياألمالأكثرما
فيذلك<عن.والسؤول.بالمغرب؟لفرناعآلالبوذا(اريك
األوساطفيمروجةذاكإذكانتالتيالدعاية،هيالحقيقة
مووها،غيرفياألشياءتقويرعنتتورعالكانتوالتيالمنوبية،
الماسحلإل_شاعرةغيرأوشاعرة_ترميكانتإنهاوبعبارة
حقائقأمانيهماعتبارعلى

لمالرقابة(حذفته

عدمفياألمليالسببهوالنفياالنقالبهذاولعل
بتلكمنهالمستنيرالشطراألقلعلىأوالمغربيالشعباغترار
بمجلىلهشهيرخطابفيالبون)عنها(م.أعلنالتيالسياسة
وخطتهالسفيرمقامامنالقناعكشفتوالتيالحكومة،ثورى
وسخهالمغربيالعامالرأيغضبأنذلكنتيجةفكانتالعامة،



يطولألسبابالجوفيتبخرمامرعانسخطآالفرنسيةالجاليةعثلو
اآلن.تبيانها

امتطاع،مافيهاوعاندسياستهفيالبون).(مإستمر
الوسائلبشقلذلكتوسلوقدأوا«،منبهايقنعأنوحاول

ولمنحتلفةوأشكالبأساليبدداإلنذارددإليلجأأخذثمدوالمغرياتدد0
يجركلمهذاولكنوالوعيد<«<أدالتهديدإلهذاتجاوزأنيلبث

شعورهقوةعلىيبرهنأنشعبنااستطاعوهكذاساكنأ<للشعب
أحرجفييقينهوحسنوالرزانة،بالحكمةتمسكهوشدةبحقه<
السائرةاجهاديةحركتهفييجتازهاالتيالمراحلوأصعبالمواقف<
والتقلباتالطوارى،عنبالرغم

منأعفيحيثباريسإلالسفيرفشخص0كان<ماكان00
عندنايكونقلبمانشيعهأناللباقةمنوليسبالمغرب؟«0أدمأموريته

نودعبأناهناالتصريحعننتمالكالولكناوقوارص<مالماتمن
حسرات؟عليهانغمناتذهبالسياسةالرجلمعاليوم

أنناهذامعنفليسوسياستهالرجلنودعإنناقلناوإذا
وروحهاأصلهافيجديدةسياسةالجديدالرجلمححتماسنستقبل
أنهاإالجيعا<وطلبتنامنيتناهيكانتوانفهذه،وأساليبها.

واالطالعالخبرة««ذويأسرارومنالغد،نحبآتمنتزالما
طبعا.منهمولسنا«01العلمفيوالراسخين

ينبغيوشوهخير»الجديد<<السياسيالموقف0دلناينجليوريثما
الحكومةدعتالتياألسبابالستجالءقليآلهنانقفأنلنا

كانمامنهاكانالتيمأموريتهمنبالمغربسفيرهاإلعفاءالفرنسية



معدداللباقةددالتزمناألنناوتمحيصوتدقيقبتفصيلنذكرهالكا
أقالمفوقمملتاوسيفهابالمرصادلناالرقابةوألنالمرتحل،الرجل
فيالحقيقةوأنصارالحق<دعاةوؤودرفوقبشعرةومعلقاألحرار،
.المعانالمغرب

البون)أريك(م.أموفيالفرنسيةالصحفذهبتقد
لهاشاءماالفجائي<<لحادث«داهذافيوتغلسفتشق،مذاهب
وآراءإحساماتبحر«عنبذلكأمحبوتاآلنندوزولسناهواها،
يصدقأنونوجوالوسمية،<0النظروجهة00عنأعربتأمخاصة
بالجمع؟خيرااألولالفهم

التيللصحفتنعرضالإنناالصحف؟تلكقالتفماذا
الحسرات،ورائهمنوأرسلتالبون)(م.بأعنالأشادت

~ءهنالاأل_ممدادمن..العبوات.ذهابهعلىأسالتأو
فسوتالتيالمهمةالجرائدباستعراضهنانهتموإغاطبعأ؟العيون
إلالمغربمن(البون)السفيرنقلأسبابتفسرأنحاولتأو

بباريس.آخروظيف

سياسةخصومبصفتنامنا،تطلبدد0ددالبالجريدةفهذه
التيالصفةفهمنسيآالأناالفريقي،بالشمالاالستعمار
الذيالتعيينذلكالبون،لمسيرخلفاجوانالجنراللتعيينأعطيت
.الحزملسياسةالرجوععلى_قالتكما_يدل

تجتازهاالقالعصيبةالظروفإنالعصر»»0دجريدةوقالت
والأحسنالالذيالجديدالتعيينهذاتبررالفرنسيةالوحدةال.م
إلخراجهذاعلىالجريدةتلكوتعتمدنظرها،فيمنهأ~ع



مطامحفيهاتتجاذبهالتيالوضعيةمنقالت_كماالمغرب_
متناقضة؟

ضرورةإل00التحرير00والصباح<<دهذا0~تان<جريلوتشير
ترويجالتيمحاياتاللبعضإزاءحازماتقريرافرنساموقفتقرير
بالمغربوعالنيةسرا_وأيمافي~

المعمرينمعارضةأنإلىالمعركةدد0دجريدةوتأهب
التيواالجتماعيةواالقتصاديةاإلداريةلإلصالحاتوالرأسماليين

منتجريد»فيتسببتالتيهيالبون)(م.إنجازهايريدكان
منصبه

جوانالجنرالتعيينأنالشيوعية00داإلنسانية0ةجويلوتؤكل
اليميننحوبالمغربالفرنسيةالسياسة«دانزالقددعلىيدلإغا

.والرجعية

نغماتوأرسلتأخرى،أوتارعلىضربتصحفوهناك
الحكومةبأنمرحتالتيالحرة«<ددفونساكجريدةءاألولىغير

القادرةالديمقراطيةاإلصالحاتمنجلةباتخاذاليومتعنالفرنسية
بها.تعلقاأكثربفرنساالموتبظةالشعوبجعلعلى

الثقةفقدالبونمسيوإنالمغرب<»أدصدىجريدةوقالت
إصالحكلمعارضةوانغيره،ثقةبفقدهوذلكنفسهفير~ته

اإلسمبهذاجديرحكومةرئيسكلخصاثصمنليسمشروع
والمنصب.



نسرالفرا~منالطائفة0هذتالتهمامحوسوا>
البوذا(م.عزلتعليلفياألخرىاهاثنت.ليهذهبتاوما
..بدله.جوازالجوالوتعيين

الرتابة)(حزنته

مستيرة<وأنكاوذاتية،قيمةمنفرنسالملمايماوإنما
ياطلماوتقديوأتومية،وخطةرشيدة،وسياسةة<مابياتونط
المثلوفي0معويةأوكانتماديةالجسيمة،المسؤولياتمنبعهدته
مناألعما~علىأدلوالمحسه<ماا~ىءكلتيسةالعربي:
مج.التا

كاواذامر.منبيةعلاآلذفالجوازالجزالاما
تزالمافسياستهوموابقه،مافيهننهىوالشخصهنجهلال

تووتدبالمغربميعلانهمنبهمرحعمابالرغممبهمةغامضة
تفتقيهكماوالتفأربوالفة،المودةعملددمواملةددعلعزمه
سالةليتالمقالةإذنقول:وبالمواحةوالمجريات.دث1لحو1

..ومنشآت.اعمالسالةولكنهاورموز<وعبارات.لغاظ

الرقابة)(حزنته

كابوسبرصعالجديدمصبهجوازالجزاليدشنلووحبذا
الصابةإلىاليدمدعنبالكفوذلكالسهب<عنالبؤس
ربحإذاوالفالحالفالح،حياةفيالعمدةهيالتيالحاليةالفالحية

حريةبإطالقهذايعزنلوأيضاوحبذاوالصاغ،التاجرمعه



تسعاالتيالسوداء<<ددالسوتىعلىائقضاءيكوذبهذاإذالتجارة
والبادية.الحافرةفيجاهيوآتشقيحيثمنأفوادأ

عنفيرفعبتوسبزميلهجوازالجزاليقتديأننتمنوكم
كلعنبالرغمعلياالمفروفةالرتابةسيفويغمدكمامتهااألفواه
فينفسهعنيعبوأذمنالعامالرأيويمكنومواب،ومطقحق
..العادل.القانوذحدود

الرقابة)(حزنته



إلعصامماوراءكما

(حديثأو_اإلفرنجيتولكما_اليوم)(حديث
وانه،جوانالجنراليجيآهو_الحربنحننقولكما_المجالس)

.عظيمتعلمونلولنبأ

وجهةلممعرفةمناألخيرالعددقواءتمنعأنتابةالشاءت
الفرنسيةالصحافةعنهتحدثتالذيجوانالجنرالتعيينفينظرنا)

هذاتحرمأنشاءتكماالمنتظرة)،الساعة(رجلكأنهواألجنبية
ومتمنياتنا)(نصائحنامنمختارةطائفةعلىالوقوفمننفسهالرجل
إليهبهانتقدمأنمعآوالمصلحةالمناسبمنرأيناالتيالسياسية
إيجابيةأوكانتسلبيةسياستهفيبهاينتفعأنفيوطمعأرجاء
نشكواثهفإلىقاسية،أولينةرجعيةأوإصالحيةيمينية،أوشمالية
يقولكماظألم)،أحوارهعصو(جورمنو..الرقابة.عسفمن

الشاعر.



تحدثتالرباطإلباريمىمنجوانالجنرالانتقالفتوةفي
إلبداءأكتبتاإلنسانيعرفالأحاديثالفرنسيةالصحفعنه

بحردالعلنيون)لمو(السريون)أصحابهابهاقصدأمواراءحقائق
والتضليلالتهريج

حقالجنرالبتعيينتمعكادتفماالرجعيةالصحفأما
وتطبلوتصفقترحبزالت،وماوأخذت<الصعداءتنخست
الناطقولسانهاعادتهاعلى..الحد.منتهىذلكفيبالغةوتومز
الوعد(بذاتالجنرالجاءكمقدالمثل:معلنايقولالمتوعدالمهدد

والسليل!).

متلوناالجنرالعنحديثهافكاناليساريةالصحفوأما
والعاقبة.المغبةسوءمنوخشيةوتحفظاستنكارطيهفيومضعلربآ

المجلسموقفمنفعجبهشيآمنالموءيعجبوإن
تعيينإثرلهجلسةفيءأمجحفقدبباريساالشتراكياإلداري
وتعويضهالبون)(اريكعزلصالحية)(عدمعلىالجنرال<
المجلسأبدىكماءالعصيبةالشاذةالظروفهذهفيجوا~باجنوال
نعرفولمءمندمساعةوالت(ندمه)وذللئهعلى(أسفه)المذكور
منهوالذياالشتراكيهالمجلسموقففيوماديالمسيروأي

..ذلك.فيهوجرىقبلالذياالجتماعيحضرلمألنهءأعضاثه
االشتراكيالحزبلسان(البوبلير)حقوعلمبغيرأومنهبعلم

(يزاحم/ونفسهمح(منطقيآ)يكونأنكذلكأواد~ءبباريس
والمبدأةللعقيل(الوفاء/فياالشتراكيالحزبإدارةبحلس

تعيينهلرينلالإنناءقولهمناهلويستغادوالمذهب.



المغربيالشعبلدذمنميعبر_الجزالذلكوخامة~جزال
والتوفيقالتهدئةمياسةعلىكدليل

ا~وترهاتأقدويلتابكنقدبة،المغارنحنأما
منوتفاكما.بالسخريةالممووجالسخطوهوتتحق<بماالرجعية
موقفهووتريبوذاك،ذابينوسطأموقفأاليساريةالصحف
يسلكأذ_(5ال(مذوذلك_مهتعودناالذياالشتراكيالحزب
نماالستعماريةالمياسةفيوشعارهوالغرابة)(التاتضمسلكمعا
تذبحيدويبح

الناستقعأنأرادتمنالفرنسيةالصحفبينوجدوقد
بلءمنةالسياعاوسةمنصاحبهاتمنعالالعسكرية)(الصفةبأن
آسالفمنعددابأنهذاعلىمستالةفيهاوالتوفيقالنجاحمن

نتركونحن(جنراالت)كانواقدالجديدمنصبهفيجوانالجنرال
ونيؤكدجوانالجنرالوأنصاومؤوليتها،النظريةهأهألصحاب

حرارةمعالدم،(وبرودةوالرزانةوالمرويةبالعقليمتازوجلبأنه
منصبهتقلديدشنلنذلكوألجليقولون،كماطبعأ)القلب
النامىيعدولنوالبشاثو«واآلمالبالبشرطافحبخطابالجديد
مواقفهوقراراتهفيويتعثريتسوعولنبهاالوفاءعنيعجزبوعود

التغيركثيروالواالنفعال<التأثرسريعيكونولنالسياسية<
كلفوروهووياح،األلجميعسفينتهقالعأشرعوالوالتقلب،

مرات.لملغاعدوهذا

جوانالجنراليتصفهلأخرىفرنسيةصحيفةوتساءلت
منهتجعلوالسياسيةللمأمورياتتؤملهبخصالويتمعبصفات



فإنيكن<ومهماعتان.عسكريقائدهوكمامحنكآ)سياسيأ(قائدأ
وتنطعأباطآلالجرائدمنكثيرإليهذهبتماتستنكرالصحيفةتلك
أنتؤكدثموالطائفيةالشخصيةواألهواءاألغراضخامةفي

هإنجانوأنبمكان«الضرورةمنأصبحبالمغرباالجتماعيالتطور
أنيقينايعلمجوانالجنرالوأنوالسكينةالهدوءضمنميكون
حارةشمسوتضيثهاالشعورمرهفشعبيسكنهاالبالدهذه

خبرةوانوسعيراءناوآتضرمقدفيهاتتطايرشرارةفأقلمحرقة،
تلكتالفيمنمتمكنهفيهسيعملالذيالمغربيبالوسطالجنرال
كلفليفهمه.و(حدين)(معنيين)ذوكالموهذاالخطرة<الشرارة
.شاكلتهعلىواحد

الجنرالموبحالمغربإلطريقهفيفونسامغادرةوقبل
جاللةمحباتفاقالمغربفيلينجزسيجتهدإنهفيهيقولتصويحا
اإلصالحاتومعي_حساالراهنة_العقودووفقالمللنه

ءالعملوهذا..~ا.تطوراالمغربيالشعبلتطورالضرورية
الحريةاتجاهفيولكنءالقائمالنظامداثرةفيسيكونءقالكما

فيتقدمهمنمسلككلههذافيممالكأاالجتماعيىوالرقي
لخيرخلف(خيرسيكونإنهجوانالجنراليقولوبعبارةمنصبه.
وحكومته.قومهونظرنظرهفيسلف)

الصحفبعضقالتعاأكؤيعملأنفيفنطمحنحنأما
اآلنيةثمنبأبخسسيوقحانهمعلنةالجديدةخطتهعنعبرتالق

المحطمة.الخزفية



النمران

.1947يوته8،4العددالعام<<،ددالرآي

التدبيرعليهايظهربدعاوةمسبوقأبالمغربجوانالجنرالحل
الدعاوةهذهمناألساميالغرضكانوقدوالتنسيق،والتنظيم

...اجايدفونساعقللمجيآالجو<<أدخلق~يوحنيما~

)الرقابةحذفته(

فهمأدسوءعلىتدلفإنماشيء،علىالدعاوةتلكزلتوإن
الشعببنقيةلهاالمروجينجهلوعلىأوبابها.لدنمنوتقدير<<
وتعريف.بيانإلىالتحتاجالتيالمعنويةوبقوتهالمغربي

ظنونمنكثيرفخابتالمقربأوضجوانالجنرالونزل
القرنيينمنالعقال،هدوقدالمغرفة،الدعاوةتلكأمحاب
الخشونةالساعةوالحكمة<<اللباقةساعةأدالساعةألنءذلكأنفسهم
إلالالسياسةإلىتحتاجالمغربمثكلةوألنوالفظاظة،والغلظة
وألناإلصالح،توياحيثمنتفسدالتياجاعةاالثشةالقوة



أداءفييكونأنيجبعسكريا_لكونهنظرا_جوانا~ال
أبطالوبطلالسياسة«هدةأدهىهنابمأموريتهوالقياممهمته

المصير.وقبحالعاقبةساءتمراألالدبلوماسية

فلمبالمغربحلولهعناالجنرالصادفهاالقالحفاوةأما
الذينفسهالجنرالوالالناسمنآحااتعزأنشأنهامنيكن
عنهناتنحدثأنالنرياونحنجيعا،نعلمماأمرهامنيعلم
تلكأنوهيالحقيقةهذهنعلنآننرياواغا»ء0وبجرهادعجرها0

الوقت»وأزماتءالساعةمشاكللتنسيناماكانتالمنسقةالحفاوة
مجعاى.المغربيةاألمةومطالبءالشعبونكبات

واحاكلورجعاالستقبالحفالتانتهتوقاواآلن،
يواجهبالمغربفرنساسياسةعنالمسؤولالجنرالوأصبحلشأنه،
أمامهالموضوعةالمسألةعناصرويجابهءبهالمنوطةالمأموريةحقائق
وهموعناقيلفيماكلمتنانقولأنيجبءوالبحثالنظربساطعلى
«:ينافقاأشياءمنهاعلمناإنالقالرسميةوالخطبالتسريحاتمن

فندأ~.وأشدشأناآمحنمكانتربماأخرىأشياءنجهلبعدها
المريشأأءبظلسياستهفييستظلأنيرياجوانالجنرالأنعلمنا
..وأستاذا.قارةيتخاهاأليليوعلي

لمالرتاةحزنته(

تو~المغربوحدتالتيينرنااذالجزالتولأما
ال~أل«عليهملقأذنريدنالولحممادمهامنذنكفيذلةبا

أذنريدولكنلمجا~،1وواالعترامىل1لجد1بابنحفياآلذ
ذلكعز»وهوبوحدتهالمغربيتمعملومو:سؤاالمانأل



~يهيالدإلمقشعةنفسهاالسلطانةومنطقتها~وف،التمزيق
إداريةودواثر.تسد)فرقالشهور:بالمبدأعمآلمويريةوبالد

بكلعسكرية00«إمارات0هيالتي00األمنءعدوومناطقمستقلة<
.الكلمة؟معن

السياسيالميدانفيسيلتزمأنهمنالجنرالإليهماذهبوأما
بالمغربللسيرضروريةيرأهاالغور<<بعيدةددإمالحاتبإنجاز
والرقيالحريةطريقفي_والنظامواالعتدالالحكمة_ضمن

بالضبطمنهشيثآفتصورأناآلننستطيعفالوالمادياالجتماعي
برنامجهعنالجنراللنايكشفحقفتريثأنيجبلهذاوالدقة،
_فيماهوإلبالقياسذلكفيد«حكمناددوسيكونوخطته،
واستقباآل.حاضرأالشعبهصالحنظرنا_،

بالدالمغربأذادعاؤهوهوالجزالبهفاجأناجديدوهاك
أماشرقيأ»الغربياروحيااقاهأوتطورهارقيهافيستتجهغربية
كونهوأماالجغرافية،الوجهةمنفصحيحغربيةبالدالمغربكون
عليهيغرفهأذألحدفلسالغرباقاهالحديةنهضتهفيسيتجه
0والدينواللغة<الدم<أذهاالقولونؤكدقالوقدنرفأ.
يوليأذعليهوفرضوجهته،للمغرباختارقدهذاكلوالتاريخ
هذامعنوليىاإلسالم،ومهدالعروبةموطنالشرقشطوجهه
نحوببصر«شخصأذيأبىالشرتىشطوجههيوليإذالمغربأن

فيهاتتحكمالغربية<أوكانتشرتية_الشربووجهةالغرب<
عتموهيللمصلحة،فيهافذةالماالكلمةبلواألهواء،عاتالز
يشذالوالمغرب0واحدةال.جهةوجهاتلهاتكوزأذاأل~عل



اتخاذعلىتكرههأناليومالسياسةتحاولوعبثاشيآفيهذاعن
القومية.مصالحهكثيرهنابتضحيةتقضيمعينةوجهة

العالمفيالتوجدبقولهالجنرالماقصد»بالضبطنأويوال
كماالتزالالمغربمسألةأنمعناهفهلالمغرب،بأموالتهتمدولة
تدخلإمكانإلاإلشارةمعناهأودولية؟مسألةأولهافيكانت
بذلكوإشعارناواالنتشارالتوسخفياليومتطمعالتيالدولبعض
والتخويف؟التهديدقصد

مآربهالقضاءشؤوننامنشأنفيدولةأيةتدخلأما
أجنبيأحكمانبدلأنأبداالنريدإذمطلقا<نقبلهفالوهطامعها
..باخر.

)الرقابةحذفته(

فياألجنبيالتدخلإمكانإنجوانالجنواكيقولنعم«
تطورهإلتماممعين<<غيرأدأجاليفرض~بأموه،استقلماإذاالمغرب،
الجنراليطمثننااألنومنبنفسها<<،نفسهاتحكمبالدأدنظامنحو

لمعاهدةحد_مايوما_يوضعأنمنمذآصالبأنهلنافيموح
بانتهاء_الجنرالنظرفي_سيحلاليوموهذاالحماية<
...ومصيرهأموهفيالفرنسيونيتحكمالذيالمنشود..التطور.
هذهفيسيعملإنهفيقولفكرتهالجنرالويوفحواخرآ،أوآل

مسؤواياتستقوم´~~هىذلكوعلىالنظام،لحفظالمرسومةالدائرة
المياهيعيدأنشأنهمنماوسيعملالجديد،منصبهفيالجنرال
وهكذامقعده،فيواحدكلويقعدنفوذها،للسلطةويردريما«لمجا

..نظيفا.طاهراالمكانيعودحقبيتهفناءواحدكليكنس



ين~والفعانيهعليناوتلتبسألفاظهنفهمكالموهأا
واوتباكا.غموضاإالالمغربفيالفرنسي<<،السياسيأدالموقف

فهودالموضوع«د0فيفاصالنعدهوأياهنانبديأنلناجازوإذا
وأنهاقتصاديةمنهاأكثرسياسيةالحاضرةالمغربيةالمشكلةأن

جانبهااستقامإذاإالالمعضلةالمشكلةتلكحلإلالسبيل
المغربوخرجصلة،لهتمتالتيالمسائلبححوسويتالسياسي<

وهينفسها<<عنتبحثالتيددبالسياسةسابقاماسميناهطورمن
فيستظلفإنهابالصوابخطأهاأصحابهاركايتااإنسياسة
منقلباأنصارهاويسوءحتفهاتلقىحقنفسهاعنالبحث
ومصيوا.





المغربمسأآل
اثهوقضا>الزمانحكوبين

.1947بونبه،ا(األربعا>،9العدد،العام<<أدالرأي

الرباطفيبالقصراستقبالهيومجوانالجنرالخطابامتاز
وعجزءتقصيرعنناشئاكاناإليجازهذاأننظنولسناباإليجاز،

ا-تصاراالقولالجنرالاختصرواغاواعجاز<بالغةبهأريدوال
الملكجاللةجوابامتازوكذلكمقاآل)مقام(لكلبأنمنهعلتا

الخطابجاءفقدوباختصارجواب)،مقال(لكلإذباإليجاز
ودل).قل(مابابمنوالجواب

فيوكان(عاطفيآ)دخطابهمناألولالقسمفيالجنرالكان
كثيراالسياسةألنبغريب،هذاوليى(ممياسيا)،الثانالقسم

وأنمراميهاوبلوغمأربهالقضاءوتستخدمهابالعاطفةماتنوسل
ماسماهمنهاجعلوالتي(تحريكها)،الجنرالأرادالتيالعاطفة
بةالمغارةأفثلفيتثيرأنشأنهامنليسالقلب)«(بدواعي
اأسياسةأليوميفهمونبةالمغارأنذلكفيها<المرغوب(المشاعر)



وماالسياسةعلىويحكمونبقلوبهمالبعقولهمقضاياهاويمارسون
.والواحالحقيقةضوءعلىوأساليبوخططمناهجمنلهم

تنحصر_وفيهاالجنرالخطابفيالبارزةاألساسيةوالفكرة
ألحاضر)(الوضعقدملتثبيتالعملهي_،الرسميةمهمته
ينافينظرنافيوهذاوالحرية،الرقيأجلومنالصداقة...باسم
كانتإن_الجديدةالسياسةتريدوبعبارةبالعكس،والعكسذلك
وتحتالحدياي)<(سورهداخلببالمفتسيرأن~حقاجديدة
.أكثروالأقلالالنحاسي)(قميصه

هيالتيالميردةووابطبأنهأاعنالملكجاللةأجابوقد
أنميلنلماوهزآتكونأنينبغيألجنرال،وبينبينهالوصلصلة
ومعنوالفرنسي«المغربيالشعبينبينالوديةثقالعالمنيوجد
حتماعليهايترتبالاألشخاصبينالعالقةحسنأنوأينافيهذا
اغيرعالثقهافيتخضعالتيوالشعوبالدولبينذلكمثل

المغرببينفيهاالمرغوبةةفالمووعلهوالمجامالت،التشريفات
والممانعاتالحاسناتمجودعلىتقومأنيمكنالوفونما

ددبسياسةالقائمالنظام(عوف)فيعليهااصطلحالتيوالمراوغات
حيثماالحقيقيةالمو«ةتوجدواغاالشاي<<كأسسياسة00و0<التبسم
وتطمثنالضماثوءوتوضىءالقلوبوتصفوالسياسي<الجويصحو
المشاكل.وحلالقضايابتسويةموواألوتستقيمالنفوس«

لسببينبهويظفرفأا0~إليطمحأنللمنوبليحقوإنه
:~ءجوهريين

العالمةالحربأثناءبذلهاالتيالجسيمةتضخاته~أوال



والغيان،الجبروتدولعلىوحلفائهافرنساصوةكاألخيرة
ولمواجباتهم<منبواجبقيامأالمعاركفييشاركوالمفالمناوبة
ألفواههداياتقدملحومأو(كأجراءالقتالميادينفيهوايسا

فيأمآلالمعامعتلكوخاضواالمواقفتلكوقغواوإغاالمدافع)«
وسيادةحريةمنلهأهلهمبماوالتمتعفيههمعا~~وبج
قومية.وعزة

الحربأثادلهأتيحتالذيجوازالجوالخبرة~ثانيا
بحوادثها،واشتبكالياسةمساثلنيهامارسوماسباتنرص
علىطرأالذيبالتطورخبيررجلالعكريةمفتهعنبالوغمنهو

عنينأبماوبميرغربية،أوكانتشرتيةالشعوبونعية
التيالعصويةاشعوبحياةفي(مفاجآت)منالسياسيةالحوادث

قوادها<بالجيوشيفعلكماساتىوالالدوابتسدسكماتسدسال
فيغير»وتربيتهعقليتهفيالحرببعدأمبحجوازالجزالنإذلهذا
وخبوتهالجديدالفكريتطؤرهبببفهوالحرب،قبلذلك

نمتطأنعلىالشريفالجابلخرفيقادرالمتبة،الياسية
حثيثاسيوابالمغربيميرممالحاسياسيأمنهاجاويتبعكريقالفسه
بروحالمشروعةالمغربية(مطاعهوققيقالقوميةبأهدافهالطفرنحو
فمامشروعةغيربمطامحسماهماتلكمناستنوقدالحولمالتفهم
العاقلالرجلبأذهذاعلىوأأذإالالجاللةماحبمنكاذ
اليقينالشريفلجابهوأذمسروعةمطامحغيرلهتكوزأذيمكنال
اليومإليهيعبومانيلفيالمغربستؤيأالفرسيةالحكومةبأذ
علمعلىأنهأكدبل0هذايكولمجوازوالجزالوعدالةبحق



أنالجنرالمنهيريدالذيالمغربيالشعبمطامحمنوبصيرة
أهدافه.بدغفيعليهويعتمدبا~بررعيل

ماذا؟أجلومنماذا؟علىالصبرولكن

حياةفيونتيجتهقوتهنجهلوالالصبرفضيلةالننكرنحن
وكيفمق،نسأل:أننريدإغاوحديثا<قديماوالجماعاتاألفراد
عنداألسئلةهز«عنالجوابمنا؟المطلوبالصبرينتهيوبماذا
وهوالعصورعثيهوتعاقبتاألزمنةعليهمرتالذيالهول<<،أدأبي
اليتكلم!وصامتاليتحوكجامد

منبعداتخرج>0الكبرىبالمف«أمشكلةأنالخطابوفصل
ددخصومةددفيحينمنذدخلتوقدوالعبارات،األلفاظداثرة

والضعفاءواألقوياءالمشروعيةوغيرالمشروعيةخصومةهيجديدة،
فالمايفعلون__كثيرانفسهالحقمبدأفياختصمواماإذا

نزاعهميفصلوالوصواب،ومنطقعقلخصومتهمفيينحكم
عدل.أوشرعأوقانون

السياسةقضاياعرضفي0الرموز«أدلغةنوأعأنلناآنوقد
بدقة«الموقفونحددصدعا،باألمرونصدعاألمة،مشاكلوبسط
علىالمسألةنضعوحده،وبهبهذاإذبأسعاثها،األشياءولنممي
إلوا~الخفاءمنوأوضاعهابعناصرهاونخرجهاالبساط
المشروعيةبينالخصومةتطولالأنوأملناوالوفرح.الصراحة
المؤولينمناألهريقنيهممنيعملوأنالمشروعية،وغير

غيرجوان_الجنرالنظر_فيهوومامثروعماهولتمحيص
للزمانتاركينصورةأكملعلىاألولبإنجازيعجلواوأنمشروع
مفعوال.كانأهرااثهيقضيحتىومنتظرينالثارفيحكمه
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كذلكننتهولمالكالم،دورمنبعدجوانالجنرالينتهلم
ألنهغرابة،والهذافيبدعوالعليه،التعقيبدورمنبعد

طالب.ووراء»إألمطلوبكانوالساثل،ولهإألمسؤولماوجأ

الكالممنبهافسمعالحمراءمراكشبمدينةالجنرالحل
..وغراثب.عجائب

لمالرقابةحذفته(

ددموستاالجمر<«منأحرعلددالمتظالمغربشهدوهكذا،
وهذاعكاظ<بسرةهووماعكاظ،سوتىكأنهجديدأ<<خطابيأ
.األمامإلىيقدمهلمفإنهالوراءإلالمغربيؤخياإذالموسم

~االعمارأذنسرالنرالفالحةسفيرد«0دمنالجنرالممع
.شي>.بكلظفر



لمالرقابةحذفته(

~هالمغرب.سماءبهوتبخلبخلتالذيا(ءيعوزهوإغا
أنإألالهيأبىوالتيمدرارا<طيعةاالستعماريريدهاالتيالسماء
النقاءبهذاوتوسلغيرهبنقاءسعدمنعلىومتآمرةمتمردةبقى
الهبيدإالاألهورومصيرالسماءأمروهلوسعادة«نعمةليزداد
المغربفيالسياسةمشكلةحلإغاالقائل:قالوأخيرأالقادر؟
..سماء.يا!سمعيطبعأ،االستعمارلفائدة..الماء.مشكلةبحل

حجرا.فامطريشئتوانماء،وامطري

ولوشيثاءيقللموكأنهشيثآفقالخطيبالخطيبتالثم
ذهبهددءمنوالصمتفضة<منددالمنطقيقول:الذيبالمثلعمل
وأ~.وأحسنأبلغلكإن

إنفقال:ليجيبقاموذاكهذاجوانالجنرالممعولما
بدلشخصأدقيامهوالفرنسيةالمغربيةالسياسةفيالجديااألمر
السياسةفيالجديدوبعبارةه،عامبمقيمعاممقيمتبديل00وآخر>»
أمالسياسةهذهحظحسنأهومنندريولسناالفرنسية،المغربية
فيهمارغبوظيفاقبلا«قاثآل:الجنرالتابعثمحظها،سوءمن
ءالمناصبمنمنصبألينفسهيرشحلمأنهأوضحكماطلبه،وال
ذوق0دوالالعظمة<<ذوة0دفليىالمسؤولياتذوقلهكانإذاألنه

وذلكوالطاعةالنظاملروحامتثاالللمغربأقوقدالسيطرة<<
_كماالساعةهذهفيالواجباتوجيععسير،شاقبواجبللقيام
بواجبالرجليقومكيفسؤال:هناولناعسيرة،شاقةقال_
أماأنفه؟<<.منأدبالرغمإليهومسوقدفعأ<إليهمدفوعوهوكهذا



عنونفيهمالهماالجنرالإنكارعلىا~فنحماوالسيطرةالعظمةذوو
منوهلءومهلكةلصاحبهمتلفةاألوةذلكألنءونفسهذاته
ذوقوأماإلالسيطرةوحبالعظمةذوقسوىنابليونلنكبةسبب

لنرتاحواناءوالمروءةالرجولةخصالأعظممنفخصلةالمسؤولية
ذوقلهرجآلالسياسيالعراكميدانفيأمامنااليومنجاإذ

بأخرى<المسؤوليةمنيفرونالرجاآلمناوسيرىءالمسؤوليات
.9لبيك:فيجيبونالواجبيناديهمالساحةوسطفيويصمارن

جديدةمثاكلوعابهجة،معوباتأمامهالجزاليبصر
علىويكركرة<متامتاخرةماتكوذكيواعامرمنتتألفيظما
ساثوالجزال~نظهو_فيبلتى<<،الطمفترتىفيأدإنهيقولمن
وقدسة،وثالثينخىمذلهالمختطالطريقهوواحدطريقفي

المعاهدةداثرةفيليعملقال__كماالمغربإلجاء
يمرحالوقتنفىوفيروحها<أساسوعلىالمغربية_الفرنسية،

~عليلةفونسامعلجبجبآسارالذيالمغرببأذالجزال
وخطوتهيدهافييدهرافعااألولالمرحلةمعهاوتطعالمدة،
واالنتواق،الخالفحدإلىالمسيربهانتهىقدخطوتهاتسامت
أذالجزالومهمةفريق<وتمهلفريقأسرعأذهذامنفكاذ
يصيروبهذاالجامد،وعركالمسرعفيعرقلمكانهفيواحدكلععل
وألوانه.بأشكالهالرتيطريقفيددسواسيةددالكل

الجنرال،قالكمااألولىالموحلةتلكتطعالمغربإنحقأ
قبلالجارعنسليقولالذيالمثليطبقأنلهايكنولكن
يقطعأنأرادالمغربإنوحقأالطريق؟قبلالرفيقوعنالدار،



بأ~»يتقياأنوالأحايصحبهأندونبعدهاوماالثانيةالمرحلة
عرقلةوهوالجنرال؟يتخذهأنيرياااليالموقفأصعبماولكن
فريقأيربطأنالجنراليرياوبعبارةبالمبطىءءواإلسراعالمسرع
..حديا.منبسلسلة

)الرقابةحذفته(

الوجهة<تضلمعنتةمكرهةجديدمنالقافلةتسيروهكذا<
..الديجور.فيوتتخبط0القيدفيوترسف

شخصية،منلناعمانتناولأنالجنرالمنايطلبوأخيرأ
.ماذا؟سبيلوفيماذاباسمولكنوأفكار،ومطامح<ومصالح،

جوانالجنرالفوزأنإلىيذهبونالفرنسيينالكتابكثيرهن
فيمؤكداالنجاحلهيضمناألخيرة،الحربفيجيوشهرأسعلى
فشلفيميكونسببأكبرأنواطقيقةالمغربية،السياسةميدان
ء0العسيرة«الشاقةدمهمته0فيتقييدههوالجنرالبهاأقالتيالسياسة
كلمنالرغمعلىوذلكتقريباأو0ماكان«علىماكان«أبإبقاء

المعاركربحبأنالقولالسخافةمننعدلهذاوائتقلبات،التطورات
السياسيةالمعركةبربحلصاحبهكفيلوالسالحالجندبقوةالحربية
القوةعلىذلكفياالعتمادوتعولوالمغربفياليومالقائمة

وبسياسةالعواطفوبدبلوماسيةالبياند«بسحرواستعينالعسكرية
مرقاهامنبعثهايظهرفيمااليوميراهالتيالشاي<<وكأسالتبسم
..الرباط.دفينبطلهامعوالزمانالقدرغيبهاأنبعل

)الرقابةحذفته(



أةأل_حياة.األ
وثبإل~بة-لباأليز.دإلالمتم

فيجوانالجنرالبهاأقالتيددالجدياةددالسياسةزالتما
في00فرنسا«أبيتأو00العامة«باإلقامة0يسمىمابمصحة0التوليد«00طور

ءسنةوثالثينخسمنذالمغربفيالقائماإلداريالنظاماصطالح
منأوالجنرالخطبمنسواء_السياسةتلكعننعلمهماوإن

بالعكسبلبخير<للمغربالتفاؤلعلىيبعثناال_أخرىمصادر
فرصةإلىبتفصيلبيانهنتركمامصيرعلىالخطرمنذلكفينرى
دخلتالتيالمنتظرةالسياسةأننعلنأننستطيعاآلنومنآتية<
يتمخضالذيددبالجبلشبيهةستكونالمخاضدد00طورفيحينمنذ
أخيراكتبتالمناسبةوبهذهأكثوىوالأقلالفثران«»،أوفأرعن
0سياسية<تأمالت0دعنوانتحتبالمغربالفرنسيةالجرائدبعض
الموقفلديهيتمحصأنيجبالذيالعامرأينابهنتحف<<أدما

الفكرةإنمالجريدةتلكقالتوالجالء.الدقةبمنتهىالحاضر
منفشيثأشيثآتتجلأخذتقدبالمغربالفرنسيةالسياسية



وطالماالحاضر<الوقتفيجوانالجنرالبهايقومالتيمتشاراتاال
إليهأشرناماوهذاجيرالمحامعاملةالمغربفيالفرنسيونعومل

بعضأنفسهميحملونبأنهماالعترافيلزمولكنمافيأ«
القيامفيالتهاونمنمنهمفريقأظهر»لماوذلكالمسؤولية<

انتحارأارتكبواقدالواجبعنالتخليوبهذاالمثال<<.بواجبهم0د
ويضنيهنفسهعنا~فييتعبو~لماا~~.أو~~~م
مصيرفإنوشداثد،ويالتمنا~بىفراو»و~و~في~~
~~ايا~~~.««~ةتا~معظمهفيأصبح«المغرب
د~~~~~ا~~»العاملينالبالدلهذهالقاطنين
كاملة.سنة

غلوكلعنتبتعاأنيجبالسياسيةالفكرةتلكإن
فرضا،وتفرضهوجودهاعنتعلنأنابتداءأيجبولكنوإفراط،

بأمريناالعترافعلىيظهر__فيمافتقوماألساسيةعناصرهاأما
التيالمشروعةوالمطامعبالمغرب؟لفرنساالفعلي<<أدالوجودها:اثنين
وازدهارالوجودذلكضمنهيتجلىالذياإلطاروأمابة.للمغار
«.0الحمايةأدمعاهدةفهوالمطامعتلك

نحوالشعورالمذكورينباألمريناالعترافإلىويضاف
وتلكءالثقةقوامهاضروريةبمشاركةالبالدهذهسكانددنحتلفدد
تحتكرلمواذاليوعليعملبمواصلةتسمحالتيوحدهاهيالمشاركة
حريةبحالهافيهذابعكسوقبلتاألهليةددءالسياسة00أمراإلدارة
لنفإنهالحسنة«اإلراداتبمؤازرةورحبتوالمناقشة،البحث
مغرب0دبناءفيبةالمغارمعالتعاونوالعسيرالصعبمنيكون
حسيمدلوليعطىوهكذاكذلك،أجلناومنأجلهممن«ء0الغد



دهنوا~ل»والنظاموالوقي،التطؤرلكلماتحقيقيومعن
السياميةةوالفكذاك«أوهذاعناالستغناىوالخطأالضرر

الفرنسيونأدركمافإذاوسطا«موقفأتقفكلتاهاسيانوالفضيلة
استفادة.أيماذلكمنقريبايستفيدالمغربفإنالحقيقةهز»هنا

عنيعبروعوإليها:المشارالفرنسيةالجريدةماكتبتههذا<
جودعلىتدلفإنماشيآعلىدلتإنالتيالفرنسية0النظر<«أوجهة
الحاضر.السياسيالوقففيوعنادوإصرار

بينةعلىنحنبلقالت،بماتفاجئنالمالجريدةتلكإن
وبقيةألوجودمافيكلتطؤرألتينسيةالفالنظريةمنوبصيرة
ألتيبالنعامةأشبههناألجاريةالسياسةلتجعلوانهاجامدة<هي
اطقائقمنمايسوءهاالترىحقجناحهاتحترأسهاتخفي

والمرئيات.

أخرىبعامرة)مسلناتالوهمااليومالقرنيونلنايقول
اليوملنايقولونء.نعمالجميععندمعروفأمرهاوأشكالوبألفاظ
الجنرالفإنلهذاشيئا<أنتمولستمشيآكلهنانحنجديا:نن

آمرويجعلالفرنسيةالسياسيةفكرتناعلىخطتهفييعتمدجوان
إلالحجرطورمننخرجأخذناوبهذاوبينه،بينناشورىالمغرب
نحننريدكماميكونالمغربومصيرالسيامي«الرشدطور

شئنامافيهاوفعلنالناموطنأالبالدهذهاتخانااألينالفرنسيين
.وأ~آأوآلراغمةبةالمغارأمياوأنوفكم1نرمافيهاونعمل

أماوموقفهم،قولهموذلكالفرنسيين<نظروجهأهينلك



البالدأمعاببةالمغارمعشرنحنوموقفنا،وقولنانظرناوجهة
يليفيمافيتلخصوالشرعييناألصليين

شيء،كلنقولبالدنا.الفياليومإ~الفرنسيينأيماحقأ
تصرفاتكمفيونظامقوةمنلكمبماوذلكمهما،شيثآولكن
جوانالجنرالإهالأماوحق.فكرمنلكمالبماوالعامةالخامة
فرنسيالجنرالألنبغريب،فليسوحقوقمطامحزيكشعبلنا
أمرمعهميدبرالذينوأشبههمللفرنسيينإأليميلأنيمكنال

متفا~نجيعاوأنتميكون،الوعايكونفيماويشاورهمسياسته
فيالجنرالعنهاعبرالتيددالمأموريةددفيتختلفواولنومتضامنون،

فرنسيا،لعباالمغربفيليلعبأقانهبقولهالخاصةأحاديثهبعض
النازلينالفرنسيينإلرادةتابعاالمغربمصيرتقريريكونأنواما
..للمستقبل.فيهالحكمنتركمافهأابأرضه

)الرتابةحزنته(

فيشأذلألمةيكوذبهالدستور،ماادراكوماالدستور
1.ذالغلومناليكوذولهذاتية1لر1الحيةاألممبينومكانةموعال،

وكلمتأخرة<امةهي.نمالهاالدستورالتيالياسةأذقالما
التعث،.لىحينكلفيومعرمةناقمةتكوز.نمافيهاتقومنهضة
الجمة.أرفاق.لىبل

والقانونالذاقالطامبهنعنيفإنماالدستورتالوإذا
والجماعة،والفروالدولةاألمةأمريقظمبهالذيواألساسي
اجقوتىتتقررفبالدستوروالرعية،والراعيوالمحكوم،والحاكم



وهذاعليه،ومالهماوالحكومةالشعبهنكلويعرفوالواجبات«
النظامعكمالكيانوطيدبشريمجتمعكلحياةفيأساسيشرط
.العزةمو~رالسياسةمستقيم

دستورغيرمننهضتغربيةأوشرقيةأمةنعلمالونحن،
وهوالقومية،الحركاتعليهتقومالذياألساسفهولها<مقور
السياسيةوالثوراتاالجتماعيةاالنقالباتعليهتدورالذيالمحور
الحاضرةالقوميةنهضتهطورفيوالمغربوالحاضر.الماضيفي
محروماكأمساليومفيطلاألممساثرعنيشذأنبحاليمكنهال
عالقتهوينظموحرياته،الشعبحقوقيضمنشوعيدستورمن

ويملكالكلنحوالكلواجباتهويقرروالحكومة«والدولةبالسلطة
بواسطةأيبنفسهاالعامةشؤونهاتدبرويجعلهاأموها،زماماألمة
الحرةومجالسهاالدستورية<الشوريةوهيآتهاالشرعييننوابها

المغربيةالقضيةتسويةإلسبيلالأنهسالفاكتبناوقدالديمقراطية
هوالمشكلهذابهيجلماوأول<السياسيمشكلهاحلبغير

والحرية،والعدلالحقفيهاويسوداألمة،أ~ينظمالذيالدستور
.السياسيةوالسيادةالقوميةالعزةأركانوتتو~

نهضتناتؤسسأنوالسياسةالتدبيرفيالعظيمالخطألمنوإنه
أنالناهضةالمغربيةاألمةعلىيتقينلهذااألساس،هذاغيرعلى
معنافتطالبصريحا««دستوويااتجاهاوثباتوقوةوحزمبعزمتتجه

بعيد<غيرقريبابهللظفرصغناوفيجنبناإلوتكافحبالدستور
ونرفعلألمةنريدهالذيالسياسيالدستوروأنناقص،غيروكامال
حقيقيادستورايكونأنيجبهللشعببهبالمطالبةعلياالصوت
الحريةداثرةفيويصبح،السياسيميثاقهللوظنيصيرصحيحأ



للمنوباألساسيوالنظامالذاتيالقانونوا~يمقراطيةوالشورى
الجديد،المغربيستورالهعليهاينبيالتيالعامةالمبادىءأماالحو.
ءالراقيةالحيةاألممفيالقائمةالدساتيرساثرتسجلهاالتيفهي

أنيجبوبعبارةالراقيةالحيةاألمما~ستورينصأنيجبوبعبارة
وا~يةالتشريعيةالسلطاتنظامعلىالمطلوبالدستورينص

..والقضائية.

)الرقابةحذفته(

ا~يمقراطيةوالحرياتالحقوقساثرعلىينصأنيجبكما
وطنممفيبةللمغارالدستوريضمنأنيجبوباختصارالعصرية
والملكية»»أدالبيتوحرمةالفرديةوالحبريةالقانونأمامالمساواة
وحقوالتنقلوالجمعياتواالجتماعالوأيرحويةوالمراسلة
والطباعةالصحافةحريةالدستوريصونأنيلزموكذلكءالتظلم
بدوالصدورها.قبلالمطبوعاتمراقبةيمنحوأنءواإلذاعةوالنشو
المغربيالشعبدينأإلسالمتعليمأوآل:يحفظأنمنللدستور
أصولثالثأ:والقومية؟الدينيةالمغربلغةالعربيةشأنيأ:ودولته؟
المغربيةالدستوريةالملكية

شرعيةحكومةلهاتصبحستورلالاألمةتناولقبولحالوفي
علىوالسهرشؤونهتدبيرويتولالشعبيمقلوبولمانرمعيحة
عنوتدافعصوتهعنتعبرنحتلفةنيابةومجالسالعام<صالحه

نظممناألمةتتحررالعامةوالحرياتوبالحقوقوبهذامصالحه«
وتتمكنالسياسيرشدهاوتبلذالشذوذحياةعنهاوترتفح(رقابة)
ومواصلةبيدها<مصيرهاوتقريربنفسهانفسهاحكمممارسةهن



الغاليةوأمانيهاالقوميةأهدافهانحووشياقيزةوعنطليقةالسيرحوة
قالكماتضيعأنبحاليمكنوال>ضيعالرالتالمقدسةوحقوقما
علىالبراهينتلوالبراهينالوفيلشعبهأعطىالذيالجاللةصاحب

ياتهو~حقوقهكاملالمغربإنالةعلىالناسأحرسأنه
رقيه~يقللمغربيحطعادلمحيح«ستروبواسطةيمقراطيةاله

وعزةحريةمنبحقإليهيصبوماللوطنويضمنونهضته<
وسيا«ة.





د:با«منهلشبدفاب
7947بولبه2<62العددالعام»<،الرأيه

بطلبمنا«اةموتالمغربفيهايعلومرةأولهذهليست
واإلسالمالعربيةفيعنهيعبرالذيالدستوريالديمقرالحيالحكم

إعالذعلىالقومية<<أدالحركةأقدمت(5(7سنةففيبالشورى.
سنةوفيالكريمآذالقرفيعليهالمنصوصالشورىبمبدأالعمل
مبدأبتقر~ذاكإذلم~القوميةالحركةوأذالملى<الرسول
_فيحرمتبلاألساسية،مبادثهافمنوادراجهالشورى
سياسي،فلسفيبرنامجوفععلىاألول~التأسييمؤتمرها
وحرياتهالشعبلحقوتىوددالجلدأددالبياذددبمابةيكوذاجتماعي
والعامة.الخاصة

الحينذلكمنذالقومية<<أدالحركةواتحذتكلهذلكتموفعال
ددالدفاعددجريدةتولتالذيالقومية<<،الحقوقددبمياتىمادعته
فيلألمةواعالنهنشرهذاك_إذالقوميةالحركةحال_لساذ
فيعكماموفوعه،فيجامعأآلمياتى<ذلكجاءوقدمتتابعة<أعداد



وفتحاموفقاابتكارأكانكماءووجهتهقصدهفيصريحاوضعه
والمعركةالسياسيةوالحركةالشعبية،النهضةتاريخفيجديدا
العامةمبادئهفيالميثاقذلكأشبهوقد.المفدىمغربنافيالوطنية
السياسية،والثورأتالقومية،النهضاتتاريخفيعرفما

اإلنسانحقوقأيالحقوق<<،_أدبيانا~جتماعيةواالنقالبات
أوطانها،فيالشأنوكلالشأن،للشعوبأمبحومنذ.والرعية
المجتمع<فيوجودهافرضمنوانقالبها،وثورتهابنهضتهاوتمكنت
السياسةفيأمرهازمامعلىوالقبضالدولة،فيمصيرهاوتقريو

أنظمةوفازتوالديمقراطية،الحريةدعوةانتصرتوالحكومة<
األي00الحقوتأدميثاقوأنعظيتا،فوزاوالدستوروالشورىألحكم
يرةغنمادةيكونألنلمالح،1937منذالقومية<<لحركة«دااعلنته
...موفقةصحيحةنهضةتريدأمةلدستورتامة

)الرقابةحذفته(

فأمبحتالقومية<<أدالحركةوتطؤرتدورته،الزماذدارثم
قامتالذيواالستقالل<<،الشورىأدحزب_كاملةسةمذ_

ددولصالحالعب<<<دددبقوةالشب<<،أدحقنمرعلىدعوته
.0ا~<

«أحكمإلالدعوةالمغربفيتأياتالمذكورالحزبوبتأسيس
واجببهفاألخذاإلطالق،علىالصالحالحكمهواألي00الشورى
يتكافالنالشعبوارادةالزمانوحكموسياسة<وعقآلشرعأ

فوضعلى~غيرهفيأمسفعالكما~اليومالمغربفيويتواطآن
.آجآل<»أوعاجآلستور«أاللطريقعنألشورىالحكمذلك



احقوتى<<ددمياتى،15((سةفيالقومية<<أدالحريةأعلتوكما
واالستقاللالشورىلحزبالتأسيسيالؤتمرتورفكذلكالمغربية،

غيرمتقيدسبالماالوقتفيبالدستورالمطالبة_الماخيةالسةفي~
إلالسبيلالتيالكبرىالمغربوتضيةالعامالصالحسوىهذافي

طريقعنألياسيشكلهابحلإأل_سابقأقك_كماتسويتها
رؤساءنظ~فيسبالماالوقتحاذولماوألدستور<الشورى
يتأخروا(ستورباللالمطالبةإلعالذ_واالستقاللالشورىحزب

العام،والصالحوالواجبالضميرنداءتلبيةفيمالحطةويترددوا
دشهالذيالجديابالفصللذلكألعام<<أدالرأيجريدةعهدتوقد

أدحديثاسمقتالعلميالعربيكمداألستاذصديقي
بالذكرأخصقيمة<ت9مقامنمحفتانثرتهبماثمالشررى<«<

وقدالشرايبي<الهاديعبداألستاذمديقي،مقالةمنها
عناإلعالذالحزبباسم_السابقالعددافتتاحيةفيتوليت
العامة،العضةأمرالحكامفروريأنراهالذيمتوربالهالمطالبة
فيالباطلوازهاقالحقواحقاقالمغربية<األمةشؤوذوتظم
بالدها.

الماداةفيوسدأبالدستور،إلىبالحقالدعوةنتابعواليوم
حقوقهاساثربهفتضمناألمةتالهأذإلىطلبهفيومنتثبث0به

الخامةحياتهاتأمينمنبهوتتمكنالرعية،وحرياتهاالطيعية
القوميةواليادقالسياسيةبالحريةعزتهاأركازوتوطيدوالعامة
الموحد.المغربحدودفمن

فيألنهابية،المذلالمةبالدستورونطالبطالبالقد.نعم
واذاغايتها،وعقيقنهضتها،وتوهيهأمرهالتظيمإليهماسةحاجة



االستقاللعهدفيفطنواقداألمةمنوالمصلحونالنبهاءكان
يجمعلألمةدستورسنضرورةإل_اطغيظعبدالسلطانوعصر
الرقيأمبابلديماويوفرسياستهاويصلحنظامها<ويحكمشملها

فنحن.والخارجالداخلفيهاهاويحميالفعالة،والقوةالصحيح
المغربفيهايوجدالتيالشاذة<لوضعيةفي_منهمأكثرنلمس
الشعب<حياةعنالشذوذبهيرتفعدستورتشريعضرورة~اليوم
.وسيادتهوسياستهنهضتهفيالوطنبهويعتن

منفيههوعاونجاتهخالصهالمغربيالشعبيلتمسوكيف
الطريقغيرالمغربيسلكأنبمعقولليسإنهالدستور؟طريقغير

وبعبارةغربيةأوكانتشرقيةقبلهالشعوبسلكتهالذيالطبيعي
الشذوذ<>«دحياةمنالتخلصالمغربيريدأنالغريبلحزأ«

.شاذأفيهانفسهيكونالتيالوسائلباستعمال

والعامةالخاصةالحياةتلكإألأعنيهاالتيالشذوذحياةوما
واإلمارةاالستقاللعهدفيقبلناالمصلحينمنقلةوامتالتي

األمةأسسيجعلالذيبالدستورإلصالحهاالعملالحفيظية،
خسمنذعلينافرضتالتيالحياة_كذلك_واألبينهاهشورى
.0ددفوضى«يدعرنهكا.محابهاأخرجناوالتيسنةوثالثين

تحت0ددفوضىدأمرناانقلناإذالحديثفيمسرفيننكونوال
...شاذ<<أدنظام

)الرقابةحذفتهلم

الحياةميادينجيعفيالمخيمةالخوفىهذهمنمخرجاولن
ال،الحقوقيردولنشاذ،نظامكلقيدمنيفلتاولنالمغربية،



العادل.الحرالدستورإألأرضنافيوسادةأحرارأيصيرناولن

واقحأمروهو0قانون<بدون«دامةبأننابعضهموصفنالقد
ونظلنكونأنمصالحهموتقتضيأنفسهمتهوىمنإالينكرهال

وحيثماأبصارنا،أمامماثلةاطقيقةتلكنجدنلتفتفحيثماءكذلك
والثبووالحرمانأنواعكلاثهاجرمنونتكبدبهامنصطلنسير

..د~~أى<

)الرقابةحذفته(

الدعايةتلكعناألمةتعرضأننريدهذابعكسإننا
منكانتولوغشاوةكلأعينهاعنتزيلوأننهاثياءتاماإعراضا
التلبيسبعدللناظرتبدوالكماهيكمااطقائقتبصروأنبلور،

الداخليةولمشكلتهاءالناجعالدواءلدائهاتلتمسوأنوالتاليس<
إالهذاإلسبيلوالالقاصدالطريقولنهضتهاالنافح<حلها

وذلتناحرية<وقهرناوظلمناعاالنظامأفوضانايجولالذيبالدستور
بفضلوهكأا.سيادةوتبعيتنابيننا،شورىباأل»رادواالستبا0عزة
بعدالوطنفيماكلويتحولأهنآالخوفمنالثهلنابممتورالل

المجدلهنريدالذيمغربنافيحقاالحياةلناوتطيبأنسا،الوحشة
أجعين.لهنحنكمالناكلههووالذيوالسمو
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القرنيةالعلةأنعزتهااإلدارية(العملية)فياليومنكتب
..بالمغرب.أخيرا

)الرقابةحذفته(

جديدةمناصبأحدثت(السلطة)أناألمرمافيوكل
فالمسألةلهذاأ~ى.مناصبيشغلونكانواموظفينإلأسندتها
إداريأ)(حادثأأمرهاوحقيقةذاتهاحدفيالتتجاوزعنهاالمتحدث
منصبإسقاطفيوينحصراإلدارةداخل_عادة_يحدثكالذي
ملمفيترقيتهأومكان<إلىمكانمنموظفنقلأوآخروإنشاء
(انقالبأأننظنأنبنااليجدرأيضاولهذاالعام،اإلداريالنظام

عنهذاونقولالمغربية)<(الحكومةكيانعلىطرأقدجو~يآ)
لكانخالفهقلناولوهوىوالضفيدونومنواخالصعقيدة
عنبأنفسنانربأونحنمغالطة.أوغلطاولعدبمكان،الغرابةمن



وبغيروالصراحةالصدقبغيروعملناقولنافينتقياوالمطلقا،هذا
.المبطلونكرهولوونتبعهبهنصدعأنأحقهوالذيالحق

العمليةعن_رسميأ_اإلعالنوقعكيفنتساءلواآلن
الصادرةبالمغربالفرنسيةالجرائديفتحمنكلالمذكورة،اإلدارية
منمقةوعباراتفخمة<عناوينيجديوليوزخامسالسبتيوم

بارزةبحروفوالكلطنانة،رنانةوألفاظأرائعةومصطلحات
(التقديم)ناحيةمنأماالصحافية،الفنيةالناحيةمنهذامتنوعة
(المشرحة)علىنضعهأننوياالذيالرسميالبالغإلفلنستمع
أنعسىماولنوضحجوعمنيفيومايسمنمافيههللنرى
(خبايا)منزواياهفىيتوارىعماولنكشف(ألغاز)منفهيكون
...وزواياثناياذايكونأنرسميبالغكلشأنومن

(إصالح)أمامأننا_سواهيوجدوال_المقيميالبالغيخبرنا
أنإلكذلكالبالغويأهبجدا،جداومهمعظيموإصالح
مرحلةالحجر_فيأماأللوانأياندريوال_برسماإلصالح
تطورهبحالفي_طبعاالمجازسبيلعلى_المغربيقطعها~ياة
أدخل_الرسميالبالغقولفي_اإلصالحإنوبعبارةالسياسي

العليا،الشريفةاإلدارةوحركةجهازعلىمهمةتغييراتسيدخلأو
حوا«البالغفيالواردةالتفاعيلمنفنعفيهمالقواءعلىونشفق

الفنيةباإلداراتوالملحقةالمخزنباارالمحدثة(الندوبيات)
اشتبهواذااختصاصاتهابحالفيوالعقدالحلبيدهاالتيالفرنسية
الموظفينهؤالءأنبتفهيمنايتكفلفالبالغالجددالمندوبينأموعلينا

المخزنبينالصلةوربطاالستخبارهيدائمةبمأموريةمنوطون
ليسواأنهملنايتضحهذاومنالفرنسية،واإلداراتالشريف



فيعملهمينحصرموظفونهموأنهموزراءبأشباهوالبوزراء
والفرنسيةنيةالمخزاإلدارتينبينالوساطةهيمحدودةمهمةنطاق

ا~ثاإلصالحفيكبيرأنقصانالحظهذاوبجانب
..عنه.

)الرقابةحذفته(

~أخريينمندويبتينإغفالبذلكونعيالزمأ<اعتبرألنه
توجدأنهمحالعام<األمنأوآداخليةربيةومنلالسياسيةا~وبية

السياسيةالكتابةأوالسياسيةالشؤونإدارة~:كبريانإدارتانلهما
منأغربهووالذي.العاماألمنوإدارةالجديد،االصطالحفي
الشهيرالوزاريالسجلفيرسميانعضوانصاحبيهماأنهذا
عنأوسهويجردعنناشىءإليهالمشارالنقصهلرينلولسنا
جوانالجنراليعمللملماذاكذلكندريولسنامقصود<...نسيان
الوظيفةبأنوالقاثلوالطبيعةالحياةعلمفيالمشهوربالمبدأهذافي

الشاعر:بقولهذاعنيجيبجنابهولعلالعضو،تخلق

صاحبأبلومكتعجلوالتأن
وأنتعذرالهلعل

.مقبول.الناسكراممحنلفالعذرحالكلوعلى

هوليىبإمالحاإلدارةمادعتهأذفقولالكرةلزجعثم
اإلداريةالعمليةأذهذاوبياذالواقعفيوالنانظفيكذلك

يمكنالأمرآابتدعتإنهابلمدوبيات،إنشاءعلىتقتصر(
الوزاريةالهيةإلىالفرنسيةاإلدارةرؤساءإدخالوهوعهالكوت



المناوبةلألعضادمالهمفيهاوسمييرأعضاءواعتبارهمالمغربية
مغربيةحكومةالمغربفيكانتوبعبارةهؤالء.علىماوعليهم
فرنسيةصبغةذاتعصريةفيةواداراتشريفةغزنيةصبغةذات
عقلالمانيةرأسوعلىاألعطمالصدرسعادةاألولىرأسعلى
علآخربثكلأوبخالفاأل~أمبحفقداليومأما.العامفرنما
حكومةإلىاستحالتآشريفةالمخزيةالحكومةأذوهواألمح
عشرةيملهكالهافرني<اآلخروالمفمغربينعفهامزدوجة
األعظم،الصدررئاسةقتوزاريامجأليؤلفوالكلأعضاء
علىوعتمعالوزراأ<علىريسأواألولالوزيربامباره
شهركلفيمرةوالفرنينبةالمغارأعضاثهبساثرأيبأتمهالوزراء
الوز:ريةالهيةورثاستهإشرافهقتعمعأذشاءإذالملكولجاللة
والجدد.القدماءبأعضاثهانيةالمخز

وزاراتبثالثويختصالعامالمقيميحتفظكلههذاوفوق
والخارج)<اخلاللفيالعام(األمنوالعسكريةالخارجية:هي

منوزيرأالمقيميكونأخرىوألسبابولهذاالوطيآواالقتصاد
وز~آيبقىبلالوزراء،مجلسفيبذاتهيحضرالفهوخاص<نوع
والمنازعبالالفصلوقولهالرأيورأيهوالجميعالعادة)ء(فوق

المنكرةبالسياسة(البدعة)هذهعلىالتعليقنرياالونحنمعارض
...إليتقدملمالمغربأنوهيواحدة،ثلمةبغير

)الرقابةحزنته(

0الشوسنةوتقتضيهاالفضالمغربإليهيعبوكاهذانأين
.األممحياةفي0واالرتقالتطؤروا



فيإليهماذهبعلىباالعتراض-~انالجنراللناوليسمح
اجديلاإلصالحأنوهو0الحكومةشورىبمجلساألخيرخطابه
~ىونعبالعليانيةالمخزالهيئةنظامأحكم~_سما»_كما

بأنهذاعلىونعترضأهتور«.حكوميةأداةالجاللةصاحب
..الدستور.إلاليمتالمذكور0(اإلصالح)

)الرقابةحذفته(

يرادوماذابنا؟نزلماذاأنفسنا:نسائلنفتأالوأخيرأوأوط
انتقام؟أوغرامسياسةأمامنحنوهلالمصير؟أينوالبنا؟





لعمر~اث

.(947بولبه16،30العد>،<<العامالرأي>>

لدواسةخاصاجتماعبباريىانعقدالجارييوليوز2(في
فيواجماحقيقةيجهلالعامالوأيبقيوقداألفريقية،القضايا
أميةفيهالسببأكانندريالكتماناكتنفهالذياالجتماعذلك

مفاهتهابالعكسأمالبحثبساطعلىالمعروفةالقضاياوخطورة
إذاوالصوابالحقنخالفالفإننااألعومنيكنومهماوخساستها،

فيخطيراشأناوأدوكتأميةاكتسبتوانالقضاياتلكإنقلناما
يمكنوالتافهة،خسيسةإألنظرنافيتعدالالقرنيةالحكومةعين
العامة<القضيةلجرهوبالنسبةوذلكالمحتقرات<منإألنعتبرها)ن
بماقليألإالنبالالفإنناالمذكورالجوهرفيالنظريقعلمداموما
الشمالعواصممنوغيرهاباريىاجتماعاتفيويبرميقال
شأنهمنليسوبماعرضبحردهوبماكثيرأنبالوكيففويقي،األ
أمرهايزدادالتيالحاضرةالوقمعيةعلىجوهريتغييرأييدخلأن
لتداركهاالغونسيينمنعنهاالمسؤولونيرفقأندونتفاقمايومكل
.والسياسة؟الحكموصالحالشعب،ومغيرالحق،وفىفيهبما



أذهوباريىاجتماععنالصحفمداهمارددتكل
عنقدثوافريقي،األبالشمالالفرنسيةالياسةعنالمسؤولين
واذواإلعجاب،والتويهاالءبغايةباإلهالحيةالمسمدة.عمالهم

..تفاؤل.عليدلفإنماشيآعلىهذادل

)الرقابةحذفته(

منأمحابهعكسطعأنهنعتقدفلساالتفاؤل،قكوإذا
..القوم.أذظنبالعكسبلالرسميين،

االرتابةحذفته(

والصواب،الحقخالفتولوهمنظبوجهةومقتعوذ
درجةالموقفأدرك~اذكلهاوأمورهمأنفهمعلىومطشزذ
للتفاؤلوذيقادهز«والحالةفهموالحرج،السدةمنتصوى
..حق.وأخيواوأوآلوعمليا،مبدثيآ

)الرقابةحذفته(

التفاؤلذلكثمنيؤديالذيهوشعبناأنونعترف
اإلصالحمنلهاليسالتيالتجاربتلكتقعحسابهوعلىالرممي

تمليهاسياسيةأالعيبدد0ودوراتدد«دمناإنهاأمرها،حقيقةاالمم،إال
..الدعاية.أغراضوتستغلها

)الرقابةحذفته(

والخارج.الداخلفي

المسيرالقرنيةارةالرنرئيسحديثمنهذاعلىأدلوال
فقدأفريقيا<شمالفيالسياسيةباإلصالحاتدعاهعمامادي



مستفيضبحديثالصحفيينإليوليوز74الخميسصبيحةأفضى
عنوقدالفرنسية<<،دالوحاة0تحقيقسبيلفياألولالمرحلةعن
الحكمجهازعلىالطارىءالتغييرمنسيباشرأوجوشرهابهذا

نظر«فيهذاويعليقي«أألفرالشمالأقطارهنقطربكلالخاص
رشدهانحوواتجاههاتطورهامجالفيتقطعهاجوهريةمرحلة

.السياسي

أنشأنهاومنكثيرا»الناستووةرائعةوعباراتألفاظهذه
نغمتها،~تهمنحقآوشقيلمغبونوأنهبعيدا«ضالآلتضلهم
لغاظ2أأنيتوهمفأصبحكتهاثبوقنصتهبهرجتها،وغوته

المشاكل.وحلالقضاياتسويةفيتكفيوالعبارات

ألهيئةأنولحهرتونس،عنبحديثهوهأدىالمسيربدأ
فعليةقيمةأكسبتهاجديةصبغةأخذتأ~آبهاا~ثةالوزارية
إلالجديدةالوزارةتشكيلمهمةأسناتفقدإنكاوها.يعسر

اعتدالفيودعوتهاالتجديدإلبميلهامشهورةحرةتونسيةشخصية
بالعلمالنهضةويجققالعصريناسببمأالحاضرالوضحتغييرإل

بنغرذتتمتحالشخصيةوتلكيمقراطية،اللستوريةاللواأللحمة
حريةلهاتركتوقدالتونسية،األوساطساثرفيحسنةوسمعة
القالجديدةالوزارةمنهملفةالوالذراتالشخصياتاختيار
نحوالتونسيالقطرىتوجيهاإلصالح،عهدبتأسيسهاميدشن
تلكفانتخاباألوفياء.المخلصونبنوهلهينشد»الذيا~

فينحتارةحرةوتركهاءالجديدةالتونسيةالحكومةلتأليفالشخصية
حدفيسواءجداوعظيممهمكالهاالكبيرة،المهمةبهذهالقيام



بحقتعدتجربةوتلكءوالبعيدةالمتقريبةونتاثجهآثاوهفيأوذاته
~ها.مالهاوانفريقيآاألبالشمالنوعهامنولاط

المشاكلإنفقال:المغربعنوهاديالمسيرتحدثثم
تقومالتيالوضعيةولكنبتونس،توجدالتيعينهيفيهالسياسية
وتابعهذاقالوقدهناك.لهاالتيالوضعيةكثيراتغايرهناعليها

والحالةندركفلمواالرتباك«وااللتباسالغموضهوبماالحديث
أنالنريديقالوالحقاألصحوعلىبه«وتحدثماقالغورهز»
وكلوالسياسة<القولفياللغوىدألنهذلكمنشيئانارك
تكونكيفإذكأمة،بمصيرناالعبثمبلغذلكمناستفاناهما

هناحلهايرأموالتونسفينفسهاهيالمغربفيالسياسيةالمشاكل
ألمسيرقولأماهناك؟.استعملتالتيالمعقولةالوسيلةبنفس
اليعدمالقائل:المثلبابمنفنعد»نحتلفةالوضعيةانرمادي
أضدليلإنهافنقول:المشهورالقولعليهنجريأوعلة،مامع

بأعذليل

)الرقابةحذفته(

اجايلالحكوميالتغييرنتيجةتكونأنبصحيحوليس
وليساألساسي<قطبهااألعظمالصدريعتبرحقيقيةحكومةنصب
الوضعيةفيميتحمالنوحكومتهاألعظمالصدرأنكذلكبصحيح
ولةاللدوالبتسييرفيمباشرةمسؤوليةأيةالحديثةالسياسية
ماتزالالمتصرفةالفرنسيةوالسلطةهأايمكنكيفإذءالمغربية
فيستكونإنهابلوامتيازاتها<خصاثصهابساثرتتمتعقائمة

ماعناهوهذاجدأ،قوىمباشرتأثيرذاتالناشئةالخليطةالحكومة



كانتالتينيةألمخزالحكومةشكلإنبقوله:وماديالمسير
يتناسقحكوميبنظامتعويضهميقعوغيرمسؤولةناقصةبطليعتها

التيالمغربيةفالحكومةمعا،المغربيوالنفوذالفرنسيالنفوذفيه
حكومةإلاليومتنقلبقائمةوحيثيةمستقلةشخصيةلهاكانت
المنشقالنفوذأوالنشو«اإلصالحباسموذلكمختلطة«أومزدوجة

وبهذهنفسها.منأكثرعلىتالطالتيالعباراتمنفاشثتأو
داثرةفيالتنحصرالسياسيةالمشكلةأنأخرىمرةنؤكا.لمناسبة
مبا«ىءإلجوهرهافيترجعبلأشخاصا«تخصوالألفاظ

..وأصول.
)الرقابةحذفته(

علإهرارآتمرماتزاليظهر~_فيماالقرنيةوالحكومة
كلمافهيالطبيعي«حلهابدونالمغربفيالسياسيةالمشكلةترك
الجوهردونعرفهاإلعماتائشكلةتلكفيالنطروامت

ومصلحةحقالمسألةوأشخاصوفياتمسألةالمسألةواعتبرت
اليمكنبالمغربمشاكللهاالتيالقرنيةوالحكومةبأجعه.شعب
..نفها.معالمشاكلهذهتحلأن

~الرقابةحذفته~





الورراه.~~
المشرحأعل

~.1947~7األربعا>،17العدد،<<العامأيال>>

فيالسياسيةتهاإهالحاتبرزأننيةالفزالحكومةتشألم
صاخبةدعايةطتقيمأندونالوجودحيزإلىيقياألفالشمال
عننشأوقدوسة.مهوطنطنةمزعجة،جعجعةفيهبماعنهاوتعلن
وألمغالطةوالغلطاللغطمنواألنديةالصحففيالضجةهذه
منكثيرأوفللاألشياء،فهموأساءبالباطلالحقلبسما

لتخرماتلنأبهكناوماالبال«فيالعامالرأيوأقلقاألفكار،
لنباليوالوقيلها<لقالهالنكترثوالالفرنسيةالصحفوأراجيف
كانتالقلميةالحركةهز»أنلوالوتعاليقها<وشروحهاويمابدعا
وحاسمةوأمته،للوطنحيويةبلجوهرية،مسألةحولتدوركلها
الحكممصيروتقريرالعامةالسياسيةائنهضةتوجيهحيثمن

إلىاستندتالحركةتلكأنولوالالمنوبية<الدولةفيوالسلطة
واذاوزارية.وتصويحاتحكوميةبالغاتمنرسميةمصادر
معرفةفيالوسميةالبالغاتصيغةيعتمدأناإلنساناستطاع



بهايدلالتيالتصويحاتيعتمدأنيستطيعالفإنهاألشياء
ءغيرمتابقةثلالجرافيتصدرألنهاالصحافيةفاوتهمفيالرسميون

اإلصالحاتعنالقرنيةالوزارةرئيسلحا~فعالوقعماوهذا
روايةاعتمدنامقالناوفي.والمغربتونسفيالمفروضةالسياسية
وأكملأتم.نذلكبعدلناتبينثمبالمغرب،الفرنسيةالصحف
وهيءالباريسية(العاا)بجريدةنشرماهويثالحللذلكصورة
منبهاشتهوتولماالخارجيةبوزارةالوثيقةلصلتهابالرسميةشبيهة
نعودأنرأيناوقدالسياسية«األخبارتمحيصعلىوالحوصالثبت
ولنتعرفوالنظرألبحثمنحقهلنوفيهرماديالمسيريثحلإل

التغيير.مندولتنانظامفيأحدثتهفيماالفرنسيةالحكومةنظروجهة

والمغربتونسفياإلصالحمنأنجزماانرمادي.مقال
هأاقبلفيهايكنلمأنهأوضحوقدحكومة«تكوهنإلأدى
أي(منيستر)ءتونسفيكانإذءعصريطرازمنحكومةيشبهما

منومظهروزراء،أي(فزير)سوىالمغربفييكنلمبينماوزراء
.بالعربيةوزيرلفظةعنمعنىتختلفبالفرنسيةوزيرلفظةأنهأا
الفرنسية،الحكومةنظرفيالثانيةمنشأناأعظماألولىولعل

قولقبيلمنوأنهالها،سمياتالالتياألسماءمنأنهماوالحقيقة
الشاعر:

مرفعهاغيرفيعلكةألقا~
أألسدعورةانتفاخأيمكيكاهر

القرنيةالحكومةريسامترأفهوهاتسهيلهيماوالذي
عصري«لحرازمنحكومةاالمةهذهقبلالمغربفيتكنلمبأنه



وثالثينخسمنذالبالدبهاتسدسالتيالسياسةعلىلناحجةوهأ»
فيواحدأليسالوزاوياإلصالحأنوماديالمسيرأبانثمسنة«
مظهوأويتخذأساسية<صفةتونسفييكتسيفهوءوالمغربتونس
تمثيلالجديدةالتونسيةالوزارةتكوينفيروعيوقدسياسيأ<
.التونسيالعامالرأيمنهايتألفالتيوالنزعاتاالتجاهاتنحتلف

استقالآلأكرأنهالفرنسيةالوزارةريستالفقاالمغربأما
عتفطآيزالالالمغرببأذذلكوفشرتوس<منووفعيتهكيانهفي

العمريالتطورأبوابعلىولكهالقديمة،بأنظمتهأيبخصاثمه
فيوتملتعمهتقدرماديقالكماالمخزنحكومةكانتوإذا

مؤتمرمذأيسة<أربعينمنأكثرمذاألعظمالصدرشخص
الحكومة،وحدههوسعادتهظلأذبحال~غالفإنه0~لجزيرة
تتنبهأذبهاخليقاوكاذ(557سةلهذاالفرنسيةالحكومةتبهتوقد
اإلداراتتداخلعنرماديالمسيرقدثوأخيرأ(<5(2سةله

اآلذمنسيضمنذلكإذوقال:بالدنافيوالمغربيةالقرنية
بأذيسالروزعمفرنسية،إدارةريسلكلمغربيخليفةبتعيين
عصرية.دولةالمغربمنععلأذشأنهمنوأذعظم،تطورهذا

أنهمنبهواعترفتالماعلالمسيورماديوافقاإذونحن
منوزراءبعضلناكانواغاصحيحة،مغربيةحكومةلماتكنلم

وأذالقديم،شكلهااحتفظتنيةالمخزالهيةوأذ0خاصنوع
وأنهعه<ومتفرعااألعظمالصدرشخصىفيمتجمعأكاذ.مرط
الدولةفيبأمرهالحاكموحدههوجابهيبقىأذمطلقاسرغال

فييشعرماعلىنوافقأذيمكنهانالهذاعلىوافقاإذوالياسة.



بسبباآلنتغيرقدهذامنشيئابأنوماديالمسيرحديث
النستينوباألخصرنية،المخزالهيئةشكلعلىالطارىءاإلصالح

الفرنسيهالوزارةوثيسإليهماذهبعلىنوافقأننريدوال
تطورالمغربي_الفرنسياإلداريالتداخلأنمن_باطال_
عنوغيعصوية.«ولةالمغربفىينظمأنشأنهمنوأنعظيم<
بهتقدمأوالوراء،إلبالمغربوجوعالتداخلذلكأنالبيان
أبدا.بذلكسمحوالاثهالقدرالهاوية،إلولكن

أثبتتهكماومادي،المسيرتصريحفيكلمتناقلناوقاواآلن
النصوصإلنوجعأنلزمفقدالغرنسة.الصحافةعميدة

أمرضوثهاعلىلنبحث_الملكيالبالغتالا_التشريعية
مانسجلهو.ولالمغربية،الحكومةهيشةعلىالطارئةاإلصالحات

المديرينأنالشريفالبالغفيالملكجاللةقولواطمشنانبارتياح
للحكومةفنيينموظفينالماضيفيكانواكمااليزالونالفرنسيين
األعظمالصدرنوابهمالجددالمناوبةالمندوبينوأنالمغربية،
تصريحفيور«كماءالفرنسيينالمديرينألولشكبخلفاءوليسوا
أموفيإشكالأيهذامعيبق،فلمالفرنسية،ا~ذ~دةوثيس

السياسيالمشرعقولغيرنعتمدأنلناوليسا~يد.ة،ا~وبيات
أمرهازماماألمةقلدتهالذيالجاللةصاحباآلنهوالذي

كلحريصأنهيقينانعلموالذيومصيرها<حقهاعلىواثتمنته
أهدافهتحقيقنحوالوفيبالشعبحثيثايسيرأنعلىالحوص
القومية،والسيادةالسياسيةالحريةدائرةفيمصيرهوتقريرالعليا،
الدستور.وحكمالشورىنظامأساسوعلى

بهمايرتفعبدووهاالفرنسيةالحكومةتعملأنوأملنا



وتوصحبيانبهويتعززوثيسها،تصويحعنشىءاكاإلشكال
وجهتيبينالخالفيشبهماأوخالفكلبهويتالفىالملكيالبالغ
والفرنسية.المغربيةالنظر

بتنظيمصدرتالتيثرالظهاعندوقفةنقفأناآلنونريد
نية.المخزالهيئة

بإدارةيقومالذيهوالشريفالمخزنأنيقرعاألولفالظهير
وهذاباثه،العالالجنابسلطةتحتالمغربيةالمسكةشؤون
فيتامةتركيبها<فيصحيحةحكومةالمغربفيتكونأنيقتضي
وسلطةونفوذكفاءةذاتحكومةوبعبارةتصرفها.فيحرةكيانها،

وخصائصصفاتوهذهاختصامها<مجاالتجيعفيومسؤولية
فيوالحكمالسياسةتدبيرتتولهيشةكلفيتتوفرأنمنبدال

الشريفالمخزنأحداليشاركأنالظهيرنصيقتضيكمااألمة،
المملكةشؤونإدارةأنالظهيريقرعوبينماالمملكة<شؤونإدارة
المغربيةالوزاريةالهيئةأنيالحظالشريف.المخزناختصاصمن
يذكر_وهذاأعظمصدرعلىالقائمالقديمبشكلهااحتفظتقد

ومديرأحباس،ووزيرعدلية،ووزير_عثمانآلبدولة
الظهيرمنالثارالفصلإنبلالتعليم.بقسموناثبتشريفات،

همالتيباالختصاصاتالقيامعلىالوزراءهؤالءاستمراريؤكد
بصورتهواحتفظقامهعلىالقديمبقيوهكذابها«مطوقون
اختصاصاته<بجمعمحتفظأيزالفالاألعظمالصدرأماماألول
منالنيلفيالتفكرالفرنسيةالحكومةأنرماديالمسيرأكدوقد
كلههذاو،مببوسلطةنفوذمنعنهاينتجومااالختصاصاتتلك



الذياألعظمالصدريدفيكأمساليوموالسلطةالنفوذيتجمع
رئيسذكرهلمانحالفوهذانية.المخزالحكومةفيشيآكليظل

فيكألكيبقىأناليمكناألعظمرالصلأنمنالفرنسيةالوزارة
للسلطةالجامعهواألعظمرالصلأنأساسوعلىيدءالجلالنظام
فيالجديدالشيآوهووبيات<المنلأحدثتالتينيةالمخزالتنفيذية
بأنيسمحلمأنهيالحظوعاالشريفة.الحكومةعلىلطارىءالتغييرا
كاإلدارةالفرنسيةالفنيةاإلداراتبحيعفيمندوبونللصدريكون

للصدرأنيالحظكماءخليةاالاأوالعام،األمنوادارةالسياسية<
والبريد.العموميةاألشغالها:اشنتينإدارتينفيواحدأمندوبأ
بأنأجبناهوبيات؟المندبدلوزاراتاتحدثلماذاساثلسألوإذا

اإلدارةرؤساءيكونبأنالتسمحالمغربفيالحاليةالسياسة
تلكنظرفيالعكسيسرغبينمامغاربة،لوزراءتابعينالفرنسية
مأموريةمنالمناوبينإلىماأسندباسمماوقعهذابلالسياسة،

الفنيةاإلداراتونحتلفالعظمىالصدارةبينالصلةربط
يمألقلالشكلعلىحافظالجديدالتنظيمإنوالخالصةالفرنسية.
وكلالكبرى<~تهااألعظمالصاربقيالتينيةالمخزللحكومة
بمؤازرةبوظيفةسيقومالفرنسيةالحكومةرئيسأنماحدث
واليه.منههمالذينالمندوبين

تحتيجتمعوزاريبحلسإحداثرسميةبصفةتقررثم
المجلسوهذاالشريف.نظرهاقتضاهكلماالجاللةصاحبرياسة
يجتمعالفرنسيينالمناوبينمجلسوأنوالمندوبين،الوزراءيضم
هذاأنويظهرشهر<كلفيمرةاألعظمالصدررياسةتحت



والباعةالعامة.اشؤوذتدبيرفيالعدةميكوزالذيهوالمجلى
فيالقرنيةاإلداراتوؤسادإدخاليالجديدالطامابتاعهاالتي
الحكمميآتعيهجرتلماغافومذاالكبرى،الوزارةالهية

الدرةفيالمز«و~العلةبدأتترووهممىنيمابالمغرب
وذالمديركاذفباألسررسمية.شرعيةبمتوذلكالمنرت،
..المخرز.حكومةعنبعيدينأعمالهمياشروذالفرنيوذ

)الرتاةحذف(





1947~18،20العددالعام<<،الرأي0

تشغلأشهرمنذأصبحتالمغربيةالقضيةأنفيجدالال
فرنسافيمجلةأوصحيفةتوجدتكادفالالفرنسي،العامالرأي

والسمين.والباطلدوالغثالحقفيهبمالقضيتناتلتفتلموملحقاتها
ويفرضهاوانتشارأ<رواجأيكسبهاالصفةبهذهولوالقضيةوإثارة

والفوزاألدبي،الربحمنلناهذاوفياألنظار،علىبالتدريج
وبيان.عرضإليحتاجأالالمعنوي<

المغربيةالقضيةعنحديثهافيالفرنسيةالصحافةتبرهنوقلما
كثيرأبلوانصاف،ونزاهةوبصيرةوخبرةودراية،علمعلى
للعصبيةخطتهافيوتنقادوالشهوة،الغرضحديثهافييتحكمما

نجد«هذاومثالاإلبليسية:والنزعةاالستعمارية،والنعرةالجنسية
وخستهابسفههااشتهرتالتي(المعركة)،البطايجريدةفي

واسفافها.



أدالتياالعتراضاتعندقليالولونقفأننرياالونحن
الحقائق،بهاتمسخأنوتحاول)الفرنسيةالرجعتةالصحفتروجها
بالحق،الحقإلدعوتناعليهاتقومالتيالقويةالحججبهاوتدحض
فيموقفنانمحصأنالضروريمنبلءالمناسبمننوىو~
األجنبية،الصحافةتتناولهاماوكثيراواالستقالل،الديمقراطيةمسألة
تفهمكيفوإليكبالهذيان،عنهماوتتحدثفاسدأ،رأيافيهماوتوى
إلينا.بالنسبةواالستقاللالديمقراطيةالصحافةتلك

إألهوإناالسقالل؟ماهذا~لفرنسيةصحيفةاآلنأمامي
ضعيفوكلالفالحوإهالعمل،كلوانقطاعالرواء<إلرجوع
وكلاآلنإليهاسبيلالالديمقراطية،غاربهم،علىحبلهماوتوك
الصورةوطعمدنيةتربيةالعربيبتربيةالقياماألمرأوليمكنما

القوميالمجالفيالالمحليةالداثرةفيولكنذهنه،فيمنهااألول
نيابيوطيمجلسإحداثفيالتفكيرإلسبيلالولهذاالعام<
والشتاثم«والسبابالكالمفضولفيالوقتلضياعميدانأيكون
البالدتشاهدنفسهالوقتوفيالمصري،البولمانفييقعكما

الشرهوأنواعوالمطامعالنزعاتويلوتعانالطائفية.الخصومات
مكان.كلفيثائرتهاتثورالتي

منلقولهاوكمعنها<المتحدثالفرنسيةالصحيفةتولهذا
..أمرنا.حقيقةتتجاهلأوتهالالتياألجبيةالصحانةفيظير

)الرقابةحزنته(

النونيةالرجعيةالصحافةرأيمنالنتعجبومعن



)الرتابةحذفته(

تفيهعاءأنفاال~وهذا؟المشردةوديمقراحيتا
ولكنوالباحل،العاللوعيننفهالفههوالذيالرأيذلك

..ية.نظاستقطاععنالنتمالكيقال__والحق
)الرتابةحذفته(

والكرامةأوالعزةالحقعلترتكزألنهاجقألجميلةو.نها
واليادق.والحريةالعدلعلوتؤمس

_صحفيينالقرنيينمذهبعلوتفناوقداآلذ
فيهمانقولأذعليايتقينلحيةوالديمقرااالستقاللفيوحكوميين_

كلمتا:

وجهتهاتخذ_الماضيالعامفيتأسس_منذحزبناإن
عنهمااسمهيفصحاللتينالغايتينسبيلفيالوسائلبجميعالسعي
وكنانبلأساسيان<مظهوانفهماواالستقالل<الشورىوها:

هذهأننعتبروبعبارةالكبرى،المغربقضيةعليهماتقومعظيمان
..نهائيأ.كامألحألتحلأناليمكنالقضية

)الرقابةحذفته(

علىتفعالراهنةالمغربيةالقضيةإنفنقول:العبارةوندقق
خارجية.واألخوىداخليةإحداهاإشنتينمشكلتينالبساط
ومنشؤهاوالدولة،والشعبوالمحكوم<الحاكمبينتقومفالداخلية
وهوالنيابي«والحكمالحريةوعالجهاالمطلق،والحكماالستبداد

الحديثةالسياسةامطالحوفيبالشورى،اإلسالمفييسمىما



األمةيربطميثاقأنهالدستوروحقيقةوالدستور<الديمقراطية
منلكليهماماويضبطوالرعية<الراعيعالقةوينظمبالحكومة
عنوينتفياألمة،أموينتظموبهذا.واجباتمنعليهماوماحقو~
التصرفاتمنإليهماوما0واستبداظلمكلوالعامةالخاصةحياتها
...عليهيسيطياأليالوطنبينيقوموالخارجيةالثماذة<

لمالرقابةحذفتها

التحالفأواالنفصالأمماسعلىيتمالمشكلةتلكوحل
واختيارأطوعا

المسألةاعتبارفيالحقكلمحقحزبناأنيتبينهذاومن
وحلينمتالزمين<ومظهرينأساسيين،عنصرينذاتالمغربية

الدستورها:متضامنين

)الرقابةحافته(

المشكلةتحلوبالثانيالداخليةالمشكلةتسوىفباألول
معأ.لنيلهماونعملبهمانطالبونحنالخارجية<

باإلصالحعندهايسمىبمااليومتشتغلالحكومةأنوحيث
علىمسألتهونضعالدستور،أمرنعيأنالطبيعيفمنالداخلي،
يضمنوهيثاولحياتها،أساسيكنظاملألمةبهونطالبالبساط،
المدنيةئوبيتهااستكمالفيتتخذهومنهاجوحريتها<حقوقها
حقبتياخلي0إصالحالمغربفييكونفلنالسياسي<ونضوجها

..بالدستور.الشعبيظفريومإال



)الرقابةحذفتها

..الدستور.مناألساسيا~أنوبديمي

)الرقابةحذفته(

واالرتقاءالنهوضوساثلمنوتمكينهاءالديمقراطيةوالحريات
حرةشؤونهاوتدبرمصيرهالتقررأمرهازماموتمليكهاوالسيادة
فيللمغربضروريالدستورأنوبعبارةأبية.وعزيزةءنحتارة
الهدفنحوميرةفياليوميقطعهاالتيوالمرحلةيجتازهالذيالطور
تعانيوهيألمتناضروريأالدستوريكونالوكيفاألكبرهالقومي
..األمرين.

لمالرتابةحذفتهلم

األمةتظرن1نريدبلدستور،بمجردالنطالبونعن
والعدالةوالحريةالحقشروطجعنيهتتونيبدستورعاجآل

شعبايتمتنذ1يتطعالذيالدستورهووهذاوالديمقراطة،
~~ذ~0الشاملالطامحياةمن.ليهحاجتهتمىبماالمكود.لبيى
المغربفيسيشذفإنهوميتحقق_سيتمانهبد~وال1هذتم

شاكلهحلمنتمكهدية،واتتماواجتماعيةمياسيةديمتراطة
ال~.نهيقول:تاثلوربالعام.الصالحأساسعلى.لداخلية

..الدستور.نيل.ل

)الرتابةحذفتهلم

منإالاليصدرالذيالقولذلكيكذبانوالواقعوالعقل
فوماجرتالسياسيرأيناصدةعلىوخيردليلمتغاب،أوغبي



الذيالدستورسبيلفيالسيمنوغريةشرقيةقبكاألممعليه
..داخليأ.عررتبه

لالرقابةحافته(

فيالكبرىتهاعلوصارءوقوةنظامألهاا~ستوركانوهكذا
وتثبيتمصيرهاتقريرفيالعنمىوعماتهاالسياسيىالجهادسبيل
والخارج.االدخلفيالكاملةسيادتها

الملكفيعطيهاألولأماوموضوع.عنويح<نوعان:والدستور
الجاللةصاحبأنوهوسابقأماقلناهفكررالمناسبةوبهذهلرعيته،
يطمحالذيالدستورالشعبينالتأنعلىحريصالمغربملك
وتصويحاتخطبمننفهمبلواعية<جدارةوعنبحقإليه

أرقعناليقلأمتورأالوفيشعبهلمنحاستعدادهكاملجاللته
العامةنهضتنافيقدوةخيرنتخذهالذيالعربي«الشوقتيرفيالدما
كنافنحنوالسياسة<واالجتماعوالثقافةالدينفينهضتهتشبهالتي
نحووبأفثأتناوالمدينةمكةنحوبأرواحنامتجهينوسنظلنزالوال

..والقدس.وبغداددمشق
)الرقابةحذفته(

بمفتهماألمةنوابفيتوالهالموموعالدستورأياالنوأما
ولكنالدستور،سنفي~يقةأنملوهذهالتأسيي،علها
..ونضلها.تيمتهاكذلكولهاالمماليك<حياةفيمألونةالحريقة

)الرتابةحزنته(



..قحى.غيرناكامألحقهفيالمغربيالشعبإنصافوالثان
)الرقابةحذفته(

بهايتوسلوسيلةوأضمنأقربهوبلالسياسي<الموقففي
ننصحأنلناليسوأخيوأالقلوب،وامتالكالنغرساستمالةإل

عاقلعلىدلولكنتسلكه،أنينبغيأيمسلكالفرنسيةالسياسة
اختياره





>..::.>،سز><هبت
~.(947غنسز19،20العد>،.<العامالرأي>>

فيهاوالروحالمالثكةتنزلشهر<ألفمنخيرالقدرليلة~9
احتفلالالفجرمطلعحقهيسالمأمر<كلمنربهمبإذن

احتفاال(366رمضان27بليلةومغاربهااألرضمشاروفيالمسلمون
رائعا،سياسيااحتفاالالمجاهدةالهندبهاواحتفلتقدسيا،دينيا
واستقبلتعهداالهنديةاألمةودعتالليلةتلكمنتصففيألن
عنهاونزعتالثان<بأكدليلوتتوجتاألولأمخاللوحطمتآخر<
والسيادةبالحريةالعزلباسوتقمصتواالستبداداالستعمارذل

عراكخاتمةغشت(5أورمضان27ليلةكانتنعم.واالستقالل<
فيهاطويبرهةوكانتشامل،وادعسالموفاتحةشديدطويل
مستقبلسجلفيهاونشرأفراحهعقأتراحهتربواماضمجل
انهزمتاريخيةساعةوكانتشره<منأعظمخيرهدأندديكونيرجى
الغالبفيهاوطأطأالمستخدمين،حقأمامالمسيرينباطلفيها
وسيداليومغالباألمسمغلوبفيهاوصارالمغلوب،أمامرأسه
للمتقين.والعاقبةشؤون،خلقهفيوثهالغد،



~إيجيآتا>حادثأغشت(5)ه~<مضان27ليلةشهدت
له«كانتالمعمورة،أقعال>يأر.~د_له«~~بأسر.»«•1العاله~~ا-
االنسانيةاءاسره~األ_.فغوسر.~طنانذالله_كان>~رنة،أمةنة>

وغربآ.شرقأ

فهخدحتالذىرالحدهانحماتا>الهندهدأتالللةتلكيأ،. .
الحكزر«اانقارأالضعة.0دفهوانتقلتهالنو~ردر<1امالظال«.0د ~.~~،_~_.~،.~•
نقسو_حكو_السودأا_رية«ااستعماد_~.تهوماألجانب_يأر

رقيب.واللهاحسيب7بنفسها

سبيلفيمسخرةوامبراطوريةمستعمرةأمسالهنلىكانت
الحقفيواالنكليرهيمستقلةحرة«ولةاليومفأصبحتاإلنكليزى
.سواء

اليومفصارالمفروضأمبراطورهاأمساإلنجليزملكوكان
الهندلهاهتزتلحادثإنهالمرغوب،ونصيرهاالمقبول»حليفها
يحدثكانمنعظيم؟تعلمونلولنبأوانهوحاسأ،وطربآفرحا
منذأصبحتالتيالهندعنستتخلىانكلترابأنمضىفيمانفسه
كانمنالعتيدة؟العالميةأمبراطوريتهافياألكبرالركنطويلزمن
يوضاهحألانكلترالهاستجدالكبرىالهنامشكلةبأننفسهيحدث
صالحبهيخذلوالليناألوحقبهوينتصرجيعأ،واإلنكليرالهنود

صدقبهالهندأظفرماهرحليقال،والحقإنه،اآلخرين؟
عليهوأعانتهاالسياسةفيوالدوبةوالثبات،والتضحية،الجهاد،
وبعدالبصيرةوفراستهموموونتهم،وحكمتهم<االنكليز،حنكة
وبهذاالمناسب.وقتهمافيواإلنصافللتنازلواستعدادهمالنظر<



وبربحرنمطلوبه،فيوالطالبحقه<فيالحقصاحبيرضون
والمماطلة،وبالتسويقالموقففيوالصالبةبالعناديخسرونهماقد

وفصلالحساباتتصفيةفيوالمماحكةوالمالدقوالممانعة،والمنازعة
وأيناهموكماإلنكليز،وطبيعةتتنافىأشياءوتلكالقضايا<
أمسماجعلهموذلكالمشاكل<وحلالمسائلتسويةفييتحاشونها
وقيادتها<األممسياسةفيمنازعوالاحممنباونأساتذةواليوم
النغفلأساليبهعلىيثنىومااإلنكليزيبخصالننرهإذونحن
أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبمحأحيانأاوتكبهماننسىوالمساوئه
األشياءولكنوفتك،وبطشىودهاء،ومكروعسف،عنفمن

نظرةنلقيأنالتقدمة_هذه_بعدبناوجديريقالكمابغواتمها
لناهذاوفيواستقاللها<حريتهاسبيلفيالهندجهادعلىعجلى
كبرىوعظةخبرة

االنكليز«نداءالهندفلبتاألولالعالميةالحربنشبت
التيبالدماءعليهم~تبخلولموالخبراتواألموالبالرجالوناصرتهم
قضيةالمقدسة،المشتركةالقضية«ميبلفيوأنهارأجداولسالت
بنشوةإذزأكالهنهانتشتوقد.والحريةوالعدالةوالحقاألعلىالمثل
حقهامنأدنأوقوسينقابأنهاوحسبتالرجاءوشملهااألمل
وانتشرتاوروبافيالحربتقامتوكلماالمسنوبة<وحريتهاالضائع
أنهاهذهظنتوقدخاصة،والهندعامةآسيافيبالحريةاإليمانقوى
أنحسبةكماحريتها،ثمنلالنكليزتقدمكانتالحربأثناء

بعدبهايسعدحقائقتنقلبأنتلبثلنلهاتبذلكانتالتيالوعود
الرائعةبمبادثهويلسونالوثيسظهوثمقبلها<ماأثمقياءالحرب
نفسهاوحكممصيوهاتقويرفيالشعوبحققوامهاالتيالخالبة



وحيآوحبتهاأخذأبهاوأخذتالمستضعفةالشعوببهافثملت
حريتهاساعةأنأيقنتالتيالهندالشعوبتلك~وفييوحى

أزفت.قاواستقاللها

المؤتمرأنذلكعظمة؟خيبةالجيمةاآلمالأعقبتنم
التعجل»_((نمتوفي15((فونبرفيلحلبالهديالوحز
هكذا،األشيا>تفهم)انكلتراولكنالهدإلاليأبيالحكمبإدخال
علسخطاالمدتأشرةثارتذاكإذهواها.لهاماشاءمانعت
تابلواأذإألاإلنحليزمنكاننماالمغصوب<لحقهاوغضبأاالنكليز
لحريقعنالشاذةواألحكاوالضغطيباسةالشعبيةالحركةتلك

بعدهاواستمرتالحربلزمنستوتداالستاثيةالعرفيةالقوانين
خبةمنالهودماأعاببقدراشتدتالتيالمطالبةالحركةلعمع
بلالمجاهد،~الشعبعضدفييفت)ذلكمنشياولكنويأس.
التيستار<<أدأمرمديةناجعةناقتهاكانتثورةإلىحركتهلحؤرت
امجرحى<مناآلفنيهاوسقطالبريةاألروحماتنيهاأزهقت
كأنهاتنليفكانتاتماهاإلىأقماهامنالهدهزالذياألمر

رتثالذيالرجلالياسةسرحعلظهراآلونةتلكفي~لمرجل،
القويةوثتهاويشخصالمتحفزةاليقطةالهدنفهفيعمأذله

المهاتماهوالرجلذلكالبيل.سواءنهضتهافيويدياالتحريرية
العنيفةالورقعنليمرنهماالثرينجشتزعمالذيغاندي
شرعيتها.مميرهاليعترفالتياشدقعنويمرنهمالصاخبة
إلىيدهوهاوهوالمهتاجةالحانقةالجماهيرتيادةزمارتلمومذ
وتتلخصاللبية،المقاومةإلأيوالقوة،بالدقالمقاومةعدو
وأنواالستال)لهدبهوالرضالزتبولمدومجبأنهفيدعوته



وصالبةالمعزيةالقوةبكثيرمنهاوأحسنالجبنمنأحسنالشاة
علىاطقويعلواطقيقةتنتصركلهابهاإذالمحبةوقوةالنفس

االنكليزيظلميقابلواأنإلالهني«غانديدعىالباطل.وطالما
والقتل،لنتنة~طيسميها_كان_كماالشيطانيةالحكومةوجواثم
«المحاكمالمدارسمقاطعةعلىالقائمالتعاونبعدمولكن

الحاجةعندالمازالعصيانإليدعرهمكانكماوالمجالس،
وىمالضواثبأداءمناالمتناعالمدنالعصيانومنتتضاء،واط

واألحكام.للقوانيناالمتثال

ضدالمسلمينيستخدمواأنلالنكليزالشيطانسولوقد
أسخطعثمانآلدولةمنانكلتراموقفولكنالهنود،إخوانهم
التضامنإلبهمودفع_غيرهمأغضب_كماالهندفيالمسلمين

تضامنالهنودقابلوقاوالضراء<السواءفيإخوانهمالهنودمع
معالتضامن(،9(9أجنبرفيالوعليالمؤتمرفقروبالمثلالمسلمين
الخالفة.باستقاللالمطالبةفيالمسلمينوتأييدوتركياومصرفارس
الحكومةمحاربةفيغانديمععليومحماعليشوكتاتحدوهكذا

المشترك.الوطنالهندحريةسبيلفيوالجها«اإلنكليزية
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المانإلوحلتهجوانالجنرالاستأنفباريسمنعودتهبعد
حيثالقنيطرة،مدينةطليعتهاوفيلها،زيارتهتأخرةالقالمغربية
عنفتحدثالمنوبيةاألزمةفيهتناولخطيرسياسيبخطابفاه

تهوىبمااألصحعلىأوشاءبمااألساسيةومظاهرهاعناصرهابعض
~أيضأحظناوسوءحظهاسوءمن_التيالفرنسيةالحكومة

أمكانتداخليةالمشاكلحلفيبالرشدبعدتظفرولمتوفقلم
فراربيت

وقدباالستياء.سماهعمابالتحدثخطابهالجنرالاممتهل
كانتإغابها_حلوله_عندالبالدأنإلذاهبأبإنكارهتظاهر
لكللتدريأندونالفزعداءعليهاويسيطرالخوفووحتسودها
الوالةبوجوديعترففقلماالعاماالستياءأمامبب.من~~
الناسبأنالمعروفالطرازمنكانواإنخصوصابأمرهمكمونالحا
فيحتاجمذعورينخاثغين~الجنراليجيآ_~كانواالمغربفي



علىهلوعةجزوعةحقيقةكانتالفرنسيةالجاليةأنذلكبيان.إلى
إليهاخيلالتيالمنوبيةالشرعيةالمطامحأمومنومصيرهامصالحها

الجاليةوبخالفواإلنجاز،التحقيقمنأدنأوقوسينقابأنها
لهامارجفالتيألمنوبيةاألمةكانتالضجرةالقلقةالغونسية
لهااضطربوالنفس<لهاولهتواللب،لهاطاشوالقلب،

بالوغمشيء،عضدعافيفتوالصوت<لهاخفتوالوجدان<
الوجولةأمةوهيالمغربيةاألمةتخافوممالظانون<وظنقيلعما

أويجهلناوهلاألنس؟وضراغمأثهأسدمنوالمغاربةوالبطولة<
السياسة؟فيحقوجربناالحروبفيعرفناوقدالجنراليتجاهلنا

حللماوجابهتهواجههاالقالمشاكلعنالجنرالتحأثثم
فرضا<عليهمفروضةأنهاأخرىمرةقالالتيمأموريتهفيبالمغرب
.انقالبمنالجنرالخطةفيظهرماخاصبنوعهنالنسجلوإنا
واجتماعيةاقتصاديةهيالمغربيةالمشاكلأنهذاقبللناصرحفقد
أخرىتلومرةالنظريةهذهعلىرددناوكناسياسية،تكونأنقبل

المشكلتسويةعلىحلهايتوقفمشاكلناجحأنمؤكدين
الجنرالنظريتغيرواليوم)<8عددالعام<<ددالوأي(راجحالسياسي

_المنوبيةألمسألةلعناصرعارسته0أشهرثالثةمناإقامتهبعد_
األول<الدرجةفيسياسيةبالمغربالمشاكلأنصراحة0فيعترف
وأن0غيرهامشاكلتوجدالأنه_قالكما_هأامعنوليس
المشاكلمنوخطورةشأنأأقلواالجتماعيةاالقتصاديةالمشاكار
:الجنرالنسائلأنناغيروخبير<مطلحينكرهالماوهذاالسياسية،

السياسيةطليعتهاوفيالمشاكل،تلكجيعلتسريةأعادتماذا
منها؟



الذيباالستياءوثيقةعالقةبالمغربلتعيينهأنالجنراليجيبنا
00السطورد«بيننفهمونحنءوجودهبإنكارالخطابأولفيتظاهر
ثنايافيوتسترالكالم،غضونفياختفىماوندركقال__كما

يريدالجنرالولكنءالمقاللسانمنأبلغالحالولسانالعبارات<
فيلناأعلنولهذاوبصيرة.بينةعلىنكونحتىويوضحيمرحان

لزمهالتيأولاالمشكلةكانعنهالمتحدثاالستياءأنخطابه
أنلهمفأكدطمن~الفرنسيينوهنالعالجها<والعملعليهاالعكوف

االستياء،عنالناشئةالمشكلةغيرسياسيةمشكلةالغلطمن
بالمغرب<فرنسا<<««وجوبهإلبصلةتمتالمشكلةهأهأنلهموأوضح
أمرفيصعلوكهم_إلىسيدهم_منهناالفرنسيينلجميعوأن
سواهم،مايممعلىمقدمفهوما~وكلءعالقةالوجودذلك
علىيقضيأنشأنهمنبما_وهلة_أولعلىالجنرالفإنولهذا

الذعرمنعليهماستولماكانالفرنسيينعنويذهباالستياء،
عنكشفمجيئهأنالجنرالويعتقاءواالضطرابوالقلقوالخوف<

هذاأمنأ،..خوفهم.بعدمنوأبدلهموغم،همكلجنسهبي
بهوتشقىالحراب<رؤوسعلىالحقيقة__فييقومالذياألمن
بيتمنأوهىإذأهووكمءطائفةبهتسعدحيثمنأمة

االستياءأمرمعالجةمنتمكنأنهإل،يذهبإذوالجنرالالعنكبوت؟
أناستطاعأنهيظنواذووجل<خوفمنقومهبيعلىجروما
إلينقا«والسالم<<والنظامباألمنمنعتاددجوآالمغربفييخلق

المضطرب،الحكموتثبيتالهامدة،السلطةأدإنعاشبأناالعتراف
المشكلةعلىالقضاءفياليكفيوالخمود<<السكينةجووخلق

تلكتدبرمنالمناصبلالعام،االستياءعلىالقائمةالسياسية
_كماالمغربمستقبلألنخفاياهاونبثىياهاخباواكتشافالمشكلة



تجاهلأوإغفالإلسبيلوالذلك<يقتضيالجنرال_قاك
المشروعة.القوميةوالمطامحاألمانمنلبالدناما

السبيلومطا~أمانللمغربإنالجنرال،جنابيانعم.
إالعنهاالتغافلأوالغفلةفي_وليسقلتكماإغغالهاإل
»مطامعكممطاعنابينالتوفيقترىكيفولكنعقباه~تحمدماال

منضربأهذاأليسوأغرافكم؟وآمالناوأهواشكم<وأمانينا
المعزةوبينوالخروف<الذئببينالجمعقبيلومنالمستحل،

لغتكم؟فيتقولونكمالبغلة<وا

غيرعنأو_عمدأفانساتىيعلمنناأنحاولالجنرالوكأن
ليسم(ناسيوناالمغربيةالقوميةالعصبيةعنالتحدثإلىعمد_
لهذابخعموالالنزعة<لهذهبعدوليىانهقالوتدذا،ماروكا
ترىعاتلةتوميةعصبيةتوجدأنهإلىنبهأنهغيرالياسيالمذهب
والتطورالرتيطريقعنالكبرىاألهدافتحقيقإلىالسعي
بقولهالجزالماعناهالندريونعنالعصرية<السياسيةواألنظمة

تصريحاتهفياألنعليناغمضعمالناتكشراأليامولعل0،هذا
فإنناأمرهامنيكنومهماشق.مذاهبشأنهافيالناسذهبالتي
الذيالجديد<<أدالفتحهذاهنافسجلأذدوزتمرالفرصةنترك(

اإلدارةرجالمنعهدنانقدالمنوبية،القوميةالعصبيةبهظفرت
مموهاخاطالماااقددالقوميةددقاهوتنطععنادكلهناالقرنية
ولسناوازدهارأ.وتبيتأتوةإالوهايزيدفلموطاردوهاوحاربوها

عهدفيالقوميةأمومنماكازسوىودليآلحجةها.اعلىنريد
عهدفياليومعليهأمبحتوماا،((كسنةنوجيىالجنرال



المحاكم)صدرتهاالتيالصارمةاألحكامتنذكرفكلنا.جوانالجنوأل
تعدكا~التيالوطنيةبتهمةالسنةتلكفيالوطنيينعلىنيةالمخز
اثهاجرمنعليهموينزلأخذاالناسبهايؤخأكبرىجريمةذاكإذ
فأخذناتبالتقداألشياءإنوهاالعذاب،وشديدالشوموء
جوانالجنرالنسمعأخذناعقولنا<تصدقهتكا«المابآذاننانصع
مغربيةقوميةعصبيةبوجودرسميخطابفيصراحةيعترف

لهاليسبأنهويؤكايثبتهاوأيناهبلماروكان)،ليسم(ناسيونا
هذاعلىالغونسيةالصحفبعضمحلقتوقد.معارضوالبخصم
انقالتفاشدة<منعليهاالطالعيخلوالقدمافكتبتالحادث
اآلذانفيبهاالرسميونهسطالماعبارةالمغربيةالقوميةالعصبية
يتفظعكانوكمفحسب<السويةالنشراتفيسجلوهاأوهسا

أحديقدمأن_هذاقبل_األهليةالسياسةفياالخصائيون
العبارةبتلكالجهرعلىالبالدهذهفيالسلطةعنالمسؤولين
صراحةمنفيهعهدلما_جوانالجنرالاالسم؟ولكنبألكوالنطق
منلهاماوتحايدالعبارةتلكاستعمالمنيخفلم~الجناي
منعنهينشأوماالمغربي<»نسيالفددالحا«ثوإزاءمعقول،مدلول
حليناقتراحأومنكرينموقفينيتخذأنالموءيستطيعمشاكل
إنكارإلبالموءيؤديفكالثانياألولأما.عليهمغضوبكال~
كانإن_ائشكلة.فالمستعمرونعليهراتقوميناللذالعنصرينأحد
_مم)ممطائفةتزالاليحونأن(ونخشىمستعمرونهناكيزالال
وساثلإالفيهميرونفالبةالمغارينكرونوإنماالمغرب<ينكرونال

العصبيةوأنصاركانت،الفيلسوفيقولكماغاياتالووسائط
فرنسا_بدورهم_ينكروناألجنبييخاصمونالذينالقومية



أيالبالد0هذفيبهقامتلمايحسبواأنمنويمتنعوننفسها
فيشركاءهمالذينوالمغاربةالفرنسيينمنءالعقكولكنحساب،
إنهموالخطر،الزيفمنالموقفينكالمافييعلمونالعملنفس
الحادثاستمرارمعالتتنافىوطنيتهمولكنوطنيون،كألك
وتطويره.المغربيالفرنسي

بهماطقتوهذاالوطنيةعنجوانالجنرالماقالهوذلك
والتعليقالتصويحمنوكلإليهاالمشارالفرنسيةالصحيفةقولهعلى
وغيرمنهاالرسميةالفرنسيةالنظروجهةعلىجديدابصيصايلقي
عندالوطنيةبحقيقةنذكرأنإألهذاكلإزاءونحنسمية،ال

علىبذلكالتذكيريكونأنونفضلأمرهاعلىالمغلوبةالشعوب
الفرنسيينمنالشعوبتلكحقأنصاربعضلسان

االرقابةحذفتهلم

بعرمازيشروذرجاآل.ذ
)الرتابةحذفته(
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عنفيهاتحدثفرصاألخيرةالمدةفيللجنر:لأتيحت
ومصيوها،أمرهافيالفرنسيةاححومةنظروجهةوأعلنالحماية
غيرةخاللالحمايةإنأحديظنأنالحمقمنانهماقاسروخالصة
الفرنسيونأصبحومابه»ونصرحهنعتقلداثتاماكناوهذافانية«
علىويعلنونه»عنايعتقدونهاألقدار_و~الظروف_بحكماليوم

والخارج.الداخلفيالمألرؤوس

إنبفرنسا:العاما~ولالقانونأساتذةأحلكتبوقد
غيرألجلتكونأناألشياءطبيعةبحكماليمكنالحمايةمعاهدات
بطبيعتها،مستقرةثابتةحالةالتنظمألنهاغير~ودولوقتمممى
القانونفيعارضوشيآالشعوبحياةفيطارئةعثرةالحماية
إنيقالأنويمكنمؤقتة،حتماوهيشاذة<حالةالحمايةالدول<

فيتحملموضوعهابحكمهيالحمايةمعاهداتمنمعاهدةكل
..والفناء.الموتجرثومةخالياها



خالدة،غيرفانيةالدنياهذهفيشيآككلإلحمايةمعم.
حينهايحينمقنعرفأنبة_المغار~معشرجيعايممناولكن
الجوابجوانالجنراليتولوهذامحينتها،نهاثيآاثهويطوي
وجالهإعدادالمغربفيهيتمالذياليوملنا:فيقولحكومتهباسم
وذلك_<9(2معاهدةعلجديذةمعاهدةتحلواإلداريينالفنيين
وأمنمشتركة،مصالحأساسعلىيقوماشتواك<<أدعقدصورةفي

حكومتهرأقالجنراللناوبوفحومعنوية.فكريةوقراباتمشترك،
طوروفيألدوستحت،اليوم~~التياإلصالحاتإنفيقول:
فيوستنجزالعجمية»السنةختامقبيالوجودحيز>متبوزاإلعداد
ديمقراطي<اتجاهذاتومتكونجيعأ،والغونسيينبةالمغارصالح
فييتطوربأنلموقعه__نظراوذلكعليه،مقضيالمغربألن
عصرية.ديمقراطيةمدنيةداثرة

التفكرالفرنسيةالحكومةأنالتسريحاتهذهمنونفهم
ستشملاإلهالحاتهز»وأنددإصالحاتدد،تسميهفيماإالاألن

دوناسمهاالديمقراطيةمنلهاسيكونوأنهكذلك<الفرنسيين
..~.يتنهي؟_ومقينتهيلناإلصالحطوروأنحقيقتها،

لمالرقابةحافته(

باسم(5(2منذالمغربتحكمفرنساأنباختصارذلكوبيان
فرنسابينعليهامتفقوقيودشروطذونظامهيالتيالحماية
الجزيرةعقدعلىالموقعةوالدولفونساوبينجهة،منوالمغرب
وانكلترا،وروسياأمريكاطليعتهاوفيأخرى،جهةمنالخضراء
داخلي<استقاللذاتدولةالمغربمنوالقيودالشروطتلكوتجعي
الخارجيةالوزارةفإنولهذافرنمما.إلبالنسبةأجنبيأووطنأ



فيباريسوحكومةحكومتنابينالوساطةتتولالتيهيالفرنسية
بالدنافيأجانبالفرنسيونيعتبرنفسهالسببولذلكشيء،كل
ليوعليكانهذاإلوباالستنادوالدبلوماسية<القانونيةالوجهتينءز
مبرماتفاقعلىقائمامرسومانظاماللمغربأنمناسبةكلفييعلن
يرةاالعقاعلىالموقعةوالدولالمغربملكالجاللةصاحبهع
يجعلالذيالنظامذلكخرقبحالاليسوغوأنها««اااكسنة

كماالقانونية،الوجهةمنالمغربفيسواءواألوروبييننالفرنسييه
المحليةالمجالسبواسطةسياسيتمثيلأيمنهناالفرنسيينيمنو

فرنساولوطبقتهالعمليا،نظرياالحمايةنظامحقيقةهذهوالعامة.
غيراليومالمغربشأنشكانأمينأصحيحأتطبيقامضى1في

لكثرةبةالمغارإنحقذلكمنشيثآتفعللمولكنهامانعلم،
بإلغاثهمطالبينواحلرجلقومةقامواتطبيقهسوءمنماجوبوا
.كيانه.لهدموسيلةبكلوعاملين

لمالرقابةحزنته(

ويسترجعقيودهمنيتحررأنيريداليوموالمغربوالسياسة
القومية.سيادتهوكاملوالعامةالخاصةحقوقهجيع

..فالن.ولالهوأما

)الرقابةحذفتهلم

علىويقضيبالمغربالدبلوماسيالنظام.مدمأنشأنهمن
نفه.النظامذاكلهايضمنهاالتيالمختلفةالمصالحمنكثير

علىنعتمدالالمغربيالوطنحقوقعنالدفاعفيونحن
بكغدرمنوأنحسابنا،علىبينهافيمااالتفاقعودتناالتيالدو~



فيهالهيتاحمرةكلوفياشنتينمرتينبكيغدرأنعلىلقادرمرة
جحرمناليلدغالشريفالحديثفي_كماوالمؤمنبك،الغدر
وصدققضيتناالةوعلحقنا،قوةوعلىاللهعلىاعتمادنابلمرتين»
تحفظوحد«وبهذافبهذاتضحياتنا،وروحثباتناوشدةكفاهنا
أرضهفيالشعبسيادةوتضمنالوطنحرمةوتصانالحقوق
المقدسة.

والبحمايةتسوىالالغربقضيةبأنالقولونكررقلناوقد
...قل

)الرقابةحذفته(

استقباآلأوآنآمشكلتهاتفضوانمابوصايةأمرهايستقيموال
عا«لديمقراطيحربدستروالداخلفيمضمونينواستقاللبسيادة
0التامةالمساواةأساسعلىواختياراطوعاتبرمبمعاهدةالخارجوفي
الجنرالأ~ابهصرحلمانعطيهأننريدالذيالمدلولهووهذا
يعملجنابهأنوهوالباريسيةالصحفكبرياتإلحدىجوان
مصير»نحوالمغربتقودأنشأنهامنإصالحاتإلنجازجاهدا
التياألمنيةتلكحيثإالعليهالعزيزمصيرهوماعليهيزالعن
مغربيكلقلبتنعش



مذالغمرا

ائدنا،ماالسقاللز
المتور.ذا0إلبه:ومبيأل

.1947نتبر77األربعاء،23المدد،»المامالرأي«

بينافقدالمغربفيجديدةستورباالالمطالبة~كةليست
تلك0العام<لرأي«داجردةمنسابقةاعدادفيوجالءباقة

فيالنابهينالمصلحينمنفريقبهاقامالتيالدستورية)(التجربة
وضعيةفيالمغربكانعهدفيأيعبااطفيظمواليالسفطانعها
منقسمةكانتالبالدفألناألولأماعصيبةخارجيةوظروفشاذةداخلية
علىوخروجهاوالجهاتالقبائلمنكثيرفوضىبسببنفسهاعلى

الثانيةوأمااألهليةوالحربالفتنةبأذيالوتمسكهاالمخزنحكومة
حكومتهيا.فيالوسائلوضعفاضطرابهبسببالمغربفألن
ومعوضآاألخطاربشرمكتنفأظل_العزلةسياسةمنعليهكانوما
األزمات.ألشد

ذاكإذإليهالتجأالذيالسالحما_صاحيا_ريأتل
القبائلوعصيانخليةاالاالفوضىعلىللقضاءالمصلحوناخواننا
محلاالستقراروالحاللالقبليةوالحربالفتنناروالخاد



العزلة؟محلبالخارجواالتصالالضعف<علءوالقوةاالضطراب
كلبهيحاربواأنقومنابيمناألمسرجالأوادالذيالسالح
ووحاقوقوةسلمأداةويتخذوهوفتانعاصوكلومتمود،جامح

والرقيوالعدلالنظامسالحغيريكنلموسياسةورشدوإصالح
عنتشريعأذاكإذشرعقدهذاوكلوالسيادةوالحريةوالعزة
الحقوعصابةاألمةفيالصالحةالجماعةبواسطة(الدستوو)طريق
وعايةتحتاألمامإلبهاللسيروتعملصفوفهادمتتةكانتالتي
األنام.والسلطانالبطلالملك

وتداستقاللهاعهدفيدستورالمغربية~~كاذقدنعم<
بمابةذاكإذكانواالذينأولكيدعلىالدستورهذاوفعتم

فيالحقيقةوحاقالعام<الرأيوتراجةالشعبوقادةاألمةنواب
لذلكاثهيكتبارازاالعامةاألمانةوحفعلةالوطنوحراسالبالد

واالستبدادالباطلعلوالغلبةالفوزمنبهجديرأكاذماالدستور
التفكيرتستوجبكانتمابقدروالخارجيةالداخليةوفالطنألذ
هبواتركتهحتىالحبانهوتير_كسهأخذتلرفعهوالعمل.فيه
تكنلمالدستورذلكمميرسوءعن.بالوغمولكنورتى،على

قربةكانتإنهاوربككالالجدوى،وعديمةعقيمةحركته
سياسيةدعوةوكانتالمغربيااقوميالتاريخحفظهاإصالحية
العهدذلكالغية~~-.فيعلىدامغأتويابرهانأتامتديمقرالحية

االنقالباتعنغافلةتكنواالخارجيالعالمعنبمعزلتكنا
منكلالعصرذلكفيعنهاتمحضالتيوالسياسيةاالجتماعية

كانتالتي<0المغربددلساذجريدةأشارتهذاوالىوتركيااليابا.ذ
علحجةكفىمقاالتها:إحدىفيوردوالتيبطجةذاكإذتصدر



الشمستلكاليابانأمةبالدستور)االستبدادعلىالقضاء(أيهأا
سنةأوبعينقبلاالولمؤخرةفيكانتالتيآسياآفاقفيالمشرقة

االنتصارذلكوانتصرتالعظيمةالدولمصاففياليوموأصبحت
عنابعيدوغير(ووسيا)العالمدولأعظممندولةعلىالعجيب
جاللةمنحإثوالعليةتركيادولةفيحصلالذيالعجيباالنقالب

فعسىالمبعوثينمجلسبجمعوأمو»الدستورلشعبهالمؤمنينأمير
حالناإصالحفيجهدناونسعىبال«نابخدمةونقومبهماينقتلأن

بماتأثراأشدكانتالعهدذلكفيالمغربيةالنخبةأنويظهو
ييتتأنعلىالحرصكلحرصتوأنهاالعثمانيةالدولةفيحدث
قيادةتحتالناهضةتوكيافيوالدستوريدالتجلبحركةالمغرب
أدجونالتوك)(بفتيانالتاريخفيالمعروفالحازمالجريآشبابها
العثمانيةولةاللفيالدستوريةالحركةانتصرتقدأدقوبعبارةترك<<

أشهوستةتمضولم1908يوليوزشهوفيمؤزرأعزيزأانتصارأ
فقطونصفوشهوانأ)908يناير5(الحفيظيةالبيعةعلىونصف
بالمغربدستوريةحركةقامتحقتوكيافيالدستورإعالنعلى
ذلكفيبهيعملألنصالح()(()4أكتوبر(((دستورسنوتم
الحادثهذادلوإنالمغربيتينوالدولةلألمةأساسيكنظامقتااه

األولالعقدفيالمغربيةاألمةيقظةعلىيدلفإنماشيآعلىالعظيم
االنبعاثحركةفيبنصيبمساهتهاوعلىالعشرينالقرنهذامن

إلهذااحتاجوإن.الشوقيوالنوضالعربيوالوثباالسالمي
معبرةجاءتالتياطفيظيةالبيعةفيجليأواضحأفنجدهآخردئيل
وبالمثالاألحراروجالهلقوةومجسمةالشعببإرادةوشد،وناطقةعن

كيفاأللبابأولياواعتبروا_بةالمغارأيما_ترأواظالمقاليتضح



.(.عبااطفيظالمولعنالبيعةصكمنالفقراتهذهتتحدث
مدارعليهالذيوالقطبالحقوق)ونظاماألهورزماماثهجعلهقد

ويأمنظالمهموينقمعمظلومهموينصر-يمهميمتنعبه.الدنيا.
أبدانهاقادمنبرعيتهالناسأسرسالحكماء:قالتخائفهم،
أميرموالناأنغزووالبأسبابهاوخواطرهابخواطرهاوقلوبهابقلوبها
صدقةمنأجلالملمينأعناقفيبيعتهانتظمتالذيالمؤمنين

الر~لهومدتوأمنياتهمآماهمإليهوتوبهتونياتهملحنونهمفيه
وكريم~شريفمنواجينأعنتهاالوفودإليهوقدمتأزمتها
أفربهممارفعفيجها»ويسعىالمعدلةبسيرهيعمهمأنعنايته
عليهااألمةتوافقلمحيثالخزيراتفيالحادثةالشروطمن
بتسليملهاعلمواليباشرهاكانمنبأمانةرضيتوالسلمتهاوال
..منها.شيآ

الرقابأ)(حذفنه

أثهيستخيروأناستخالصهابحسنةالطاهرةصحيفتهويزين
إشارةاتباعمنوالتنزيهالحماياتدنسمنرعيتهتطهيرفي

يخلماكلعنالشريفةهتهالمماشاةاألمةأمووفياألجانب
اخواننامعفليكنتعاضدأواتحادإلالضرورةدعتوانبالحرمة
ا~.اإلسالميةالمالكبقيةمنوأمثالهمعثمانكآلالمسلمين
أوسلميةأمووفياألجانبمحمفاوضةيوجبماىضوإذا
يفعلهكان_كمالألمةبهالصدعبعدإالمنهاأمريبرمفالتجارية
فييقدحبماالمنهاالرضىيقعحق_لألمةالحافظالمقدسسيدنا
الهأيدهيرجهوأنسلطانهااستقاللفيوالعوائدهافيوالدينها
والعبادالبالدعنللمدافعةاالستعدادوساثلالتخاذالشريفةوجهته



فييقدمماوأوجبوالجباياتالذخائرفيهتصرفماأهمألنها
بالذبرعاياهوكافةخدامهرجاءيحققوأن..والنهايات.اياتالبل
وخياطةدينهموصيانةوأعراضهموأموالهمودماثهمحرماتهمعن

وتقويمالعلمنشربزيادةوشعاثرهاإلسالممعااوتجديدحقوقهم
وانتخابالقديمعملهاعلىاألحباسواجراءواسماجدالوظائف

عنالعمالوكفالدينيةللمناصبوالورعوءةوالالصالحأهل
لتلزمالجمحمنآحاثماوتركالشرعيةالخططفيالدخول
تحققلماواألغراضالقضايافيمراداتهمبتنفيذالرؤساءالستبداد
علىالمسلمينواعتماداالمامموالناأوصافكمالمنلةوالحمد
والعامالخاصاألمرفيكفايته

لغنيةوأنهاملوكهاألحدالمغربيةاألمةلبيعةنموذجاوهل
عننتمالكاليقال_والحقلكنناوتوفيحتعليقكلعنبنفعها
كيف0والفخاراالعجابشديدمننحوهابهنشعرما.اإلاد
ولباقةحكمةفيإرادتهاتمليناهضةشاعرةحيةأمةبيعةوهيال

ضعفغيرفيحقهاوتنصروحزم<عزمفيلخامهاوتر~
هوادة.وال

الوقتذلكجريدةفيآسطنجدهكاهذاعلادلوليى
الجريدةقالتالجديد<أمتورهاوأنماراألمةحقطالبالذعل

مارغبةودهوخطاالمامتاواخترناهبيعتاقلدنا.ماأنايعلم:بالمي
ينقذناذ1أمآل.الرجالوالبخيلعلياعلبذ1غيرمنوطوعأ
فعلواالستبداد،الجهلإليها!ومالالتيالقوطوهدةمن

علومقدرتهأهليته<علللكليبرهنوأذرجاءناعققذ1جاللته



آيلأنوبماأمتهقالتهمابادارةوجدارتهاإلصالحفيورغبتهشعبهتوقية
علىوالسقوطهوهدةمنشعبإنهاضعلىتقدرالواحدة
األيديتكونأنفيجبحكومتناكإدارةمختلةإدارةإصالح
العملعلى~~كثيرةالمدبرةواألفكارالمفكرةوالقوىالمنصرفة
النوابوومجلساالستونعمةأمتهيمنحأنوالعيالجاللتهفالمناصوءلميه

بدولاقتداءبالدهابإصالحلتقوموالفكوالعملحريةواعطاشها
كانتيومالحاضرةوالدولوالمسيحيةالمسلمةالحاضرةالدنيا
علىيدلماوالمسموىةكلمةلهاتكنلممطلقةوسلطتهامستبدة
االستبدادشبكةمناألرواحتلكاثهخلص.وحيثقديرةدولأنها

أطوارفىوتنقلتسقوطهاوهدةمنالدولتلكنهضتوالوق
.إليهوصلتماإلاليوموصلتحقإلتالكما

بهذهوتناضلالتامةالصراحةبهذهصحافتهاتتحدثأمةإن
بواسطةالعامةشؤونهاوتدبيربنفسهانفسهاحكمحقعنالقوة

ولنرجعوإجالل<تقديربكلجديرةألمةالنيابيةوالحياةالدستور
نخشىالأنناوهيفيهاصلةكلمةلنقولالحغيظيةالبيعةإلاآلن

بالذهبيكتببأنحريالبيعةتلكصكإنقلناماإذامعارضأ
السياسيةالحكمةووثاثقالبشريةالحقوقمكوكبجانبويعلق
فيالتحريريةوالثوراتاالجتماعيةاالنقالباتحلفتهاالتيوالخلقية
الشعوب«حريةأبطالبهنفاخيأنبنايجدركماالحديثةالعصور
أهيركافيوحديثأقديماالدستوروأنصارالديمقراطيةوأقطاب
.الراقيةاألمممنوغيرهاوفرنساوأنكلترا

فيمابالفشلسلفناباءوإذاآثارناهيوتلكتاريخناهوذلك
سياسيةحقوقمنويثبتهصالحة«متوريةأنظمةمنينشدهأنأراد



كمالدودةعارةبلعيدةخصيمةلهكانتوفالظنألذمقدسة
غافلة<والفومرخاثرةوالعزاثم0فاترةعدناالهمممنكيركانت
ولنابدأنفهالتاريخيعيدولنأمى،نغيرهماليومبةالمغاراما
الذياجاوفالتياربمابةهيدعوةوالمبطلوذالكارهوذعيط
.1تطهيواثهأرمىمهوطهرجرنهإالدسأيلقىال

عرفهاالتيتلكتوأمل.ليومالغربيةالدستوريةالحركة.ذ
.ألولىشأ~الحرىميكوذفيرشأنهاو.ذعهداستتاللهلعزيزفي1لو~1

:~1والقولاأل~الدساشواحبطهاوفالظمماكتهاالتي
وسبيلهااالستقاللوراثدهااليرعلاليومتدانتالمغربتاقلة.ذ
ورسولهعملكماثهفيرىاعملواوقل9الدستور:.ليه

.ذالوالمؤمو





أبوابعلالمربهل
د0جدد؟أدعهد

قصيرغيرزمنمنذأخذتقوميةسياسيةقضيةللمغرب
والخارجالداخلفيالناسمنواحاغيريطنقدعامةصفةدمشكلة

.العضلةحدبلغتأنها

الصوابنجفووالاطقيقةونعلفلسنااألمرمنيكنومهما
غيرأوشاعرين_اآلنإلوقفواقدبةالمغارإنقلناماإذا

.ايجابياهنهأكثرسلبيايبدوفبرقفاالكبرىقضيتهممن_شاعرين

السلبيموقفهمفيظهرواماكثيراانهمفنقولالعبارةوندقق
أنمتناسينأوناسينواالتكالواالرتباكوالتردد،الحيرةبمظهر
الننسعلىواعتمادوثباتواقدام،وحزموعزمجدموقفالموقف
.وخاوجهالمغربفيالظروفكانتهاأيآ

الوضعيةاستمرارفياألصليالسببههوالموقفذلكولعل
يتقينياللالداءواستفحالالراهنة،األزمةواستحكامالحاضرة<



منأوتينامابكلعناضررهورمععالجهعلىنحننعملأنعلينا
وقوة.حول

ذاتهحدفيجسيمضخممطلبللمغربيكونأنأيعقل
الخططمنبةالمغارلهينجوالواالستقالل_واليادقالحرية_هو

في~يحققهواألسبابالوسائلمنلهواليتخذونيناسبهماالسياسية
اآلجال؟وأقرباألماأأقصر

يسأل:أنللسائليحقولكناالستقالل،المناوبةيطلب
االستقالل؟ألخذأعادتمماذا

سبيلهفيتهونوقداستهوجاللهولسموهلنا،طبيعيحقإنه
ففيسبيلمتناوانعزه<فيللوطننحياهاأننريداألرواح.الحياة

لقينا.ماكلالوطنوحياةاثه

قبل)نفسنانسألأنيجبولكنالمقدس،حقناأطثهنعم
مطمحناهوالذياالستقاللألخذأعددناماذاغيرنايسألناأن

يمدى،والغالبأيؤخذحقألنهاالستقاللأخذوأقولاألسمى؟
علىنتطرأننريدالأحأهأنسلكإذونحنشق،األخذوطرق
شأنهامنالتيالطرقكلبةالمغاريسئكأننرىبل.أخرىغيرنا
كلاالفرنج:عندقيلوقاالمنشود_األكبوالهدف.إلتوصلهمأن

وليسيوواالمثلبهذابةالمغارليعملواذنروعة،إلتؤديالطرق
وجهتهماتحدتان_يضرهمفالالقومية،مالهممحوكعبةقاصدين
ويمميمنافالذيطرقهم،وتتعددوسائلهمتختلفأن_وغايتهم
الجميعويعملواحدلمقصدالجميعيسقىأنهومعناالوطن
كلعلىنؤثرهاالتيالمغربقضيةالجميعوينصرالعام<للصالح



كلفياالسجيعمنتؤيأأذونريدشيدكلنوتىونونعهاشي>
.ومكاذزمان

التأكيدسبيلعلىهناونكروسابقةمناسبةفيقلنالقد
ونحنالدستور،إليهوسبيكاالستقالل،هوراشدناإنواالقناع:

تتوفرلمإنأساسيةشروطافيهنشترطبلدستوربحردنطلبال
إلبحيقهاترجحالشروطوتلكبحال،نقبلهأنعكنفالفيهكلها
الدستوركهذادستورأوأنالصحيحة«وائديمقراطيةوالعدالةالحرية
يفوزبأنوجديروحرياتهاحقوقهانظاملألمةيكونألنصالح
تأييدينا،-بأنحويأنهكماناقصينغيرتامينوثقتهابرضاها
فيالمغربيالثمعبعهدهماوأنالساميةورعايتهالجاللةصاحب
البالدلقضيةالوفاءوصدقاالخالصممظيممنالمحبوبعاهله
الرعاية.وتلكالتأييدذلكيكفلضمانلخيرالمقدسة

اليالوسائلوأماوهاجانوراعليه.لقينافقدالسبيلأما
ونشرحهانستعرضهاأنفنتطيع!لسبيلذاكفيللمسيرأعددناها
منباثه_و:نعوذأنفناعنتنحدثأنبدلولكنضافيأ<شرحآ
االفصاحهيتتولاألعمالتركنخضلالذات_وحباألنانيةداء
ورسولهعملكماثهفيرىاعملواوقل9أصحابهاوعئعنها

..8والمؤمنون

ولصالحاألمةباسميسىسياسيكحزبنعملبدأناوقد
االيجابي،الطورإلالسلبيالموقفمنبذلكفخرجنااألمة،
المغربلخيرالعملىالتفكيرحيزإلالمجردالنظرمجالمنوانتقلنا
ودولتهوأمته



_كمالفهو~ماالسمبهذاجديرسياسيحزبوكل
ألخطةيسلكأذعليهكبالعصر_أهلامطالحفييقال

سب.الماوقتهاوفيحينمذنلكهاأخذناالتيالرشيدة

فةالمعارحزبالبالدفينزالوالكاأناالبياذعندنز
سماهماوهذاوالوتاو،والرزانةبالجدتمتازالتياجهاديةالسياسية
واالتزاذ.باالعتدال..بعضهم.

جوازالجزالمنتفا0فقداألمةفيفةالمعارحزبوبمفتا
ددالوأيوقوا>وغربآ،شوتاوالخارج!لداخلفيالمشورموقفا
وقتفيوالحكيمالجريآالموقفذلكمنوبصيرةبيةعلى<0العام
رأيأعلنوالالمغرب،موتسمعلماذلكموتناولوالواحد

جيتهجوازالجزالجا«مذالمغرببحقنوديوالالمغرب،
المعوونة.

االتعالفيالتفكيرعنليصدفاتفالموذلكيكنوا
بهاتمااليكنواله<يقللموماقيلمامباشرةوإبالغهبالجزال
السياسةدامتماخطتاهيالتيالخطةفينتورأيعلىليحمأل
واالختالل.السر>منعليههيماعل

تعوزتلمافيهخملةعلىبهذانبرهنالجزالقابالوتد
العكريةمفتهأنعلىبذلكبرهنالحقيقيين«العكريين

فيبهايمطنالتيالسياسيةالمأموريةلواجبالوفاءعنتذهلهلم
بالمغرب.الدبلوماسيمصبه

والخارجالداخلفيوالعربيةألفرنجيةا~ذهبتولن
لماجوإذالجزالأ~مقابلةفيشقمذاهبالعالميةاألبادووكاالت



وهذا_واالستقاللالشورىلحزبالسياسيالمكتبوفدبصفتنا
مقابلةوأولبالمغربالعامةالسياسةفيجديدافتحابحقيعد

الستاوإلزاحةبعايحناالذيالبالد_بالوقتهذهفينوعهامنرمية
التيالجرائدبعض(لفضول)ابراللوقطعالقابلةتلك(ذيول)عن

.والمناسبالحافوقتحذلقت

فيكلهاكانتتدالمقابلةأنهواآلننعلنهأننريدما.كل
أمانيهتحقيقووساثلليةاالستقالالدستوريةودعوتهالمغربصالح
.المشروعةالسياسيةومطامحهالغاليةالقومية

الشورىحزبمنالخطوةهذهتكونأنلنوجووإنا
الوضعيةميبالمغربللخووبججديدعهدفاتحةواالستقالل
عهدنحوسريعاتوجيهاوتوجيههفيهاهوالتيالشاذةالسياسية
.واالستقاللوالسيادةالحرية





األ~مإل
إاألمامإلىأاثما«

6997كترير6(،25العدد،<<العامالرأي>>

ذاتهحدفيعظيمحادثبالمغربالماضياألسبوعفيحدث
حزبتوفيقهوذلكوالمدى،الغورالبعيدالسياسياهومف

مذكرةدد00سماهبماالعلياالمراجعإلالتقدمفيواالستقال~الشورى
هووبماوانصاده،ورجالهقا«تهعليهجبلالذيالتواقحسبيلعلى
يسمىبأنأحقهوإذمذكرةمنأكثر_والواقعالحقيقةفي_
والسيادةوالعزةوالديمقراطية<والحريةوالعدالة،الحقميثاق0د

.0<واالستقالل«الدستور

المذكرةتقديمأنإلهنانشيرأنبمكاناأل~ومن
ومؤثرةواشعةوسميةهفةالمشهوداليومذلكفيأخذقدالميثاقأو
تقديمأنأحدها:عظيمينألعوينرائعةكانت<وا~وقتفي

العرشبردهةكاناثهأيدهالجاللةصاحبإلالسياميةالوثيقة
الدولةوركنوالسيادة،الوحدةودعامةوالعظمة،المجذرمز

المنيفالعلويالعرشذلكوالقيادة<األملوكعبةوالسياسة<



هذامنيتخذوأذاألكبر،تطهللدستوريكوذأذنريد.لذق
ومأموريتهالتارغية،حقرتهأساسوالدولةلألمةالجديدالنظام
المقدسةومآثرهالقومية<

قدجوانالجنرالسعادةإلالوثيقةنفىتقد«مأذواالز
المغربتأريخفيمرةأول.هذهللعامة،باإلقامةمكتبهفيجرى
امةاإلةأبوابيلجأذمغربيوطيسياسيحزباستطاعالجديد
ولصالحالشعب_باسمالقرنيةالحكومةعلإلىويتقدمالعامة

المشكلةلتريةالمتعجلةالحلولتتضمنسياسيةبوثيقةالشعب_
سريعاالسرمنالوطنتمكنتريةالراهنةالفرنسيةالمغربية
والسيادةالحريةأساسعلىالجديدمميرهنحوتقويوثابتةبخطوات

واالستقالل.

بلوساعته،يومهوليدالخطيرالسياسيالحادثهذايكنولم
الحزبوجالبهاقاممتواليةومساعجبارةلمجهوداتنتيجةكان
منالحقةالسياسيةوأناتهمالمعروف<صمتهمفيأشهر_منذ_

والتوجيهواإلنشاءواإلحكامالتدبيرفيآيةوكان،الختامإلالبدء
نحوبعيدةأشواطأبذلكقطعتالتيالمغربيةالوطنيةللسياسةالعام
الجيمالقوميوالمطمحالمنشودةالضالة

ذلكجدا،مؤثرأكانفقدراثعآ،ددالمذكرةددتقديمكانوكما
ذلكعلىوحزمبعزمأقدمحينما~واالستقاللالشورىحزبأن

الموقفودقةالطرون،بخطورةالشعورقويكان_الحاسمالعمل
هذايكنإولكنالمسؤولية،وعظمالمشكلة<وعرالساعة،وهول
عليهمحقالذينأولشكمنوهمالحزبوجالعضدفيلينتكله



عليه،اتهعاهدوامامدقوارجالالمؤمنينمنظوهزجلالةقول
8تبديالبدلواوماينتظرمنومنهمنحبهقضىمنفمنهم

مناألولكانالذيالبالغبذلكالمذكرةتقديمتوجوقد
عليهاطلعوالذيالمغربيةليةاالستقالالفضةتاريخفينوعه

دد!لرأيإلتسليمهقبلمافيهوأقراته،أعزهالجاللة،صاحب
نيلعلىالحرصكلالحريصالشعبجهورعلىليذاعائعام<<
بحرياتهوالتمتعحقوقه

الملكيالقصرمنكلفيالمقابلةعنالبالغتحدثوقد
امتازتقدبقسميهاالمقابلةأنهناونوفحواإلقامة،العامر
فيالحجةوبالغةالتعبير،فيوالصراحةالقول<فيبالصد~
الكبرى،ولقضيتهللمغربالوفاءكلههذافيوراثدنااإلقناع،
الطبيعي«حلهاطريقفيالقضيةهز»لتوجيهوحزمبجدوالعمل
للحقوقوته_اته~بحوليعيدأنشأنهمنالذيالحلهذا

وللشعبحريته<وللمغربعزتهوللوطنروعته،وللعدلمولته،
وبهجته.جدالهوللعرشسيادته،

السياسيةالحزبمذكرةأنهناونؤكدالبالغفيصرحناوقد
علىالمغربيةالمشكلةلحلالعلميةثلاليرساوبيانبالمغرب،العامة
واستقالكاحريتهانحوتايمكنبأسرعالبالدتوجيهأساس

نتنازل~الفيإأنناالمغربيالعامالرأيعلىهذاومنالمنشودين،
أيعنوالالقوميةمبادثنامنمبدأأيعنقليل_فيوالكثير
تأياتقدهذا،منباليعكسالتي،االمتقالليةمطالبنامنمطلب
مبينأفوزا~الرسمييمهاتقه_يوموفازتالسياسيةبمذكرتنا



بعاند.نعم،مغرضكلإألفيهيماريوالالمكابرون<إأل~»ال
يجاهدمنةطليهفينحنالتياألمةهذهأمرمنشيآعنلتتنانلم

الباطلواذهارالحقإحقاقسبيلفيوثباتوتضحيةووفاءبصدق
بكلاآلمادوأقصرالساعاتأقربفيواظغارها،أرضها<في

واستقاللوسيادةحريةمن_بحق~إليهماتصبو

الصفيالصارالسليماألمةد.جهووأنبارتياح<ونسجل،
محاولتناتقبنقدالقصد<الحسناإلحاس،النبيلالسريرة،
بهاواغتبطحسنبقبولالمغربيةالمشكلةحلسبيلفياألخيرة
عظيما.اوتياحآلهاوارتاح

بتقديمناأنناوهيالنقطةهذهنوضحأنعلينابقيوقد
تلكأنغيرمفاوضة،فيالحكومةمعندخللمالسياسيةللمذكرة
تقعقامفاوضةلكلأساساتكونألن_نظرنافي_صالحةالمذكرة
الفرنسيةالحكومةعقليوبينحزبنارجالبن_استقباالأوآنا_

ورعايته.إشرافهوتحتالجاللهصاحبمنالشامةبالموافقةبالمغرب

كانت_إن_المفاوضةأنلألمةنعلنأننريداآلنومن
وذلكالمقدسة،وقضيتهالمغربصالحفيإ´~تكونأناليمكن
اثهيرضاهالذيالحلطريقفيالعامةالسياسيةالمشكلةبتوجيه
اثه.نصر»الجاللة،صاحبرأسهموعلىحقآوالمؤمنونوالرسول

خطوةحينمنذخطتكدالمغربيةالقضيةأنألخطابوفصل
خطواتتتلوهاقدصالحةإيجاألخطوةهيإذذاتها،حدفيموفقة
فخطوخطوتناإذ_ونحنفا<المنتظرالحلمنالقضيةتلكتدن



يخامرناوالعجبوالزهوخلنااليدا_بعدهانجيآقدوالتيتلك
هذهفينحنبلخيال<والغرورعلينايسطووالخيال«،والكبر

وادركوالخارج<الداخلفيحوال9ابحقيقةنكونماأعلمالساعة
ومكان،حينكلفيالمغربيالشعبيجابههاالتيالمرةللحقائق
نموءوعلىهذاعنوبالرغماليمكن«ومااألنيمكنبماوأبصر
مجفيبالمغربللسير~~وسمهاالتيالخطةعلىأقدمناالراتع
وبعبارةالمشروعة.السياسيةومطاكهالغالية،القوميةأمانيهتحقيق
والمظلوم<الحقناصراثهعلىمعتمدأخطتهحزبنااختطقدأخوى
قوةبكلويؤازو،قضيتهبعدالةيؤمنالذيالناهضتأييدوعلى

إيالتهميبلفيونزاهةوتفانوإخالصبصدقالعاملينووسيلة،
دوناألعلى:لثلنحوالسيرجيعا:وراثدهمناقصغيركامالحقة
األمام<إلدائما<األمام،إل:وشعارهموألواقع،الحقيقةإ~ل
اإلمام؟الملكرايةتحت





نداءلكنم.
الحر.يآل~فميعزء

.1997كثومي26،78العدد،ء»العامالرأى>«

:الووالموت
بصوفرالعربيةاالولخارجيةوزراءعقدشتنبرشهرفي
الؤتمرينإنالمطلعةالعربيةاألوساطتقولسويامؤتمرآلم(لبنان
المتحدةوالوالياتالكبرىبريطانياإلإنذاوتوجيهعلىفيهاتفقوا
بالجيوشالمجاهدة)العربية(فلسطينإمدادعلىالعربيةالدولبعزم

إعالنوعلىالعربي»القطرهذاتقسيمدونللحيلولةالالزمة
كانتالمقرراتهأهأنويلوحاالنكليزية.للتجارةالتامةالمقاطعة
أنإلبهايثواتوالعربولكن(ها)6(يونيوبلودانمؤتمرفياتخذت
نظرهاوجهاتتنسيقمنالعربيةالجامعةفيالداخليةالدولتتمكن
فلسطين.مسألةفي

معلمةفيالسرويالوندريس_الخوريفارس~حوتد
جيعهاالعربيةالدولةإذ:لهمتاثآلللصحفيين_المتحدةاألمم



االجتماعفيتؤيأالقالدولماثرمعالصالتقطععلىعازمة
الجامعةأنأوضحكما..فلسطين.تقسيممشروعللمنظمةالعام
حولمنماتملكبكلفلسطينعربتأييدعلىمصممةالعربية
علىبذلكلستعينواوالسالحوالرجالالماللهمستقدموأنهاوقوة
هذاومعإنوإنهلوحدتهم،تمزيقوكللوطنهمتقسيمكلمقاومة

أفظنيشهدلممجزرةإلالمحالة،مينؤ«يآفإنه_اقه~القدر
منها

إليهايعهدلجنة0تكو،فيعارضواالعوبفإنعامة،وبصفة
الدوليةالسياسيةالمقاءاتذهبتوقدفلسطين<مشكلةفيبالتحكيم
الصحفبعضوتقولشق<مذاهبذلكتعليلفياألجنبيةوالصحف
لمألنهماللجنةلتلكفةالمعارموقفاتخذواالعربانالباريسية
تأجيلأوادوابلالفلسطينية،المشكلةبحلالتعجيلفييوغبوا
إلبحثهاإسنادفيألحواهذاأجلومنفيها،والبتالنظر

بحيثباألشغالمثقلتانألنهماوائقانونيةالسياسيةاللجنتين
يتمكنوهكذاالمشكلة»تلكبدراسةتعجالأنمعهاتستطيعانال

انتخابتجديدبعدماإلالحلوتأجيلالوقتربحمنالعرب
التأثيريتقلصقدوبهذا<االك6سنةاألميركيةالجمهورية،ثيس
األميركية،التنفيذيةالسلطةمياسةفياليومفعلهيفعلالذياليهو«ي
لم_.ألجنبيةاثدالجوتعبيرحد_علىالعربيةددالمناورةددهذهولكن
الوزير_مالكشارلالسيدتولمهدها،وقدفيوفشلتقطتنجح
ولمالعربيةألنظروجهةبسط~المتحدةبالوالياتالمفوضاللبناني
في_فرنساخارجيةبيدو_وزيرالمسيربهصرحبمااالستدالليفته

الطرفانيرضاهالحلأيتطبيقالعسيرمنأنهوهوخطابه،



جنويحهذامنالباريسيةالصحفبعضفهمتوقدالمتخاصمان،
تريةفيبتدخلهاتتطعالتيالفرنسيةالحكومةوساهةإلالعرب
السالمإقرارفي_المتحدةاألممضمن_ئساهمأنالخالف
األوسط.بالشرقالهناءوتوطيد

ا~و~:األو~ط

0كيةاألالمذظمةأوساطمافينوعامتباينةاألنكاركانت
لمةةمنالدولمندوبيكيرمنعليهماكازلوحظفقدعامةوبصفة
خيرينغيرأنهميدوكاذالتيالفلسطنيةالمشكلةعلىاالطالع
وخباياهابمجاهلها

األميركيأ:احكومهموقفه
_وزيرمارشالالمسيرخطابفيوودعاالعرباستاء
الوزيرانوثيقمصدويقولولكنالمتحدة_إلياتالوخارجية
ءلهمأعدهاالتيالمأدبةفيالعرب،بمندوبياجتمعلمااألميركي
خطابهمنبغلسطينالمتعلقةالفقرةفهمواأساءبأنهممارحهم
قالحيثموقفه،وحددوأيهالمذكورالوزيرأوفحوقدبالمنظمة،

المتحدةالوالياتأنفلسطينعنبحديثهيقصدلمانهالمأدبة:في
قضيةفيبالبحثالمكلفةاللجنةأغلبيةأقرتهالذيالحلتؤيأ

بها<قامواالتياألعمالأجلمنأعضاثهاعلىأثنوإغافلسطين<
فإنجدآوعويصةدقيقةبأنهايعترفالتيالفلسطينيةالمشكلةأما

االستماعبعدإألموقفأفيهاتتخذأنالتريداألميركيةالحكومة



وجهاتنحتلفعلىالتام.االطالعالمناقشة،أثناءيقالمالكل
هذهولكنوالمستندات،الحججمنأصحابهابهيدلوماالنظر

االرتياحعلىالعربالمندوبينتبعثلمواإليضاحاتالتسريحات
ذلكفلسطين،قضيةتجاهاألميركيةالحكومةسلوكإلواالطمشنان

الرسميةاألوساطفيوالنفوذالتأثيرمنللصهيونيينمايعلمونأنهم
خاصة.ترومانالر~داثرةوفيعامة،األميركية

:~سر1وقواو~ا~ئكير

صرحشتنبرأواخرفيبالمنظمةفلسطينلجنةاجتمعتلما
التوصياتتقبلهذهأنحكومتهباسماإلنكليزيالمستعمراتوزير
بإلغاءمنهايتعلقماوخاصةالبحث<لجنةتقريريقضمنهاالتي

محكن<وقتأقربفيفلسطيناستقاللوإعالنالبويطاناالنتداب
جوهريةنقطثالثالتصريحويتضمن

فياالنتدابإلغاءبوجوبيعترفوناالنكليزأن~أوآل
ممكن.وقتأقرب

سماسةأيةتطبيقمعلعلىعزمهمونيؤكأنهم-ثائيآ
السالح.قوةباستعمال

إذاوإداريأ،عسكويآفلسطينعنالجالءقووواأنهم~ثالثا
لمشكلتها.حليوجدلم

بماقطينخدعوالمفإنهمالقرار،بهذااغتبطواإنوالعوب،
أنالعبثمنأنهأعلنوافقدواألغراض،المقاصدمنتحتهيتوارى



بأنمنهمظنآفلطينعنالجالءعلىاحرعىإظهاراالنكليزيحاول
هذامنبالعكسبلبهاءبقاشهمالتمامىإلينساقون~العوب

فلسطيناالنكليزعنينجليأنهيالملحةوغبتهمأنالعربأعلن
محكن.وقتأقربفي

كانقدالمذكوراالنكليزيالوسميالتصريحفإنيكنومهما
ونسفتحطيتاآمالهمحطمالذينللصهيونيينوهزيمةللعوبفوزا

يريدون،الأنهممرحواقدوأن.االنكليزخصوصانسفأ<أحالمهم
البحثلجنةبهأوصتماتبعةالصفاتمنصفةبأيةيتحملواأن

أحدهاقسينا~هذاتقسيموهوفلسطين،لمشكلةكحل.
منيخرجوالمأواالنكليزخرجوسواءلليهود،واآلخرللعوب
المنظمةلجنةفيرسميأأطنوهالذيالتصريحذلكمفإنفلسطين،
أدوعديطعنكماوالتالشياالنقراضحكمفي.النتدابيجعل
فلسطين،مسألةفيانكلتراموقفاتضحوبهذاالصميم<فيبلفور<<
خطتهمفيتطرفوااالنكليزألنالناس،منواحدلغيرغريبأويبدو
تصميمهمعنوأعربوامسؤوليةكلمنتملصواأنهملدرجةالجديدة
يعهدقدالتيالدولمنطائفةأودولةأيةمعاقتامهاعدمعلى
والموظفينالجيوشجالءبعدفلسطينفياألمنبحمايةإليها

.عنهااالنكليز

بسوءالموقففيالتمئرفهذاالصحفبعضطلتوقد
ومنجهة<منهذاالداخل<فياليومإنكلتراتعانيهالذيالحال
أن(~رة)التخثىيةالجراثداالنكلينإحدىقالتفقدأخرىجهة
عاألمتتلكمنانسحابهاعواقب~االستراتيجيةالوجهة~من



الذيالصبيبرعايةالمتحدةالوالياتإلىعهدتقدألنهاالشرقية
بعدإنكلترايخلفعمنالصحافةتساءلتوقديدميا<بينكان

الصهيونيينعلىعطفهامنفبالرغمالمتحدةالوالياتجالثها؟أما
وأمايظهرهفيمافلسطيناحتاللالتقبللمطامعهموتأيياها

محلهاتحلدوليةبقوةاالنكليزيةاالحتالليةالقوةعناالستعاضة
ولهاالتجربةسبيلعلىتكونفقدالمتحدة،األمممنظمةباسم
ربحايكونفإنههذاتمإذاولكنالمنظمة،أعضاءبينأنصار
يرفاهالذيالتقسيممشروعبتنفيذتعززإذاخصومألليهود

فلسطينوحدة9إيأبونالذينالعربدونالصهيونيون
واستقاللها.

جانبفيعملياأصبحواذلكبموقفهماالنكليزأنوالخالصة
بقبولهموذلكاليهود،جانبوالروسميركاناألعززبينماالعرب
البحث.لجنةبهأوصتالذيالتقسيملمشروع



ا~947كثور27،25العدد،»<العامالرأى>>

وسرعاناألمن<«أدمجلسعلىوأندونيسيامصرقضيةمحرضت
منكثيرآمالتحمطتكمانيسيينواألندوالمصريينآمالخابتما

طالماالتيالتحدق<<األمم«دمنظمةفيالشعوبوحريةالحق.نصار
الدول،لدنمنعليهاتعرضالتيالقضاياحلعلىقادرةحسبوها
.غربيةأوشرقيةمنخرطة،غيرأو~طةكبيرة،أوكانتمغيرة

شتنبرشهوفيللمنظمةالسنويألعاماالجتماعكانثم
مصيرمنأسعدمصيرهايكنفلموغيرهافلسطينقضيةفعرضت
بخفيالمنظمةاجتماعاتمنأصحابهاعا«التياألخرىالقضايا
.باإلياب.الغنيمةمنورضوانحنين

~فيالمختمةالهيئةوهيالوصاية<<«أدلجنةاجتمعتوأخيوأ
داثرة~فيفمثلتالعامة،االستعماريةالمشاكلببحثالمنظمة_
الهيئة_األمنبحلسمنكلمثلهاالتيالروايةنفس_مصغرة



التشريعيالمجلسهيالق_العموميةوالجمعية~للمنظمةالعليا
أرضيتقدفتكونالمختلفة«قلت:شئتوان_<المتحدةلألمم
.يقينأأمرأوسجلتالراتععنوآفصحتالحقيقة_بهذا_

الوصاية<<أدلجنةاجتماعفي:يليفيماالروايةتلكوتتلخص
أنفأعلنالمستعمرةالدولعلىالغارةشنروسيانائبتول

إنمااالستعماريةممتلكاتهاعنالكبرىولاللبهاأدلتالقالتقارير
يقتصرولممغشوشة<<،وزاشفةللحقيقةمطابقةأدغيروثاثقهي

علىاقترحبلالقذائف،بهذهالمستعمرينرميعلىالروسيالناشب
كيةاألالمنظمةإليهاتعهدخاصةهيشةتأليفاللجنةأعضاءددزمالثهدد
.نفسهاالمستعمراتفيوتحقيقبحثبإجراء

المتعسرة؟الدولنوابجوابكانفماذا

الروسيالناشبهجماتودحاولفقدإنكلترانائبأما
منفصلةاؤهاأجزكانتإناإلنجليزية:االمبراطوريةإنبقوله:
دولية«أكليةتؤلففهيوالبحاو<بالمسافاتبعضعنبمضو
بحيحإنقائال:زادثمالسوفيتية.ووسياتضاهيموحدة><،
~نظر~يتقوميةا.الستعملر،ا~لشؤهحوا.تجر~الت~المذقثمات

هيكيرىأمثالطنحسةعل.

علخطرايكونأنشأنهمناستعماري~اجكلأن~(
.السلم

مترادفان.لفظانواالستقاللالحريةأن_2
االستغالل.علىكلهاقائمةاالستعماريةاإلدارةأن~_



لجميعاالجعالدوا>هوباليادةتتمتعدولةنظامأذ~9
واألفراو.الشوور

أخوىوشعوبأجناستسكنهامهمةأقطاوإدماجأن_5
البحاروراءواالمتدادالتوسعأماواإلطواء،بالثناء
والتسلطبالفتحاستعمارا_ذلكبعكس_فيسمى

والسيطرة.

الناشبهانتقاداتعلىالمستعمرةإنكلترانائببهمارأهذا
:ن<لخامسبالقولاالنكليزيأرادوقدوقوارصه<الووسي»لواذعه

إنكلتراأنهيالحقيقةولكنالصميم،فيالشيوعيةووسيايطعن
باسماألولماتفعلهفإنسواء،األ»هذافيالسوفيتيةوووسيا

دكتاتوريةباسمالثانيةبهتقوماإلنسانوالتماينالديمقراطية
الصعاليك.

الروسيالناشبأجابفقاالوصايةلجنةفيفونساعقلوأما
أنراعتاالمستعمرةالمدولإلىوالطعناتالتهممنوجههماعلى

من_فرنساوأنوانقرض<ماتقدالقديمبمعناهاالستعمار
طلبثمالذاتي<استقاللهاممتلكاتهالتمنحجاهدةتعمل_جهتها
الكرامموووالووسيباالقتراحتموأناللجنةمنالفرنيالممثل
ممثلإليهذهبماالواضحمنأنههذا:علىتعليقاونوى.إلغاءوتلفيه
لجنةبتأليفالخاصاقتراحهالروسيزميلهونازعمانهلمافونسا
أحوالعنالمستعمرةالدولبهاأدلتالتيالتقاريرحقيقةتبحث
.لهاالتابعةاألمم



أذعلىيدلشيء،فإنماعلىالدولتلكاعتراضدلوإذ
مننعجناشيآمننعجبواذ<،0ومغشوشةأدمدسوسةتقاريرها
التراشقمنأعضاثهابينمانشبإزاءالوصايةلجنةز~يسمو~

االجتماعفيونودهمورؤسا>زمالثهمشأنوالتشاجروالتطاحن
والمصير،المنقلببسو>المهددةكاذ<األرالمتداعيةللمنظمةالعام
فيويتعكمالمتخاصمينغلوا>منتورالوالويسرعدأذنبدل

فني<<أدانسحابإلىاألخيرفيعمدالباطلهقوينعقبماالمرفوع
الف~مناالنفالتمنوذاألخربهوتمكنالتحكيم<منبهتملص

عنخرجتتدالمناقشةأذيسالريإعالذهأاتموتدالروسي،
فيالمتدالوةالمذلةحظيرةإلاألعضادوبودالبرنامج،نطاتى

فضاشحعلىالستارواندلالروايةختمتوهكذاالجلسة،
االستيالء.ومساوىأاالستغالل،ونظاشعاالستعمار

المتحدةالوالياتنائبفتحدثجلستهم،القومتابع
منأساسعلىوففافورعمنتنتحلهماتقيمالتي_!ألميركية
قال:محجابأ<عجبابابه،فيالحديث<فكان_متينوالذرةالدوالر

فيترغبالتيالشعوبأاتماأياتقدالمتحدةالوالياتإن
بشرط_القارىءأيماإستمع_ولكنالداخلي،أوالتاماستقاللها

العابثينعبثمناالستقاللذلكحفظعلىقادرةتكونأن
المعتدين؟وعدوان

بدوناالستقالل0ديريدمنكلتنصرالأميركاأنهذاومعنى
وقيد،بشرطكانإناالستقاللطالبتؤيأوإنماقيد<<،والشرط
ذلكحفظعلىوسياسيأ،اقتصادياومعنويأ<ماديأاالقتداروهو



والقوى.الوسائللجمعوضمانتهوصيانتهالمنشوداالستقالل
وىمأ.وجوداالمعلولمعتاوريقال__كماالعلةوبعبارة

ذلكويملكساثار«الوتلكلديهتتوفرالذيالشعبأن
الحقيأخذأنعلبنفسهوالقا«وتأييد،كلعنلغياالستعداد

والحدثان.الدهوغوائلهنمأمنفيويجعلهالغاصب،من

أدالعصبيةبدافعحديثهاألميركيالناشبوأصلثم
الووسي:النائبنحوفيالسهممصوبأفقالاالنجلوسكسونية<<

بحمايةتتمتعفإنهاهذاومعمستقلة<غيرشعوبأدتوجد
.0المستقلةدالدول»نعددشعوببهاتتمتععاأكثرحقوقها

الشعوببينيقارنأنبهأواداألميركيالناشبقولهذا
وااويالتاألقعئاووبين_مثآل~وانكلترافرنساتستعمرهاالتي
أوادا~وبعبارة<مباشرة.غيرأومباشرةلووسياتخضعالتي

يفضحأنالمتحدةاألممبمنظمةالوصايةلجنةفيألميركاالرسمي
يمنحبينماالشيوعيةروسيافيوالفتحوالسيرةالحكمأسلوب

السيرة)<حسن(شهادةمايماثلواالنجليزيالنوسرياالستعمارين
األجير.أوللتلميأتعطىالتي

خصومهقذائفمنساألالووسيالمندوبخرجوإذا
طعنتقدالحقالمهضومةالشعوبقضايافإنالنافذةووخزاتهم
الصميم.فينجااهطعناتبذلك

فيهابمايعتبروالالحقائقهذهعنيعمىهذا~~بعهنن
األقوياءعندهيإنماالضعفاءحقوقأنيصدقوالالعبر>من

اللثام؟<«.مأدبةفياأليتامحقورمند«أضيع





القوةسياسةآتت

~6947كثور28،22العدد<<<العامالرأى>>

جوانفيااللمانيةالقرنيةالهدنةمذاالسعونهأوغول،
القرنييندعوةوتأييدهمالحلفاأبومىذاكإذتزعموتد1595

االحتاللفدوالعمياذالتمردإلىلدرة_مذياع_بوامعلة
النونيةبالقواتانذاكيسمىكاذماعمليأتزعم~ثمااللمان،
معتساهمكانتوالتيالحلفاءلواءقتمعويةكانتالتيالحرة
طمعوتدةماهبعفةواوروبانرناقرييحركةفيبميبهؤالء
فيبهوزجاذالميدمنبيتاذخصمهأتمىأذبعد_أوغول
زعيمهافرنسافيويمبحعلهعلأذفيالجرذ_غياهب
أوغولتمكنواذاالسياميوحاكمهاالحربيوقاثدهاالشعبي
عوفهاالتيوالسياسيةالعكريةالشحميةتلكوفظ~بسبب
زمامعلىقبضأذبعديرفق_(والخاوج«نإنهالداخلفيالماس
األمة~.فيوالالدولةفي0بمركزمحتفظأذفي~بفرنااألهور
الالقةمنكيرإلىفونسافيهتتاجكانتالذيالوقتنفي



يتمونأوغولكاذالدهاء،موالياسةوالمهارةوالمورنةوالحكمة
ملفمنشتنماوالخامةالعامةاألهوركيرمنفيذلكبخالف
رجالمخسرجعلهالذيوفظاظة»األمروغلفةوأنانيةوأنفةوكبوياد
أذوعاوليريدكاذألنهوتنرشلووزنلتأمالانذاكالساعة
نفسهيفرضأذعلىعرصكاذبلشيآكلفيلهمساويأيصبح
يتحققلموطعآمماغرينأذلة_أمامهالراتعفيوععلهممليهم
.منواالنسعابالغشإلىاألمربهانتهىبلأبداهذامنشي>

ولنرتىاألنجلوسكسرنيينالحلفاأمنماهرمغطال-الحكومة
سياساتهاتنضحتوقتماعهالفرنيالسهبمنكبيرشر

ذاك:إذنرنافيسادكاعتقددوالسطرة.وةالحكمفيومطامعه
ليقعوااألجبيةةوالسيطاأللمانالحكممنبالدهمكورودأأنهم
باسموطبعقشيبةنونسيةحلةقتتترولوبهماشبيههونما

ويومنيهوطاغيةجأرأاللوطهعرواتومهبوأحبهالذيأوغول
أنهادعىوالسياسةالحكماذميدمناالنسابإلىوفولافطرد
مرحىاالسنقالمأموريتهوأدىبواجبهقامالذيالرجلتازل

لكياختفىإنماالوجلولكنوأراح،استراحقدأوغولأذوظوا
ومذوفالظتواتيهريماالمياسةوطلقسبالماالرتتفييظد

اندفعوقداالختفا>بعدللظهورويتعدأمرهينمفعالأخذأشهو
بداقفيكاذ_كاأمةكزعيمالالياسيالميدانإلىجديدمن

بينهميؤلفماأعظماالسمنجهرةكزعمولكنأمره_
منالدفاعوعزيمةالرأسماليةونصرهاالجتماعيةبالرجعيةالتمسك

الحركةأوغولتزعمومذالمهولةالشيوعيةفمدوامتيازاتهاكيانها
الخوفنيهاو~القرنيةالجماهيرفيمخطبوهوالشيوعيةفد



حولهتلتفأذإلىويدعوهايقول__كماالجديدطر8اهذامن
السيوعيةمنالمرة_هذه_فيالوطنقرييليستطيعوتؤيده
نرنساو~تها.فيالسرنياتيةروسياأياألجبيأداةبمفتها
جةفرسيةجوعفينخطبالجزائريبالقمردوكولحلوأخيوأ
ومادةخصومةمنآشيوعيةوبينبيهماعلىنيهااتتصرلوخطة
تضمتالمذكورةالخطةأموها~.ولكنعاناولما0طاكتوظلما
التياالفريقيالسعالبقضيةماسلهاسائلوأثارتآراء
نفا.ونسفاهردآورددناهقوآلنيهقالإال0ددلغوادنيهانسمعال

بفىوالعاافرنساتهددأمبحتالسيوعيةإذأوغولتال
وحركته<دعوتهبسببهتلرعهدفيتهددهاكانتالتياألخطار
االنحاللمناوروباعليهمااستغلتتدالشيوعيةفروسيا

منبيدفقبضتالمعويواالنحطاطالمادي،والفقراليامي،
بعضها.بخاتىآخذةالضعيفةالشربمنكيرزمامعلحديد
مميرعنأوغوليقولهماهذاأخرى،مدرعلىبركبتهاوجاشية
هذهيفضحإذولكهروسيا،منأمرهاعلىالمغلوبةاألممتلك

وينهىأومباشرةأوغيرمباشرةنيهاتتحكمالتيللشوبويريالدولة،
عمايختلفالالشرتيةاوروبافيالسيوعيةروسياتفعلهماأذيتأس
وبعبارةوآسيا،أفريقيامنكيرقجهاتفيأخرىدولبهتقوم
بهالمبتالةاألقطارفياالستعماردولماتفعلهأذماأحديعتقدال
يعنالتياألوروبية:لشعوبتعانيهعاوطأةوأخففوراأقلهو

ورحة؟وكمدأوحرة<نمتاعليهاويذوببمصيرهاأوغول

يتجاهوأنعلىأوغولحلمامتسائل:يتساءلوتد
السديد؟والبأسوالصولةالقوةذاتلروسياوالعداوةبالخصومة



قدوشيعتهالرجلأنسوىالموقفهأاعلىيحملهلم
شرقاروسياوتوسعالشيوعية«انتشارعواقبمنيخافونأصبحوا
الداخلفيوالمعنويةالماديةقوتهاوتعاظموجنوبأ،وشماالوغربا،
علىعظيمخبطيهذاكلإنأحد،عنأوغوليكتمولمءوالخارج
روسياعلىأوغولينعيواذءخاصةفرنساوعلىعامةاألممجيع
لبناءالعملعدمعليهاويعيبالماضي،بتجارباتعاظهاعدم

أويغفلواسطهالهاظلمهاعلىالاألمممعالتعاونعلىمستقبلها
إلىوالتقريحوالتعنيفوالعتاب،اللومنفستوجيهعنيتغافل
األمممعصالحنزيهتعاونكلتأبىالتياالستعماريةالدول

تلكمعاملةتشكوهنتزالوالكانتهذهأنينكرومنالضعيفة«
نفعياألتىعلىالمطلقةاالستعباديةاالستغالليةوسياستهاالدول
الجنرا~ليرمنوكيفلرومنية؟التابعةاألوروبيةاألمممنهتشكوما

ولويقولوال0المضطهدة<الظالمةروسيا0«ضامحقيرتهاليومأوغول
تفقلموالتيفرنسامعمشاكللهاالتيالشعوبجانبفيليناقوال
عهد_فيالتابعةالحكوماتمنوالممهاه__فيحكومتهامن

لتلكحاسمجديحلبأيوألديمقراطية_والعدالةالحريةأدعياء
بعضها؟أوكلهاالمشاكل

بعدروسيامن«وغولينتظر»كانماذايسأل:أنوللساثل
«اخلتنزويأنمنهاينتظركانانهوعظاتها؟وتجاربهاالحرب

ءالدولالتعاونبقواعدوتتمسكالسلم،أنظمةوتحترمحدودها<
العالميالنظاموتخدموصغيرها،كبيرهااألممحقوقوتقدس
كلههذاإنأوغول:ويقولءوتضحيةوتغانإخالصبكلاجايد
تتألفمستقلةكأممجاراتهاتعاملبأنالشيوعيةروسياعلىيقضي



كأدواتهذا_منبالعكس_تتخذهاوالأحرار<رعايامن
يقضيكانايضأذلكأنأوغولويزيدسياستها،سبيلفيمسخرة
كماواالستعالء،والسيطرةالسيادةلمطامعتنقادالبأنمومكرعلى
الشيوعيةالحكومةمقر_هوددالكرملين»»قا«ةعلىيقضيكان

غلىالمفروضالدكتاتوريةنظاماتخاذعنباألحجامبموسكو_
بواسطةالخارجإلللتصديرصالحةءبضاعةد»0ومنيالالشعب
وتأييدهم.قوتهم

وينتقد<يعابماوالشروط.القيودهذهفينجدالودحن
.بهنجاهرماعينهوالشيوعيةروسياأوغولبهيحيصارماولكن
نفسهوموسكوعلىالجنراليشترطهومااالستعمارية،ولالل
مثآل.باريسمنوالحاحوقوةبصراحةنحننطلبهما

تملالتيهيالشيوعيةأذأوغولالجزاليزعمأذ)ما
الشيوعيينألذبمحيح،فليىأفريقياشمالفياالنفصاليةالحركة
واةالماأساسعلىمعيةبحقرتىيطالبوذإنمابالدنافياألجانب

ليسواوبهذاالفرنسية،الوحدةوفمنواألفارقةالفرنسيينبيننيها
شيء.فيانفصاليينالجرال~يدعي_كما

أواالنفصاليةالحركةتكونأنكذلكبصحيحوليس
فيبحقهاالمطالبةاألمةإلبالنسبةوتصدعتفككحركةاالمتقاللية
..إلى.بالنسبةبلالحياة،

الرقابة)(حذفته

الحقائق،عكسلمنوإنهذويه<دونبهالمستأثرالحقلهذا



الخقاغتصابيعدأنالمعنويةالقيموركساألوضاع،وقلب
وجناحا.إثمالصاحبهعنهالتنازلويعتبرومحمدة<فضيلة

الضفةفيفونساباليشغلعماأوغولالجنراليحدثناأنوأما
بربيكةتوميهاالتيالعظمىالمشاكلمنالمتوسطللبحرالجنوبية
فرنساأنكذلكلنايعلنأنوأمامنهلهانحرجالموحالفيوتوقعها
حلإلوالوصولالورطةمنالخروجكيفيةفينفسهاعلىمنشقة
بحدفينافالمعاوالصفقةالسمعةتخسرإنماكلهبذلكوانهاالمشكلة
ا~.رؤوسعلىوأعلنهبهحدثعاشيئاينكرمنحضرته

تدالتيقلالقالأذوهوالجزالعهقدثشيآوهاك
تؤديربماالشيوعيةالدعاية-اءمنيقياألفرالثنمالفيقدث
معالخالفعلىوتبعثوالتطاحنالخمامروحإحياأإلىالنهايةفي

يكوذأذوتعإذالخالفهذاشأذومنالديمقرالحيةالدولإحدى
يتملماذافتساثلسبةالماوبهز«ته.نرتىأمحاب:مالحفي

هذاعنيشأقدوبماوتالقلفتنمنالسيوعيةتدثهقدبماالجزال
نفىفيتط،ياليوالالدولإحدىمعونزاعخالفمنكله

..بالدنا.فياالشةالياسيةبالخصومةالرتت

االرقابة(حذفته

شدةالخصومةتلكتزيدإنماوإمراوهاوعادهابتعتهاالق
عاالتحمدعقباه؟ألسحابهيولهومااليأسعلوقملواستفماآل

قدومابخصومتناأوغولالجنرالمباالةمحامفيالسببولعل
االستعماربقوةاعتدادههوووبالضرومنخصومناعلىتجر»



باعثهاكانأيآوالثروواألخطارتالفيعلىقادرةبأنهاواقتناعه
تجعلةجديلحربنشبتماإذاأنهالجنراليعلنرها.وأخيرآومصل
الشأنعظيمامتواتيجياموكزاخاصةوشمالهاعامةأفريقيامن

كيانهاعنلالفاعتستعملأنعليهايشقفونسافإنواألمية<
هذاوالفوضىالفتنةضحيةالشيوعيةبسببتكونأقطارأومصيوها

دواءالأنهالجنراليجيباالراء؟هوفماالداءهو:لجنرالنظرفي
حلتمقحضرتهوتسألوقوةبوضربحالفرنسيةالسلطةتثبيتغير

بينهافيمااألممأوالواحدةمشاكلوالقوةوالسيطرةالتسلطسياسة
الوسائلبنفسمعناخالفاتهااليومتسويأنفونساتتطيعحق

الخالفات؟تلكفيأصليةأسباباتزالوالكانتالقواألساليب

قضايامنخطابهفيأوغولالجنرالأثاوهفيمااافصلوالقول
سوءمنالشيوعيةروسيافبرىءالأنناهونظرياتمنوأبداه

ظالمةوحدهاأنهانعتقدالولكنناوخارجآداخآلوالسيامة~لتصرف
عادلةبالديمقراطيةتسمىالتيالكبوى،الدولمنوغيوهاوطاغية
بالحق.الحقوناصرة

فيأخيواووسياوقفتهاالتيالمواقفلتلكننخدعالأنناكما
كانتإنماالمواقفتلكألنواندونيسياكمصرالشوقيةاألممجانب
فقديكنومهمااالنجلوسكسونيين.الخصومضدسياسيةمناورات
و~~~ين،العربمنموقفهاحقيقةعنالقناعووسياكشفت
وبهأافلسطين،تقسيممشروعتأييدعلىأميركامعبتواطثها«ذلك
رهطعليهمونصرتشنيعاخذالنأوالمسلمينالعوبخذلت

مراء.هيواالستعماوالتيالصهيونية



!لتيالخصومةعننبتعدأنمناليمنعناكلههذاأنغير
خاصة<الفرنسيةوالشيوعيةعامةووسياضدأوغولاليوميتزعمها
فييالمجكالتفكيرعنوشيعتهالجنواكالخصومةتلكشغلتوإذا
عادلةتسويةبهاالمرتبطةوالشعوبفرنسابينالمشاكلتسوية
هوفيماجهاناكلونكرستفكيرنا<كلنصرففإننامرضية،
علىهو_ومنلئجنرالنؤكاأنونستطيعوأجدى«أنفعألمتنا

فضعلىقادرةيظنهاالقوالسيطرةالقوةسياسةأنشاكلته_
والبغضاء،النفورعلىوتبعثتعقيدا،األهورتزيدإغاالمشاكل
المنقلبسوءإلبأصحابهاوتؤديوالعداوة،ا<~وتورث
«يحصدالالشوكيزرعأدمنالسائر:المثلوفيوالمصير،
ا~<<؟



هلمنهل
المغرب؟فيالسياسيةللمشكلة

.أ947فونمبر5«29العدد،<<العامالرأى>>

يردأبةالمغارحالولسانالسنةهذهفياألضحىعيدحل
المتنبي:مح

عيديا~تحالبأيةعمد
تجد~)فيكألمرأومضىبما

فييكونأنيستحقبمايأتيأندونكأمثالها~مروقد
منعلىولكنطبعأالعيدعلىليةالمؤووليستجديدا<نظرنا
النفير.فيوالالعيرفيالالعيدمنليسوا

والتميات،ن1-1لتبادلوهةكابقيه<فذاالعيد،كاذ
كلتافييدلالذياألمراألونى،و1نر1لو1الحظنيهاللو~كاذوتد

.ملعظيموعلالبالدهذهفيالوطن.لشعورتوةعل.لحالتين
التامةوحريتهالعامبحقهالمفدى.لوطر~.ذفيالمغربية.ألمة



وفرضوشرطقيدكلمنالمطلقةالسياسيةوسيادتهالقوميةوعزته
وتأييده.نصرهاثهأدامالجاللة،صاحبوعايةتحت

أمااإليجابي،العملبهونعيبجديد،العيديأتنا(نعم،
سواء.الواقع__في.فووالعدمنصيبأالعيدمنهأخذفقاالسلبي

إليهليرفاثه،نصر»الجاللة،صاحبجوانالجنرالزار
وقدوالظروف،المناسباتهذهمثلفيالواجبةالتقليديةالتهاني
العيدزيارةمنهاعريتحلةالعيدهذافيالمقيميةالزيارةاكتست
واالستبشار،التفاؤلعلإماالناسمنواحدغيروبعثتاآلخر
يدجلأدوالالعيدمضيوقد..واالستفهام.التساؤلىعلىوإما
االفرنج.يقولكما0الشمس<تحت

لصاحبجوانالجنرالزيارةعنالمناسبةبهذهولنتحدث
ولعلوأحاديث،بمجامالتسابقتهاعنامتازتفقدالجاللة،
وتبيان«وصواحةوتوسحبسطةذاكانباثهالعالالجنابحديث
مخيرذلكالحقطالبفيعهدفماقط<غرابةوالهذافيباع<ال
أهلهسكوتفيالحقضياعوانالجاللة:صاحبيومأقالوقد
الجنرالمعحديثهفيبالحقالجهرعنجاللتهيسكتلموفعال0عنه
تمرالفرصةيتركأناثهعزهيردولماألضحىعيدبمناسبةجوان
يستمعونالذينالمتبصرين<الذكرىتنفععسىيزكو<أندون
أحسنه.فيتبعونالقول

وكذلكالغداء<سبيلعلىاالمنيهيراوعيداألفعى~
شيآكلفيالمكرعنوالميبالمعروفاألمرعيديكوذأذعبب
ومنها،وأساليب،وماهجووساثلطرتىولهذاالسياسة،فيحق



هيبالتيوالمجادلةالحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوةأفضلها،بل
الجنرالمعاقه__أيدهالجاللةصاحبحديثكانوقد.أحبن<
الصالحة.الدعوةلتلكرائعامثاالجوان

إنحقجوعمنتغيوالتسمنالوالتمنياتالتهانإن
نصرهالجاللة«صاحبيشألمولهذانسبية،فهيقيمةلهاكانت
الجنرالمحوالتمنياتالتهانتبادلعلىالعيدفييقتصرأنالة<

إلالجنرالمعيخرجأنإالاثه،حفظهأبى،بلجوان،
العهدتوديعوهوالشاغلشغلنايزالوالكانالذيددالموضوعدد
المغربعالثقبهتتحددآخوعهدوتدشينفيهنحنالذيالبغيض
جديدنظاموإقرارالحاضرالسياسيالنظامإلغاءأساسعلىبفرنسا
~لوحد»<وبهفبهذا<..والسيادة.والحريةالعدلعلىيقوم

إلىالحاضرالطورمنالشعبوينتقلالمغربفيالمشاكلمشكلة
بهيسعدأنوتمنالجاللةإليه.صاحبأشارالذيالجديدالعهد
أجابوقدأجانب،أوكانوامغاربةالمغرب،سماءتظلهممنسائر

دخلواقدوالفرنسيينبةالمغارأناليقينلهبأنهذاعنالجنرال
عنهنعلمفالهذاكانومقكيفأماجديد؟عهدفي~فعآل_

عهدفيأصبحنابأنناالجنراليقينهونعلمماوكلاآلن،لحدشيثآ
اليومالجنراليختلفالأنفهوشيثآنتمنأنلناجازواذاجديد
اختلفكماجديدوغيرجديدعهدهوفيرا.لجاللةماحبمع
مشروع.وغيرمشروعهوفيماقبلمعه

الرسميةالزيارةعلىالفرنسيةالصحفبعضمحلقتوقد
فقالت:العيد،بمناسبةالجاللةلصاحبجوانالجنرالبهاقامالق
تبادلمن~فرصةكانتبلتشريفية،زيارةمجردتكنا.نها



وقدالحال<منهوهفيالمغربي_الفرنيددالحواو0دأظهرتاحاديث
وباستئنافالحالةبتغييرسرورهاإليهاالمشارألصحيفةأبدت
فيالتعاونهذاوبظهووالغرنسي_المغوبيدددبالتعاون0سمتهما

نظرنا_وهو_فيالصحيفة،تلككتبتههاهذاالحقيقية،ممورته
وقاثموتقديوفهمسوءعنناشىءالطنوهذاغير،الظن0بحر
ومغالطة.غلطعلى

ألعامةالحالةأننوىوالذلكمنشيثآنعتقدفالنحنأما
إلسوءمنوالبلأحمن،إلحسنمننقولالتغيرت،قا

الماعة__~والسياسةالحالةتبالتقدتكونوكيفحسن.
علىواإلموارالوقففيالعنادحيثمنقبلعرفناهاكماتزالما

الفي؟فيوالتماديالخطة

منليوعلييشالالموبعثلوالمذكورةالجريدةقالتوأخيوأ
وعثلالمغربملكبينجرىالذيالحوارأوالحديثوشاهدمرقا»
فيعملطالماألنهنفساوطابطرباورقصفرحاالهتناليهفرنسا
سلطةمناناثرماو.حياءالغرنسي_المغوبيالتعاونلتوطيدحياته
سؤوليتهنترككالموهذاالبالد،فيونفوذهالجاللةصاحب
ليوعليذلم_بمناسبةعلينايجبولكنبنه،تكلحتالتيللجريدة
ذاكإذتدعىكانتا!تيسياستهأنصراحةنعلنأنوعهده_
معهوغيبتصاحبها~دفنتقدالشاىوكأساال.تسامةبسياسة
العهدذلكفيغيرههواليومالمغربيالشعبوأنالترابتحت
وأساليببنظرياتتحلأنيمكنالاليوممشكلةوأنالبعيد<
وشربعليهاالدهوأكلالتيواألساليبالنظرياتتلك،أمس<



لوانقالبتطورمنويحدثحدثماكلأثوهاعلىوعفي
والخارج.اخلالل

التيالفرنسيةالصحيفةعلىالردفينطيلأن1نرالونحن
البالدهز«فيالفرنسيالعامالوأييضللأنشأنهمنماكتبت
وأضاليلها.السياسةلشبهاتدفعاقلنا»بمانكتفيواغاخاصة

نظنفالالموضوعصميمفيالكالمنجعلأنلناكانوإذا
الجنرالمعبحديثهبرهنقدالمغربملكأنبقولناالحقنعارأننا

فيةالمزاكلفتحاستعدادهوكاملإرا«تهحسنعلىالعيديومجوان
فتثتومافرضت،التيالعامةالفرنسيةالمغربيةالمشكلةموضوع
حالتتطلبوالتيوالخارجالداخلفينظار9اعلىنفسها،تفوض
المغربيةثقالعالبهوتخرجخالفكلبهينحسمعاجالجديا

واالنشراح.االنطالقطووإلالتوترموحلةمنالفرنسية

منأكثرأدملكياحديثهفيظهرفقدجوانالجنرالأما
بماالحوارفيالجوهريةالنقطةعنأجابإذيقال،كماالملك<<،

المشكلةموضوعفيالمذاكرةطوراجتيازبعلإأليقالأنينبغيال
المتنازعين،الطرفينلصالححلهامنواالنتهاءألعامةاألساسية
شأنهمنفليسالسياسيالخالفتسويةيؤخىلمإنموقفوهذا
الناشئةوالمشكلةقائمايزالوالكانقدفالخالفقط«يقدمهاأن
للحكومةمناصوالالبساطعلىموضوتعةكذلكتزالماعنه

أوبالسلبا~ةالصريحةكلمتهافيهاتقولأنمنالفرنسية
اإليجاب.





الغمرا~

...بلديأنظام
سياسية؟رقإةأم

عمابالمغربواألوساطالصحففيالتحدثكثرأسابيعمنذ
الفرنسيةالصحفأمااجايد،يالبللبالنظامأوباإلصالحيسمى
تقلالعناوينتحتالموضوعفيإضافيةمقاالتكتبتفقدخاصة

تلكقواءمنواحلغيرأيقنوقدواشراقها<~فعنضخامتها
التيالعناويننحتلفأنالحواشيالمحبوكةيولالذالطويلةالمقاالت
تسترالتيالعناوين<<بخداع0«يدعىمارهطمنهيإنمابهاترجت
وهزال.وفراغوحشوهلغومنكتابهاشاءماوزينتهابهجتها

القواءجهورو)دركهاالمقاالتتلكصورتهاالقوالحقيقة
والرباطالبيضاءارواللمراكش<المغربية:ا~نكبرياتأنهي

اتساعحسبمناطقإلىالبلديةاإلداريةالناحيةمنستقسموفاس
رأسهاعلىسيجعليةبللمنطقةكلوأنالمدن،تلكمنمدينةكل

الذيالسلطةازدواجبمبدأعمألمدنبمراقبمقرونباشويخليفة
قلناواذا..البالد.هذهعلىالمفروضالياسيالنظامعليهيقوم



الضروريةاالسميةالمنوبيةالسلطةتسخيرنعيفإغااللطةواج0از
يستطعلمالحقيقةتلكوغيرالمطلقة،الفعليةالفرنسيةللسلطة

والتعاليقوالشورحالبياناتكثرتوإنالنا«رمنأحدراكها0إ
األعينعنخفيتلذيولوايث0األحاهذهلكثرةولعلهوالحوائي
التعبيرحدعلىالجديد<<البلديلنظام«داذلكأمرحقيقةوالبصاثر

...سميال
االرقابة(حذفته

وتناولتهخبرهالبالدفيراجمنذا~مهذافإنيكنومهما
منلكثيرعوروهوونادومجلسصحيفةكلفيواأللسنةاألقالم
لسهاموغوضوالشبهاتالشكوكمنلكثيروهدفوالقال<القيل
فإغاشيآعلىهذادلوانأجعين.الناسمنواالعتراضالنقد
ويخفييعلنغيرهايسرالجديدالنظامأنأحاهاأمرين:علىيدل
والثانبصالحة،خفيةكلوالبطيبةسريرةكلومايظهر،ماغير
إلتنظرأخذتالتياألمةهذهفيتنبهتقداليقظةحاسةأن

أحديغترلمولهذاالنافذة«والبصيرةالصادقةالفراسةبعيناألشياء
االعالنأوالتمهيدبهوقعالذيالمديدالعويضالكالمبذلكمنا

فيوكأنهإليهينظرزالوالكانمناكلبلالجديدالبلديللنظام
حالهاولسانوالفضيحةالشهرةبطاقةيحملالجاويةالسياسةمعرض
شيثآعلمتمأوتسؤكم<تبدلكماناألشياءعنتسألوااليقول:
أشياء؟عنكمغابتفقد

عنا؟غابوماذاعلمنافماذا
والشارحينوالمفسوينالرواةعلى_والعهدةعلمناقد

الحديثالبلديالنظامذلكمناألساسى.رالنوفأنوالمحدثين_



وثيقا<محكتاتنسيقأالمدينةفياالداريةالشؤونتنسيقهوإنما
التساعنظراضرورياأمبحقدالتنسيقمنالنوعهذاأنويظهر
بةالمغارمنخصوصافيهاالسكانوتكاثرالمغربيةالحواضربعض
الشاغلاالدارةشغلحياتهموتطورىدهمبوفرةصارواالذين
..اثم.الهو~

لالرقابة(حذفته

االدارةبتمثيلالقيامهيالبلديةالشؤوننائبووظيفة
عنالناحيةرئيسأمامالمسؤوليةوتحملالمدينةبا«مالدىالمركزية

االداريةالوجمتينمنوضواحيهاالمدينةاستقامة»<حسن0د
والسياسية.

االدارةرئيسعلىاالشرافالبلديةالشؤوننائبوسيتول
الشرطةورثيساألحباس،وإدارةنيةالمخزالمحاكمومراقبالبلدية
األعلىالرئيسالناشبسيكونأخرىوبعبارةالبالية<0ددالبوليس
كثب.عنعملهمسيراقبالذي.الموظفينهؤالءلجميع

ستختصالمدينةمناطقفيالمحدثةالفرعيةاالداراتوجيع
إلأمرهمفيراجعناألوروبيهمنغيرهمأمابةالمغارالسكانبأمر

ا~ربةمنكثيرأأنوحيثقبل.كزيالعامةالبلديةاالدارة
البلديالنظاميشملفقدباألوروبيةالمسمدةاألحياءفييسكنون
النظامأنأخرىمرةنوضحولكنناكذلك<األحياءهذها~يد
أوفيالعربيةأحيأئهمفيكانرأسواءوحدهمبةالمغاريخصالمذكور
لوالنظامأننعلمهذاومناالوروبيونفيهايساكنهمالتياألحياء
نحنعليناليصعبوأنهالمدينةسكانجيحلشملصوفأبلدياكان



أنتويدإنمااالدارةأنمنلنايقالقدماقنصلأنبةالمغارمعشر
تعودنافمااألجانب،االوروبيينمصالح~مكاأكثرمصالحنأتخدم
فيوالالحاضرفيمنهشيآ~بتحققحقالماضيفيهذامنها

المستقبل.

البلديالنظامأثاوهىرتنحدثأنهاا__بعدوينبغي
والظنونوالتعاليقويلاألقاشقمنواألوساطالصحافةفيالجديد

االداريالجهازعلىهلوأكتضخيمبعضهمإليهنظرفقدوالشكوك
ألسبابوذلكوالتخفيفالتبسيطمنكثيرإلفيهيحتاجوقتفي

إثقالعنعجمالاالدارةولكنالعامة،الميزانيةولضرورياتمالية
بينهاالصالتوتميتنالروابطاحكامسبيلفيبالمصاريفالميزانية
علىقبلزيمنأكثراليومتحرصالذينبةالمغاروبين

..حراستهم.

الرقابة)(حذفته

نقطةهيالبلديةالشؤوذنائبوظيفةأذآخروذقالوقد
الطامهذاتيسةأذدرواوماالجديد<الطامفيواالبهامضالف
نات<وكأسرارمنمليهيقومفيماهيإنماأمحابهعينفي

االداريالتقسيمذلكفيرأىواحدمنوكموخفيات،وخبايا
مكاذعلىالسياسيةالرتابةلشديدالحكومةإليهلجأتمببكرد
السلطةفيهتسمحتدالذيالرتتفيإذبةالمغارمنخصومأالمدذ
الشررنتدبيراذميدفيوارادتهموأيممعنالتعبيربوسيلةلالس
..والحومات.األحياءحسبوتوزيعهمتقسيمهمإلىتعمدالبلدية

االرقابة(حذفته



بماهذاعلىالقرنيةالرجعيةالصحفبعضردتوتد
كتتماجلةفيلتتسادأنهاذلكومالراتعوالعقليدهيؤال

ط~نالظا)هذايؤديأذيمكن~الجديدالظاوعندفاعا
أنإليذهبتوقدحرية؟كلمنحرمانهمإلىويينواألربةالمغار
عنناشآيكوذإنماالمنوبفياالسبهايتمتنالتيالحرياتفقدان
و~وعلوهااالدارةوجالأمرهمعنيعجزبعيثالسكانتكاثر
بروحالتمسكفيمؤادمذهبعنناشآيكونأنإلىسبيل
منقعلالتتكأنكرةإن:قائلةالجريدةوزادتوآلتسامحاتحرية
ولسالواحدالرجلطاقةفوةهيقويةمتماتكةحزمةحرياتهم

اتتالةهذهعلونوديده،وقبقةمتاولهفيتمبحآنإلىميبلمن
بأقمىبالدنافييتمتعونالذيناآلوروبيينعلتمدةقدبآنها
بهمتبنيبآنهااادارةنتهمولمساوالحرياتاحقوةمنيمكنما
..سودا.بعرياتهمتريدآوشرا

لمالرقابة~حذفته

الجديدالظاومنعليهااليومنخشحقبعدغلق)نحرياتا
إداريةبدعةإالهواذالجديدالبلديالظامأذالخطابوفمل
.ومالحنمنهاظهرماألغرانهاخدمةالحاليةالياسةابتدعتها
إرسالتبيلمنهوالبدعةتلكعنوكتبتيلماكلوليى
الحقمنكيرعليطويانهبلمحواههعلىالكال)

..والصواب.
الرقابة)(حذفته

الدوائرلدىاالحتجاجالشهرهذامنالرابهفيتوليناوفعآل
النظامعلىواالستقالل<«الشورىأدحزبباسمالعلياالرسمية



نصر«الملكجاللةموافقةدونوتنفيذهتقريرهوعلىالجديد.لبلد،ي
ظهيرشويفبهيصدراالنظامذلكأنأحدعلىيخاففليساته
سقيمية<<وتعليماتددبأواموالجارينوفمبرفاتحمنذونفذتوراوإف
حقلهإنماالمقيمأنعلىمراحةتنصالحمايةمعاهدةأنمع

والفرنسيونوحدهللملكهوالذيالتشريعحقدوناالقتراح
علىوا~صالمعاهدةتلكباحترامالناسأولىالمقيمرأسهموعلى
صوحإذهذاكلجوانالجنرالأكدوقدوشروطهاالتزاماتهاتنفيذ
فيبالبالدويسيراالصالحينجزأنيريدبأنهوزانمدينةفيأخيرا
معالتامواالتفاقالوثيقالتعاونأساسعلوذلكالتطورطريق
فرضوبينكلههذابينالتوفيقيمكنفكيفالجاللة<صاحب
..بوساثل.والنظام.الصالح

الرقابة)(حذفته



اتالتو

<ربتت<«ممنف
ء<متعد:

.~~~~~~
.آ997نوفمبر26الجمعة،31العدد،<<العامالرأي>>

كانتاالستقالل؟عهدفيالمغربيةالدولةتتكونكانتمم
علعمومهافيتاثمةوالحكومةالشعببينوالعالتأتالبالد.نظمة
نرىولذاالعامدالدولةتانوذوهوإل~المي،1الرعيالقانوذ
يمكنحتىالقانوذلهذااألساسيةالمبادىءنلحمىأذسبالمامن

الموءيسطعوحقتامأكا.دراالمتقلةالمغربيةالدولةنظام.دراك
الفهم.تمامالحرةاإلسالميةانظمتهايفهم)ذ

بينتاتالعالذ1اساسعلالعاماإلساليالقانوذيترم
المحكوم،وحريةالحاكمسلطةبينالتوانتىعلعبيةوا(مةالدولة
بالمعن(دستوريا)مميمهفياإلساليالقانوذععلماوهذا

فيعلةلألمةإالالفعليةباللطةيعترفالهو.ذالمعيعد
بقتهايتمتعوذالذيناألكفاءاألشخاصاولكاعنينوابها،
مقيدأيكوذالعامةالؤوذتييرنإذهذاوألجلالدائمة،الكاملة

نتائجومن.األمةفيوالحل)العقد(اهللهايتوالالتي(بالشررى)



أماممسؤولينيعتبرونالحكامأناإلسالمفيالشورىنظام
مسؤوليةاألمةشورىبحلسأماممسؤولةبدورهاوهذهالدولة،

ءالجماعةوامامالدولةرئيسباعتبارهنفهالملكتامة.وسلطة
علىومرتكزةالشريعة~تعاليمومنالشعبيةاإلرادةمنمستمدة
الزمنيةبالسلطتينقاثتابصفتهفالملكالوطيدة<األسسهذه

السياسيةوالثانيةالدنيويةالسياسيةباألول_ونعيوالروحية
الشارع<أماموعمليأالعامالرأيأماممعنويأمسؤولالدينية_

تنفيذعلىالساهرالحارسبصفته(القاضي)،أنفيجدالوال
اإلسالميالحكمنظامفيكبيرةسلطةيملكالشرعي<القانون
تتوفرالوقيودشروطذاتاإلسالمفيالقضاءوظيفةكانتولهذا
إرادةمنمستمدةالزمنيةالسلطةكانتواذاءالناسمطلقفي

الشرعيالقانونمايةتحتموضوعةالروحيةالسلطةفإنالشعب
أخص.بكيفية

تشريعيةثالث:سلطاتغيره<فيكمااإلسالم،وفي
الذينالفقهاءالجتهادتابعةوهياإلسالميالقانونومصدرها
نوابمعتاموفاقعلىويعملونبالذاتالقانونهذايقسرون
والحكامالموظفينهيشةباألولتقوموقضائيةوتنفيذيةالشعب؟
فيالسلطاتبينالفصلنشأثمومنالمسلمينالقضاةهيشةوبالثانية
األساسيةالقواعدبوضعيكتفيالقانونوهذااإلسالميالقانون
أساليبتقريرويتركالحديثةالدستوريةللمبادىءالمماثلةالعامة
وبمساعاقنفسهاالدستوريةالسلطةإليهمتوكلمنإلالتطبيق
واالجتهادالتأويلحسنلهماألينالفقهيألقانونعلماء

المجتمعتطوريطابقأناإلسالميالقانونيستطعواالستنباط



القانونفعناصروعليه،كلها.العصورخاللمصالحهويضمن
اهيثةومسؤوليةالشعبيةالسيادةمنمكونةالعاماإلسالمي
والحرياتالحقوقوضمانالسلطاتبينوالفصليةالتنفيل

والعامةالشخصية

الدولةمنهتتكونفيماالبياناتهذهضوءعلىاآلنولننظر
استقاللهاعهدفيالمغربية

السلطتينيمقلوهوالمركزيةالسلطةالملكجاللةيوأس
وأميرالمؤمنينفهوملكالمزدر-لقبهجاءثمومنوالروحية،الزمنية
الحارساألمةوإماماألعلىالدولةوثيسفهووإذآواحد،آنفي

السمحاى.شريعتهاعلىوالمماهرلدينها

بالحمايةالوطننكبةقبلالمغربيالقوميتاريخنافينظرناوإذا
القانونسلطةأنواضحةمكبرةوأينابصورةرا(دنيل~أل~ر~_~
إلسبيلالقائمتينحقيقتينأاثماكانتاالشعبيةالسياسةومحارسة
وسمحتالفرصسنحتكلماوجاللقوةفيتجلتاوأنهماإنكارها
بذلك.الظروف

مؤتموايدعرالمناسباتمنكثيرفيالمغربملككانوقد
بجانبالقرويينكليةوأساتذةوقضاتهاالمملكةأمحيانيجضو»شوريا
وعلىبمنثورتهمالعمومعلىويعملالموظفينوكبارالحكومةأعضاء
األزمةاشتدتوقتماعبدالعزيزمواليالسلطانسارالمنهاجهذا

الفينةبينماالشورىمؤتمريعقدكانفقدالداخلية،السياسية
الشعبيةالشوريةالمؤتمراتهذهمنوكثيرفاس،عاصمةفيوالفينة



وقلخاصة،الفرنسيينالدبلوماسيينالكتاباهتمامأثارتقد
وضاهم.وعدمسخطهمعلىدلبماكتاباتهمفيعنهاتحدثوا

بأنهيفتخرأنا~بيللشعبيصحأنهتقدمعاونستنتج
وكانالعامةالشؤونإدارةفيمسموعوصوتمهمنصيبلهكان
والمصادقةوالمفاوضاتالصلحمعاهداتعلىوالتوقيعالحربإعالن
عليهاوافقإذاإالالبالدبهاتتقيلالعامةبكيفيةالمعاهداتعلى
األكفاء.ولرجالهااألمةلعناصرالجامحالشورىمؤتمر

شرحهاأودناالتياألساسيةالنكرةيؤيدماأصرحومن
الشواهدعثاتبينمننأكو~رسميتانوثيقتانوتوفيحها
الباحثون.عليهماليطعالتاريخية

مواليبهدعاالذيالسلطانالكتابهياألول:
في(للمفاوضةبفاساألعيانا(مجلسعقدإلرعيتهعبدالعزيز
أمحيانبينفيهوةالشاولتكونمهمعارضوخطبملمأمرعالج
مطلوبأموالعاماأل~فيحال_أن~المشورةكل.إذ_على.الرعية.

القلوب)«واطمشنانالساورسالمةمعاإلصابةسروفيهاسيماا
أجنبر20موافق_/(322عامشوال12المذكورالكتابوتاويخ
~~~_~~

هأهوفيعبداطفيظ،لمواليالبيعةعقدهيا~~وا~~
األجانبمعمفاوضةيوجبماعرضأدإذااألمةوكالءيقولالبيعة
لألمةبهالصاعبعدإالمنهاأمريبرمفالتجاويةأوسلميةأمووفي
بمامنهاالوضىيقعحقللذمةالحافظالمقدسسيدنايفعلهكانكما
سلطانها<<«استقاللفيوالعوائدهافيوالدينهافييقدحال



دموانق_لمد((أعامالحجةزيفاتحالمذكورةالبيعةوتاويغ.
م155»يدير

ماتبينمناخترناهاالومرحمتهىفيالذمقافهذاذ
للطانباالرعيةعالتةإلنهارالقويتارغافيالمجلةاألهلة
تبيلما.لىحقالمغربيالشعبذ1واثباتبالرعيةاللطاذوعالتة
خلية1لد1د~1لحو1سيرفيمباشرتأثيرلهيزالالكاذالحمايةوض
.الخارجيةالمياسةوتوجيه

كانتنقداللطاذيعينهمالذينالمغربيةالحكومةاعماءاما
.اآلتيةت1ر1لوز1منهمتتأف

يديركاذنية،المخزالحكومةوثيىأواألعظمالصدر
علزيادةالد.خليةوزارةإليهتدوكانتللبالدالعامةالياسة
علةاليطالعفةبهذهلهوكانتاالمية،الوظنةتلكمهام
حي1لو1وعمالالحواميوباشاواتالقبائلوتواداألتاليمحكام

علف1شر1حقلهكاذبلالمغربية،المملكةحدودعلتعة1لو1
بعدالكبرىشفالوظفيالتعيينوحقاألخرىالوزار.تجيع
بعبارةأووذ،ماعدوزرا>األعظمللمدروكان.الالذموانقة
والماليةالبحر)،(وزيرالخارجيةوزارةكوكيلوزاراتوكالءاخرى
(وزيروالعدليةالعالف)،(الوزيروالحربيةاألماد)د(امين
جاللةإل~عيومكلممتمعالوزراأمجلىوكاذ.يات)للكا

.العامةوذالشرسيرعلاللطاذ

يمقلون~وبينبواسطةقائمةكانتفقدالنواحيإدارةأما
مكلفونوجيعهمالقبائلوقوادالمدنباشاراترهمالسلطاننفوذ



الشريعةقضاةوبجانبوهالجنائيةالقضايافيوالفظباإل«ارة
والمكيةالشخصيةاألحوالمساثلفيالمختصوناإلسالمية
العقارية.

السلطان،جاللةىللالدبلوماسيالسياسيالسلكوأما
أومفوضنائبالسلطانيمقلكانحيثبطنجةيقيمكانفقد

أوالمنوبيةالحكومةمعالدولسفراءبواسنتهيتصلمندوب
العكس.

الحكومةأذوهيمهمة<جوهريةمالحطةهذابعدوال
يمليهاالتيالشروطأاتماقمعتكنلمالعهدذلكفيالمنوبية
أذيعلمفالكلوالوالق،الحكامعلىالدستورياإلسالميالقانوذ
نزعإلىدعاعاجدآعنهاانحرفتتدالقوميةالحكوماتبعض
مواليالمرحومحكومةلذلكمآلونضوبمنها،الشبيةالقمة

فقدعبدالحفيظمواليأماإسقاطهاأعلواالذينظرفيعبدالعزيز
سلطانايبايعأنهبفكرةمغموروهووكالثهبواسطةالشعببايعه

..ورثيا.
بة)االط(حذفته

البالدفيالحيةالنشيطةالعناصرشتاتلمفيجهدهبألوقد
...!لعزيزةالقوميةاألمنيةلتحقيق

ة)ارطحذفتهلم

علىعبداطفيظمواليإقبالكانحدةيزدادا~كانوكلما
يخشىكانوربما:ويقوىيشتدالمناضلةالعناصرهذهمقاضاة

عنلتنازلهالثاراليوموفيالظروففرضتهاالتيالثقيلةالمسؤوليات



يصعدأنقبلالملكعنالتخليكتاباألعظمالصدرناولالعرش
..فونسا.إللنقلهمعدةكانتالتيالفرنسيةالباخرةإل

الوقامة)حذئتهم

يقومأنيستنلمأنهريحيالتاالكتابذلكفيصوحوقد
ونفوذ،سلطةذاسلطانابصفتهقيامأحسنالشعبنحوبواجباته

ألشعب،يبايعهأنشرطعلىللعرشاخوتهأحدترشيحاقترحثم
أنيتمنجاللتهأنلليوكليوالموجهإليهالمشارالكتابفيجاءوقد
والصالح.بالنفععليهمحكمهيعودسلطاناللمناوبةالثهيختار

المستقلالحرالمغربفيحكومةآخرأنيتضحسلفوعا
أوجهالبعضهمعييهكمااستبداديةوالمطلقةملطتهاتكنا

تجاهآل.





(997نوفمبر29السبت،32العدد،<<العامالرأي_>
~~~~

وخارجهابالدهمفيالفرنسيونكاننوفمبرعاشراالثنينيوم
هذا؟النصرموعيدوماالنصر)،(عيدبذكرىلالحتفاليستعدون

الوقت~ذلكحلفاء_هماألقوياءمنفريقف»تغلبيوم.نه
فيطمعاواعتدواوعتواوتجبروا<طفوااألقوياءمنآخرفريقعلى
فيوتسخيوهاالشعوبناصيةوامتالكالعالمغلىسيطرتهمفرض
األولالعالمية:لحربتلكتكنولموشهواتهم<أغراضهمسبيل
وأبطالهادعاتهالهااتخذبلوالواتح<الحقيقةبمظهرلألعينلتظهر
ءالناظرينمنلكثيرتروقبزخارفوكسوهازاهيةمشرقةألوانأ
المتحدةالوالياتوثيسويلسونواألبطالالدعاةأولشكبينوهن

التاريخكتابأحدعنهيحدثهذاوويلونذاك،إذاألميركية
يلي:بمااألميركي

مبادثهمعتتفقالحربلهذهأهدافايميهويلسونأدشرع
وبعدالمادة،منأسمىهوماإلمنهاالغايةفرفعالحياةفيالمقالية



أصبحوالسفر<التجارةفياألميركيينحقوقبصيانةيطالبكانأن
فيجاءماذلكعلىيدلناإنسانية<وأهاافاعالياسالماينشد
حربحالةإعالنبطلبلم(المؤتمرسألكونفإلالمرفوعةرسالته
محالالعالممننجعلأن(واجبنافيها:قالإذوألمانيا،بال««بين
الحريةأسسعلىالعالمسالمةتقومأنويجبللديمقراطيةآهنأ

نريدفالاألنانيةووبحفيهامعدومةغايةإرنسهىإنناءالسياسية
عنما«يةبتضحياتمطالبون<نحنوالملكا،والفتحا

جلةمنإألولممناأنفسنا<تلقاءمننقامهاسوفالتيالتضحيات
..البشرية).احقوةتأمينسبيلفيالمناضلين
للقضاء(حرباالحربتلكدعابأنذلكبعدويلسونوزاد

فيهأهآراء»حصروقدالعالمي،السالموإلقرارالحروب)على
سنةالكونغرسإلبهابعثرسالةفيبهاجاهربنداعشرأربعة
التسريحاتأهممنوأصبحتباسمهالبنودهذهعرفتوقد،1918

جلتيومنالحديث،التاريخفيالسياسية
المتعسراتفياطقوقمنالدولتدعيهفيماا~إىاوة~
منالمستعمراتتلكلرغائبيكونأنشرطعلىزلكفيوالبت
المسيطرة.الدولةادعاءيوازيماالوزن

ومنحالمحتلةاألراضيعناألجنبيةا(ما~برال>~
.الترمية.و~دتهاالسياسيمصيرهاتقريرحتىودةاامط~~رب
القوةمنهاسلبتهالتيللشعوباالستقاللإعادة_
الغاشمة.
أوحربإثرفقدتهاالتيلألممالترابيةالوحدةإعادة_
عدوان.



وكيانهاولاللاستقاللفيهايؤمندوليةجعيةتأسيس_
والصغيرة.منهاالكبيرةبينفرقدون

تلكفياألميركيةللحكومةالرسميةاألهدافكانتتلك
بتطبيقانتهتوالتيوخيراتهبرجالهالمغربفيهاشاركالقالحرب
الشعوبمنلكثيروالقوميةالسياسيةاألوضاععلىالمبا«ىءتلك
الحربذاكإذانتقلتالذيالشعبههذاالمغرب،شعبدون

جاءتثمصريعا،لهاوخرضحيتهافأهبأرضهإلاالستعورية
التاريخكتابيقول_كمااألميركيونفمشىائثانية،العالميةالحرب

حالهمولسانمبادثهمعنوالمدافعةكيانهمعنلألودالمذكور_
لتتريربقولهالحربهز»فيوالعلانايتحدلمقوله:شاعرهممحيردأ
فمنالتحديبهذاراضونإنناسنةألفبعدماإلاإلنسانمصير
وحقوقبالحريةاإليمانمنكلوءةالتاريخمنسنةثالثمائةوراثنا

عظيمةأمةمناجعلفقدباطآل،حلمااإليمانهذاوليساإلنسان<
مننحاربوسوفبهوغوتونعيشإليهلنطمثنوانناءاألممبين
األخرىالشعوبوذرياتلذريتنافيتنى..النهاية.حقأجله

حروبوخطرواالستبدادالظلممنمأمنفيتعيشأنبأجعها
يدق).جلعالمية

صحيفتهانبعثولمالحربية)،(الزخارفهذهنذكرلمإننا
الكالم.منسيأتيلماتقدمةإألالمنسيةذكراهانجادولمالمطوية

كانهالسنةهذهمننوفمبرعاشراالثنينيومانقلنا
وحلفاؤهمنصرهمعيدذكرىإلحياءفيهيتأهبونالفزنشيون

الحربفيلفهملخثومناأللمانمنجيعأاثهمأعدا~~~ألعلى
الجديدأميركاوزيرمثلنفسهاليومذلكوفياألول،العالمية~
اصلبمحضروذلكالغربملكالجاللةصاحبيديبينبطنجة



أنوجبالذيالحديثفكانبالرباط،الفرنسيةللحكومةالرسمي
صاحبموالناقالوقدوالمناسبات،الظروفتلكمثلفييكون
يمقراطيةاللوسفيرويلسونالرئيسلمواطناثه،أياهءالجاللة

فياحتفلبعدمايومينجثتمأنا~~حسنمنإنهاألميركية:
قاعدةلهاكانتالتيبأرضهالحليفةالجيوشنزولبذكرىالمغرب
يعسفكانماوابادةالغربيةالشعوبتحريرطريقفيمنهاتندفع
ترحيباإليوشيرحبوابتلكلمألمناوبةوأنواالضطهاد<الجبروتبهامن
وقوةماسهاشدةمنوبينةعلمعلىكانواأنهمإألواعجابهاس
الشعبيةالحرياتنصرةسبيلفيوالكفاحالنضالفيحرارتها

النازلةاألميركيةالجيوشأهدافهذهتكونالوكيفالديمقراطية،
منفيهاينفخكانالذيهوروزفلتوالرثيسالغرببأرضذاكإذ

_الملكموالناجاللةقال_كماكانتالتيبحالروهذهروحه،
النصرخطةوضعالذيوهولها،ومشخصةاإلنسانيةبالمثلمتقبعة
أمرها؟علىالمغلوبةالشعوبوعتاقاألمموتحرير

«فاعأأميركابألتهاالتيبالجهر«اثه<أيدهجاللته<أشادوكما
بمحضرأوغولللجنرالكلمةخصصفكذلكالمقدسة،الحريةعن
إنجاللته:قالءجوانجنابالفرنسيةالديمقراطيةوسفيرزميله
كانوقدعبوديتها،نيرمنلفرنساتحريراالنازيةجاعأإنمادو~ل
كليأبونالذينجحمنيحتذيمثاآلهذافيأوغولالجنرال
الجبروتضدالجهادفيويثبتونالغاشمةللقوةواستسالمتنازل

نصيرةكانتأميركاأنوكماءوشكلهر~كانمهماواالضطهاد
إلغيرهاسبقتالتياألمماحدىفرنساكانتفكذلكالحرية
نفسه.المبدأذلكإعالن



مغزىذاتاثهاعز«الجاللةماحبحاد~1كانتوتد
مزيد.منعليهوليىتويبآفقلشتواذبعيدومرىأتيق،

األميركية~1الديمقرومبعوثالجديدة)(الدنياسفير.ما
مقاملكلوالجوابأ،سؤاللكليعدمنلمبليت_المتر_

الفيربه)جابما_1ولعلغرابةوال1هذفيبدعوالمقاآل،
كلقرمىعقلهابالحريةالمتحدةالوالياتهيامإذ~توله:هو

وتدواألنراد،الشعوبمننقدهامنكلبهايتمتنذ1عل.لحرص
شبع(إذاثهنموهالجاللةماحبتولالحديثختامسككاذ

تشتىذ1لالنديةقدرما1نإذاألفقفييلوحاخذقد.~ب
جانبفيمحالةالسيكوذالمغربنإذجديدةحوببشرب
لحيةوالديمقراالحر_آعنللضالاستعدادلعلبةالمغارواذامدتاثه
والعدالة).

لواءقتاألولىالعالميةالحربفيشاركتدالمغرب.ذ
والديمقوالحيةالحريةعلالقائمة.لويلسرنيةالمبادىدوشعار.لحلفاأ
ثمحينبخفيالحربتلكمنفعادلواالستقكواليادقوالعدالة
فكاذوخيراتهوأراميهبحيرشهاالنيةالعالميةالحربفيساهم
األوروبيةفياألوطوقليصاألجبيةاشعوبقرييبعدنعيبه
فيليغامراآلذيتعدهوثمألالم)مأدبةفي(األيتامنعيب،
الحلفاء،غزلهفهلتذر،والتبقي~التدثالةعالميةحرب
وسلوعحدهلة1لعد1أهلوغفرهحقه،الحقانصارويغمطه
امرة

لمالرقابة(حذفته

أذجوابهفيأعلنقداألميركيةالديمقراطيةسفيرانقلنا



فردا،أوكانشعبافاقاهابالحريةيظفرأنعلىحريصةدولته
وأكرمقولمنبهوأنعم

يتكلم؟ولموجمقدالفرنسيةالديمقراطيةسغيربالماولكن
الشاعر:معمرأدايجيبجوانبالجنرالوكأني

صاحبابلومكتعجلوالتأن
تلومهوأنتعذرالهلعل

موجهاكانالجاللةصاحبخطابأنكغيريأعلمنعم
أنالملكيةاالرادةشاءتولكناألميركي،الوزيرإلوالذاتبالقصد
بالحريةاإلشادةموقففيورجالهافرنساوتذكرتتلطف

ومهماوالكفاحوالمقاومةالنضال)بطالواالعجابوألديمقراطية
نقولأنالظنحسنومنالسكوت،جوانالجنرالآثرفقايكن
إاليسعفاالعلينااألمرالتباسوعندرضاه،علىدليلسكوتهان
السكوتكانربماأوكالممنأبلحسكوتربالمثل:تنذكرأن

منحذرقدجنابهأنلفهمناللصحفيينالحضورأتيحولوجوابا،
كأنهمراجماكلعلموافقاالقطةساقطةلكلأنوبما~~»
..حاضرين.كانوا

قدالجاللةصاحبأنإلىذهبتفقدالقرنيةالصحافةأما
وقدمعنيين،ذات:أحاديثيتحدثأنأشهزمنذالفرنسيينعود
بقراثنه.الكالمآنالصحافةتلكولكنه.فاتمحمحا،هذايكون
..بخوا~.األثساءأنكما

أميركا،لسفيرالجاللةصاحبتحدثقلناكمانوفمبر(0في
68وفيوآماله،وأمانيهالشعبحقوقعنفرنساعقلبمحضر



قناصلبمحضرفرنسا<لممثلبالهالمؤيدالملكموالناتحدثنوفمبر
اإلسالمنصرةفيالمنيفالعلويالعرشخطةعنبالمغرباالول
أعلنوقاالنبيلوشعبهالوطنوخدمةأجعينالمسلمينووحدة
وأنقبلمنكانكماالمغربيعودأنمنيتمنا»ماالملكموالنا
ومودتهافرنسابمساعدةالحرةالدولكجميعبحقوقهعاجاليظفر
فيالعرشبخطابجاللتهفا«بقليلذلكواثراليومنفسوفي

بالثهالعالجنابهأكدوفيهالسعيابالقصرالمحتشدالشعبجهور
لصالحوالعملالوطنخدمةفيوصاحبهالعرشخطةأخوىمرة
تقومإنهاالشريفة؟الخطةهذهتقومأساسأيفعلىالناهضشعبه
اإلسالملمبدأجاللته_أعلن_كمااإلخالصكلاإلخالصعلى

والحريةوالعدلواألخاى،الحقمبدأإالهووهلالديمقراطي
ديمقراطيةنيرومنوللشعببالشعبالبالدوحكموالشورى
اخةممفييعلنالكريمالقرآندستورهوهأااإلسالمفيالسياسة
أندينر~أمربلونصفقرناعشرثالثةمنأكنرمنذوبيان
وأسسالشورىمبادىءوهلالمسلمين؟بينشورىاألمريكون
أنظمةفيعنهيعبرماغيراإلعالمفيالسياسةوأصولالحكم
أخرىمرةنؤكاأنالقولظ~لمنوانهبالدستور؟الحديثالعصر
دستوراالوفيشعبهلمنحاثهأيدهالجاللةصاحباستعدادكامل

علىجديدابرهاناباثهالمنصورجنابهأعطاناوقدحرا،صحيحا
العاليةهتهعليهاأببمااألخيرالعرشخطابفيصرحإذاهه
جيعالهميحقماالمخلصونرعايا»ينالحتىمواهبهكلبذلمن
_كأمةوتحظىالشرعيةحقوقهابكلتتمعحرةأمةيكونوا:نمن

والوحدةعمةالشرفالحقوقوسيادتها،بو~تهامسلمة_عربية
حر،بثعبيدستوركلأعاثمهيملكالقوميةوالسيادةالسياسية

ررم



تتخذ«الذيالوىوالبيلالقامأاطريقهوكهذاودستور
ميتهاتقيقنحوثابتةسريعةبغطربفسهالليرالماهضةاألمة
عهعبوماوهذاواالستقالل_الحرية_األكبروهدفهاالغالية
لتتربعجهد«كلكذلكيبذلأنهأعلنلمااثهأعزهالجاللةماحب
بكلالمتمتعةالحرةالدولكلبينتستحقهالذيمكانهاأمته
الديمقراطية_األساسينهذينفعلاحقوةمنلهاعببما

تال~_كماالملكموالناجاللةداثرتهماواقاههماعبذوفي_والحرية
لحريقالمنوبيةللرعيةويضمنالبالدحقوقعلىمحافظإمالحكل
كماالحقةبالديمقراطيةالتمتعفيوغاثبهاوكققالصحيحالرتي
الجديد.العصرهذادولبهاتتمتع

حقوقهاأساسعلىاألمةوحريةالديمقراطىاإلسالممبدأ
الدولبينومكانتهاالقوميةوسيادتهاالسياسيةووحدتهاالشرعية
والدستوربالشررىاالصطالحفيعهيعبرهذاكلالحرة

وعوانأاسمايتخذهبأذحزبايتشوفماهووهذاواالستقالل
تظفرحقوجهادأدعوةومنهاجاوهدناووسيلةوغايةوشعاراومبدأ
رعايةقتممةآمةاثهشا>إذبهوقمىالمغريةاألمةبه

والتمكين.والتأييدالعزاتهأوال«المحبوبملكها



..~الحوما
إ~لثثمثا»ث

~.1947أجنبر33،3العدد،<<العامالرأي>>

المتحدةالواليات~دولتانفلسطينقضيةفيالعوبتخاصم
تقسيممشروعتزعمتااللتانفهاالشيوعية،وروسيااألمريكية
رأيأما.يهوديةواألخرىعربية،إحدا~دويلتين:إلفلسطين
سماحةعنهاإلفصاحتولفقدوووسياأمريكاموقففيالعوب
أدمثلقاثآل:أوضحثمودي<<،غيرأدموقفإنهقال:حيثالمفتى<
ولكتهفحب<وديغيرليسالدولتينكلتاناحيةمنالموقفهزأ
نحالفأنهعنفضالهذايبروه،معنويسببأيمنأيضأمجرد
الدولتانهاتانبهامرحتالتيوالسياسةلألغراضمباشرةمخالفة
.المتحدة<<األممهيشةميثاقولمبادىء

~لةالمتحهاألمممنظمةإلنهفلسطمشكلةرفعتويوم
أنهمذللئهونزاهتها،وانصافهاعدلهافيوالمسلمينالمربربعا،
وفقراءأقوياثهاءتجاهوضعفاءأعضاثها،بينباءوففيمارلميةأة



أمماليةالروشيطنتهملذهنهمسخرواالذيناليهودإلىبالقياس
التيالوحيدةالمناسبةهيفلسطينمشكلةولعلمعا.والشيوعية
ظهرعلى..الشيوعية.وروسياالرأسماليةأمريكافيهااتفقت
بمبادىءالحائطعرضهذافيضاربتينمظلومشعبوحساب
أمامالفضيحةمنأصابهمالماونميرمكترثيناإلنسانيةوتعاليمالحرية
النزيه.التاريخحكموفيالعالميالعامالرأي

أمريكامنكلفلسطينمسألةفيألعربأخاصمكانت.نعم
المسألةتلكالمتحدةاألمممنظمةتبنتيومولكنوروسيا،
بموقفاقتدواوالمسلمينللعربجددخصومظهرأمرهاواحتضنت
قلناواذاللضعفاء<قدوةأاتماواألتىا،المذكورتين،الدولتين
فيالتقسيممشروعأياتالتيالدولتلكنعنيفإغاالخصوم
..فلسطين.مشكلةفيبالبتالدوليةالمنظمةفيالمكلفةاللجنة

)الرقابةحذفتهلم

لمشكلةكحلاقترحتواإلسالميةالعربيةالدولأنوبيانه
فييعيشونكمااليهود،فيهايعيثىبها.اتحاديةدولةتكوينفلسطين
دولةوعشرينتسعمنرفضاالقتراحذلكولكنوأمريكا،إنكلترا
المتحدةاألمممنظمةفينوابهاكذلكأحجمالتينسافىبينهامن
هذافيمقتدين~»أوالتقسيملمشروعالتصويتعناألمرأول

والصينيين.باإلنكليزالوقت

احتجاجأالتقسيممشروععلىالعربيةالوفوداحتجتوقد
نصرةسبيلفيالكفاحعلىالعرببعزمالدولوأنذرتصارما



حهودمناألمركلثمهمامما~محثهموالثطثرثثثهم
وثثحاث

فيواتفةالفرسيةالحكرتالتظرأذالياسةشاءتثم
شروعشأذفيالتقويتوموعدماللبيموتفهانلطيذشك
متعوملبعمهمتادلالمسرا~فيتبو»إثرالتقيم،
منعليهايهرمىيومللعظمةالعموميةاهسرفيبموتهافرنسا
موتإلحاجةفيالجمعيةتلككانتوتدا~.تلكهرف
التقيمشروععلالممادتةفيالمترطاذالالذليكملواحد
أذفيترغبالجمعيةتلككانتكمانهاش،نونيةتابعفةوتقريره
الدولمنغيومابهاليقتدينوناموتهوالموتذلكيكوذ
احكوةوتكرمتالرغبةتلكتققتونعألالتقويت.منالممتنعة

احكوةتلكتقللتوتدالتتيمشروعملبموتهالفر~1
األت:بالعلل

موقفأاتخذتوالمسلمينبالعربلروابطهانظراإنها~الأق
كانتبماالعربمنتفزلمهذاومعالتقسيم،مشروعمنسلبيا
.00فعالعطف0دمنتنتظره

الودي<»غيردالموقف0محلىتلومهاتزالالمصرإن~ثانيأ
األمن.مجلسفيقضيتهامنوقفتهاألي

~وحرفضراآلللحللهاتغفرلمالعربيةالجامعةإن_ثالثا
بفلسطين.العربياالتحاد



االنفصاليةالحركاتيشجعونمازالواالمصريينإن_وابعا
بالشرق.رقةاألفاالمهاجرونبهايقومالتي

قانونيفهوكمالياحأليكنلمإنالتقسيمإن_خامسا
األمم.عصبةوانتداببلفوروعدأساسعلىقائماباعتبار»

مشروعخيبةإليؤديفرناتصويتعدمإن_ممادما
وأمويكا.روسياتؤياهدولحل

الحكومةقررتفقدعلةمانحماليعلحيثوباختصار
وقدالتقسيم،مشروعوتأييدالتصويتعدمعنالعدولالفرنسية
سفراءأنحيثالعرب،بينفعلرداجديلالموقفلهذاكان
رئيسنوفمبر28الجمعةيومقابلواقلبباريسالعربيةولالل

المنكر.الموقفذلكعلىلديهلالحتجاجالفرنسيةالجمهورية

القولفإنوصغيرها<كبيرهاولاللموقفمنيكنومهما
سماحةقال_كمامراراأعلنوااألينللعربسيكونالفصل
عقدواوقدالوسائل،بجميعا~وانسيقاومون.نهمالمفتي_
البدكماوالممتلكات<باألرواحالسبيلهذافيالتضحيةعلىالعزم
اإلبادة.لخطرتعرضإذاآخرأييفعل~ن



المغرب.فيبالحقيتمتحكيف
؟صاحبةغير

~أ~947أجنبر70األربعاء،34العدد،<»العامالرأي>>
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سنةمنالعثمانيةاالمبوالحور،ةوالياتمنواليةمصركانت
منمزيجهوسيا،ينظاملهاوكانأ<9(6سنةإلىا89ا

أكثرظا~يةهذهكانتونالتركية«والسيادةالذاقاالستقالل
أدىألذيهومصرفيألتركيةالسيادةفعفولعلفعلية.منها
ألتياألوروبيةاالستعماريةللمطامعفرالتثإلىالقطربهذا

وتدوألتطاحن»للتنافىيحآفيميادنأال«التلكفيإذذاكوجدت
حكومتهاوجعلتالا،8(سنةممرإنكلترالتاحتأنهذاىننتج
إعالنوتعحيث(_5(5«جنبي15إلىالبريطاناإلشراف)لمتحت

السلطانخلفهالذيألثانحلميعباسالخديىوخلعلم(الحماية
(.5((أكتوبر9~فؤادالسلمانثمحصين،

ستقاللية،9االدستوريةالوطنيةالحركةباأتنؤاتعهاوفي
باجهادلمالسياميمصرتاريخفيسميبماالعهدهأانتحوقد

نيهتكؤناألياليوموهو«19(9نوفس(3فيبدأاأليالوطني).



إذالتشريعيةالجمعيةوكيلباشازغلولسعدمنيتركبثالثيند0و
المحاميننقيببكفهميالعزيزوعبدباشا،شعراويوعمدذاك<

المندوبقابلواحيثالبريطانية،الحمايةدارإلوذهبالمصريين
لعرضالصلحمؤتمرإلبالنمرلهمالترخيميمنهطالبينالسامي
وقدءويلسونالرئيسلمبادىءطبقااالستقاالفيمصرمطالب
وهددتهمأنذرتهمالتيلفارةحكومةمنبأمرالسفرو«يئبينهم<حيل
األمر.ذلكخالفواإنعليهمالعسكريةالعوفيةاألحكامبتطبيق

منلفهلفومنالوفدعضدفييفتلمهذا•0مرشيثآولكن
واضطهادات<اعتقاالتوبعداالستقالل<سبيلفيينالمجاها
أوائلفيالخارجإلالسفرفيللوفدانكلتراوخصتوتشريد<نفي
للسعيوجدمامصراستقاللإل(للسعيوذلكء6920<عام

معنويةصدمةصدمحتىبمرسيلياالوفديجليكدولمدمبيال)د
فيوأمآلرجاءكلهكانوقتمافوجى،أنهذلكعنيفة،،مياسية
الحمايةعلىالرئيسهذابمصادقةالتحريريةومبادثهويلسونالرئيس

االفاءأرادقنبلةالسياسيةالحادثةهز»كانتقدأوبمصراإلنكليزية
عزائمهويجطمآمالهليخيبالمصريالوفدبهايقنبلأناإلنكليزي
انكلترايخاصملمالصلحمؤتمرأنالنتيجةوكانت.مساعيهويحبط
وأناالستقالل)«(بصكالمصريالوفديكرمولممصرأجلمن
العالميةالمؤتمراتفيأملالأنهبالتجربةأيقنباشازغلولسعد

األقوياءعليهايسيطيالتياألعيةوالمجالساالوليةواألندية
واالقتصادية»السياسيةوشهواتهممطامعهمسبيلفيويسخرونها

معالمفاوضةهيالمصريةاألمانلتحقيقالوحيدةالوسيلةوأن
علىإنجان»بداماوهذا.معهاالعامةالمشكلةحلومحاولةإنكلترا



<6521نوفمبر(5إلىيوليو_2منبلندرةكيرونمعباشأيكنعدلى
الحمايةإلغاءفيتنحصرالمصريالرسميالوفدمطالبوكانت

ضماناتبسببالمفاوضةتوقفتوقدباالستقالل<وأالعتراف
التنازلمنمناصأإنكلتراترلمهذامنبالرغم.ولكنإنكلتواطلبتها
أصدرتهرسميتصريحفيوذلكاألساسي،مطلبهاعنلصر
البريطانيةالحمايةإلغاءعلىفيهنصوقد(،922فبراير28بتاريخ

سجلتهذاجانبوالىسيادة«ذاتمستقلةدولةبمصرواالعتراف
المواصالتبتأمينخاصةتحفظاتالتصريحذلكفيإنكلترا

تدخلأواعتداءكلمنمصرعنوالدفاعمصرفياالمبراطورية
والسودانمصرفياألجنبيةوالمصالحاألقلياتوهاية،أجنبي

بهااإلنكليزيةالحكومةاحتفظتاألربعةالمسائلوهذ»المصري،
الدولتين.بيناتفاقاتإبراموقتيحينأنإلىمطلقةبصورة

انتهاءبإعالنهالذيالتصريحذلكشأنفيآراءاختلفتوقد
.األجنبياالحتاللعلىيقضلممحلهااالستقاللواحاللهالحماية
فيأخرىوتارةانكلترامعصراعفيتارةومصرالعهدذلكومنذ

وقهءالتامواالستقاللالجالءتحقيقأجلمنحكومتهامعمفاوضة
وكيزونعدليبين:هكذااإلنكليزيةالمصريةالمفاوضاتتسلسلت

~وبين(،927سنةوتشمبرلينباشاأورثوبين(926سنة
~وهندورسونالنحاسوبين<192ألسنة.وهندورسونباشامحمود
مصواستقاللتحقيقمسألةالمفاوضاتهذهجيعوتناولت(ء930
منهامفاوضاتأخفقتوقامعأ<واالحتاللالحمايةبإلغاء

وهكذاالقومية.أمانيهاتحقيقمنمصرتقريبفيأخرىونجحت
سنةإنكلترامعوتحالفصداقةمعاهدةعقدإلىمصرتدرجة



مؤلغةرسميةهينةكانتالتيالوطنيةالجبهةيدعلى.وذلك((،3)
هذهفيونصا~ية.والهيشاتألسياسيةاألحزابنحتلفمن

الجيشبواسمةعسكريامصراحتاللانتهاءعلىالمعا~ة
أساسعلىهصراستقاللالمعافاةهذهحققتوقااإلنكليزي«
الجيشجالءتحققلمولكنهاوالخارج<الداخلفيالسيادة
اليوممصرتطالبولهذاالمصري،الترابكاملعناإلنكليزي
و~أرضها،عناإلنكليزيالجالءليتمالمعاهدةتلكبتعديل
فكانتأخيوأ،األمنمجلىإلاإنكلتىمعقضيتهامصررفعت
ليسالمجلسذلكبأنالمصريينأقنحالذياألمرسلبية،النتيجة
النافعةالوسيلةوأناالول،بينالخالفيةالقضايافيتفصلبمحكمة
تترروقاالمفاوضات»استئنافهيانكلترامحمصرمشكلةلحل
األينالفريقينبينسريةبمذكراتالتمهيااآلنويباشروسميأهذا
منيتمحصأنبعلإألعلنيةرسميةمفاوضةفيحالنيلال

مصربيننهاشياتفاقإلالوصولإمكانالسريةالمذكرات
وإنكلترا.

الوطنيةا~كةبدء_منذيعزالمصرأنماتقدموخالصة
شعارهميتخذواولمالعقيمةالسياسةيملكوالملية_االستقال
كلأخذواحتىوجاهدواعملوابلالجالء،بعدإالالمفاوضة

السياسيةالمحادثاتطريقعنالحقوقمنأخذهبوسعهمما
فياإلنكليزيةالسيطرةمنمصرتحررتو~الرسمية<والمفاوضات
المصرية،الجهاتبعضعنبعديتملموالجالءوالخارجالداخل
معضفياإلنكليزيةالعسكريةالقواتمرابطةأنأخرىوبعبارة



خوةسيادةذات«ولةسنينمنذتكونأنمنمصريمعلمالنواحي
وجيشهاوهاليتهاوبرلمانهاحكومتهافلمصروخارجأ~داخآلمستقلة
األممهيشةفيعاملعضوأيضأوهيالديبلوماسي،وتمثيلها
بعدإأل(المفاوضةبمبدأ:وعملتتمشكتأنهافلوالمتحدة.
السيا«ةتلكلنفسهاوضمنتالحقوقبتلكفئفوتلماالجالء)،
واخاربج.الداخلفيمظاهرهابجمع





7947دجذ36،24العدد،»<العا»آء.ال>>

الكبرىالحربمنذالعالمفياالستعمارحسابفتحلقد
شقظهرتحقأوزارهاالحربتضعتكدلمأنهذلكءاألول
أمرهاعلىالمغلوبةالشعوببركانبانفجارتأذتالتيالعوامل
يومناإلمعهاويتالشىيعانيهاظلأزمةفياالستعماروبوقوع
السياسيالتاريخفيعرفماالعواملتلكأهمومنهذا.

8فيموةألولأعلنتالتي<00ويلسونالرئيسد«بمبادىءالحديث
المبدأهذاويقومالمصير<<تقريردبحق0يسمىما1918يناير

شرقيةصغيرةأوكبيرةأمةلكلاالعترافعلالجديدالتحريري
التيوالسياسةالحكومةأنظمةاختيارفيالطبيعيبحقهاغربيةأو
الشرعيةالنيابيةهيشاتهابواسطةالعامةشؤونهاتدبيروفيبهاتليق
المصيرتقريرفحقد~.سيطرةأوأجنبيتدخلكلعنبعيدة

واالستقالل.والسيادةللحريةجديداصطالح

المهضومةالشعوبثائرةاألول!لعظمىالحربعقبثارت



ويلسونمبادىءبتطبيقالتحريريةالقوميةحركاتهااطقو~»وطالبت
السياسيةحقوقهاجوفي(بالفتح)المضطهدةوبالشروإنصاف

أنالحركاتتلكلقادةخيلوقدواالستقالل،السيادةأساسعلى
أصحابهإلىالحقردفيكافيةويلسونبواسطةالمعلنةالمبادىءسحر

القا«ةأولئكتوهمكماوالمسيطرين<األقوياءمنالضعفاءوإنصاف
الحقإقامةقصداألممقضايافيتنظردوليةمحكمةالصلحمؤتمرأن

المعذبة؟اإلنسانيةوإنقاذوالعدل

تلكأن_طبعاحسابها_علىجربتالتيالشعوبأكؤ1»
وا«فيوصيحةورقعلىحبراكانتإغاالخالبةالسحريةالمبادىء
المصريةمةاطالشعوبتلكبينومنه.حراء،فيخادعاوسرابا
الصلحمؤتمرإلباشازغلولسعدبرئاسةاألمينوفدهاتوجهالتي
لسونيةالوالمبادىءفيوردالمصيركماتقريربحقالمطالبةقصداألول

أنبفرنساحلولهساعةالمذكورالوفدبهقامماأولوكانالواثقة؟
فلمعليهممصوقضيةلعرضخاصةمقابلةويلسونمنطلب
بالعلىيخطريكنلمخبرجاءهوانماويلسونمنبجوابيتوصل
هذاوالمصو،علىاالنكليزيةبالحمايةويلسوناعتوافهوأحد
كيفيدريوالاإلنسان،يحاربقوله:كبيرمصريكاتبأشاو

بحقوقالمبشالرسولذلكتحملأنالبريطانيةالسياسةاستطاعت
فيالفصلواستباحةعقبعلىوأسامبادثهنقضعلىالضعفاء
نفسفيالصدمةكانتا~.جوانبهامنقليهتعرضلمقضية
عنهعبرمانتيجتهاوكانتجداشاقةعنيفةورثيسهالمصريالوفد
تنفعلم~:فيوكوومو،مصركتابهفياالنكليزيلويدجورج



عريأذخليقالعر!كبأذجليأإتاعآزغلولإقاعفيإالالصدمة
الحومة.تلكإلىالفروعلىههفوجهالمصريةالحومةفيمداهإل

الجنرالالمحنكالسياسيكتهماهنانبتأنالمناسبومن
األمريكيةالمجلةفىاالنكليزيةالجنوبيةأفريقيادولةريسسمونى

منتغرضالالحريةإنقال:<(592أجنبربتاريخيف<<9><
يةالجرهوحقيقتاخلقاالداخلفيتخلقهيواغافرفا،بجالخار
المعبرالترجانيكونأنيجباالستقاللوكذلكذاتية،منشأةأ:ما
االستقاللغير»:وقا«السياسية.وحكمتهاالشعوبروحعن
تمارسكبرىمسؤوليةهووانماوكرمأ<لطفاتهدىبهديةليى

الكبير.بعبهاويضطلع

الثابتين<ائعاملينلسعيثمرةواالستقاللالحريةنعم«
الجهادووساثلالسميو~قنفسهاالنعربوجهادلصدقونتيجة
والماديةوالسياسيةواالقتصاديةوالسلميةالحربيةفغيهاثق«

الغالية،بالمنيةللظفرصالحةوجيعهاواخغيةوالظاهرةوالمعنوية
والثبات.هذاوالعزيمةواإلخالص،الصدقمعإالتنتجالوكلها
يطنأنأماقطر<كلفيالشعوبحقوقدعاةيعملهأنيجبما

علىالغاصببها0يجوهديةهاإنماواالستقاللالحريةأنالظانون
هاإغاأووانصافا،وعدالوكرماوفضالواختياراطوعأالمغصوب

يسهلبحيثالدوليةوالهيشاتاألعيةالمنظماتلدىمستو«عة.عانة
إالبهيقولالوذاكفهذاطلبوهامقوهايستوردأنأصحابهاعلى
تخلوقلما~باألسف_وهمالفاشلة<والخطةالمعكوسالمنطقذوو
أمة.منهم



لمجر«تعطىوالتؤخذالتيالحقوقمنواالستقاللالحرية
بالحكمةيدركوقدكثيرة،األخذووساثلوالطلب،الرغبة
اعملواددوقلالشدة<عنهتعجزماوبالسياسةبالقوة<يدركالما

.•0واث~نورسولهعملكم<اثهفسيرى

حقوقهالنلوالسيفبالقوةتوسلةمنالشعوبومن
ولوس،بالنفوتضحيتهااألرواحبذلهاجزاءبهافظفرت!لضائعة
العبرة.وحسنالقارةصالحفيهبماألتينالذلكاألمثلضربشئنا

منحظاأقلتكنفلموالسياسةالسلموساثلإللجأتومنهامن
عنتنحدثأننريدالمناسبهوبهأه.المبتغىونيلالفوزفياألخرى
تقريربحقالمطالبةالشعوبمعمثكلتهاحلتوكيفانكلترا
واالستقالل.الحريةأساسعلىمصيرها

منمليونأ587سكانهايبلغامبراطوريةإنكلتراأنيعلمالكل
االمبراطوريةوتتكونالعالمسكانخستمثلتقريباوهيالبشر

مينونالدوودولإيرلنداوشمالالعظمىبريطانيامناإلنكليزية
الجديدة<وزيالنداواوسترالياهأفريقيا،وجنوبكناا(وهي

وبالدوالحماياتوالمستعمراتوبورما،والباكستان،والهندرستان،
الحكمنظاميحتلفالدولمناألصنافهذهجيعوفياالنتداب)
تحتالداخلياالستة.الإلالمطلقةاإلنكليزيةالسلطةمنويتدرج
وميثاق.بحلفمضموناالتاماالستقاللأوالبريطاناإلشراف

تسويةفيالمثلضربواقداإلنكليزأنفيأحايجادلوال
ومنالسياسة<فيدهاةقومفهممعها،مشاكلهموحلاألمم~يا
يجعلمنهجآأعورهاوتدبيرالشعوبقيادةفيينهجونأنهمدهاثهم



ومنلهم؟هيخلقتأوللياسةخلقواهليتساء~:الوه
قيل:وقدالناسب،الوقتفيوبنصفوايتنازلواأنسياستهم
يتسابقونوأحيانأغصة؟تصبحأنقبلالفرصةاغتنامالسياسة
أنتهمطبيةومنلخلقها،يعملونبلالغوصويتحينونالحوادث
وكلسياسيا<أوكانماديابالضروري<احتفاظأيضحوا

بالسياسة.تدركهبالقوةإنكلتراتربحه~ما

فيها،ظهرومااألخيرةالعالميةالحربإنكلتواتنتظرولم
معمشاكلهاحلعلىلتقدمالدوليةوالمواثيقالعهودمن،مدهادأو

إلعماتبلغيرها«أواالمبراطوريةبروابطبهاالمرتبطةالدول
فهذايسير.غيربزمناألخيرةالحربقبلالمشاكلتلكفض
نظاماألولالحربحلفاءعليهفرضقد_مثآل_العراق

أسفوتحقسنواتعشرتمضلمولكنه(520سنةاالنتداب
وتحالفصداقةمعاهدةعنولندرةبغدادحكومتيبينالمفاوضات
العراقباستقاللانكلتوافيهاواعترفت6530يونيو35فيأبرمت
العراقبينالمخابرةاليوموتجريالدبلوماسي،التمثيلوتبادل
القيود.منفيهاماوإلغاءالمعاهدةتلكلتعديلوانكلترا

إلالحربقبلالمفاوضاتبهاانتهتقدأيضأمصووهذه
هذهوفي،6536متغث26بتاريخوتحالفمودةمعاهدةإبوام

بواسطةعسكويآمصراحتاللبانتهاءانكلترااعترفتالمعاهدة
التام،الجالءيتحققلمهأاعنبالوغمولكنالبريطانية،القوات
بتعديلالمطالبةإلاألخيرة_الحرب_بعدبمصردمعماوهذا

االحتكامإلاألخير:فيبهاأدىاألياألمركورة،الذالمعاهدة
األرحالفشلقضيتهافشلتحيثالمتحدةاألمممنظمةلدى



حكومتهاأيقنتنفعاالمنظمةتجدهالمولمابأسر»«العالمعلمهالذي
التامالجالءوتحقيقالمعاهدةقيودمنمصرتحريرإلسبيلالأن
شرعوفعآلجديد،منانكلتوامفاوضةفيإالأراضيهاعن

نرجوالتيالوسميةللمفاوضاتإعداداسريةمحادثاتفيالطرفان
البغيض.االحتاللدنسمنمصرأوضتطهيرعنتسفرأن

الحربقبلباستقاللهماومصوللعراقانكلتوااعتوفتكما
بالسيادةأخوىاولبعدهاكذلكاعتوفتفقداألخيرة

بشطريماوالهنا<األردنشوقالدولهذهطليعةوفيواالستقالل،
وحكمهماالداخلياستقاللهمامنحاالذينوالباكستان،وستانالهند
هذامنأبعدإلانكلتراذهبتثمومينون،الددولكبقيةالذاتي
وأبطةعنواالنفصالالتامباالستقاللنيالبيوماسمحتأنهاوهو
أيالالخيرالسيا،يالحادثهذاأدهشوقدالبريطانيةالدول
محلقتألتيخاصة،الفرنسيةوالصحافةعامة،العالميالعام

مروءةتمليهالذياالنكليزيالتسامحهذاعلىإضافيةتعليقات
الحلولفيألواقعيةبالروحتمسكهمولفتوةالحد،القائمةاالنكليز
علىالعمليةللتعديالتالدائمإيثاوهموبضمانةكلهملمشراالمتخذة
منحفيخطتهاانكلتراتابعتوقدالمنطقيةوالقوالبالنظريةالصور
سيالنجزيرةهيبهظفرتدولةآخرفكانتاستقاللها،الشعوب
نوعمنداخليواستقاللذاتيحكمذاتأصبحتالق

اال.ومينون.

جامعةالبريطانيةاالمبراطوريةأنهأامنماويتخص
هذافيتيرأوواستقاللهاوسياددمابحوياتهاتتمتحشقدوالتضم



عليعينناتقعالالتفتناوحيثمانفسها<انكلترامنبدامحاالتجاه
شعوباإمانرىبللغلوب،غالبوقهوضعيفعلىقويسيطرة
االنكليزبمساعدةنفسهاتحريرفيآخذةشعوبأوإما.طليقة<حرة

عنمكانكلفيعمدايتنازلوناالنكليزنرىوبعبارة<وتنشيطهم.
فيهنتكيفماباالستقاللقصداويعترفوناالستعماريةسياستهم
السبيلهذهفيليسيرونوأنهمالجريثةالسياسةهأهأخطارنظرهم
سريعاتطوراالمقيدةاألممتجاهمواقنهمفيوبتطورونقاصداسيرا
أفكارمناالنكليزعليهجبارماكلههذافيالسببوليسجدا.
منعلبهمرنواماأيضاسببهبلفقط<التحريرومبادىءالحرية
والتبصر،والحكمةالتجربةتغرضهلماواالنقيادالواقعيةالسياسة
االنكليزعلىالعالميةوالحوا«ثالتحريريةالحركاتتضغطوحيثما
بالقسطويكتفونذ~فعاوالودالهيستطيعونالمايقبلونفإنهم

تقدم،ماتجملواحدةوعبارةوالروابط،الصالحمنالضروري
االستقاللومننظاما،الحريةمنيتخذوناالنكليزانوهي

فليتنافسهذامثلوفيقوة،اللينومنألفة،المودةومنضمانا،
المتنافسون؟





..~ممرهذه
؟المغربفأن

دجنبر~37،31العدد،<<العامالرأي>>

والجبابرة،والطغاةالمستبدينرهطوهطان:الدستورأعداء
والتضليلوالهدماننقديحتر~نالزير:والدجآجلةالزعانفورهط
فيوأقالمهمأنفسهمقضاءها.ويسخرونيريدوننفسهمفيلحاجة
الحقيقةعلىيؤثرونهاحزبيةوأغراضشخصيةمآربخدمةسبيل

تقومالتيحياتهمفيبهاويتعبدونالعامةالمصلحةعلىويقدمونها
..والالمبدئية.االنتهازيةعلىوترتكزوالتناقضالذبابةعلى

ألكاذيبهمترويجاوالدجآجلةالزعانفأولشكيدعيهكا
أنالباثوةلسلعتهموإنفاقأالمفضوحةألضاليلهمونشرأالمكشوفة
السياميةالسيادةتحريروساثلمنكوسيلةصالحغيرالدستور
الحقيقةوانالقومي.واستقاللهاالعامةحريتهاوتحقيقلألمة
يكذبهاكماتامأنفياالمغرضةالباطلةاالدعاءاتهذهلينقيانوالواقع
الدخيلة.واليطرقاألجنبيبالحكمابتليتالتياألممتار~زتكذيبأ



القيروفكتحريرهاووسيلةخأاالصهاسببالدستورمنفاتخذت
الضي.ثقلهاتحتترزحالتي

الفضةفياىبيالشرقأستاذةمصو،لهذا:مثالوخير
..وحاضرا.ماضياالسياسيالجهادفيوقدوتهالقومية

عامفياالنكليزيةوالرقابةالبريطانيخاربالتدمصوابتليت
الخايرعهدفيمهولةبصورةالرقابةهأهاشتدتوقد<1882

الوطأةشديدةو.صبحتالرقابةتلكأمراستفحلولماإسماعيل«
لسيادتهويتلمساإلنقاذوسيلةعنلنفسهيبحثالشعب)خذ
الدستورفرضغير~يقةوالوسيلةالأنفوبجدالخالصطريقة
السعيد.حكمهوإقوار

العقادعباسكمودكتبالتاريخيةالحقيقةهذهتبيانوفي
الكاتب:وبلفظباختصارنوردهما

اسماعيل«الخديىعهدعلىمصرفيالدستوريةالحركةأتبل
شريدضيقفيكانألنهعليها،ويحرضيشجعهااسأعيلوكان
يستعيدأنيرجوفكانالدولة<خزانةعلىاألوروبيةالرقابةمن

النيابيالمجلسطريقمنالحكومةعلىالسيطرةبعضلنفسه
حتالل9ابعدالدستوريةالحركةو~دتالدستورية<والوزارة
هأهفيضلحللخدييوكانالثانيعباسالخديىأيامفيالبريطاني
نفوذهوطغيانكرومياللوردوقابةمنيشكوكانألنهأيضأالحركة
الشكلإالاألمرمنلهيتركلمبحيثالحكومةأنحاءهيحفي

وحفيالدستوريةبالحركةالخديىفرحبالظاهر~والعنوانالرسمي
شيثآالخديىنفوذمنتنقصوالكرومينفوذمنتنقصألنهاعليها



أنقبلهمنإسماعيلوجاكمايرجوكانولعلهبقائهعلىيجرص
وكانالحركةهذهفيألظاهرينعباسالخديىأعوانبغنىمحنهتفك
سلطانهمعلىاقتيانآواالستقاللبالدستورةالمطاليعتبرونفكليزاط
والومصالحهاألبريطانيةالدولةسلطانعنفضألمم8مصاوعلى
المجالسإهمالحفيفكرواالدستوريةالحركةثةتهلاالنكليزحاول
>مأااألمةتقنعفلمحقوقهامنفوسعراالمديرياتومجالسالمحلية
فيالدستورطلبتإغاألنهاالحكمفيالمشاركةمناليسيرالقط
االحتاللبهلتكبحيقةالحة

علىالوعلي<<لحزب«داتأسساالنكليزياالحتاللأياموفي
السياسيالحزبكان.69()7سنةفيباشاكاملمصطفىيد

المطالبةبونامجهعليهاانبنالتياألسسأهمومنالوحيدالمصري
بسلطةيتمتحنيابيمجلسأماممسؤولةتكوندستوريةبحكومة
تامة.

وزعيمهالوعليالحزبعلىعصرفيإذذاكأحداعترفىفهل
فيهيإنماالنيابيالدستوريبالحكمالمطالبةبأنباشاكاملمصطفى
وأميرها؟آامةصالحفيوليستواحتاللهماالنجلينصالح

القاطقيقةانبلتط<هذامنشيثآنسمعلمإننا
بالدستورالطالبةأنهيالعقادمحمودعباسبيانمنناهااستفا
واالحتاللاالنجليزيةالرقابةصميمفينجالءطعنةكانت

كانكالهاالثانعباسوالخديوإسماعيلاخديروأناألجنبي<
وعلىدعاتها،أزرويشدعليهاويحرصالدستوريةالحركةيشجح
لنشراالكمنهاالتيالوسائلبجمعوذلككاملمصطفىوأسهم



_والهولعلهالخارجالداخلفيالدعايةوبثباللغتينالصحف
المصريالوعليالحزبينافسآخرحزبإذذا~وجدلو_أعلم

والعصبيةالضيقةبالحزبيةمدفوعأالسياسةحومةفيمعهويتطاحن
عليهواالعتراضويلاألقابشقعليهالتقولعنتورعلماالجاهلية
دعايةكلترويجهااعتادتالتيواألكاذيبالتلفيقاتبأنواع

والتهويشوالتهريجوالتضليلالسفسطةعلىتقوماستغاللية
داءمنإذذاكمصرسلمالهولكنواالختالفالفتنةناروإضرام
العضال.الحزبية

وأكرمتممرفياالستقالتالو~الحركةتويتولما
حقرتهفيالقطمذاوانمافزلالتافيالتفكيرعلانكلترا
وذلكمزللورد~القاهرةإلىاالنكيزةالحكرتوجهت
االوافىأكبرومنعمرةدستورةحكرتإلنشاءالتمهيدبقمد
تربطأذيمحالأهترىكانتاالنكيزةالحكومةأذهذاعل

دستوري.نظامذاتتكوزالحكوةبمعاهدة

منهامجانبعنالستارنزيحأننريدالمناسبةوبهذه
ذلكواالستقالل،الحريةسبيلفيالمصريالسياسيالجهادجوانبه

بينمناقشةدارتبأنهيحدثنامصرفيالوطنيةالنهضةتاريخأن
باالستقاللالمطالبة_بطلباشازغلولسعدالعظيمالزعيم
الدستوريةاألنظمةفيباشايكنعدلالوزارةرئيسوبين_التام
فيمعهاالدخولقبلمصرتتخذهاأنانكلتراتريدكانتالتي

فيهاويعترفالحمايةبهاتلفىمعاهدةإبرامأجلمنالمفاوضة
ا.بتاريخعدلإلسعدبهابعثرسالةفلدينامصر<باستقالل



هوكماالقصاكانإذاباللفظ:صاحبهايقولوفيها6920يريبرا
أنيصحالاالنكليزيةالحكومةانمنملن»(اللوردجنابيؤكد
كلقبللزمدستورينظامذاتحكومةمعإالبمعافاةترتبط
أهألتكوندستوريةحكومةبتشكيلالنظامهذاوضعشيآ
وانكلترا.مصربينالعالقاتتحديدعلىللتعاقد

أنسعاأراد:مصريسياسيمؤرخكتبهذاعلىوتعليقأ
النبض.ويجسالدستوريةاطكومةوقيامالنيابيةالحياةإلنشاءيمها
يظهروناألسبابمنلسببيجىءلموانفذاكالدستورجاءفإن
فيه.وا~ار~كتمانهمنخيرالسببذلك

ائياسيةالمسأةلحلوسيلةالدستورأذيرىسدكاذوتد
الرسالةفيتولهمنمذاعلأدلوليىوانكلترا،ممربينالعامة
أولتخطالظامهذانكرةأذعليكمأخفيالاألكر:االلفة
فوانونعنلذلكالمسألة،لحلالقانونيةالوسيلةأنهاعلببالنامرة
هز«إلللوهولالمثلوافريقةفعبذما،بلعليها،الموانقةكل
ا~نامجويكرذبهامرثو»وزارةبتأليفيبدأأذميرأيافيالغاية
معالمقاومةثمالظامذلكومعموالوزارةهذه~الذي

يمعناتفاتىومع.لىالوهولبغرمىاالنكليزةالحكرت
عرضثمالخمومية<ا~اوممالحالتامممراستقالل

ذلكبموجبتتأفالتياليابيةا~علهالمخاوفتتهيما
ا~~دإلهر~ااألمتمإذابأنهوتدوعأسعدللتصديق«النام
بهذهالقيامعلعدةالمافيوزمالؤهمويتردأالنإهمعاهفي

تمعلواأذلكمتمإذابقوله:يكنعدليإلىرسا-وختمالمهمة،



أحنالتاريخفيلكمو~تمخامةأجلبالدكمخدمتمذلك
الذكرى

62بتاريخأخرىرسالةفيوشرحاتفصيالا(ضوعزادوقا
كتبناهفيمامحرضناهاالتييقةاكلإنفيها:تالحيث6920يريبرا
منألنهالحافرةالعقدةلحلطريقةأهثلاعتبارنافيهيلكم

منخصوصابهاموثوقرسميةهيشةمحمفاوضةنجريأنالطبيعي
الذينالنوابمنإليهالفارضةتنتهيماعلىيصدقوأناألمة

الغاية.لدةتختارهم

بطلكانوقدسعداأنيستفادكله؟هذامنيستفادفماذا
منمصرلتمكيندستوروضعفييعارضلمالتاماالستقالل
معالمفاوضةلفتحوالوساثلاألسبابوتسييرحكومتهاأهرتنظيم
إلغاءأساسعلىبينهماالعالئقوضبطالعامةالمشكلةلحلانكلترا
يعارضلموسعياواالستقالل.بالسيادةلمصوواالعترافالحماية
لتسويةالمثلىالطريقةهوالدستورأنأعلنبلقط.ذلكمنشيا

عنلآلخرينهؤالءوتنازلواالنكلينالمصريينبينالخالف
باشا:زغلولسعديقللموبعبارةالعامةالشرعيةحقوقهم

منباالكانإذاقال:بلالجالءبعدإالدستوراوالمفاوضةال
تفتحثمتووالدسريوضعأنفيلزماالستقاللألخذالدستور
وتصوناستقاللهامسربهاتنالمعاهدةلعقاانكلترامعالمفاوضة

خاصة.مشروعةمصالحمنمصرفيلهاانكلترامابها

واالحتالل(923أبريل_9فياألولدستورهامصرنالتوقد
قائمايزالما(_922فوفنبر28تصريحعن_بالرغماالنكليزي
بأنالدستورذلكمناألساسيةاألولالمادةفياعترفوقدموطدا



مصراستطاعتالدستوروبهذامستقلةحرةسيادةذاتدولةمصر
والخارجالداخلؤواألجانباالنكلبزعلىالحروجودهاتفوض.ن

ا_جنبيخلالتلعليهايفرضهاكانالتيالقيودمنسيا«تهاوتحرر
توطيدمنأمكنهاماوالمعنويةالماديةالقوةأسبابمنلهاوتيسر
والغرب.الشرقفيوالدولاألهمبينكيانها

عنوالجالء(929سنةاألولوزارتهزغلولسعدألفويوم
تحدثكأيالوزاريببيانهالبولمانإلمتقلبعد،يتحققلممصو
فيهأشاو1كإوادتهاباحتراميقضينظامفيألبالددخولعنفيه
للوزارةتشكيلهأنوضحوقدالثقيلةوقيودهاالحتاللاستمرارإل
الوفداستنكر»حقأيأوحالةبأيةاالعترافعليهيتوتبال

ل9االستقافيالطبيعيبحقهاتتمتعانيجبهالبالدوأنالمصري
هأامعتتعارضالالتياألجنبيةالمصالحا~امهعالتام

إلتنظروهيطويالزمنااألمةلبثتلقدقال:ثماالستقالل
منسعدجعلوقدللقائدالجيشالللصائدالطيرنظرالحكومة
جيعفيالدستوريةالروحقال__كاتبثأنوزارتهبرنامج
انماوذلكألحكامهوالخضوعالدستوراحترامالكلوتعودالمصالح<
بهاباالستخفافكانأليالسماحوعدمالحسنةبالقدوةيكون

تقتضيه.بماواالخالل

فيالشرتيينأساتذة~همالمصريينإذتقدمماوخالمة
هوهالبواالدستور.لأعواتااليامي_وجهادممنهمتهم
بينذلكفينرتىالاألجبي،االحتاللاستمرارعنبالرغم
وبينالوهيالحزبريسباشاكاملممنىاألولزعيمهم



وبطلالمصريالوفارئيسباشازغلولسعداألكبرزعيمهم
من_اؤهموأمر_زعماؤهمالمصريوناتخذوقدالتام،االستقالل
وينصروناألجنبيوالحكماالحتاللبهيكافحونسالحاالدستور

يومناإلقامتمنذليةاالستقالوحركتهمالتحريريةدعوتهمبه
المصريةاألمةطبقاتجيعفيالدستورروحتغلغلتوقدهذا<
ا~بيالقطرذلكفيشامالعامالبأنظمتهالتمسكوأمبح
االستمساكوذلكالروحتلكعنيعبوماأصاقولعلالمسلم<
دولةسعدخليفةخطابفيوردتالتيالخالدةالرائعةالكلمةهذه

(3األخيرالوعليالجهادعيدبمناسبةوذلكباشاالنحامىمصطفى
قال(<547نوفمبر

االنالهافهو_الكارهوذكرهواذ_الدستور
وحمهالركين<ركههوبلاالستقالل«توأمهوللجهاد،
الكرامةوماطالحرية~جهوالبقار،ومالحهالحصين«
منمتينأسامرعلإاللهدوامواللالستقاللقياووالالقومية،
والكرامة.الحرية

قبلحقيقةبلءيفتعلمظهرأأويقالكالمأالدستوروليس
الحرياتكفالةمتالزمين:شطرينمنحقيقية،وثيقةيكونأن

وقابينوالحرامالحاللأنإالالسلطاتمصدراألمةسيادةوتحقيق
فالسبيلاألولتكنفإندستور:الأمالدستورتعرفانلألمةآن

فإناألخرىتكنوانالصحيحالحراالنتخابهومعروفواضح
والذودسلطتهالصيانةأاتماجاهدتكماتجاهدكيفتعرفاألمة
لقدير.نصرهاعلىاثهوأنسيادتهاعن



عرفهوهكذاالدستورعنباشاالنحاسمصطفىتحدثبهذا
الجاحدونإالمسخهايحاولأوينكرهاالالتيحقيقتهوأوضح

(948سنةأبريلوفيالعقولوسفهاءوالمخادعونوالدجآجلة
الذيستورباالفوزهاعلىقرنرحبموووالمصريةاألمةستحتفل

الصراعميدانفيوعدتهاالسياسيالعراكحومةفيمالحهاكان
فيحقهامصريمانعاليومإلالنماالذيالمسيطراألجنبيمع

ولسناالقوميالترابكاملعنالجالءبتحقيقالتاماالستقالل
الباقيةالحلقاتعنهاوتفكاألخيرةالمعركةستربحمصرأنفينشك
لقدير.نصرناعلىاثهواناالحتاللسلسلةمن





ذ998بنابر7األربعا>،38العدد،»»العامالرأي>>

بعضأثاوتالماضيأجنبرمناألخيرةأيامالعشرةفي
الحاضرة<المغربيةالمشكلةجديد__منالمصريةالصحفهكبريات
الهامالسياسيالمشروععنواخاربجالداخلفيواجمابمناسبةوذلك
صاحبمنلكلواالستقاللالشورىحزبشتنبوفيقدمهالذي
الدوستحتيزالالوالذيالعامالمقيموجنابالمغربملكالجاللة
وباويس.الرباطفي

االهتمامشديدإليهاالمشارالمصريةالصحفاهتمتوقا
منتفرضهومافقطالصحفيةالوجهةالمنالمذكوربالمشروع
حيثمنولكن«والمجرياتللحوادثوالتتبعواالستطالعالترصد

منعظيمبوطنيتعلقوأنهكبوى<ذاتيةأميةالمشروعلذلكأن
قلبفيفعالأثرلهيكونقدوأنهواإلسالم<العروبةأوطان
الحرمصيوهاطريقفيالبالدهذهوتوجيهبالمغربالعاهةالسياسة
الجديد.



هنهامقتطفاتننشرالتيالمسائية،الزماندد0«جريدةقالتوقد
تطلبوباريسبطنجةمراسليهاإلىأبرقتانهاءالمكانهأاغيرفي

اليممايتجمعمابخالصةوموافاتهاالجديدالمشروعهذاتتبعإليهما
..خطيرتين.بمراسلتينإليهافبعثاأنباءمن

االرقابة(حذفته

واالستقاللالشورىحزبمشروععنتنحدثالمناسبةوبهذه
األخطاءبعضعنمجردآالعددهذافيالقواءيجدهالذيالحديث
ءنظنفيماقصلحسنعنالجريدة<مراسلارتكبهاالتيوالهفوات
زعمهفيوالسقطاتالزالتمنالمراسلهأاارتكبهماويتلخص

شخصأوأنالمتطرف<وغيرالمتطرففيهاالمغربية،األحزابأن
المشروعرسمفيساهمقدمعرف_غيرنكرة_تركهانكليزيأ
المذكور.

ءنفسهناقضقدصاحبهبأنفنجيباألولالزعمعنأما
السلطانيةالمنطقةفياألحزابجيعبأنصراحةاعترفانهحيث
وحدهاالعتراففهذاأسماؤهاءعليهاتدلكماليةاستقالأحزاب
ا~دىحزبإلىغلطاأوجهالالمنسوباالعتداللنفيكاف

ويناضل(يكافحأنهباللفظالمراسلذلكقالالذيواالستقالل<
الحقيقةهذهويؤكدلمراكش)،والحريةاالستقاللتحقيقأجلمن

واالفتراءواالدعاءوالهراءاللغوبمجردترتفعالالتيالواقعة
..نفسه.المراسلذلكالحزبمشروععنبهتحدثما

الرقابة)(حذفته

مشروعناعنبباريس«دالزمانددمراسلكتبهماهذايؤكدكما



رأيناوخالمةالعام<<،أدالرأيمنالعددهذافيمشورايوجدوما
بماسبةالشرقيةالجريدةتلكووجتهمايناللذواالعتدالالتطرففي

فييكوناذواالعتدالفيالقطأذالسياسيةالمغربلقضيةإثارتها
والوساثل.تىالطفييكوناذكماوالغاية،والمذهبوالمبدأ،الفكرة
فيههمنكالبهومبدأ.ونتمسكنكرةمنجيعابهنعتصمماأما

المتنرففيااذيقالهذهوالحالةفكيفاالستقالل،فهووغاية
متطرفوذ،نكالتطرفأباال~لالمطالبةكانتفإذاوالمعتدل،

كلههذاعنالطروبقطعلوذ.معتدفجميعااعتداالكانتوإذا
والموازينالمقاييسلهذهاالستقاللنخضعأذنريدالفإنا

االرقابةحذفتهلم

التعزثةيقبلالكلموالذي~الحق.لىبالسبة1مذ
ذلكبهايؤخذالتيوالوساثلاهرتى.لبالبوأماوالتبعيض،

فيتطنيهايكوذنقدعيين،الرأمحاه.لويرد«.لحق
سالةليتبةالمغارنعنإليابالبالمسأةولكنواعتدال،
متفقوذجيعاونعنوعده،.مكاذسأةميوانماوامتدالهرف
غيرالممكالوسائلبكلحقا.لتنوسلذ1علياعبانهعل

ذ1نا_نظ_فيكفي.ذمعتدة:و1مترنةكونهاإلملتفتين
ولعالالحقر»<إلىومبلتاألهدافإلىومو~ما~تكوز
أحزابابيناالختالفذ1تال1.ذا~إلىأتربكوز

البالدتقيةمناللبيأواإلعابي(موتنها)موفيإنمااالستقالت
..الكبرى.

الرتابة)حزنتهلم



»دالزهاند«جوياةمراسلزعمبهانردكلمةاهلبعدولنا
مشروعوسمفيشاركإنكليزيأأنوبهتانأباطألادعىالذي
غيررسميةفمويةمقابلةدبراأليهواالنكليزي~اوأ~حزبنا،
محلىأملتهاوهاقةسخافةبحردوهأ»ءجوانالجنرالوبينبيي

وهياألثمياءءبحقيقةمنهمجهآلارتكبهاأونحيلتهالمراسل
ولكنناءالكراممربهاوغوبهانستخفأ~منأكثرتستحقال
وطنيةحركةحركتناأنهنانؤكلأندونتمرالغوصةههلنتوكال

توبأأنصميمةوطنيةكلأمبلومنءصميمةليةاستقالمغربية
حافنناوقلغيرقوميآدخيلأوتأثيرأجنبي~خلكلعنبنفسها
حركتناعنهتحيلولنوالكرامةالعزةفيهاأليا~أذلكعلى

واالستمساكالوطنيةللحقيقةاإلخالصواثلدهامادامالمغربية
الوثقى.القوميةبالعروة



أنالغمر

ملألالنما~ال.أل

ملكجاللةمنوسالةوفعتالماضيديسمبرمنالثالثفي
العاما~بواسطةوذلكالفرنسيةالجمهوريةوثيسإلبالمف

المكلففسرة_الحاالسياسيةالوضعية_فيباعتبار»نفسه،
جهلوقدالمنوبية،للمملكةوالدبلوماسيةالخارجيةبالشؤون
خبرهاذاعأنإلسالةالتلكأمروالخارجالداخلفيالجمهور

.الجاويينايرمنالتاسعاليومفيأيأساين<خسةبعد

الجريدةهيالمذكورةالرسالةخبرأذاعمنأولأنويظهر
ضلفاستخدمتالتيتيوور<<~ددبغرانالمسمدةالباريسيةالشيوعية

الرسالةتلكخبرعلىالمطلعةالمغربيةاألوساطمن

حقالملكيةالرمالةخبوالجريدةهذهتنشرت0كاوما
الظروفهز.مثارفي0المعتافجيجهاالفرنسيةالصحافةفجت

شتوماومعنخسآالضخمةالعناوينمنشتفماوالمناسبات.



والسخافات،والوعيدوالتهويل،والظنوناألخيلةمن
...والخزعبالت

مشاربها،اختالفعلىالغونسية،الصحفذهبتلقد
كانتانهاقيلماأغربومنالملكية،الرسالةأمرفيشقمذاهب
كانتإنهاأيضأوقيلجوان؟الجنرالوظيفلكبسياسيةمناورة
األميركي؟الدوالربمصيرالمغربي.لفرنكلربطماليةمناورة

الملكيةالرسالةموضوعيكونأنأخرىصحفوخشيت
الجنرالوبإعفاءالناجزالتاموباالستقاللالحماية،بإلغاءالمطالبة
الصحافةأطلقتفقدوباختصاربالمغرب،مهمتهمنجوان

المذكورة<الرسالةعنأحاديثهاكثيرهنفيللمخيلةالعنانالفرنسية
خبرإذاعةفييكونأنفصدقأننستطيعالفإنناكان،وأيأ

نقديةسكةبأيةالمغربيالغونكلربطماليةمناورةأيةالملكيةالرسالة
خارجية

رسميةبالغاتأصاوتأنلبثتماالفرنسيةالحكومةولكن
تأكوقلبرمتهاىا~~تلكوبإنكارالجرائدروتهمابتكذمبب
وإغاذلكمنلشيآتتعوضلمالملكيةالرسالةأنالبالغاتتلك

الفرنسيةالصحافةعننفسالذياألمرمحض،إداريموضوعها
عوننغممنبهاأحلماعنهاوفرجكربتها

الرسالةعنالسكوتسببعنالصحفتساءلتوقد
منالتاسعيومفجأةسوهاافتضاحوعنأسابيحنحسة~ةا~
ءالسؤالذلكعنجوابعلىالفرنسيةالصحافةفينعثرولميناير؟



ولكنهاإليواهتدتهلأوجوابعنالصحفتلكعجزتفهل
ما؟لسببنفسهافيأمرته

اطقبقةعنالستارنزيحأننستنفإننااألعومنيكنمهما
ولكنناشاشكوالموضوعءبحجاباألعينعنتوارتالتي

..استقصاء.والتعمقدونسنعالجه<

رسالةألنهاوموعوعهاالرسالةأمرفيتندخلأذالليس
اخرى«دولةريس.لىدولة_ريسالرتتنفىفي_هوملك
ماحبيعنياألمرألذذلكمنشيآفيتندخلن1نريدالونعن
الممالكرؤسا>معومعامالتهتقرفاتهجيعفيحروهوالجاللة،
اماله.والدول

هز«فيرأيايروذاللألسف__ويابعضهمذ1غير
الملكيةالرسالةاستغالل.لىمحمدواالذينهموهؤالءلةد.لمأ

بعضاالستغالللحريقعنليقيموامغزى<ذاتارغابهامتربعين
الذكرى.

تهممساثلفيالفرنسيةالجمهوريةرئيسيراسلاللكجاللة
منويتخذونقومفيأتيالعامةواإلقامةالعامرالقصربينثقالعال

لبعضقائلهمقالمنها.المراديخفىالدعايةترويجوسيلةالمراسلة
الملكجاللةفيهاتحاثمذكرةإالليستالرسالةإنالصحف:
رسميةبكيفيةالحمايةوالغاءبالمفاستقاللعناألول~_للمرة
فيتحدثأنلهيسبقااليوم~_لحدالملكأنالقائلوزاد

المغربيالشعبوحقوقالمغرب،حريةغيرعنالعاهةتصويحاته
المكشوفةوالمناوراتويلاألقاهز»علىفعلقأننوياالونحن



الضجةهذهمنالمغربقضيةامتفادتهعمانتساءلأننريدوإنما
التيالحقيقةإنالملكيةالرمالةبهايحيطواأنالناسحاولالتي
إلىالالعملإلىتحتاجالبالدقضيةأنهيبهانصدعأننريد

الهزل.إلىالالجدوالىالخمول

فوقالعرشأنوهيبهانجهرأننريدأخرىحقيقةولنا
وصاحبهالعرشبتركيقتضيانوالمصلحةالواجبوأناألحزاب،
لية.االمتغالوالحركاتالمناوراتعنبعيدين

البالدتوقعأنشأنهامنالمناوراتهذهأنالبيانعنوغي
القوميةبمقدساتهاالعابثونيعبثأناألمةعلىلجنايةوأنهاأزماتفي

وأهوال.نحارفكلهابحاهلفيبهاويزجوا

اطقيقة<<أدبيانهوالملكيةالرسالةموضوعفيالخطابوفصل
الصحفمزاعمعلىالملكلجاللةالخاصالديوانبهردالذي

والتيبالمغربتصدرالتيالفرنسيةالصحافةوأباطيلالباريسية
بتطبيقالمطالبةعلىإالتشتملاالجاللةصاحبرسالةأنادمحت
الحماية.عقدبنود

ودل،قلماقبيلمنهوالذيالبيانذلكصدورففي
أيضأوفيهوهناكهناالمغرضةالصحافةادعاءاتعلىاحتجاج
الملكيةالرسالةحولحكيتالتياالستغالليةللمناوراتاحباط
ذريع.فشلإلىوآلت



سياستنا
اح~وكةعقيدة

(998يناير21األربعا>،40العد>،<<العامالرأي>>

دوناألعلىالمثلإلالطموحبأنهاالسياسةبعضهمعرف
االمكانفنإفأيضاوقيلوالواقع،اطقيقةإغفال

ينكرهالمافهذاالخيالمنبشيآ::لسياسةتتغذىأنأما
التيالطامةهيفهذهخياألكلهاتكونوأماأنخبيرمتبصرعاقل
ألمةوالألحدفيهاخيرال

صحيحةسياسةعلىتقومالتيلهيالصادقةالوطنيةوإن
االجتماعيةوالحقيقةالمبدعالساميالخيالفيهايتناسقرشيدة
عكما~ذطتناسقأ

و~ص<شعورمجردهيإغاالوطنيةأنأحديظنأنوباطل
فهوسياسيالسياسةينتحلمنكلأنأحديحبأنأيضأوباطل
بين~سحوالبونجوهريفالفر~الكلمةلهذهالصحيحبالمعى
ويحترفونهاينتحلونهاالقالياسةأدعياءوبينالحقيقييناالمة



تنعتهممكان،كلفي<0وجوههمفيددسيماهمأنفهمفيلحاجة
حدادبألسنةالعارفونيسلقهممجلسكلوفياألصابع

ودعوةفقطنظريافأهباليستالسياسةأنالبيانعنوغي
(هازيي)يقولهذاوفيوخطة.وأبلوبتوجيهأيضأهيبلبحردق
الزعماءبعضنحاطباعشرالتاسعالقرنفيايطاليااستقاللبطل

اإليطاليين:

ثمالوطنيةشعلةفيهفأضرمتمشعباتحروراأنأودتم(إذا
ينهمهاعمليةخطةوفقتوجيههعلىتعملواولملنفسهكتموهتر

الشعبهذامنتنتظرواأنالمحالفمنبهايضطلعأنويستطيع
والعمل.المغامرةإلتدعرنهعندمانداءكمويلبيطوياليتبعكمأن

طاغيةموجةنفهفيوهوالتحمىديعبدالعبن1
عقلالشعبنعقلذلكومعوالدودجز1لحو1تعرفالرنةجا

كيذ،1تعرنوذ1مكميلبهماوغايةعملية،روحوروحهحامي
.الووالتفيذ،بالعملوحاستهبالحقيقةو.ملهبالراتعخيالهتقونوذ
.عليكموانقلببكموغدرفجأةلكمتكر

االقتضاء<عندأنفكمبتضحيةالحريةمبدأفصونوا
وصونواوقت<كلفيمصالحكمبتضحيةالنزاهةمبدأوصونوا
المشتركوالميالواضحةوالخطةالمحددةبالفكرةالشعبحاسة
وسأبدألكمنصيحتيهيهذه~م.هدفنحوأاتماالمصوب
وألفرادلكمقدوةأكونأنجهديعاوآلنفسيعلىبتطبيقها
جيعأ!).الشعب



منصحيحوهذا.تعطىوالتأخأا~يةانمشهورقولفي
األخذوساثلأماتفصيلها«محلهأاليسالعتباراتوجوه
والحكمةوالسلماللينووساثلوالقوةالعنفوساثل:فنوعان
وقاألقوةعنهتعجزمابالرفقيؤخذقاالسائر،المثلوفيوالسياسة
ونحنالشدةاستعمالمنوأصعبأشقالسياسةممارسةتكون
والءاألولىسبيلفيالثانيةننشأوالالقوةدونبالسياسةنقولال

أنونرقللسياسةحبناالقوةنحبنحنبللذاتهاهذهنجفو
تآزرتماوجهةوأكملخطةفأحكماألخرىىإلتحتاجإحداها
رصينا.محكتازراطوالسياسةالقوةفيها

ستعطىالمغربحرية:نيتو~نكانوااألينهمكثيرون
الحريةأنأولشكيحسبكانوبعبارةأخذأيأخذونهاو~عطاءألهله
وهدية.كمنحةإليناسردأخأامناأخذتالتيالعامة

وجاةيطفحونالخيالذلكوهواةالوهمذلكأنصاروهن
رأيناولهذاالدوليةوبالمنظماتالعالمي)(بالضميريسمىفيماوأمأل
ويتطلعونالماضيشتنبرشهرحلوليترقبونكانواعديدينأناسا
ويروجونيزعمونهؤالءكانإذالخالصشهركأنهإليه
منظمةفيستثارالمغربقضيةأنومغرورون_منقادونوأكثرهم_

فيوتتخذالنصلقولهافيهالتقوللديماوستبسطالمتحدةاألمم
بهالذيالنافذالحكمشأنهافيوتصدرالحاسم،القرارأمرها
حرية.والعبوديةعدأل،والظلمحقأ،الباطلينقلب

لهرجةواوالسفسافالثرثرةعلىالقائمةالدعايةهذهوضرر
~«فيأثرهتجلىبلفحسببالذاتفيهاقارأيكنلموالسفسطة



ءلتواكلوالعجزواوالخمول،الدعةإلانقادالذيالشعبجهور
الجمهورذلكإقناعفيوعناءجهدمنالمستنيرونيتكباكانوكم
ميثاقهامنهايجعلالالتي(المنظمة)بيدهوليسقضيتناحلبأن

للضعيفواالنتصافالخصوماتفصلتتولىدوليةمحكمةاألساسي
وعهودألحريةصكوكوتوزيعالظالمعلىالمظلومونصرالقويمن

إقناعفيعليهانعتمدكناحجةوأكبرطالبهما<علىاالستقالل
المنظمةياعلىالعامةمشكلتنابحلالقائلةالنظريةبخطأالناس
عصبةعهدفيقبلناشعوبجوبتهاالتيالقاسيةالتجربةالدولية
وبالمثالالخاذلة.الدوليةالمنظمةعهدهذاعهدناوفيشدةالاألمم
عصبةيدعلىباستقاللهاتظفرأنمصرحاولتفقاالمقاليتضح
إلباشازغلولسعدرياسةتحتاألولوفدهاسافريوماألمم
عشر،األربعةالمبادىءصاحبويلسونبالرئيسليستنجدباريس
باشافهميلعزيزعباايقولهأاوفيالمصير)تقرير(حقومبتكر
عندهاإالأيأساالمذكورالوفاوعضوالجهاد،فيسعارفيق
مطالبنافمناهاعريضةاألممعصبةإلوأرسلناباريسإلوصلنا
معأخرىعريضةفأرسلناانتظارناوطالالردوانتظرناالعادلة
الموظفهذاواذاالمختص<الموظفإلبهافذهبخاصمندوب
والترنسفالكورياوفودعرائضجانبإلالمهمالتسلةفييضعها
أعضاءمنعضوكلإلالعريضةمنبصورةفبعثنابيجانوأذر

هيواذااألعضاءر«ودتلقيناأياموبعدشخصيأباسمه:لعصبة
أنهمفيوأشكإليناأعادرهافقاإليهمقدمناالتيالعريضةنفس
لتخفيفتؤلفلمالجمعياتهذهأنعناي~صحعندئذوهاقرأ

الظالمين.ظلملتعزيزتألفتولكنالمظلومينعنالظلم



فيمصرجددتهافقدواألخيرةاألولالتجربةهذهتكنولم
لتدباشا:المصريعزيزيشالالماريقولهذاوفيالماضيشتنبر
العالميةالحرببعدنشأتالتيالدوليةالهيشاتأناآلنلنااتضح
صورةإالهيماحرياتها:علىالضعيفةالشعوبلتأميناألخيرة
تلكمصرامتحنتولقدالقديمةاألممعصبةمنمكررةأخرى
مجلسعجزالعادلةقضيتهالقيتهالذيالمصيربعدلهافثبتالهيشات
فلسطينامتحنتكماالوطنيةمطالبهاتحقيقعلىمعاونتهاعناألمن
~أنمنأعجزأنهافثبتتحقيقهاولجانالهيشاتهذهالشقيقة
أصحابه.إلاطقوتردنصابهافياألهورتضحإنصافبكلمة

إلمنظمةعجزعندنالنثبتالماضي~شتئبرننتظرلمونحن
_بعد(ا~)إلاللجوءوهلأمرها،حقيقةلديناولتفتضح
وسوءالرأيضعفهنإالوأندونيسيا_وفلسطينمصرتجربة

معنوي(وانتحار)عصبيةنوبةواالالسياسةفيالتصرف
والوشد؟الحقعلىشريللكل(واناحار)
المنظمةعلىقضيتناتعرضفلمالموعودشتنبرحلنعم<
بينجديدمنالبساطعلىوضعتهذا<بعكسولكنهاالفاشلة
حزبيدعلىهذاتموقدالفرنسية<والحكومةالمغربيالشعب
أنهعلى6947شتنبر23بمذكرةبرهنالذيواالستقاللالشورى
سيامةذوحزبهووانماسلبيةوخطةمهرشةدعايةبحزبليس

والتوجيهالرأيفيتامواستقاللمحكمةإيجابيةوخطةواضحة،
(المذكرةوأنسواهدونالوطنصالحكلههذافيوراشده
خاصةالمغربيالشعبجهورإلاليومبهانتقدمالتيالسياسية)

نفسهاعنتتحدثفدعهالهذاوتعليق،تقديمكلعنبذاتهالغنية
معأ.والعقلالقلبويرضاهيفهمهلحديثوانهبنفسها





.أ948يرابىا(،45العدد،<<العامالرأي>>

ذاترحلةباريىإلاألخيرةالمقيميةالرحلةكانتلقد
التيواالعتباراتلألسبابنظراوذلككبرى<سياسيةأ~

االتصاالتوأنأحاطتها«التيوالمالبساتوللظروفاقتضتها
الرحلةتلكأثناءجوانالجنرالبهاقامالتيالسياسيةوالمحادثات

عنبأحاديثواالفضاءبتسريحات،اإلدالءإلتأعوهكانت
ثقالعالعليهاأصبحتالتيالحالةوعنبالمغربفرنساسياسة
الفرنسيةالمغربية

ندوةالخارجيةبوزارةالجنرالعقديومفعآلماتموهذا
ارتدىوقدوأجانب<فرنسيصحفيمائةنحوحضرهاصحفية
منددحواريو«ددبهوحفمانية<<بذلة0دالمناسبةهذهفيالجنرال
وعسكريينمدنيين

الذياألمرودبلوماسية<سياسةحديثيكنفلمالحديثأما



ليسأنهالجنراليكتمولمباللباس<ليستالعبرةأنعلىدل
وانهيعتقدها«كماباألشياءيمرحانهقالبلالثرثار،بالخطيب
منإليهيرجهعمااإلجابةمنتملصغيرفياختصارأالقوليختصر
إحراجحاولمنالحاضرينالصحفيينفيوجدوقداألسئلة<
األمريكيةاألموالرؤوسعنشيوعيمحفيسألهفقداجنوال.

األمريكيينيسعأنمنأضيقالمغرببأنفأجابءالمغربفي
المدةعنأمريكيمحفيسألهكماغيره،فيالعمليخضلونالذين
وهلشؤونه<بتدبيرواستقاللهبنغسهنفسهالمغربلحكمالكافية
بأنالجنرالفأجابسنة:بأربعينأوأعوامبخمسةالمدةتلكتقدر
واألقصيرةالمدةكانتشاؤوافإنأنفسهم،المناوبةبيدالمسألة
أبدا).00قدردداث:(الطويلةفستكون

منمناصأايجدولهذاحديثه،فيصريحاالجنرالكانلقد
واالنتقادوالجدال<للنزاععرضةالمغربفيسياستهبأناالعتراف

بهافاهالتيالتسريحاتلجميعالتعوضبصددولسناواالعتراض،
والصالحوالسمين<الخثففيهاالصحفية،ندوتهفيجوانالجنرال
..والطالح.

)الرقابةحذفتهلم

الصحفعنمعربةهنانثبتهاالتيهيتصريحاتهأهمولعل
منأكؤمنذالمغربأمرفيتدخلتقدفرنساأدإنقال:الفرنسية،
الجزيرةفيالمبرمالدولالعقدأناطهاوقدسنة،وثالثينخس

فاسمعافاةأنكماالشريفة،بالمملكةاألمنحديةبمهمةالخضراء
الحمايةفرضتقدحفيظمواليالسلطانتوقيعمحملالتي

اإلصالحات،وادخالالوصايةمهمةفرنساوخولةالفرنسية



ميثاقإثرتوقيعهتموقدذلكعنشرةيقلالآخرنصوهناك
أنإلالمغربقيادةبمهمةالقيامفونسايخولوهوالمتحدة،األمم
المهمةهذهأمابنفسه.أمرهوحكمشؤونهتدبيرعلىقا«رأيصبح
أنبممكنفليسالجديادستورهافينفسهافونساسجلتهافقد

..الطوية.وخبثالقصدسوءمنبشيآأحديتهمها

الدولةتتمكنيوموستتالشىخالدةليستالحمايةإن
واالختصاصيين،اإلداريينالرجالمنهيشاتهاإعدادمنالمغربية
المنوبيةالدولةإلنسافيتسديماالتيالمساعدةمنالغايةهيوهز»
إداريةمدرسةبإنشاءحايثآالقياممنالمساعدةهز»علىأدلوال

بالرباط.منوبية

والومعقولةعادلةفإنهابة<المغارالوهيينمطالبأما
وحكمة.زمنسوى.نجازهايطلب

أنالمشروعومنالبديعيمنأنهترىجهتهامنفرنساإن
.00اإلسالميالمشرقمحثقافيةبعالثقالغربيحتفظ

تطورعلىتدلفإغاشيآعلىدلتإنالتسريحاتفهذه
خاصة،جوانوالجنرالعامةفرنساموقففيوتنازلالواعتل
بماهذافسجلونحنسابقأفيهماماعهدنا»إلبألنسبةوذلك
ذلكبأنالظنفكرناعنوبعيدواالحتراز<التحفظمنيناسبه
فيواالطمشنانالتفاؤل.إلىمدعاةأنهأومنتهاه،بلغقدالتطور
الحاضر.الوقت

بعضكتبتهماهنانوردجوانالجنرالتصريحاتعلىوتعليقأ



وأشارتالموقفخطورةأدركتالقالباريسيةاليوميةالصحف
...بالعالج

االرقابةحذفته(

اشرةاللفيأظلأنأتعهدبلالتحرير،لهذااالجتماعية
تجاه~ماهيكماءالقويةالدولمعالراهنةلعالئقناالمحدودة
السياسيةالمصلحةمنبأنالقولوأكررأقولإنياآلخر.البعض

الحاضرالمشكلتسويأنلفرنسا،والستراتيجيةواالجتماعية
أنليعلمناإليناتاريخأقربوانءإيجابيةتسويةالقائموالخالف
ولةبالليؤ«يإغاالحاضرةثقالعالفيالمجردةالقوةاستعمال
تذييلأنأيضاالبديعيومنوالدمار،الخرابإلىاالحتاللصاحبة
بها(ويعيالمغربيةاألمةمنوانحطاطاوجهالةتأخرأاألشدالقوى
والجدوى.النفععديمأمبحقدالرجعية)<عناصر

أنتبينإذاأنهغيرالحلوليقترحأنالناقدوظيفةمنليس
علىالواجبفمننافع،بعملالقيامعنعاجزةالمختصةاإلدارات
المسألةفييتدخالأنالعامالرأيوعلى(البرلمان)دالوعليالمجلس
يسيرا.إألالوقتمنالنملكأيضاالمجالهذاففيفعاال.تدخال
وينظراإلنسانيتباطأأنالشديدالخطرمنبلالتدبير<سوءومن
فقطذاكواذلهامردوالمنهاالمفردوليةآجالحلوليفاجئهحق

..تماما.ومجديةككنةاليومماتزالهيحلولترويجإليلتجى،

قائلة:أخرىجريدةمحلقتوقد
يفهمهاالتيجوانالجنرالتصريحاتنسمعونحنأدإننا
أنفيالتفكيرمنأنفسنانمنعأنالنستطيعتاما،فهماالوطنيون
باريس.فييقولكماالمغرب،فييعملأنعليهيجبالجنرال



النمران

دمة
الرقإبةأخرتة

~.1948يرابى780األربعا،43العدد،<<العامالرأي>>

تطرانحوادثعنمقال

)الرتابةحزنته~





الحكوثثر::~.ثمورمجلب
امنىو-نواصل

6948يرابىىى،44العدد،<<العامالرأي>>

ددالغربيددالقسمورة0عنأخرىمرةفتحدثالكرةنعيد
...الحكومةشورىلمجلى

االرقابةحافته(

تلكعنهازألأوجادأيتحدثوهلةأول~الكاتبويحار
00الطياطروخشبة0»فوقسنةكلتمثلتزالماالتي<0أدالمسرحية
»0«أذقنعلىبلالنامى<منومسمعمرأىعلىالمغربيالياسي
.خجلأوحياءوالخوفدونالمسكينةالمغترةاألمة

هوالالئقاألسلوببأنيقتنعأنيلبثالولكنالكاتبيحار
لموضوعهمطابقأالحديثيكونوبهذاوالهزل،الجدمنمزيجأماكان
وشكآل.أساسا

حيرتهمنيخرجإذالكاتبأن.القارىء.أيماتظنوال



يكادالبلهازثآ،وتارةءجادأتارةحديثهفيمضيأعضياألول
...متبيحهليىوهأخرى<فىمقعحقاألولىحيرتهيودع

)الرقابةحذفتهلم

يبقىلسؤالوأنهاألول؟المرةفيحرمتهماالمرةهذهفي
منأصحابهابهاقذفالتياألسئلةمنككنيرجوابونبل

المدمرونسادتهمعنهافتصاممالمجلسقاعةفيالمندوبينحضرات
أبلغسكوترب:العربيالمثلمعيردأحالهموالناألمرروالة
فضةمنالكالمكانإذا:الفرنيالمثلمعأو.كالممن

ذهب.منفالسكوت

ترتكبأنمن_اإليمانمنوالحياء_ستحيالرقابةولعل
والفضيحةواالثموالعدوانالبغيمنسابقأارتكبتهماالمرةهاه
ونناصامتذهبفيوالناطقفضةفينطمعالأننارأتماإذا
.ورصاصحايدبحردالقولفيهوبماالغنيمةمننقنع

بالقسميسمىماهلالسؤال:هذااألهنإليتبادرماأول
.ويقينا؟حقاكذلكهو<0لمغربي«دا

المذكورالمسمأنوهوبالجواب،السائليظفرماوسرعان
حينفيوالفرنسيينبةالمغارمنخليطهوبلصرف،بمغربيليس
دونوحدهمللفرسرميينهو~الفرنسيالقسم~منوهأن

.سواهم
يتركبالحكومةددشورىد»بحلسأنالمغربيأميا_ترىفأنت

ءوالغرنيينبةالمغارمنخليطقسمومنخالصفرنسيقسممن
معظمهيتكرنالمجلسذلكأنعينين<زيلكليتجلىهذاومن



التركيبحيثمنهذاأقلية.إألفيهبةالمغاروليسالفرنسيينمن
والنفوذوالتصوفاالختصاصحيثمنأماوالصورة«والشكل
القسمانلكقلتإذاسرالكأفشيوالبمجهولأخبركفلست
تشأأومالمماشئتفيهبمتحفموثبيهإكاءبالمغربييسمىالذي
تارةصورجانبهاوالءالهامدةوالهياكلالجامدةاألصناممن

ليحكمانلذاكوالشاهدلهذاالسامعوأنناطقة،وتارةمتحركة،
تقرثمتهدوءالتيالشقشقةقبيلمنهوإغاكلهذلكبأن

طحين.لهايرىوالتسمعالتيوالجعجعة

غيرجدرانهبينضملماحقآمغربيأ00««المغربيالقسمفلوكان
الغربية.العناصر

تمسكاأليالصارالوزيرعنهموأنابواتخلفواقدالوزراءإن
ءواحتراموهيبةووقاررزانةمنفيهعهابماوالجلساتاأليامطوال
حكمةكانبماكالبرق<خاطفأنطقاإألينطقو(السكوتآثروقد

..الخطاب.وفصل

وحا»دأبوالهولدد0يعرفهاخفيةألسبابالوزراءتخلفوإذا
ولمصمتوابالهمماولكنبالحضورالقاعةشرخواالمناديبدد0«فإن

والتمثيل؟والتشخيصالحضوربغيروجودهمعنيعربوا

أسبابمنلهمتهيأتوكمللكالمفرصمنلهمأتيحتكم
وأنتعذراولعلءوالسكينةالهدوءلزموافقدهذاومعيثللحل
السائر.المثلفيكماتلوم،

حضرةموقفد»0»منفعجبهشيآمنالموءيعجبوإن
ياللالشريفد»ءالمخزنالعن«دمحاميآنفسهندبالذيالناثب»»»0»



_علىلهماكالإذوسياستهااإلدارةعنولكنواليه،منههو
واإلطراءالمدحمنماشاءالوطنيين_وظهرالشعبحساب
والذوقالسمععننابيا«دفضوالددهذاالعقال،عاوقدوالثناء،
وألهمهالهسامحهخلفأ.ونطقألفأسكتلقدالمثلمعوقالوامعأ<

الصواب.

وهناكوتبصرة،تذكرةأبديناهاوموانح)(خواطربحردهذه
(خواطرهيتلكاألفاضلالتراءعلىعوضهاعننتمالكالغيرها

القسمعنتحدثتالتيالرجعيةالفرنسيةالصحافةوسوانح)
لمنةبهومسهبأحديثأالحكومة(شورى)مجلسمن(المغربي)،
أنناندعيالونحناألعداء.بهشهدماالحققيل:مثلهوفياعتبر

الدورةعلىالفرنسية~بهوعلقتماكتبتهجعسنستقصي
للقواءنقدمهاددبنماذجددمنكتفيوإنماالمغربي،للقسماألخيرة
مجلسفيالفرنسيةالصحافةآراءعلىيقفواأنيمهمالذينبةالمغار
وتطريهعليهلعابهاتسيلفتثتوماواعجابها)،(تقديرهانال

والمال.الحالفي...الجساماآلمالعليهوتعلقبهوتفتخر

أنيريبرا05بتاريخماروكان><بريس«دالكتبت_فقد
سلبيةبكيفيةأوضحتقدالمغربيالقسمفيدارتالتيالمناقشات
والفرنسيينبةالمغارالمندوبينبينوالنظرياتاألراءتجانسصريحة
الحججاختلفتواذاأولئك،يممماعينهوهؤالءيممماأنإذ

والنزعاتالوجهاتفإنفقط،الجزئياتفيالشيآبعضوالبواهين
بعضهااليختلفواحدةوالخواتمواالستنتاجاتمتشابهة،كانت
تعبيرأكلتاهاكانت_والمغربيةالفرنسية_فالدورتانبعضعن



الدورتينوأنالفرنسية«_المغربية00الوحدة00عنملموسأقويا
واالطمشنانالصفاءبكلالمستقبلإلننظربأنلتسمحانالمذكورتين
بعينيرقبكانوقتماليوعلييشالالموآراءيطبعانكاناالذين
البالد.هذهفيواالقتصاديالسياسيالنظاممآلالبصيرة

بعضمنأحياناالتخلوالجيدةالعائالتكانتوإذا
دلتبلالجميلةالمغربشمسوانهنا.األمرفكذلكالخالفات،
فالعائلةوالغمام،السحبمناألفقفييتلباماغيرهامن.حسن
وشجيةالعرى،وثيقةاألوضاع<محكمةاألساسمتينةإذاالمنوبية
بهاأدلالتيالتسريحاتمنهذاعلىداللةأحسنوليسالروابط
عليهميجبالناسوكل..بة.المغارالزعماءوصيفتنالبعضأمس
..ومستبشوين.فرحينوبهاراضين<عنهايكونواأن

القسمعلىتعليقايريبرا17بتاريخماروكان)(فيجيوكتبت
يلي:ماالمغربي

منوالضجرالقلقوأظهرواالخوفساورهمالذينأولشكإن
أحسنأنيشاهدواأناستطاعواقدالمنوبيةاالنتخاباتنتائج
الصالتبأوثقبينهمافيماويرتبطايقترناأنهيمعآللطرفينسياسة
منأمسكانواالذينوانهذاالممكنة«ابط0الروأحكم

واجهوالما_الوطنيينبعضالجريدةبهموتعني_(المعارضين)
_قهرا_تنازلواوتسوتهاحلهافيوشاركواوالصعوبات،المشاكل
بهايعملالتيالروحوأدركوا،العقيمالسلميموقفهمعن

.الفرنسيون



تكوينعنيريبرا69بتاريخالمذكورةةاجريلكذلكوكتبت
ماخالصته.النخبة

تولاالقتصاديةالمشاكلالفرنسيونوبونالندما«رمىبعد
والضروريالحقلمنوانهءالعملنفسبدورهمبةالمغارالمندوبون

..مسؤوليات.منماعليهمالسكانمحناصرنحتلفيدرك)ن
مجهوركاهلعلىالتلقىالعملذلكمحنالناشئةالمسؤوليةولكن

أنمنبلوالبواجبهاالمغربيةالنخبةتقومأنيلزمولهذاالشعب»
..نفسها.بتكوينشيآكلقبلالنخبةهذهتبدأ

هاهتنعقلأنالفرنسيين)منطاثغة(أيبعضهمساء~
واألخرىءالفرنسينللمندوبينا~إحلاشنتان«ورتانأيضاالسنة

مجيعاالشتركواأولشكإلهؤالءانضملوإذءبةالمغار~وبين
ولتمكفتحدتهعلىقسمكلبهاعيالتيالمشاكلنفسدرسفي

وقتاقتصادمنالمشتركةالدراسةوتلنكءاالنضمامبذلكالحكومة
وفيالمسيرسرعةفياإلفراطالمستقبلعلىالخطرمنولكنءثمين
قوله«دبيركسون»«الفيلسوفقالوقدة.واحلدفعةالكمالطلب
أنللسكرالبدالمألوف:إيجازهفيالمعنالغزيرالحكيم
قائلة:ةاجريلوزادت..وب.يل

الفرنسيينالمندوبينفيهنرىيومسرقأنهالمؤكدمن
وهكذابة،المغارالمندوبينبجانبواحدةكرسيفووجالسين
فيهوكماكامأل<تامأالمغربصورةالرسميةالداثرةفيسنشاهد
المغربي.الفرنسيالتعاونعنينشأوكماالواقع

النخةعلىيجببأنهالقولفكرراليومبذلكوتعجيآل



يكونولماكاهلها،علىالملقاةالمهمةبوضوحوكتلأنالمنوبية
بعضعنوتخلواالحاليةمواقفهمبعضنبذواقابةالمغارالشبان
ويعسويشققدأاثبهبعملكلههذاوعوضواالراهنةحركاتهم
حقيقية.نخبةيكونواأنيستطيعونفإنهم.حيانآد

مجلسمنالمغربيالقسمعنالفرنسيةالصحفتحدثتبهذا
وتعليق،شرحكلعنبنفسهنميلحايثوانهالحكومة<شورى

خفاياهاعنالستاروكشفالهيئة،تلكحقيقةإظهاوفيوهوكاف
..ومؤامرات.ومقامراتمغامراتمنوراءهامايحاكوفضح





ابم949مارس49،3العد>،<<العامالرأي>>

الشيوعيالحزبحاللسان00أدأملجريدةخصصت
حزب~كرةالماضياألسبوععادافتتاحية_المغربفيالفرنسي
معمذكراتمنشأنهافيويجريجرىوماواالستقالل«الشورى
بالرباط.الرسميةاألوساط

عنالشيوعيةالجريدةفيهاتتحدثمرةأولهذهوليست
معالمخابرةفيالشروعبعد_لهاسبقبلالسياسيىمشروعنا
23أدمذكرةتقديموقبيلالعامةاإلقامةبواسطةالفرنسيةالحكومة
واإلدارةالحزببينالجاريةللمذكراتتقرضتأنشتنبر«»ء
نبتهجإننافيه:تقولمقاالشتنبر2(عددفيكتبتفقدءالفرنسية
أنهنظنولكننافونساعقللدنمنالمحادثاتعهدبتدشينابتهاجا
المغربية«الوطنيةاألحزابجيعمنالمسؤوليناستدعاءينبغي
ذلكومنذنظرهموجهةلبسط0<>المغربي<الشيوعيالحزبوخاصة
»0واالنتظاردالقعود0موقفكغيرهيقفالشيوعيوالحزبالوقت



أبوابتطوقعهدناهاالتيالعامةاإلقامةتستدعيهأنمؤمآل
بلمعها،المذاكرةفيالراغبةنظرهاوجهةعنباحثةاألحزاب
موقفالعامةاإلقامةمنتقفأنعليهايجبالتيهياألحزاب
قرعاالباباهلوتثرعالطريقإليهافتشقالمطلوبدنالطالب
حزبأدركهماوهذاالحق،طالبأوجهفيمصراعيهعلىيفتح

واليؤخذالحقبأنمنهعلتاإليهوسارعواالستقالل،الشورى
عنهاالعاملالمخلصاليطيبواالنتظار<<أدالقعودخطةوأنيعطي،
أبدآ.نفعأاألمةالتجديفإنهاددأنصارهاد«نفعتإنوأنهانفسا

الصمتإلتزامقبلمنالشيوعيينجريدةعليناأخذتولقد
إلىذاهبةهذابغيرإذذاكوطالبتناوالكتمانبالسرالمحادثاتوإحاطة

إذاعةيقتضيانكاناالديمقراطيةالمبادىءواحترامالبالدمصلحةأن
المحادثات.فييراجما

فياليتحثلحزبمنالمؤاخذةتلكالنستغربكناوإذا
الشيوعيونيدعيأنحقآالغريبفمنمسؤوليةأيةاألمر

بةالمغارمنالمغربمصلحةعلىحرصأأشدأنهمالفرنسيون
منأكثر.دملكيونإنهم_الفرنسيالمثلمقول_كماأوأنفسهم
أنالغرابةمنأنهكماالموضوع،فيلهمالناثهأنهمع<،0الملك
إلىحقايمتونكأنهمالديمقرالحي<<المبدأاحترامأدعدمعلينايأخذوا

أدديكتاتوريةإلىالداعيبالحزبليواوكأنهمبصلةالديمقراطية
هذافيواالجتماعيةالسياميةمفخرتهميعدونهاالتيالصعاليك<<،

ألعصر.

عنبسكوتناخالفنافناإلالفرنسيونالشيوعيونذهبوكما



0<كل«0أنزعموافقد،الديمقراطية<<ومبدأالبالدأدمصلحةالمحادثات
كيفإذباطللزعموأنه.مناهذاموقفهمأيدالمغربيالشعب
به؟همطالبونابمافطالبناأياهمقد(كله)الشعبأنعرفوا
ساثواعتباربييحدلهم(مغربي)لكلمةحزبهمانتحالدهمأنأيظنون
عليهوا~لالشعبباسموالتحدثمثلهمشيوعيينبةالمغار

هذاإنمناسبة؟وبدونمناسبةكلفيومشاعر»آراثهفيوالتحكم
وأضرابهمالشيوعيونإالعليهيقوىالواحتكارواستبدادالفتئات
الشعبولكنوسياسةخطةوالمزاعماالدعاءاتمنيتخذونالذين
...تلبيسأاطقائقعليهيلبسأنألحديمكنالبصيرةذو

االدعاءاتخطةينجلمالشيوعيةالجريدةافتتاحيةكاتبوإن
مغالطاتالحقيقةفيتكونقدفآأغالارتكببلفحسبوالمزاعم،
بعضأدمجشتنبر((مذكرةتلخيصحاوللماأنهذلكومناورات،

النقطتلكأنمعبهنطالبالذيالدستورفياألساسيةنقطها
األمانةكانتوقدالسياسيمشروعنافيالدستورعنمستقلةوردت
يحترمأناألمحعلى0(المتشيع)أوالشيوعيالكاتبعلىتفرض
ومنتسقةمنتظمةهيكماأصوله،علىفظويجاالمشروعذلكصورة
.فيه

أن~ذلكبسببيستطيعالالشيوعيةاالفتتاحيةقارىءوإن
الكاتبلهقدمهالذي_مشروعناعنتامةواضحةفكرةيأخذ
يتصورال«دالمتشيع«دالكاتبولعل<جدآناقصةنحتلفةبكيفية
عرضمالغرضتعمدولكنههذابخالفاألمريكونو~المشروع
.المشبوهةالكيفيةبتلكجريدتهقواءعلىالمشروع



ددمساثلأغغلتشتنبر23مذكرةأنالكاتبذكروقاهذا<
تلكتكونقدبأنههذاعلىونجيبسكوتأ.عنهاوسكتتجوهرية<<
نحننظرنافيجوهريةوغيرالشيوعييننظرفيجوهريةالمسائل
هيكمانظرنا<فيجوهريةتكونوقدبة<المغارالوطنيينمعشر
لهاتنعرضالأنالمناسبمننحنرأيناولكننظرهمفيجوهرية

بها«الملحقةالسياسيةالمشروعاتفينثبتهاوأننفسهاالمذكرةفي
عدملشيوعيونعلينااأخذالتيالمسائلتلكهيماأخيراعلمناوقد

نسكتولمنغفلهالمأنناكذلكوعلمواالمذكرة،فيلهاالتعرض
أتوابهذاعلمهمومعالمشروع،ملحقاتبعضتضمنتهابلعنها<
فيه.ليسماالنقصمنإليهوينسبواالمشروعينقدواأنإل

بعضددأخذناددأنناالمتشيعالكاتبيزعمأنهذامنوأعظم
سنةغشتفيالشيوعيالحزبنشرهالذيالبيانفيالواردةالنقط
وأنوتفصيآل،جلةالبيانهأانجهلأنناهيواطقيقة<1946
حكومةوتكوينوطيمجلسانتخاب~وهيإليهاالمشارالنقط
والبديهياتالضرورياتمنتعد_األمةنوابأماممسؤولةمغربية
كحزبدستوريديمقراطيوطيلحزبالسياسيالبرنامجفي

الكاتبيخلوالأناثهلطفلمنوأنهواالستقالل،الشورى
أو(الحهول)البيانفيما(جيع)أخذناأننافيدعيغلوأبشيوعيته

السياسية؟مذكرتناتحريرتولالذيهوحزبهأن

الشيوعيونوجههاالتيوالمؤاخذات)(االنتقا«اتجعولعل
وهومحيداعنهيجدوالمخطيرالعترافوتمهيدامقدمةكانتإغاإلينا
واالستقاللالشورىحزبابتكرهالذيالعظيماالبتكارإنقولهم



الكاتبأذغيراالنتقالية،المرحاةريبوالشكبدوززهو
جهلهعلإماالمرحلة،هذهعنحديهفيبرهنالشيوعي
فيماويتهتصدهسودعلىوامامذكرتنا،فيوردتكمالحقيقتها<

المرحلةفيتستمراحمايةإنتولهذاكأوهذاومالعنها،تاله
وكيبوزنهاتقلوانهاموظفيها،وكبارإداراتهابجميعاالنتقالية
تمامايناقضالقولوهذاالناشة،المؤتتةالحكومةكأهلنفوذها
االنتقاليةالمرحلةأذمنالمذكرةعنحديهفيقبلالشيوعيماكتبه
رسميتصريحفيفرنسااعترافمنها:أشياءبعدةمسبوتةتكوز
وسيادتهبعريتهأيبنغمه<أمرهتدبيرفيالمغربيااشعببحق

غيلةفيإألتبقىوهلهذامعللحمايةبقاءنأيواستقالله.
المتشيع؟.الكاتبوانشاحية

ليتاالنتقاليةالمرحلةأذالمذكورالكاتبقولبهذاوشبيه
أويعلمهاالتيوالحقيقة.جوازابزالعلالعزيزةالمرحلةسوى
انتقاليةأيةعنقطيتحدثلمالجزال:ذهيالشيوعيوذ،محبهلها
نيماالشيوعيينلدىإال_والعامالخاصلدىالمعروفةيتهنظوإنما

يتهيأأنإلىمحدودةغيرمدةتستمرأذعبالحمايةآذهييظهر_
المذكرة<فيبهنطلبماهذاوبخالفبةالمغارمنالفيوزاألكفات
فتحثم.باستقاللهواالعترافالحمايةبإلفا>التعجيلفرورقوهو

أيديمنوالسيادةالحكمفيهايتقلاألجلمحدودةمرحلة
مرحفهلوحكومتها<وملكهاالمغربيةاألمةأيديإلىالفرنسيين
االنتقالية<المرحلةوهلهذا؟منءبشيالعديدةخطبهفياإلزأل
مجأيد_الشيوعيوذزعمكما_تملبهاونطالبنفهمهاكما

الجملةهذهالمذكرةطليعةفيكغيرهمالشيوعيوذيقرأأ(الحماية،



بمواصلةالمغربيةالمشكلةحلفيالتفكيراليمكن0الدقيقة«الصريحة
مصدرهوالذيلنظامهاجايأتطبيقبمحاولةأوبالحمايةالعمل
الشيوعيونيقرأألمذريع<<بغشلانتهىوالذيالعظيم<االستياء
تفتحقولنا:وهواالنتقاليةالمرحلةعنماكتبناهكوةالمأفيأيضأ
منالمغربتمكنالمياسي)<الجوخلقبعد(أيانتقاليةمرحلة
مضىالذي(الحماية)دالراهنالسياسيالنظامطورمنالخروج
جديدنظامطورفيوالدخولوغضبهالشعببسخطوباءزمنه
أيوذاكهذابعديبقىفهلواالستقالل.الديمقراطيةعلىيقوم
الشيوعيينيكبوعلىوهلأومتشيعا؟شيوعيأولوكانللمتكلمبحال
لكلواالعترافاإلنصافالمنافسين_منلناأنفسهمعدوا_ولو
~؟حقزي

يالحظأنيجب:قولهمجريدتهمفيالشيوعيونبهصؤحوها
منظمةإلياللجوءفكرةعنتخلقدواالستقاللالشورىحزبأن

مغربيأحآلالمغريةالمشكلةحلطريقيسلكوأخذالمتحدة<األمر
فيأيضانالحظهالذيالسعيدالتطؤرهذانحينحنمرفا<
.الكريمعبدابنموقف

عنقلياأنامنفيهماوردالشيوعيينبياذعلىونالحذ
جيععايعلمهاالتيفالحقيقةالدولية،المظمةإلىاللجوءنكرة
اليومغلياانايقالحتىالفكرةمابتلكيوهنقللمأنناهيالماس
ففكرتاوالخطة.الموقففيتطورناقدالتخليهذابببوأناعنها
تكلأذعبالمغويةالمكلةأنوهيأمى<نكرتاعينهياليوم
وساثلبجميعوذلكأنفهم،بةالمغارأيديوعلىالمغربداخل



<نعمدالمغرببطلفيهايؤيدنانكرةوهذهوالتسوية،الحل
المغربأقطارفيوالزعماءاألحزابوجعوشقيقهعبدالكريم
كماعليه،يقاسواللهالحكم.الشاذمنهم<الشاذإالالعوبي
المعروف.االصطالحفييقال

اخاريجمنيأتيالالبالدتحريرأنيرونالشيوعيينأنوكما
عماشيآينتجالأنهإليذهبونفكذلكدولية،هيشةأية1على

للسيطرةمسخوةاستعماريةحكومةمحالسويةبالمفاوضاتيسمونه
أنيمكنفالاألولوأيممفيمعهماتفقناإنونحناألمريكية،
فيجراتهمفيبهمرحوامايناقضالذيالثانيقولهمعننسكت

المحادثاتلعهلجوانالجنرالبتدشينمبتهجونأنهموهوشتنبر2(
العامالمقيممنيستدعواأنفيواغبونوأنهمالوطنية،األحزابمح

أمسأباحرهمااليومالشيوعيونيجرمفلماذا.نظرهموجرةلعرض
منالتناقضلهذاهلقبل؟بهوطالبواابتهجوافيمااألنيطعنونولماذا
اليوميجرقونالذينأولشكمنالشيوعيينأنأممعقولة،أسباب

باألمس؟محبدو»ما

التحادنتيجةإاليكونالالبالدتحريربأنالقائلالرأي.نعم
وسلمية<حربيةشقأنواعالجهادولكنالمغربي<الشعبوجهاد
الحقصاحببهايعترالتيوالمفاوضاتالمحادثاتاألخيرةهز»ومن

الحزبيدعرناوكيفوأمنيته<بغيتهإلىالمحرومبهاويتوسل
حزبونحنفونسيحزبوهووالجهاد،االتحادإلىالشيوعي
حزبونحنطبقةوهوحزبوطنيون،ونحنشيوعيوهومغربي،
ينصرحزبونحنالصعاليكديكتاتوريةيناصرحزبوهوأمة،



فيونشتوكنتخذوكيفجعا،؟األمةفيوالديمقراطيةالشورى
ةالوحلداثرةفيإألبهيطالببمايطالبالحزبمعالجهاد

عوضا؟بغيرهنرضىوالبديالاالستقاللنبغيالونحنالفرنسية<
..(غرا)ناديتلوأسمعتلقد

)الرقابةحذفته(

.تنادي؟لمن(الجواب)ولكن

الذينهموحدهمالمغربأعداءانالشيوعيونيقول
البرنامجهذايتخذاللماذاويتساءلونالسياسيبرنامجهميرفضون
الفوزإلالسبيلوحدههوالذياالتحادهذامعهملالتحادأساسا
.السياسيالعراك~انفيوالنصر

اتحادكلأنهوجوابهسؤالهموهذاأفواههمفيقولهمذلك
هومنندريالروسية)(بشلظةشبيهايكونفإغاأمكنإنمعهم
(الرفقاء)همأمالطرين؟وأسهموعلىباريس،شيوعيةأهم:آكلها
ستاليناألبطليعتهموفيبموسكو،(الكوملين)قصوسادة

جوزيف؟

فياثملم.إذ0الكريمةاآلةمعنتلوالبياذمذاانتناروفي
<.خيرايؤتكم~آتلوبكم



النمران
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:لفرنسيالبرلمانفيمناقشاتجوتأسبوعمنأكؤمنذ
وزيراغتنمهافرصةهذهكانتوقدالخارجية،السياسةحول

طرأاأليالخطيراالنقالبشأنفيبتصريحلالفضاءالخارجية
بتشيكوسلوفاكيا<العامةالسياسةوىىالحكمنظامعلىأخيرا
نتيجتهاكانتبمناوراتالشيوعيالحزبفيهاقامالقالبالدعذه

وتوجيهالعامةاألهورزمامعلىوقبضهوالدواةالحكومةعلى~~د»
كله.بهذااالوروبيةوسياستهاروسياصالحفيتوجيهاالبالد
وربحتكبيراخسرانأالبالدتلكفيوالديمقراطيةالحريةخسرت
أصبحوحاسماعفيتاربحاالروسيالتوسعوحركةالشيوعية.لدعرة

عواقبهمنأمرهمعلىويخشونحسابألفله.لحلفاءيحسبون
خاصة.اوروبافيوالبعيد>القريبة

الفرنسيةالحكومةتحددأنوالمنتظرالطبيعيمنكانلهذا
حولالبولمانفيالمناقشةوبمناسبةديبلوماسيتهاوزير_بواسطة



الذياالنقالبذلكإزاءموقفمنتتخذ»ما_الخارجيةسياستها
والذي<التشيكيالشعبمصيرفياليومتتحكمالشيوعيةجعل
قوةموسكودولةزادعاالروسيالفوزحوزةفيالسهبهذاأدخل
.وهولةومكانةوبطة

مناالنقالبذلكإزاءالفرنسيةالحكومةموقفونستنفذ
الخارجيةالسياسةأنأعلنالذيبيدو)(المسيرالوزيرتصريحات
اوروباعنالسلمعنالدفاعفيتتلخصبآوامرتأتمرالفرنسية
تحصىالحا«ثحدثوقدو~»الللالتفاقاتمطابقأدفاعاألمحررة
منيباللمامعاكساجاءإذشيء<فيالسلمقضيةيخدموالعواقبه
.وطغيانجبروتكلمناوروباتحريرسبيلفيالجهود

منبعاهفةالتصريحهذالماذالبرأكريةقابلتوقد
عنتعبيرأحنعبرقدالوزيرفيعلدلالذياألمرالتمفيقد

~.عييناليوباستاأالقرنية،األمةمجلىرأي

سلمسياسةالفرسيةالياسةأذالوزيركالممنويتضح
روبيةاآلوالداثرةفيولكنالدوليةوالمواثيقللعهودواحتراموحرية
اللم،فيهايودأذعبقارةهاككانت.ذاوبعبارةخامة،
كلفيالجهودنيهاوتبذلالعهود،نيهاوقترمالحريةفيهاوتتر
أووحدهااألوروبيةالقارةفهيوحربطغياذوكلوفتةابافطر
التفكيرمنالغريبالرع1هذعلىالوزيرحلماوأنسواها،تبل

مللةمنكحلقةيعدالذياالنقالبخطورةلهياليامي
قال_كمااليومأدركتوقدوامتدادأ،حدة.ألاألياممعتزدادال

والفضيلةوالياسةالجغرافية~منحاسةنقطة.لوزير_



أحديحهلوالخبيرملععلىأهمغنيخفىالقولوهذاوالذكرى،
قبلتشيكوسلوفاكياعلىالنازيةالمانيااعتداءإلاإلشارةمنفيهما

تاويالوزير_قالكما_هرةأولهذهفليستاألخيرة<الحرب
وبينالناسفييقومدوياوالعالماوروبابأرجاءبراغ<<أدمأساةفيها
.نذيراوالخطربالشرالدول

فيالفرنيالوزيرعنهاتحدثالتيهيهذهبوغ<<أدمأساة
قلوبوانجايأ،منبوهيمياسماءاظلمتلقدقائأل:المجلس
تلكمنتترىالواردةاألخبارتالوةعندلتنقبضوالمسلميناألحرار
أمةكلفخرعليهينبيماانقائال:الوزيرتابعوقد..البالد.
أمبحت.وقدالسياسيواستقاللهاالترابيةوحدتهاهااثنان،لشيشان
تساؤلىعلبراغ_حوادث_بسببالثانيةالمفخرةهذهاليوم
الطرقبعضاتخاذأنيرونالذينجعمنوالخوفالغماخلهيد

بشرعيتها.االقتناعفييكفيالمنهجيةسياسةواألساليب

باستثناءالفرني<المجلسلهمفقالذيالكالمبهذا
الفرنيالوزيرعبرومستنكرين«محتجينقاطعوهالذينالشيوعيين

سياسةفيهاارتكبتالتيبرغحوادثفيحكومتهنظروجهةعن
هناكوالديمقراطيةالحريةصفحةمعهاوطويتانتكاسأالبالدتلك
اثه.األأجلهيعلمالطيا

المشترك><«التصريح0إلىاإلشارةحديثهفيالوزيريغفلولم
إثروفرنساوانكلتراالمتحدةإلياتالوحكوماتبهأدلتالذي
يعدبتشيكوسلوفاكياجرىماأنفيهقالتوالذيبوغ،حادثة
الدولجيعبهاتتمسكالتيا~يةمبادىءحياةعلىخطرا



لالستيالءالشيوعيالحزباستعملهاالتياألساليبوانالديمقراطية
لآلنظمةحرةممارسةكلوأوقفتعرقلةهناكوالموقفالحكمعلى

ستارتحتواحدحزبالهاتبحزأقديكتاتوريةحلفتهاالتيالنيابية
وطي.اثتالفحكومة

العواقبوخيمالتطورهذاإنالمشتركالتصريحقالوقد
وآالمتضحياتمنتحملهبمابرهن،الذيالتشيكي،الشعبعلى
وقدالحرية.بقضيةتمسكهشدةعلىاألخيرة،العالميةالحربأثناء
حقالالحكوماتتلكبأنهذاعلىالشيوعيةبرغحكومةردت
الداخلية«الغيرشؤونمنيعفيهاالبماالتدخلفيمطلقالها

فيالديمقراطيةبتطبيقأاتماتتحدثالحكوماتتلكوأنخصوصا
التدخلعدمديمقراطيةلكلاألولىالمبادىءومنالدولية«القضايا

األخرى.بالبالدالخاصةالشؤونفي

تهاتراإالنعتبرهاأنيمكنالكالميةمناوشاتكلهاوهذه
منذالقائمالصراعبحالفينمطهمناألولهوليسمكشوفاسياسيأ
.لفهملفقنةسكسونواالنجلوروسيابينزمن

غيرقدبراغفيحدثماان:بقولهتصريحهالوزيرواصلوقد
الشغلتزالوالكانتالتيالحالةهذهتغييرا<الدوليةالحالة

التوازناضطرابفيزادتقدبرغحادثةأنكماالشاغل<
جديدمنالبساطعلوضعقدهذاوكلالعالم،فيالسيامي
الحريةعلىالقائمةالديمقراطيةبعثمشكلةقاسيةشديدةوالكيفية

هذاوليىالفناء،بعدواحياشهاالطيبعدونشرهامرقدهامن
أعماقمنتنبعثنجدةصيحةهيوانماووعيد،تهديدوالبإنذار



منإألعامأدتصفيقالشعوبواستقاللبالسلممتمسكةقلوب
نظر_فيلهوعسيربحهودكلنجاحفيشرطأولوأن0الشيوعيين<
يرفعونالذينجيعبينوشقاقخالفكلعلىالقضاءالوزير_
حادةتصفيقات00األوطانساثروحريةالوطنحريةشيدكلفوق
.»0و~سأوتأثرأوتعظيتاإجالآلوقفواالذينالنوابمن

مأساةإثارةبماسبةالفرنيلماذالبرفيوجرىقيلماهذا
ألبرلمانيةاجلمةتلكوكأذوالديمقراطيةالحريةمأساةوهيبراغ،
وتأبيا.رثاءكانتالفرنيالوزركاتتصروكأذمأتمأ،كانت
الوزيرموقفهويماالذيبلاألمر،فييماماهوهذاولس

الوزيريقفهمامعنفسهالموقفهذاوتافيبرغحادثةفيالفرني
الشرقيةالشعوبقضاياتجاهالمواقفمنالخارهيةسياستهفيعادة
وحريتهاوحدتهاسبيلفيمجاهدالتيخامةوالعربيةعامة
أوطانها.واستقالليمقراطيتها0و

الجهودعنالفرنسيالوزيرفيهيتحدثالذيالوقتففي
الشعوبوتحريرالسلمأركانتوطيدسبيلفيالمبذولةالجبارة

الوزيرفيهيستنكرالذيالوقتوفيووسيا،سيطرةمناالوروبية
فيهيعبرالذيالوقتوفيوالفضيلة<السياسةباسمبراغحادثة
تقلصجراءمنوأسىوغمهممناألحرارةأفثليفعمعماالوزير
األيالوقتوفي.التشيكية،.البالدفيوالديمقراطيةالحريةظل
الوعليالمجلسوسطوفيالمألرؤوسعلىالوزيرفيهيعلن

وحدة~أثتنيندعامتينعلىيقومإنماأمةكلفخوأنالفونسي
الوزيرفيهينادالذيالوقتوفيالسياسي،واستقاللهالوطن



بأنويصرحاألمماستقاللضدوا~وانالبغيأساليبباستعمال
نظرفيتغتفرالجنايةاألغراضهذهلمثلاألساليبتلكاستخدام
الذيالوقتوفيالوضعية،والقوانينالسماويةوالشرائعالعقل
وحزموبجدجديدمنالنظرإلوالشعوببالدولالوزيرفيهييب
مناثهماأعدقبضةمنالحريةواعتاقالديمقراطيةإفالتمشكلة
يرالرنفيهينذرألذيالوقتوفيالعصر<هذافيوالجبابرةالبغاة
مصيرعلىوشرووأخطارمنوالديمقراطيةالحريةهزيمةفيبماالناس
غيرةوالديمقراطيةالحريةعالمفيهيبكيالذيالوقتوفيالعالميهالسلم
الوزيرعوفيهيدالذيالوقتوفيءاألهمواستقاللالعالمسلمعلىمنه
ورمعوشقاقخالفكلنبذإلىاألقواممنغيرهميدعركماقومه
اعتبار<وكلشيآكلفوقاألوطانساثروحريةالوطنحرية
...الساميالموقفهذاالوزيرفيهيقفالذيالوقتفيءنعم

الرقابة)(حذفته

التشيك،ديمقراطيةويبكيبرغحريةالوزيريندبكيف
ءوعدوانإثممنضدالارتكبوهماوشيعتهمالروسعلىوينعي
تفقدالتيوالتصرفاتاألساليبعاقبةالسلموأنصاراألحراروينذر
ويتوجهءواستقاللوحريةوحدةمنوفخرهاعزهاأسباباألمم
وأبطالألحريةأنصارمحرفآأجعالعالمإلىالصارخبالنداء

معيجسبوالبالثأر،واألخأللنجدة«التأهبعلىفيهالديمقراطية
أيبال«نافيالمقدسةالطبيعيةالحقوقتلكهثللطالباهه

التفات؟أدزمنهمأحدأيعيروالبلحساب،

البرلمانفيحدثعاأقوودليألهذاعلىنريدولسنا
السياسةفيالمناقشةالمجلسهذااستأنفعندماأيضأالفرنسي



وزرأثارفقدالجاري،مارسمنالرابعفيوذلكالخارجية«
_وجوهمنبرغبمأساةشبيهة_وهيفلطينسالةالمتعسرات

كبرى<.إ~ميةددولة0نفهاتعتبرفرساكانتإذاأنهإلوذهب
..بالعهد.والوفا>اإلساذحقوقبالدكذلكنهي

لمالرقابة(حذفته

عالثقسكلةوالاليهوديةالهجرةشكلةالعلالتقيم.ذ
فيبانضمامهافرناحكومةأذهذاومعنبالعرب،اليهود

هز«قاصلذ1أرادتقدالتقيم،حكوماتإلى.لتعويت
..وتايرها.الحكومات

الرقابة)(حذفته

ومنوفشل.حبوطإلىبأمحابهاأدتسياسيةغلطةوهذه
كانتإنخصومأجريمة،تعد،السياسةفيغلطةكلأنالمعلوم
فيالمسلمونالنوابيسكتولمالمعيار.وذلكالنوع،ذلكمن

..وزير.قولعنالفرنيالبرلمان

الرقابة)(حذفته

العربحقفيالقولمؤكداالقمرجزرنائبعليهردفقد
يرفىالاأليالتقسيمقراربصوتهاأياتالتيفرنساحظونادبأ
..الجزائر.نائبتأسفكماواليهودالمسلمينمناحدعنه

الرقابة)احذفته

أذلهشيوعيينالنواببعضحاولالبرلمانيةالجلسةنفىوفي
فقال0الجزائريبالقطالفرنسيةاالستعماريةالسياسةينتقدوا



األمالخيبةآخروأعلنالهاوية،إلالبالدبهذهتسيرانهاأحدهم
شدتوالتيالتحرير،حركةفيالجزائريونبهاميالتي

..عزائمهم.
الرقابة)(حافته

منالبرلمانفيهذاعننشأوقلاألخيرة،الحربنهايةإلى
أغضبماالحكومةوأعضاءالنواببينوالسبابوالشتمالضجيج
المجلسنحلوماالجلسةمنمراتانسحبالذيالخارجيةوزير
..للشيوعيين.الكالمحريةسحبعلى

5الرقابة(حذفته

ههلفيالشيوعيونكانوقلءبراغفيذلكقبلانهزمتكما
الفرنسيالبرلمانفيالحريةمأساةوكانتضحايا.تلكوفيأبطاال
كانوبينماالتشيك<عاصمةفيالحريةمأساةمنمصغرةصورة
عنكانفقدساخطا.هذهعنبيدو)ميو(الالخارجيةوزير

..ومطمثنا.راضيااألخرى
الرقابة)حافتهلم

المحنمنوأكثرذلكمثلوالمسلموالعربيبالشرقيويحل
منإأليوجدالبلأحد،لنصرتهيمبواللهيرثىفالوالمصاثب
وهومظلوم.الظالممعاملةويعاملهوضعضعةذلةيزيده

..المشهور.القولغيرلهذاتفسيرمنأيوجد
الرقابة)(حذفته



الريةالقضيةثربفي

.7948مارس47،67العدد،»»العامالرأي>>

أقول_نعمالوحيدالحزبكاأناالمغربيالسهبيعلم
حلولهبعدجوازالجزالمنيقفأذاستطاعالذيالوحيد_
وتقتضيهالمقدسالو~الواجبيغرفهكاذالذيبالمغرب
قوميشعورعنالموقفذلكوقفاوتدالعليا،المغربيةالمصلحة
علىقويوتمميمثابتةديةجهاوعزيمةنيرسياسيودراكمادتى
مقيتاجوازالجزالتعيينيكنواوالكفاح.والعقيدةوالمبدأالرأي
والالسياسيالحادثهذافيهاتمالتيوفالظوالبالرباطعاما
هذااكتشفتالتيالصاخبةوالتهديداتالمهرجةالدعاياتتلك

باأل~ذلكمنشيآيكنلمالمغرب،أوفرنسافيسواءالحادث
أنوالخطتاهيالتيالخطةعنيياأذشأنهمنكانالذي
أثرأدنيؤثرأذوالالقامأ،لحريقافياليرمتابعةعنيؤخونا

تكبهاوالآلمحةظروفتزيدهااللعكمى_با_التيمعوياتافي
_بسببكاوقدومدعة،ومالبةوقوةغزارةإألالسدةعوامل
الوطنكرامةلحفظعملالذيالمغربيالسياسىالحزبهذا_



الواجببهيأمربماوالصدعوحقه«المظلومرأيوالجهرواألمة
أزمةوقتءرهيبوموقفعصيبوقتفيوذلكاألكبر<الوعلي
كانتساعةفيمناهذاكاننعمحاسمة.معركةوموقفخانقة«
أدطالبوترغبواالستسالمالهزيمةإلىألنفوس><أدضعفاءتأعو

ارالففيأوواالنتظار<<أدالقعودبخطةاالستمساكفيالسالمة<<
~..الهناء.ويتوفراليشرويرغدالحياةتطيبحيثإلىبالنفس
أمنا.خوفهمبعدمنللجمعاثهيبدل

يكناولكنومشهور<معلومهوماوجرىهذاكاننعم
وقدالشعب،ولصالحالشعبباسممعارضةكانتبلوحده،ذلك
العام<<،أدالرأيوفيالعام،الرأيباسمالمعارضة<تلكنحنتولينا
يتطأطألمالمغربراسولكنوصغارأالمغربرأسبهافوفعنا

تابعاأليالحقصوتفيناعاليأظلكمامرفوعأظلبلوينتكس،
للظالمينوهوالمظلومينينصرالذياثهمنفيهامؤيداالدعوةبث

بالمرصاد.

فواثأمنمعارضتنافيذاكإذكانماالبالدفيأحدأيفتا
هافواثلمنبالرغمالمعارضةهذهولكنءوسياسيةمعنويةجه

فقاسلبية<نضاليةحركةسوىيقال__والحقتكنلمالكثيرة،
آراءوتسفهالخصوم<هجماتوتردالمغرب،كرامةعنتذبكانت
نظروجهاتوتبسطءالمستعمرينمناوراتوتفضحين،الكائل
منعنهاويتحدثرهايتصوكماالوقتيةالسياسيةالقضايافيبةالمغار
علىنعقبكناوبعبارةخاصة.بفرنسإ.وعالقتهألمغربأمريممهم
فيالجريآالصريحرأيناونبديجوانالجنرالوتصويحاتخطب



وأذأمامهانهزماتدأناظاذالهنحقوسياستهوموتفهخطته
مزالنوعهذانتولىكناإذولكا،..القوة.غلبتهتدالحق
)محيا<واجهامنالقطمذاللبالدونؤديالياميةرمةالمعا
نعتقدكابلاالهماذ،قامممينوالالرضكرراميننكن
ذلكمزأكؤمايتطباذكاناالعاموالمالوالوهي.الوا~أذ
المحانةفيالسلبيةالياميةرمةالمعاعلتتمار9اعدمومو

وقديدالعملمامروتطويرالموفإنقاذفيالتفكيربلوفيرفا،
حداوتدالمعدمة<بالحقووالمطالبةأسا~روابتكارالكفاموساثار ~.
فياألمربوالةاالتعالميبلفيوالمساعيالجهربذلإلمذابا
وتميتهاالبالدلغاثدةرمةالمعاخطةمواهلةممالعامةتامةاالر _~

الكبرى.

منلنتمكنإالالجديدةالمحاوالتتلكعلىنقاملموبعبارة
بضرورةالعامة،إقامتهاطريقعنالفرنسية،الحكومةإقناع

المشكلةوهيبالمغرب،المشاكلمشكلةلتسريةالعملإلىاإلسراع
فيوالحوادثالداخلفيالظروفتزيدهاالالتيالعامةالسياسية
والمماطلةوالتسوفالجمودسياسةتكسبهاوالخطورةإألالخارج
حزببصفتناالعامةباإلقامةلالتصالنعملكناوقدتعقيدا،إال

طالماالتياإلدارةأبوابنقتحمأناستطعناوأخيرأالمعارضة،
صوتنافنفذوطنيةأحزابابصفتهاالمغربيةاألحزابوجو»فيتسه

فيالفرنسيةالسياسةعنالمسؤولينآذانإلىواسطةوبدونمباشرة
آذاناهؤالءمنوجدناأننانقولأناإلنصافومنالبالد،هذه

بةالمغارالوطنيونفيهايحترقمرةأولهذهفكا~راعية<ماغية
عاملةسياسيةهياةبصفتهماإلداريةوالحواجزواألستارالحجب



فيعظيماجديدافتحاهذاوكانالوطن،الوطنوخيراألمةلمالح
العامةباإلقامةالمغربيةاألحزابوعالقةالمغربيالوعليالجهادتاريخ
تلك.هذهوصلة

والنزاهةالحريةحديثجوانالجنرالإلتحاثناوقد
العامةالسياسيةالحالةفيالحزبنظروجهةعليهوعرضناوالصراحة
شديدةوأزمةمتزايدعظيماستياءمنعنهاينشأوفيمابالمغرب،
عليهعرضناكماالمغربية_الفرنسيةدثقالعالتفسدمستحكمة

وتسويةاألزمةلحلنقترحهوماعالجهنالحالةلتلكنرتشيهما
معلمحا«ثتنااألولالنتيجةوكانتصالحةعمليةحلولمنالمشكل
منكلإل47شتنبرد_فيددالمذكرةددتقديمجوانالجنر.ل
لديه.فرنساوعثلاله،أيد»الجاللة،صاحب

إلىالعامالمقيمبوامعلةالمذكرةرفعالثانيةالنتيجةكانتثم
تلكأنذلككبيرا،اهتمامأفيهابمااهتمتالتيالفرنسيةالحكومة
عمليةوخطةمعينسياسيبرنامجأمامنفسهاوجدتالحكومة
حكومةرأتبلوتفصيأل><<ددجلةرفضهاإلىميبلالككمة
ونظروبحثواهتمامعنايةكلتستحقالمذكرةتلكأنباريسر
للمحادثةأساسأتتخذألنصالحةوتفصيلهاجلتهافيوهي

عودةبعدتألفتفقدلهذاونتيجةواإلدارة،الحزببينوالمناقشة
العامالمقيمإليهاعهدفرنسيةلجنةاألولسفرهمنجوانالجنرال
وفدالمكتبمعانذكرةمشروعدراسةبمهمةباريىمعباتفاق

بينمحادثاتجرتوفعالواالستقالل.الثورىلحزبالسياسي
المحادثاتتلكوتناولتوالحقيقة،الصراحةمنجوفيالطرفين



العملهذاعنالشعبوضيوإذاالمشروع،أسسجعسلةالمتسر
وكبرياتالبارزةالشخصياتمنعليهاطلعهنجيحوأيده

تستطعلموالجهاتالعناصربعضفإنوالغربالشوقفيالصحف
جديةمذاكرةفيتدخلتكدلمبلواطشنان<بارتياحتقابلهأن

لنايكيدونبعضهمأخذحقللمنووعوسميةدراسةفيوتشرع
سواالمناوراتويحركونالمؤامراتضدناويدبورنالكيدوسعهمما

طريقنافيوينثرونواإلعمارات،الن«ابععليناويثيرونوعالنية،
السياسيالجوتعكيرفيأولشكمنطمعاهذاوكلوالقباد:الشوك
فيالمغربيةالقضيةويطعنالمشروعويحيطالمحادثاتيعرقلبما

كناالتيالمحاوالتتلكجيعحليفكانالفشلولكن.الصميم
أننرجوواننابطن_وماهنها~_مابهاتامةخبرةعلىأاثما
بالجملةوفضحهاعنهاالستارإزاحةإلأصحابهايلجئناال

..والدليل.وبالحجةوالتفصيل

السومنبسياجالمحادثاتإحاطةعلينابعضهماعترض
وفاثدتهالتكتمفرورقعنالمعترضونهؤالءذهلوقاوالكتمان،

مقتضياتسوىالتكتملهذامبررمنوليسالمناسبات،هز»مثلفي
الجاريةالمحادثاتلهوتعملالمشروعلهوضعالذيالعامالصالح

شأنه.في

علىالمركزيستعينأنوالمصلحةالخيرمنفإنعامةوبصفة
منكلأنعلىءريفشحديثفيكمابالكتمان،حواثجهقضاء

عملناألننااعتراضه،فيمحقآيكنلماالعتراضذلكعلينااعترض
الرأيإلطالعءالعامةالمصلحةتقتضيهماوبقدراإلمكانفيما



الحزبجريدةفيالمثبتةبالبالغاتوذلكءالمشروعجوهرعلىالعام
المكتباختارهالذيالوقتفيأساينعدةمنأالمذكرةأسسوبنشر

متقيدوغيروتأثير~ضغطكلعنهأافيبعيداللحزبالسياسي
المشروع.عليهيقومالذيالعامالصالحسوىبشيآ

اعترضفكذلكالمحادثاتكتمانبعضهمعلينااعترضوكما
السياسيةالمشكلةأنمتناسينأوناسينالمحادثاتةملطولآخرون
فحصهاينيأنواحدأييستطيعحقبهيئةليستبالمغربالعامة
ذلكوانالبصر.وكلمحوجيزةمدةفيتدبرهامنوينتهي

أويجهلونأصحابهأنعلىواضحةداللةليدلاالعتراض
متشعبةوطرقعويصةكثيرةعناصرذاتمشكلتناأنيتجاهلون
القتادخرطحلهادونوأنالضبعذنبمنأعقدوانهاملتوية

من:لمحادثاتفياالسترسالأنإلواجاغيرذهبوقل
كانواالفرنسيينكأنالوقت<<د«كسبمنالفرنسيينيمكنأنشأنه
إلجاء<إليهألجأتهمضرورةكأنءذلكمنشيآإلماسةحاجةفي

فمكنتهمالفرنسيونخسرهوقتأيالظنذلكأصحابلناليقل
زمامعلىاليومقبلالفرنسيونيقبضكانأماربحه؟منالمحادثات
ليفعلواونيشاءماالوقتمنويملكونالبالدهز»فياألهور
أكسبتهمالمحادثاتاناليوميقالحقيريدونوكيفيريدونما
التالشيوشيكةكانتأنبعدسياستهمأجلمنوانسثتوقتا

واالنهيار؟

الوقتكسبهممنقيلماأمرفيمليأالعقلتدبرلو
المحادثاتأنوأليقنالرأيهذاخطلبسهولةألدركبالمحادثات



الحقيرضيبمابتسويتهاللتعجيلبلالشكلةحللتأخيرتعملال
لنا<الوقتربحمنتمإنهذا<وفيالعامةالمصلحةويكغل

تفعلواأنمحساكموماذاالناس<منأحدعلىإدراكهيعسرالما
والمسعى؟العملفيبالصبرمعنارعواتتللملوالمعترضون.يما

بمناسبةإليناوجهتالتياالعتراضاتأهمهيتلك
كانتإنغيرهاعلىنطلعأنوميمناالمشروع،حولالمحادثات
كلإلىفرغبلهذا.العاموالصالحللحقيقةخدمةرأينافيهالنبدي
عليهإطالعنافيسؤالأواقتراحأواعتراضأورأيلهكانمن

علىالمناقشةيستحقماهذافيواجدونفلعلناكتابة،أومشافهة
صابونا~ءوالنقدبنتوالحقيقةللفائدة<تعميتاالجريدةصفحة
يقال.كماالقلوب





.1948مارس98،24العدد،<<العامالرأي>>

الونعيةهيتلكالشرتية،السياسةعالمفيجديدةظاهرة
متيةجامعةفيوتكتلتاقاتأذيومالعربدولآقذتها!لتي

عزةالمشرد<الهدفنحواالندفاعقويةالميا~محكمةاألمس
وغربآ.شرتأالعربواستقاللالعربوحريةالعرب

كذلكقامتبلءفحسبالمشرقفيلتتجلىالظاهرةتكنلم
وجودلهاكدولالعربفيهاشاركالتيالعالميةالمؤتمراتساثرفي

~مثال~فرانسيسكوسانمؤتمرففيالظافرة.األممبينوكيان
الشرقدولمنتتألفمنظمةعربيةكتلةالغربيةالدولنوابشهد

والعراةالسعوديةوالمملكةمصروفودكانتوبعبارةالعربي،
كلمامرصوصاصفأوتنتظمواحدأموقفأتقفولبنانوسوريا
يخيفأنهذاشأنمنكانوقدالعرب،مصلحةذلكاقتضت
العربتظنكانتوقتماالعرببوحدةفوجثتالتيالغربيةالدول



الحربميدانفيقوةواللهمالحولأنفسهمعلىمنشقين
واالقتصاد.

الجديدةالعربوحدةفيالغربيينظنونذهبتوفعآل
وتركتهمأغوتهمباطلةتسويالتالشيطانلهموسولشتىمذاهب

هيإغاالعربيةالجامعةأنحسبوامنهموكثيريعمهون<مخوايتهمفي
_فيذاكإذحاولتالتيالماكرةاإلنكليزيةالسياسةمنيعة
المصالحسبيلفيتخرشرقيةعربيةوحدةإنشاء_نظرهم
هأهالهندطريقبهتمرالذياألدربالشرقاإلنجليزيةالسياسية
والحاضر.الماضيفيوشعوبأقوامسبيلهافيشقيتالتيالبالد

ولكنهاوالريب،والشكوكالتهممنالعربيةالجامعةتسلملم
والمهاتراتالترهاتتلكبطالنعلىالبرهانأقامتمامرعان
الدوليةالمؤتمراتجيعفيبلفقط،المشرقفيالوجودهاوفرضت
وظفررفيعةمنزلةتبوأتحيثالمتحدة،األمممنظمةفيوباألخص
المسيرة،والهيشاتالعاملةاللجاننحتلففيبمناصبأعضاثهابعض
العراقوهذااألمن<بحلىفيكعضوتبلتقدمثالمصرفهذه
الهينباألمروذاكهذاوليسالوصاية،مجلسإلضمقدأيضا
ولمالموضوعفيالنهائيةكلمتهاكلهبهأاتقللمالعربودولالحقير
القصرىالنهايةإل~الدوليةالمجامعفيبعيداشأوأكانبما~تنته
المهمةوأنخاصة،والعربيةعامةالعالميةالمياسةفياألبعدوالحد
_وغربآشرقأالعربتحريروهي_العربيةبالجامعةاليومالمنوطة
العربيةالحريةخصومساثرمعمستمرشديدصراعفيلتجعلها

.الربيةوالسيادةالعربيواالستقالل



اهر~:حدةالئكرةئشوء

تبلخافتأموتهاوكاذمعيقةالعربيةالوحدةنكرةكانت
فيهيلةقلةكانواالعربمنفأنمارهااألخيرة<العالمية.لحرب
فيالعربيةالوحدةنكرةتتمرأذث1شادولكنعربي<قطكل

الضروس.حربهمفيبقوتهمالحلفاءيصرأذتبلاألخيرةالحرب

مصرفلعبت1943سنةلبنانفيالسياسيةاألزمةشتحل
فكرةنجاحصحبهتدخآلاألزمةفيوتدخلتالحاسمدورهااكآنأ

.1945و6944سنتيالجامعةبإنشاءفعآلوانتهىالعربيةالوحدة

العربيةالوحدةفكرةاستجالءفيأخأنالوالقولبنايطول
تقامتالتيسنواتالعشرخاللومحاوالتهامظاهرهاوأستعراض
الوحدةناديتأسيىهنانذكرأننغفلالولكنالجامعة،تأسيى
بهاقامتالتيالدعوةوكذلكعباسة،فؤاديدعلىبالقاهرةالعربية
فيالعربيةالوحدةنكرةتنصركانتالتيالشرقيةالعربية!لصحف

الكتبمنبكثيردعوتهافيالصحفتلكتأياتوقدمناهبة،كل
العرب.وملوكالعربجزيرةعنالريحانأمينألفهاكالتيالحديثة
بشقالعربيةالوحدةإلىفيصلالملكدعوةخاصةبصفةونذكر
الوفديدعلىالفكرةتسجيلنذكركماواألساليب،الوسائل
كانالذيالوفدذلكأبىفقدبجنيف<األممجعيةلدىالسوري
أنإالالجاري،إحسانومنأرمالن،شكيباألميرمنيتألف
العربية،األمةقالومنالعربية<<،ددباألمةالفرنسيةمجلتهيسمي
.وحدتهاقصد



فينشرتالتيالفلسطينية«دالعرب«دمجلةالمناسبةبهذهونذكر
شعب.العربعنوان:تحتعزامالرهنلعبدمقاآل(932صيف

حقعظيمدويخاصةفلسطينفيالمقاللهذاكانوقدا~.
واستظهاره.بحفظهتالميذهمألزموااألساتذةأن

والغربيينالشرقيينبالساسةعزامنددالمقالذلكففي
طقيقتهاوهمالعربيةالوحدةإلدعوةبكليستخفونالذين

جاهلون.

اإليطالية،بالوحدةالناساستخفالماضيالقرنفيوقبلهم
بهماالمستخفينوأنفتحققتقدوكلتاهانية،الجرمابالوحدةثم

راغم.

اإليطاليةالوضعيتينالمذكورمقالهفيعزامحللوقد
أنالتاريخيةواألدلةبالشواهدوبينالماضيالقرنفيواجرمانية
اإليطاليونقبلهمفعلكماوحدتهميحققواأنيستطيعونالعرب
الخصالفيوالالكثرةالفيالعربعناليمتازونالذينوألجرمان
والمواهب.

-قيقة_عزامالرهنعبدذاكإذقال_كماالعربيةفالوحدة
فهوإليهايدعرأننفسهعلىأخذمنوكلتاريخيةوحقيقةراهنة
شعوبإلالعربيةاألمةانقسامأماوالخيال.الحلمعنالناسأبعد
فيها<الحيويةمعيننضوبعلىوالانحاللهاعلىدليالفليسوقباثل
االنحطاط<فىوالتأخرالجهلمظاهرمنمظهراالنقسامذلكإن

فيواضطهادهماألوروبيينضغطمظاهرمنمظهرهووكذلك
والعظمةالقوةبمظهرتظهرأنمناليمنعاالنقسامولكنالمشرق،



والشجاعةبالذكاءيتصفكشعبنفسهاوتفرضلهاأهلهيالتي
كلههذايضافالعدالة«وووحوالعقلوالثباتوالصبووالحمامى

جودةمنبهتتمتعوماالطبيعيةالثروةمنالعربيةاألوطانفيماإل
العالمفيرسالتهاأ«اءمنالعربيةاألمةيمعفالجهلوالمناخ،الطقس
وسيطرتهوسطوتهاالستعمارقوةبمأموريتهاالقياممنكذلكوتمنعها
بكلالجهليحاربواأنلضادباالناطقينساثرعلىالواجبفمن
.وقوةحولمنأوتوهما

البواسلمقاومةالمستعمرينيقاومواأنعليهموواجب
إغابانقاذهابل.وكفى،أمتهمالعوبألدمالكلهفبهذاواألبطال،
تصابأنثقافتهوأوشكتنيتهمهشاختالذيالعالمينقذون
منذالمادةعليهطفتاأليالعالمذلكواإلفالس.والحبوطبالفشل
فإنأخرىجهةومنجهة<منهذاالعربيةالحضارةشمسغريت
شعبالعالمفيوليسساعتهاأزفتقداالجتماعيةالطبقاتحرب
ارتفاعالمادةفوقبنفسهويردفعالعرببهايدينمثلمابالمساواةيدين
خصالمعهتسودالعربيالشعبيسودفيومفوقها.العوب
ويومالروحية،الحياةأهامالماديةالحياةوتنهزمالكاملةاإلنسانية
إلنقاذهيعملونالحياةومادةالخصالمنيعوزهماالعالمالعوبيمنح
أخرىنشأةوينشؤونهفيهايتخبطالتيوالويالتالمصائبمن

كماوالريب،الشكيحتملالأمرالوحدةتحقيقإلالعربفحاجة
يختارضرورةوكلالعربإلالعالمحاجةوالريبالشكتحتملال
العربيةاألمة0المستقبل«أمةإلفانظروامراأليناسبهامااإلنسانلها

.الخالدة«<



العربعنعزامالرهنعبدقديماماكتبهخالصةهذه
المستقبل.أمةباعتبارهم

والخياالتالنبؤاتهذهمثلمنالساخرونسخرطالما
وحلما.خياآلاألولفيكانتحقيقةمنكمولكنواألحالم،

الوحدةبتحقيقعزامالرهنعبدتنبأعاماعشرنحسةمنذ
لحياةكضرورةبهاونادىقويةمتحمسةدعوةإليهاودعىالعربية
وسخفا،وشططاغلوابعضهممنهذاعدوقدمعآوالعالمالعرب
يقظةالحلموصارواقعاالتنبن>وأمبحالخبر.صدققدولكن
الوهنعباوكانالعربيةالجامعةفكانتحقيقة.الخياكوانقلب
وفازتالعظيمالحلمتحققوهكذاالمغوار.وبطلهاالعامأمينهاعزام

المبين.فوزهاالعروبة

:ا~يثا~مثمنا~ئكيؤمو~

العريةالجامعةأذعموذينوالمغرفينإألغبياءمنهير
الساسةبعضمو~هوهذاعلىهلهمماولعلإنكليزية<منيعة
خارجييوزيرإياذمسترفهذاالعربية<الوحدةدعوةمناإلنكليز
قدالعوبيالعالماذقائال1(91ماي((فيموحتدسابقااإنكل
ذويمنوكيراألخيرةالحربعقبتوتهليسترجعخطواتخطى
اآلذ<بلغوهاالتيمنأعلىدرجةلشعوبهميتمنوذالعربالرأي
الذيالنداءهذاوملالوحدةتلكتقيقفيتأييدنايؤملوذوهم
تقويةأذلييظهرتلبيةبدوزيبقىأذيمكنالأصدقائنامنيصدر
فبيعيأموالعوببينوالسياسيةواالتتصاديةنيةالقاالروابط



هذا~قبلذلكأوضحت_كماالملكجاللةحكومةإن
وحدتهمسبيلفيالعرببينتقومحركةلكلبعطفتنظ

يكونأنالبديعيمنولكنوالسياسية،والثقافيةاالقتصادية
أنفسهم.العربعنمادرآالخططهذهابتكار

هماإلنكليزأنعلىمايدلالتصريحينهذينفيفليس
شكلفيتحقيقهاتولواالذينهموالالعربيةالوحدةفكرةأصحاب
علىاإلنكليزعطفبحردالتصريحينمنمايفهموكلالجامعة،
تقديرهمهوالعطفهذاأملىالذيولعلالقومية<العربأمنية
قواهموتكتلشملهمتضمجامعةإلىوحاجتهمالعربلنهضة
اإلنكليزطبيعةوتلكوالغربالشرتىفيالمشتركةأهدافهموتخدم

للشيآيفطنونقهوةوماسةعمليونقومفهمالمعروفةوحيلتهم
الغور.بعيدةفطرةإليهوينظرونوقوعهقبل

كفاحهافيالعربسالحكانتالعربيةالجا_ةتحققتولما
حرباتزالوالكانتإذالتاماستقاللهاعلىبرهنتوقدوجهادهم،

عاهذاعلىأدلوالانكلير.غيرآوكانواإنكليزآالمستعمرينعلى
مثآل.وفلسطينمصرفيويقعوقع



األجنبيواالحتاللالعرببينالشرقفيمشكلةثارتوكلما
هذاتجئوقدوتغلبأ،وتضختاتكليآلالمعربيةالوحدةقوةازدادت

حاستا.انتصارأالعربيةالوحدةفكوةفيهانتصرتاأليلبنانفي

:بتالعرالجامعةميتاق

ونودفمممؤتمرباإلسكندريةانعقد(555سنةمسزفي
الونردترأسوقدوممرولبناكوالعراتىاألودذ،وشرتى0سوريا
جامعةبتأسيمىالمؤتمرانتهى1599شتنبر(5وفيالخارجيةوزراء
الجامعةلمياتىأساسيةمادةبعدفيماآمبحنظامعلىتقومعربية

العربية.

فيكبرىخطواتذلكبعدالعربيةالجامعةخطتوقد
فيهشاركت(945ومارسيريبراشهرفيبالقاهرةالمنعقداالجتماع

الجامعةميثاقتمءمارس22وفيواليمن،السعوديةالمملكةمنكل
منالمدامعبطلقاتذلكوأعلنالعربيةالوفودبامضاءاتمذيال
بنظاميتعلقأحدهاملحقاتوللميثاقبالقاهرةالزعفرانقصر

شؤونفيالتدخلفيالجامعةحقيقرعوالثانيبفلسطيناالنتداب
عاماأميناعزامالر~عبدباإلبحاعيعينوالثالثالعرب؟بحيع

سنتين.لمدةللجامعة

كبرىمشاكلتواجهوهيالعربيةالجامعةتأمستومنأ
هذهجعوفيأفريقياوشمالومصروطرابلسفلسطينكمشكلة



العربمصلحةتقتضيهاحازمةمواقفالجامعةاتخذتالمشاكل
جيعفيالجامعةوجالبرهنوقدغيرها،ون0بهاتتقيذالتيالعليا

مقدمتهموفيالسياسيوذهاثهمالشخصيةمقاوتهمعلىالمناسبات
المشرقفيالمطلقةالعرببثقةيتمتنالذيباشاعزامالرهنعبد

والمنوب.





وقد(،9(2مارس31(فيالمغربعلىرسميأالحمايةفرضت
الحكومةمساعدةعلىوغايتهاأساسهافيتقومأنهاأصحابهااأعن
النظامطريق>عنوشعبهابالبالدالنوضعلىذاكإذالمغربية

الحياة.ميادينشقفيواإلصالح

لديمايكونأال_هذهوالحالة_فرنساعلىيجبكانوقد
دورالمزبواجبهاالقيامسوى_عليوالسريال_آخرغرضأي
التاماالحترامحدودفيهذايكونأنعلىوالمساعدةالمشورةوهو

نظاميلغهالمالتيالسابقةالمعاهداتمنالمستمدةللتعهدات
.مفعولهايقطلولمالحماية

يتكرنالقالوحيدةالوثيقةء1912مارسى3()معافاةوليت
رسميةنصوصمنالنظامهذايتمدبلءالحمايةنظاممنما



إليهيرجعاأليالمرجعجيعهاوتعدالحقةأومابقةمرى
األساسية.وتوجيهاتهاالحمايةأهدافلفهمالبا~

التي15((مارس30معاهدةلغيرهناتنعرضأننوياولسنا
القرنيةالحمايةلنظاماألساسيوالمصدرالرسمياألصلتعل

بالمغرب.

مفمآلتحليآلالمعاهدةتلكفحللأنكذلكنريدولسنا
ومطاعن«انتقاداتمنإليوامانوجههجيعفبسطوالأنمدققأ
سياسيةكوثيقةالمعاهدةتلكفينظرنابوجهةاإلدالءموادناوإنما

والتطبيقيةالنظريةالوجهتينمنعليهاتقومدبلوماسيومستند
والحاضر.الماضيفيالفرنسيةالمنوبيةثقالعال

نالحظأنالمهمهننرىاألولالمادةصراحةمنبالوغم
الفقرةمنالقصدأنبعضهميظنأنهوهيءقيمةمالحظةعليها
الحكومةرأيعلىاإلصالحاتجعتعليقالمادةتلكمناألول

العقلياالظنلهذاأساسالولكنوارادتها،الفرنسية
بوضعلفرنساالسماحعلىيالماهناكليسألنهوالدبلوماسيا،

المعنبهذاالوصايةإذالشاملة،وصايتهماتحتوحكومتهالسلطان
وليستالمغرب<بوضعيةالخاصةالدوليةللتعهداتمطابقةليست
فرنساعلىتوجبكانتالتيالحقيقيةالحمايةلروحكذلكمطابقة
سيطرةنظامالحمايةمنعمليأيجعلأنشأنهمامنكلتتجنب.ن

كلعنالحمايةتطبيقفياالبتعاديجبكانوبعبارةغاشمة«
السلطةعنالخفيأوالظاهرالقضاءإلآجآلأوعاجاليؤديما

كلها.المملكةأنحاءفيالمغربية



الحكومةبإرادةمقيداليىاإلصالحاتإدخالأنوبما
نائببموافقةالمغربيةالحكومةالتتقياأنينبغيكانفقدالفرنسية،
يحملأنشأنهمناإلصالحتنفيذكانإذاإالبالمغربفرنسا

هذاغيرعلىتصرففكلالمسؤوليات.إحاىالفرنسيةالحكومة
التيالمغربيةالدولةحقوقعلىياإألتعديعتبرأناليمكنالشكل
وسيادتهاالقوميةشخصيتهاإفقادهافيفرنساتتسببأاليجب

الالزمالشرطأنهذاإلىنضيفأنالمهمومنوالخارجيةالداخلية
المغربية.األمةومصالحلحقوقموافقآيكونأنهوإصالحلكل

جاللةتحفظأنفرنساعلىيجبلثةالثاالمادةوبمقتضى
يجبكلههذامنوأكثرلهيتعرضأنيمكنخطركلمنالسلطان
معيتفقالجاللةصاحبعلىإصالحأيفرضعنتمتنعأنعليها

فييكونعاالمغربيةوالمصالحاطقوقوالمعالدوليةااللتزامات
واألمنالمغربيةوالسيادةالملكشخصعلىفعلياخطراذاتهحد

البالد.هذهفيوالنظام

تحتنفسهاتضعأنلفرنساتسمحلمالدولوانهذا،
بشرطإألأحوالهاتنظيمإعادةفيلمساعدتهاالمغربيةالحكومةتصرف
التيالقواعدتلكالمغربي،للنظاماألساسيةالقواعدعلىالمحافظة
نصتوالتيالمغربية،الدولةطلبعلىبناءنفسهاالدولحددتها
كانتبينماولكنصريحا«نصاالخضراءالجزيرةعقدمقدمةعليها

معمتفقةبالتزاماتالتمشكتدعيالفرنسيةالرسميةالسياسة
الفرنسيةالعمليةالسياسةكانتبالمغربالعامالنظامقواعد
تلكمعالتنافيكليتنافىآخرإداريهيكلبناءعلىمصممة

الرسمية.والتعهداتااللتزامات



ت1لمعاهد1معمتفقةالحمايةآذإلالفرسيوذذهبوقد
خطابفيتالالذيوانكاريرآيوهذابالمغرب،الخامةالدولية
االأعاءذلك.ذالجمهورية:ريسإلى(51(.بريل((فيموجه
سيادةميانةالحمايةنكرةمنالغرضكاذ1.ذ.ألمحيحايكوذال

منكلهالمغربيالترابوحدةوحفظدائمةتامةسيادةاللطاذ
واةالماعلالقائمةاالقتصاديةالحريةوضمانةأقما»،إلىأقماه
الدول.بين

الحكومةسلطةهوددالميادة«دكلمةمنمنطقيأوالمفهوم
وخارجها،البالدداخلبحريةالعملمنتتمكنبحيثالمغربية
.خارجي<<والداخلياستقاللالأدسيادةتوحدأنالممكنمنوليس

الوطنأرضتكونأالفتقتضيالقوميالترابوحدةأما
منسببأليودماجضممحلوالنفوذمناطقإلىمقسمة
الحمايةووضعيةيتفقالماوهذااألشكال<منشكلوبأياألسباب
.والسيطرةاالحتاللعلىالقائمةالفرنسية

معالتعاوذفرورقعل(562سةنزولهعدالمغربإذ
كدولةحقوقهمنحقأيمنحكومتهاعرمهأاللجبكاذفرنسا
أذلهاكاذإنماالفرنسيةالحكومةألذكاملة،صحيحةسيادةذات
المتشاربدورأيفخسب،المساعدبدورعليهابواسطةتقوم

.والمطامعاألغراضعنالمزهالمخلص

الحكومةمايضطر(9(2معاهدةنصوصفيليسوإذن
حقوقهامعاليتالءمخضوعأأجنبيةلسلطةالخضوعإلىالمغربية

وواجباتها.



هيعهيالمغربإلىإدخالهايرادالتيفاإلصالحات
والمستقبل،الحاضرفيالشعبحاجاتتقتضيهاالتياإلصالحات

فحسب،الفرنسيةالحكومةمنالمقترحةاإلصالحاتهيوليست
توىإمالحوكلالشريفة،للدولةعامةمستشارةبصفتهاوذلك
الحكومةهذهيلزمالالمغربحكومةعلىتقترحهأنالمفيدمنفرنسا
المعروضةاإلصالحيةاالقتراحاترفضأوقبولبحقتحتفظالتي
تفهمأنفونساعلىيجبكانهكذاالفرنسية،الحكومةطرفمن
أنيمكنالذيوحدههوالوجههذاعلىلهاوادراكهاالحمايةروح
للمعاهداتمطابقايعتبر

المغربيةالسيادةإلىالحمايةوجهتهاالتياالعتداءاتومن
حريةمنوالسادسةمسةالخااشادتينبمقتضىدولتناحرمان

أسندتفقدالدبلوماسي،التمثيلوحقالخارجيةالعالقات
الدولةخارجيةوزيربصفتهالعامالمقيمإلكلههذاأموالمعاهدة
الخارج.فيفر،ماوعثليقناصلوإلالمغربية

تبهاهالمالية.الوجهةمنالمغربدولةالثامنةالمادةوتقيد
وأسسالسيادة<صفاتالمغريةالحكومةفقدتوالقيودالتعهدات
التعاملوحريةالعمليالخارجيالتمثيلحقفقدتكماالوحدة،

كاملعلىاألجنبيةألسيطرةفرضكلههذاومعناالولمع
بهملإلىأدتالتيا~ةتلكالمنوبية،الخارجيةالعالقات
السياسيةسيادتنااختفتوهكذاالمغربية،ولةلللاألساسية:طقور
لهذهضروريشوطهوالذياالستقاللاضمحلكماالقومية،
السيادة.



أصبحنابلمزدوجتين،سيادتينالحمايةبسببتصبحولم
تضمحللمالتيالقوميةسيادتناعلىمغروضةأجنبيةقويةسيادةأمام
السيادةظلتوهكذاوتعطل<وشللعطبأهابهاوانمانهاشيأ،
مشيئتها.بمحضومتصرفةقوتهابكاملقائمةوحدهاالفرنسية

)الرقابةحذفته(

فيماالعقليتصووالغريبةمتناقضاتعلىتحتويأنهاذلك
األنظمةواحترامالقوميةسيادتناعلىللمحافظةالبنودبعضتنص
~~ةبأشياءتختلفالمعا~ةنفسفيأخرىبنوداانإذالمغربية
علىالمؤسسةالخالدةالمغربيةالدولةحقوقالصميمرفيتمس

المتقلةشخصياتها

وذلكسياسي،خطأأشفعالفرنسيةالحكومةارتكبتوقد
..أساس.المباشرةارة0اإلجعلتبأن

)الرقابةحذفته(

_الحمايةنظام_تحتالمغربيةالحكومةنرىماكثيرألهذا
مصلحتهاضدكانولوبهتؤمرلماوتمتثلعليهايفرغىماتتحمل
..المغربي.الشعبومصلحة

)الرقابةحذفته(

بمكيالينأدالكيلعلىقائمةسياستهاتزالوالكانتوقد
ذاتالمغربفيالفرنسيةالسياسةأنبهذاونعيبميزانين<<<والوزن
األجانبمنوغيرهمالفرنسرنعلىجهةمنتنطبقودجهتين



بةالمغارعلىأخرىجهةمنوتنطبقمحتازاسيداعنصرابصفتهم
المسيطرونفيهايتحكممستعبدةشعبيةككتلةخاصبنوع

ورهط.جسكلمنواالستغالليون

المشاكلوأمأزمة<كلمصدرالحمايةتزال9وكانتولهأا
العملددبمواصلةذلكعالجإلىالسبيلأنبحقوترىاألمةفي

..بعضها<<.أوكلهاتطبيقهابتجديدأوبالحماية
)الرقابةحذفته(





_شاكلهمعلىهم_ومنواألغبياءالعقولبسطاديتوهم
أخذا~تؤخذوالعطاأتعطىاالستقاللومنهااألممحقوقأن
فيمتناهيأموقفأاألسمىاألمةمطلبمنيقفونبعضهمنرىولهأا
االستقاللفييرغبونفهموالتناتضوالتخلفوالشأرذالغرابة

قلماولكنهمستقالكاالأمرويتعظموناالستقاللدعوةوينصرون
حا~آخارجاأوداخآلاالستقاللذلكيتحققبهمايعملون

سيرةوبسيرونتفكيرأينكروننرأهمأخرىوبعبارةمستقبال،أو
لناليىممنالخالصوانتظارواالتكالالخمولعلىيقومكالها
خالص.بيد»

أمةالمغربأمةأن_يدرون؟_ومقأولشكدوروما
أمةوابلوه<الفتحأمةوالكفا-«العميأمةيمة،والعناإليمان
فوزاوفقتعملتوإذاعملتآمنتإذاوأنهاوالنصر<التوفيق

ليلهأقوىا~والمفوبالمآراألعمالبجالثلالحافلمبينآ.وتازيخها



حقيقةاألجانبتجاهلأوجهلواذاذلك،علىبوهانوأصدق
يكونأنالمواطنينمنألحدفاليجوزالمجيدةالمنوبيةاألمة
وغباوته.جهالتهفيجنبيكاأل

مازالوابةالمغارإخواننامنعددأأنالحظناألنناهأانقول
مسخاالحقائقلهمتمسخ<0غرورددبدعايةوهناكهناينخدعون
باطالالحقلهموتشخصصورتهاغيرعلىاألشياءلهموتصور
الخفيةوبواعثهاالغرور<<لدعاية«داتلكمصادرعلمناإنونحن

وأنهمنفعأالتجديهمبأنهاأصحابهايقتنعمقندريفلسناوالظاهرة
هذا~ال~ل.يطالبونبةالمغاربظلفهم.حتفهمفييسقون
>>ا~ء،يةتلكولكناثنان،فيهواليختلفأحدفيهيشكماال

سعيهموتعرقلباالستقالل،مطالبتهمبةالمغارعلىتفسد<0الغرور
تدنيهمأنبدلوتقصيهمأمرهم،وجهةيضلونوتجعلهمسبيلهفي
وتسمع.ماترىالجوابذلك؟وكيفالمنشودةضالتهممن

..جازمأ.يعتقدالدعايةبتلكمغتركل

)الرتابةحذفتهلم

بالكياسةالمغفلينامالحفييسمىماوهذاوالعادوالتطع
التمنيبمجرديدركقداالستقاللأذيعتقدكماوالدهاد؟والياسة
وانهتهدى،كتحفةالغاصببهلجودتدوانهوالثكوىوالطلب

وتدمواتية،وماسباتظروفبفضلماغرةوعلىبغتةيأقتد
فيتهبغربيةأوشرتيةريحمعيأتياوتدمرآالسماءبهقطرنا
...هبوبأأرفا

)(92



أنوقتهافيالسفسطائيةالدعايةتلكووجتماوكثيرأ
وذاكهذابينباستقاللنايندركانءوالهندرستانالباكستاناستقالل

نيلوانأدنى«أوقوسينقابمناا.مريصيرماالتالزممن
زمنهامضىالتيوالمعجزاتالخوارققبيلمنيكونقداالستقالل
تلكماأوهتوكثيرأالمهولة؟الذريةالقنبلةعصرفيوانقطع
علىقادرةماهيشةأودولةأنالناسمنواحدغيرالفارغةالدعاية
التيالضائعةالحقوقبصكلناباإلتيانوتتكفلتأييدهاامرتأخذأن
االستقالل.منها

بأمركبيرتهاوذعليدلفإنماشيء،علىهذاكلدلوإذ
وأخطرالمواقفأدةفيوذلكالمقدسة<بقضيتهابغيضوعبثاألمة
والخارج.الداخلفيالساعاتوأحرجوفالظ

وانهجديأمراالستقاللإنالقول:ونكررقلنالقد
والتضامنوالنظاموالتدبيروالعمللعلمإألبانيلهإلىالسبيل
األمة،فيالحيةالعناصرساثرمنوالثباتوالتضحيةوالكفاح
حريتهاإلىبحقالطموحالمغربيةاألمةعلىيجبأوضحوبعبارة
عرضالغرور<<أدالدعايةبتلكتضربأنواستقاللهاوسيادتها
مياحا.بهاناعقلكلتسمعتعودوالعنهاوتتصامالحائط

ساثرإلىالنصيحةبهذهفيهانتوجهمرةأولهذهوليست
جهاناعملنابلأحسنه<فيتبعونالقوليستمعونالذينالمواطنين

وخارجاداخالالعامالسياسيالموقففيالناسلتبصيرمضىفيما
الغاليةأمنيتهملتحقيقيسلكوهاأنعليهميجبالتيالسبلوإنارة



ونجد«القولنؤكانعودأذاليومونرىأل~1بمرغوبهموالظفر
و«شدوذ.يعقلوذلقوموتبمرةتذكرةالمح

إلالسبيلانهتقولدعايةالشعبيةاوساهافيراجتفالما
فيالكبرىالعمدةميددالمنتددواذالداخل،فيناصععملأي

حريةمن.~يعبوبماالمغربواتياذالعامة،المغربيةالقصيةنجاح
األمةعلىتفدالدعاةتلككانتوبعبارةواستقالل،وميادة
وغدرعفاها،فييمتأذثانهمامزوتعملبفها،ثقتها

األعية~1من9•والقوطأاليأسنيهاو~أععابها<
.لفاشلة؟

التفكيرفيعظمخأعلالقائمةالدعايةتلككانتوانما
علاألمةتغريكانتكمامروجهاعجزتستر~والتوهيهوالتقدير
والخمودوالجمودوالركود،والدعةوالكوزالراحةإلىاإلخالد
والنقولآدعياءدد00مامرةعلواالتكالوالقلا~دووفم

إنعافعلواالعتمادواألجاس،الدليلمنوالحريةالحق00ددعاة0
بينالمأكلتسريةتتطاأنهاعلالبراهينقامتدوليةمجاس
األتوياء؟منللمعفادتتعفأنمنهايراد~األقوياد

المؤتمراتجاذبيةدد0دإلىالضعيفةالعقولاناقت.نعم
عناغفلةفيالمؤتمراتوتلكمطمئنةواثقةإليهاوركنتالدولية
.فاثعآحقآلناتودأنوالظلتا،عناتدننأنتتطعالأوتريدال

الرحةتستجديها..اآلفاق.نحوأبصاروشخمت
والبحار<»الحدودددماوراءغبشاتإلىففوسوتطلعتوالخالص



المهديأداإلمامبظهورالعوامإيمانالدوليةبالمجالىقلوبوآمنت
عدآل؟الدنياويمالالظلممناألرضميطقيالذيالمنتظر<<

التياطقيقةللناسوانكشفتعينينلذيالصبحانجلىوقد
بأنألبال«هز»فيالعامالرأيوأيقناألبصار~عنمتواريةكانت
الونعيةمعميبلمنإليهويس0الدولي<أدالتحكمفيالرجاء
وافطرابوحيرةوارتباك<غموضكلهاالتيالحاضرةالعالمية
أنأيقنكراالضعفاء،حابعلىاألقوياءبينوتطاحنوتزاحم
الشورىحزبإليهاودعاعليهاجرىالتي«رالمثلىالخطة

صاحببهخاطبفيمانظرهوجهةتتلخصالذيواالستقالل
أزمةالراهنةالظروففيالمغربيعازقال:حيثاثهأيدهالجاللة
للمشكلةمحيححلإلىالوصولعدمنتيجةحادةسياسية
للشعبالمشروعةاألمانحيالموقفهافياالدارةوتصلبالمنوبية،
استرجاعفيالطبيعيحقهفيتتلخصالتياألمازهذهالمغربي،
..وسيادته.حريته

)الرتابةحذفتهلم

لهذهمالثمحلبإمجاداإلسراععدمأذفيشككيبقى
تفاقماويزيدهااألزمةهذهحدةيذكيأذشأنهمناشاذقالو~ة
إخالمعهعلىبرهنالذيواالستقاللالشورىوحزبوشدة،

هذهإزا«اليقهالخطورة،منبلغتمهماتضحيةلكلواستعداده
باإلدالءاليبادرو.ذاأليديمكتوفواتفايظرأذالمؤلمةالحالة
وفالظتقتضيهالذياالجزالمستعجلالحلفيظره.وجهة



مرحلةسوىالحل1هذنعدالكاواذبالبال>،المحيطةوالمالسات
..الكبرى.األهداف_غمنهاخالصال

نهضتها،فياألمم0عماهمالمقفينذ1فيهريبالوء
...اباشهامنألعظم101لسر1ة0بعا.التتحققالسعادتهاولكن
العدالةفياألساسيةى«0والمباالحريةلحلفيتتماألمةة0وسعا

.ية0واالقتماواالجتماعية.لياسية

حزباخطةإليهتريوماوسيلةبكللهنعملماوهذا،
تلكأذفيقطشكوالخامةبعفةشتبر((ومذكرةماتبمنة
المعاندينانوفعنبالرغموتتمرستسردالتيهيالمبا.ىد

عليهاكتبالتيالمغربيةاألمةهذهستعدوبذلكوالمطلين،
سةحكومتهإلىتقريرهفيليولحيفيهاقالوالتيوالعذابالقاد

هذهعلاالستيالدإمكازنتمؤرأذللغايةخطلخيال.نه:1(أ5
احتالالقوةعل1عتماد1األبدأ.لىيدناتبضةفيوبقاثهااألمة
الضعيفة.الهزيلة



يارهابسياسة
6.1.ومتمنيات

1998أبوبل51،64العدد،»0العامالرأي>>

المعارضةوسالحلسانبصفته_وذلكالعام<<أدالرأياعتاد
وتصريحاتخطبعلىيعقبأنالمغرب_فيالوطنيةالسياسية
فياعترضتناوقدالبالد<داخلوارتحلحلحيثماجوانالجنرال
علىالمصلتالرقابةسيفطليعتهافيوموانععقباتالسبيلهذا
شأنهمنيكنلمهذاولكنءخاصةالحرةالعربيةالصحافةرأس
نبديكنامرةكلففيكبتا.ويكبتهايقياهاوالأنأفكارنايخنقأن
خطبعنهاتتحدثكانتالتيد«السياسةددفيالصريحر.ينا

استعمالنامنالقارىءيتعجبأنوالينبغيالجنرال،وأحاديث
فدلولهاغيرمدلوآلهنالهابأنإشعاراأقواسبينالسياسةلكلمة
..إخالص.بكلنعتقدفإنناالصحيح<الحقيقي

)الرقابةحذفته(

نعتبرهمادمنابهمتهمهولناالجنرال<علىهذانافذولنا



>>خير~لخيرسلف<<<أنههويعتقدومادامسلسلة،منددحلقةد«
..والبمجدد.بمبتدعوليىومقلد،تاحوأنه

)الرقابةحذفته(

.مهفاهالذيالخطابالتعليق<ببعضنتناولهذابعا
تافياللت.إلىوحلتهأثناءوذلكبميدلت،أخيوأالجنرال

المسائلوأهلتألسياسة،سيرساءإذااجنوال:قال
فيالنطوإعادةأمكنالسياسةسيرحمنواذاإهاأل،االقتصادية
علىاآلناالقتصاديةالمشكلةتفوقتوقداالقتصادية،المشاكل
غيرها.

الناسإلحديثهالجنرالاستهلالجديدةددالنغمةددبهذه
الجنرالعنهاوأعرضتالشتأنهانظنكناالتيالنغمةبرانها0لتبميل

بالسفيراقتداءالدهرمنحينااستعملهاأنبعدنهاثيآتاماإعراضا
وسخرالسياسة<أنقاضعلىهنااالقتصادأقاماأليالبون،أريك
لهبأنه0للمغربمجيئهإثرجوانالجنرالصرحوالذيلذاك،هز»
طوياليلبثلمالجنرالأنتنذكروكلناالغير،ومقلدتاحالخطةفي
التيالوضعيةفيالسياسةبأنمقتنعأذاكإذأصبحبأنهصرححق
هذاسجلناوقدعليه.وتتقدماالقتصادتفوقالمغربعليها

ذاكإذماطرأوأناستنتاجات،منهواستنتجنا_بنهفياالعتراف
أيالتجربةأملتهشيآلهووانقالبتطورمنالجنرالنظريةعلى
.نشأنهمنهذاأننظنوكناءالواقعوالبصرباطقيقةءالعلم
العللجيععلةهيالتيالسياسيةالمشكلةلتسويةالعملإليؤدي
السياسةبأنذاكإذالجنرالوتصريحالمغربي،الشعبمنهايتألمالتي



تستدعيسياسيةمشكلةبوجوداعترافأكاناالقتصاد.علىسابقة
سواها.قبلالحلوتستوجبهواهتمامعنايةكل

صرحغيرهااليوملنايقولإجنوالأصبححقثحلفماذا
أمس؟به

ذهابهوهوغريبعاءاةعلىيقومالجنرالكالمأنشكال
وماذاكالسياسةعلالمنوبفييتغلبأمبحاالقتصادأنإل
وحسنسير~ااستقامقدالمياسةألنإالاجنوال_نظر_في
فلسناإليه،ماذهبغيرهيأسف_بكل_واطقيقةأمرها،
طرأ>حسزابصرواسسر0د،اابفيادتبتاداسسرمتفيمةادمتتاثسرتث
هذا_زهربالعكالتي_بيةالمفاألمةإ.ربالنسبةهاهبعاى

.مشكلتهاأ~.إا..~..0.ه.أسرأ<11.ء_.0«.71أ~>هااتسر. _..__،_._~،~~<_~~.~_~._
أننمت.~لسنا.~استفحاال«إالتعقدآهذا،_الزدادالساسة _~ه~»نا~»0~
لسناإ.أ~تحاملها،أ.إنكادها~ربأرالمعضلةالمشكلةتلكحا_
إإرودحلتهأدإديظهإفيرانهسرإلالجذلكالءمتفسر.ء.ننجد
.داء«محعلهاالسمامةيقا.أن<««المفالحنو~.0هالحهةتلك
مأناقتناعاأ«مقاآلمقا«لكا.انلمالتعمآل.رذلكظوه« ~_.~~•-.
»غو~.فالحهةتلك!(<للتصابقاصلةف.<0..مضاعة0السياسة
.رهناك.هنا.0دالمسط..0ه.فها .~_..~.~،

نظامإلالوصولإمكانإلمشيرأخطابهالجنرالتابعوقد
أنصارمنانهقالوقداالقتصادي،الميدانفيالحريةعلىيقوم

هز»فيهايعلنمرةأولهذهوليتالحرية،لهذهالمتحمسين
عليهموأعادهبذلكالناسإلتحدثأنلهسبقفقداألفكار،



علىقحأنهوهوهذامنأبعدإلىذهبإنهبلوتكرارا،مرارا
واعتاقاالقتصادية،الحريةإلعادةبالعملصريحةوعودانفسه
والتيالحربأنظمةحلفتهاالتيوالغروضالقيودمنالمغرب
علىالشهورمرتوقداالقتصادية،حياتهتعرقلوالتزالعرقلة
أنالناسعلىيعسرلهذاوالبعضها.كلهاتتحققولمالوعودتلك

عليهمبهماددتتكرم«دإلىويركنواجديد،منثقتهماإلدارةيقرضوا
منوالتغيالتسمنالتيالبراقةالوعودمنالفينةبعدالفينة
فكألكاالقتصادي،المجالفيثقتهممنحيعسرعليهموكماجوع،
الجنرالمنهمطلبهكمااألشياء،ساثرفيبخاهبذلهاعليهميمتع
فيالمتبعةالمياسةأنإدارتهولرجالللجنرالقلناوقدجوان،
تسييرعلىالمسيطرةاإلدارةفيثقةكلبةالمغارأفقدتقدالمغرب
بإبطاليكونإغاالمتالشيةالثقةاسترجاعوأنالعامة<الشؤون
منالمغربتخرججديدةسياسةوانتهاجالخرقاءالسياسةتلك

أمانيهتحقيقنحوقاصدأحازماتوجيهاوتوجههالحاضرةوضعيته
..والديمقراطية.الحريةفيالقومية

)الرقابةحذفتهلم

منالثقةتلكاسترجاعيحاولأنالعبثمنفضربواذآ
الوسيلة.وهذهالطريقهذهغير

الحالةخطورةإلاإلشارةخطابهفيالجنراليغفلولم
األسبابذكروقدالدولية،الحياةتهددآفاتمنوماتبطنهالخارجية

أنمنوتمكنهالمغرب،ومستقبلسالمةعلىيطمثنتجعلهالتي
هذاكلالجنرالالنشاطرونحنوحذر.مأمنفيإنهماللناسيؤكد
الظروفهذهمثلفيالرسمي<<ددالتفاؤلوالهذااالطمثناندد0«



نعتقدفنحناألمرمنيكنومهماوالخارج،لالداهفيالعصيبة
اجتنابهوومستقبلهاالشعوبسالمةمايضمنخيرأنجازمين
أنيجباأليالحقاهلفيهاالحقسياسةواتباعالباطلسياسة
أساسلالعلاألمم:حكمةوفيوالسيادة،والحكمالممرلهيكون

ا~اب»أددمرعلى.طا~مةفي~تتوم(سالمآ)ا(ك.و~
..السيف؟.إألبحالألمةاليضمنمستقبل)لموبشى

االرقابةحذفته(

فيووعيد»تهدياهوقعمنيخففأنأرادالجنرالوكأن
منبلالزهو<منبباقةبالدناإلالنهايةفيفتقدمالنفوس،
والسيادةوالعدالةالحريةللمغربتمنىأنهذلكالمتمنيات

الفالحيةونصاباتاالقتصادياالزدهارلهتمنىالبلواالستقالل،
..طبعأ.والسالماألمنمعالكثيرةوالمواشيالجيدة

)الرقابةحذفته(





يةالحم
•نواتاببواإلالنئيتأ-»

1948أبرمل2(،52العدد،»>العامالرأى>>

منمضطربجوفيالجزائريالقطرفياالنتخاباتموت
اختالفعلىاألحزاببينوالتطاحنوالتنافسوالهيجاناالحتداأ
تكونالمفةاثوالجزفياالنتخاباتاتخذتوقدومشراربهاأجناسها

هياثوالجزأنذلكوقوميتها،جنسهافيالموحدةاألمةفيعادةلها
هذهوأنمختلفة،شعوبمنعناصرفيهاتتساكنالتياألقطارمن

وطبقالخاصةداثرتهفيعنصركلانتخاببحقتتمعالعناصر
ددبحقوترالفرنسيونيتمعأخرىوبعبارةبها،يتقياالتيالشروط
حساواحد<<ددوقمانتخابياقسماويؤلفونالجزائرفياطنين<<الو

األصليونومكانهاالبالدأهلوهمالجزاثويونبينماومعن
التيالمواطنين<<ددبحقوقوطنهمفييتمتعون6الشرعيونوأصحابها

وبطريقةناقصةوبصورةالثانيةالدرجةفيإألاالنتخابحقمنها
اثنين<<أدرقماالنتخابيالقسمهذهبصفتهميؤلفونفهممقيدة<
إحدىتزالوالالجزائرأنعلمناماإذاغرابةوالهذافيبدعوال



كراوالمساواةالحرية_عصرالعصرهذافيتسامىالتيإلبالد
ويطبقهايفهمهاكماوالشعربية،العنصريةبسياسةيقال_
وأمة.أوضكلفياالستعمار

تساورهمعامةوالفرنسيوناالنتخابيةالمعركةابتدأتومنذ
منشكفيكانواإذأوهام،وترعبهموسارسوتقلقهمنحارف
جهةمنفهمالجزائرية،أومنهاالفرنسيةسواءاالنتخاباتنتائج
األول،االنتخابيالقسمفيالشيوعيةانتصارمزفونيتخوكانوا
الوطنيةاألحزابفوزمنوفزعأخوفاأشدهنودأخرىجهةومن

فيتسمىالتياألحزابتلكالثان،أألنتخابيالقسمفيالجزائرية
متعماراالعلىاألياممعالتزدادوالتيددباالنفصاليةدداصطالحهم

فيوالثانيةالفرنسيالقسمفياألول!فتصاوتمفلووخطرا،قوةإال
يصطليالشقيقالقطرفياالستعمارألصبحالجزائريالقسم
يكدمبماكانوهذاالوطنية،ومعارضةالشيوعية<مشاغبةبنارين:

التفكيرلمجودوينزعجونوحساب،حسابألفعامةالقرنيونله

هذالتالفيوطاقتهاوسعهافيماكلالحكومةعملتوقد
القسمكاهلبهاأثقلتالتي0والقيوالشروطتلكتكنولمددالمصيردد
ومرماهاالحكومةقصدعنببعيدةوالددبأجنبيةددالثاناالنتخابي
وادآلجل.العاجلفيالسياسي

مهددينأنفسهميرونالفرنسيونكانفقدالعاجلفيأما
الفريقينبينوائتطاحنالتعارضواستمراوقيامهوعظيمبخطر
الفرنسيالمعسكرين_بلالعنصرين،وربيننفسه،المجلسداخل



فيهاالخطرذلكلونيستهوكانواوقدبأجعه،القطرفيوالجزاثري
الطرفين.قوةوتوازنتتكافأتإذا

بالوجوديسمونهماعلىيخافونفكانوااآلجلفيوأما
اإلعالمي؟الفرنسيبالتعاونأوالفرنسيةوالسيادةالفونسي
بقدو_األولالخطرتالفيعلىالحكومةحرصتوكما
بجميع_سيطرتهاأركانتوطدأنأوادتفقد_اإلمكان
حوزفي00لتعاون«داوذلكددالسيادةددتلكمنكالوتجعل_الوسائل
ومأمن

تعليقهافيالباريسيةالرجعيةالصحفبعضاعترفتوقد
العاجلفيكذلكتكونكانتقدالنتائجبأنالجزائرانتخاباتعلى

_حسبالفظيعةالسياسةعنالتخليالحكومةتعتزملولمواآلجل
عتبتوقدالسابق،العامالوالعليهاجوىالتي~تعبيرها
معنىهلصراحةفتاء~الكالمهذاعلىأخرىرجعيةصحيفة
وأيفيمباشراتأثيرايؤثرأنيستطيعالعامالو:لأناهل

الناخبين؟

تقريباكانتقداالنتخاباتنتائجأنأحدعلىخفيوغير
فيالشيوعيةفانهزمتالحازمة)،(الساهرةالحكومة«دأوادتد«كما

معهلهايعدلمانهزاماالفرنسيةالرجعيةأماماألولاالنتخابيالقسم
القسمفيبعدهانتصركماالجديد<المجلسفييذكرشأنوالوجود
عليهمالمصطلحاإلداريينالمرشحينمنلفيفالثان

(بالمستقلين).
كتلتينمنيتوكبالجديداثوالجزمجلسأصبحوهكذا

يسمىماأواالستعمارأنصارالرجعيونيسودهافرنسية:إحدا~



عايدةأىهاجزائريةواالية<الفرنسيةة0والسياالفرني0بالوجو
.الوطيةاألحزابعنوستقلة

قوتهميفقدهمالالمجلسحظيرةعنالشيوعيينإقصاءولكن
اخل0الوطنيةاألحزابتلكمخعفأنكما،0البالفيوموكزهم
مسرحعلىتلعبأنمنيمنعهاوالفيهايطعنالالرسميالمجلس
وحامنما.خطيرأورآ0العامةالجزاثويةالسياسة

:هذاعلىتعليقاالحرةالباريسيةالجرائدإحدىكتبتنقد
والقولالشبيةالقوىحقيقةإلىبالسبةاليأبيللمظهرتيسةال

بهتوزذالذياذالميز0إسابمجر>قوتهاتقرفوالالعاصفةوجهة
~ر_ح.وشدةسرعة

وجههاألكرمطالبأبيبنعلياإلمامعهيعبرماوهذا
وعونه><؟اثهبصبرالقتالوانماقلة،والبكثرةالقتالأدليى:بقوله

أنذلكالجزائرية<االنتخاباتبمناسبةطريفحدثوقحوقد
فيمهنتالجزاثويةالوطنيةأوالفرنسيةاليساريةالصحفمنكثيرا
والضغطبالتدخلاإلدارةواتهمتالثانالقسمانتخاباتسير

اإلبراقعلىجزائريوطيحربزعيم~.الذياألمروالتزوير،
بمااألمرفيالتدخلمنهطالباالعربيةاالوللجامعةالعاماألمينإل

باشاعزامالرحنعبدأجابوقداالنتخاب،حريةويحفظيجدي
هذهفيالالزمةالجهودجيعستبذلبأنهاالجامعةلسانعلى

قالتالتيالفرنسيةالرجعيةالصحافةثاثوةأثارماوهذاالقضية،



احتمالهيمشكلةأثاوتثويالجزاالزعيمبرقيةانبعضها:
وهذاالفرنسية،الداخليةالسياسةفي.العربيةالجامعةتاخل
انتخابيأدوساتتلقىأنلهاليىفرنساأنبحالقبولهيمكنماال
التصويتاستعمالعلدساتيرهارالتنهدوآلتضمهيشةمن

حزبأنإلىفذهبتمثاللهذامصرفربتوقدالمباشر،الشعبي
فيصوتااليملكالبالدفيعظيمةوحركةوهوقوةالمصري_الوفد

البولمان؟

فهووحكمنظاممنمصرمافيكلأنالندعيونحن
نؤكاهأننستطيعالذيءالشيولكنءالكمالحدوبالغصائح

علىمصودستورأنهوترد»،أنالفرنسيةالصحافةوالتستطيع
بهجادتالذي(النظام)منجدآوبكثيربكثيرأفضلعألته
الفرنسيةالصحيفةاستثنتوقدالجزائر؟علىالفرنسيةالحكومة
منمهمبقسممدينالقطرهذاأنفزعمتسووياإليهاالمشار
األولالعالميتينالحربينخاللبهفرنسالوجودالياسيةتربيته

بنصاشحينتصحواأنللفرنسيينفليسهذاوبسببوالثانية،
الصحيفة.قالتهكذاالعربية؟الجامعة

شيآمنهيكنولمسوريافيتلككانلماذا:ساثليسألوقد
لفرنسابأنهذايفشهلوالمنوب؟تونسفيوالالجزائرفي

منالشعوبتوبيةعلىتساعدأنشأنهامنشرقيةإحدا~سياستين
هذامنشيآعلىتساعدالأفريقيةوالثانيةالسياسية،الوجهة
الباريسية،الصحيفةإليهذهبتماصحإنأدقوبعبارةمطلقا؟



عشرينخاللالشرتىفيأنتجتقدالنونيةااسياسةتكونفلماذا
سنة70خاللتونسروفيسنة<اا8مدةاثوالجزفيتنتجلمماسنة
سنة؟36طوالا~بوفيتقريبا

أحويتها~معهاألسلةإتها

موةتهجمتبلالحد،ذللئهعندالمذكورةالصحيفةتقفولم
يتولىالذينفسهاليومفيإنهفقالت:المصريةالحكومةعلأخوى
علىاالحتجاجبجنيفاألخباربمؤتموالعربيةالصحافةنوابفيه

فريقي،األبالشمالالوطنيةالصحفمنالفرنسيةالحكومةموقف
~د~اثد«الثالمصريةالسلطاتتوقفنفسه،اليومهذافي
باإلسكندرية.اإلضرابحركةعلىمحلقتأنها

فيبقولناهذاعلىالردنحننتولىأنالفضولمنوليس
بجنيفالصحافةمؤتمرفيفرنساوفدفيهأديتزعمكانالذيالوقت
علىوالضغطالصحفعلىبالرقابةوينددالجرائد~يةعنالدفاع
الجزائرفيالفرنسيةالسلطةعماتذاتهالوقتهذافي<<0األفكار
التيالوطنيةالجرائدبعضومحاكمةومصادرةوتوقيفتعطيلإلى

حقيقتها«وثوهأفدها<بمااالنتخاباتفيبالتدخلاإلدارةاتهمت
علىالرقابةتشديدإلىالمغربفيالفرنسيةالسلطةعماتكما

عنته؟فيشرفهالذيالعام<<،أدالرأيطليعتهاوفيالمغربيةالصحافة

يقول:الذيالعوبيبالمثلالقرنيةالصحيفةتلكأجدرما
عينيه؟فيالجذعيبصروالأخيهعينفيالقذىأحدكميبصر



الواجبنابليون:قولباعتبارالقرنيةاللعةأجدروما
والحريةالخميلةتقوموإنماملقأالحريةالتوجد~والتانون
وحريةالمطلقة<التامةالرأيحريةأسامرعلديةالنووالعادة
فالحقوإذأ،االجتحاي<الظاممزاليدلشكلودلكتابةالقول
ومعاه«ساهفيأتيققانونبنيراليتقيأأذعبالعلسي
المجتممقافالقألعمالإألايممأذالقانوذلهذاواليمكن -.-
االجتماعيالنهامنإنهذابخالفاألمركانفإذاعاشرة،مخالفة
التطاق.وعبوديةدهيا>داهيةيكون





األعوحقوق
اليو)وهقاثقاألسرعهودبين

7948أبوبل53،28العدد،»<العامالرأي>>

إغاأنهميدعرنوالحلفاءاألخيرةالعالميةالحربنشبتمنذ
أوطانهمفيوالديمقراطيةوالحريةالسالمتوطيدسبيلفييحاربون
فيلكللاد~د~فظمواوقداإلنسان،بيأوطانمنغيرهاوفي
العالميالعاوالرأيأمبححقالنطاقواسعةصاخبةدعايةشكل
صادقينيكونواقدآوصادقونوأنهموصوابحقعلأءمميعتقد
ويروجون.يقولونفيما

سياسيةبوثاثقأركانهاوتوطدتالحلفاءدعايةتوكزتوقا
منهاللمحرومينالحريةبرداثيق،والحووالعهودالوعودتضمنت
لطالبه)استقال(وإقادةفيها،للراغبينالديقراطيةالنظمومنح
وصغيرها.كبيرهاالتنعوبمن

الشعوبوانساقتاألفراداندفعسبيلهوفيكلههذاوباسم
القتالميادينإلمتسابقين(بالفيح)ومضطمامظلووكلإلنقاذ

اشتاتوقدواألروح،باألموالوالتضحيةالبذلفيمنافسين



شواثهاجرمنالبشروقاسىأمدهاوطالالضروسالحرب
فيأمآلذلككلاستطابواولكنهمومعي،حسأوالويالتالمصائب
بحقوقهم_النهايةفي_الظفرإلوطموجآالغاليةأمانيهمتحقيق
وجالء.واستقاللوسيادة،وعزةوديمقواطية،حريةهنالمقدسة
بذلتفقلسأبقأإليهاأشرناالتيوالمواثيقوالعهودالوعودأها
يومإلاألطلنطيق<<أدميثاقصدوريوممنددراثعةد«وسميةبكيفية
أخرىمواثيقالفترةهز»تخللتوقدالمتحدة<<،األهمأدميثاقإعالن
وجالآل.وورعةشأنأوالثاناألولعنتقل9

عوضفيوشورشيلووزفلتاجتمع(941غشت64في
بالمبادىءذاكإذالصدعوالمناسبالمفيدمنأنهعلىواتفقاالبحر
بينمشاعةهيوالتيالعالممستقبلحسنفيآمالهاعليهاترتكزالتي

تلكوتتلخصوانكلترا،أمريكامنكلفيالقوميتينالسياستين
غيرهأوتوابيتوسعأيفيالطمعبعدمنالدرتتعهدفيالمبادىء
خوةموافقةالشعوبعليهتوافقالترابيتغييرأيإدخالوبعدم
اختيارفيشعبكلحقباحترامالمبادىءتلكوتقضيوة.نحتا
بودتقضيكماظلها،تحتيعيشأنيجبااتيالحكومةشكل
المحرومينجيعإلالحكومةبأعباءاالضطالعرحويةالسيادةحقوق
ءالنازلةنطفعلىالمبرمالقضاءوبعدوالجبروتبالقوةذلكمن
األمم<لجميعالداخلياألمنصيانةأساسبهالموعودالسالميقوم

0سافيالبشرلجميعواالحتياجالخوفمنمعتقةحياةوضمانة
.مالذاألو

منالمتحالفةاألمممنكثيرأصاوت(942يناير(وفي
التصريحتضمنوقد<0المتحدةاألممددبتصويحسميماواشنطن



فروريأذاكإذأمبحاألعداءعلتاماانتصارأبأذأهحابهاتتنأع
نطةوللمحاالديانةرحويةواالستقاللوالحريةالحياةعنللدفاع
.وا(ممتطاراألساثرفيوالعدالةالبثريةالحقوقعلى

األربعالدولبتصريحمومكرمؤتمرانتهىأكتوبر35وفي
دوليبنامالتعجيلورةفيإعالذتضمنوتد0المشتركاألمنعن
اللحيةاالولجيعبينالسيادةفيالمساواةمبدأعلىيقومعام
وهفيوها.كبيرهابينفوتى9

بالغعنأسفرالذياذطهرمؤتمركاذ(55(أجبر(فيثم
العداءالبالغ«ذلكأعلهوعاوروسياوإكلتراأمريكاباسمشهير
كبيرهالحاراألجعإلىولاللتلكوساءرؤذاكإذوجههالذي

الجهودمنتستينمابجمعالفعالةوالمشاركةللتعاوذومغيرها
واالفطهاأوالعبوديةالطغياذمحيمأجلمنوذلكوالوساثل<
تلكأنقاضعلوالديمقراطيةالحريةوإتامةالجاهليةوالعصبية
والماكير.المخازي

تؤكدتصرعاتيالطامؤتموأمدر(591يويرا1(وفي
.األططيقميا~باألخصالسابقةوالوعوالمبادىء

علىالمتحدة><األممداهيةوتأستالعالميةالحربانتهت
الحربأثا،والمعقدأوكىمؤتموفيلهاوفعالذيالميثا~أساس
انيكونوسانمؤتمرتاولوقد<1559أفتوبع7إلغشت21من
المتحدةاألمممياتىشروعإتمام(551جواز(9إلىأبويلال(من

الميا~،هذاأذأحدظنأذالغباوةومنالنهايتالبهفيوإفراغه
بلى.ا~متعمار<تيودمناألممعريىالواقعفييكفلماتضمنتد

فمنسجلتتدوتواعدومبادىءظرياتنجدهذامنالعكر



والموح،والليونةاللباقةفيحدهابالغةوقوالبهأشكالفيالميثاو
وتمكنهاالواسعالبابمناالستعماريةا~ولتخرجأنشأنها~
حسيبدوناثهماشاءإلالتقليديةخطتهافياالستمرارمن

غيراألقطارعنفضآلالميثاقتضمن~وبعبارةوالرقيب،
هذاعهدوقدبات<واإلنتداوالحماياتالمستعمراتوهيالمستقلة،
باتخاذابواالتوالحمايةاالستعماردولإلالميثاقمنالفصل
السياسةميادينفيد«المحجورةد«الشعوبوقيتضمنتدابير

تلكوإعدادالتعليمنشرتضمنكماواالقتصاد،واالجتماع
تعاملأنالتدابيرتلكوتقتضيبأنفسهم،شؤونهاإلدارةالشعوب

منتحميهاوأنعادلةمعاملةحكمهاتحتالتيالشعوبولالل
يعهدالميثاقفإنوذاكهذاعلىوزيادةواالعتساذ_،الظلمأنواع
راتمقلمنالمستعمراتمافيواستغاللاستثماربتنظيمالدولإل

وغيرها.طبيعيةوخيرات

أدخادمهاأنهاالستعماريدعيالتيالغاياتهيجيعهاوتلك
التيالشعوبفيويتحكماألقطارفييتصرفوباسمها<0األمين
وكيفاالستعمارهوىطبقالميثاقجأءهذاقبضته،فيتسقط
واحكاموضعهفياالستعماريةالدولشاركتوقدال_لكيكونال

جيعضداالستعواريستغلهاحجةأمبحالميثاقإنبلأساسه،
اليمانعأنهإليذهبفهوواستقاللها،بحويتهاالمطالبة.لشعوب
المغلوبةاألمملترقيةاستطاعمايسقىوانهحقوقهاالشعوبتلك
فحوحكمبهايتدرجوانهواقتصاديأ،واجتماعيأاسيأسأمرهاعلى
إليهبهاعهامقدسة<<أدرسالةهذاكليعتبروانهبنفسها،نفسها
واإلنسانية.السلم..باسم.المتحدةاألممميثاق



عنالعاريةالحقيقةأماالعقيمة،ونظرياتهاالمواثيقهيتلك
تعوفهاالتيفهيوخداعتمويهكلمنالمجردةوبهجة،زينةكل

وبماالحربمدةالحلفاءبدعايةاغترتالتيالشعوبوتقاسيها
وأحالموآمالسقسطاتمنذاكإذروجته

~ولأودالتدولتهبأذالكيرظنكاذالذيفاالستعمار
وأمبحأجلهفيالطرونفسأتتدالجديدالعالميالنهامبقيام
كاذعاأتوىأوكان،ملماتويا

بمؤتمر)الشهرهذافيماجوىغيرهذامحلىأز~ولست
اثتمارهامدةاألمريكيةالدولعلىعوضتفقلبأمريكابوكوطأ
األيالعصرهذافيبأمريكااألوروبياالستعمارإلغاء:هيمسألة
والفليبين.وبرمانياالهنلىباستقاللفيهاعترف

الطلبقذامنالمتحدة،الوالياتوزيرموقفكانوقد
ذلكيعارضأنحاركأنهذلكوالغوابة،الشذوذفيمتناهيأ
الطرونهذهفيعنهبالتخيآامريكيةالدولعقليويقنعالطلب
فياألوروبيةالدولمعواالثتالفاالتحادتحتمالتيالعصيبةالدولية
المتحدة.األممهيشةداثرة

روزفلتلسانعلىتبشرأمسكانتالتيالمتحدةفالواليات
وهذاالحريةهز»طالباليومتعاكسالتيهيواالستقاللبالحرية

.أنفسهماألمريكيينمناالستقالل

الومالحلفاءيعملأنمنه،أغربأوالغرابةفيهذاومثل



أعدىوخيفةاألمىعدوةإيطاليايدعلاالستعمارلتجديد
القريب؟الماميفيعدوهم

ظهرها<فيبخنجرالبارحةفرنساطعنتالتيفإيطاليا
التيهيالنازية،المانياقصيراليومقبلمصيرهاقرنتالتيوإيطاليا
تضحياتهاويقدورنوحنانأورحةشفقةعليهاالحلفاءاليوميذوب
إلعادةاستعدادعلىأنهمويعلنونقدرها،حقواألمواللرجاليا

وعدالة؟إنصافأإليهاالمستعمرات

فقدمسمومبخنجرالظهرفيإيطالياطعنتهااليفرنسا)فا
فياألمسعدوةتؤيأأنها1945منذوأعلنتهذاكلفسيت
أخاكأنصرالمشهور:بالقولعمآلاالستعمارية،مطالبها
أومظلومأ.ظالمأ

االستعداةكاملاآلنتظهرانفإنهماوروسياأمريكاوأما
.القديمةمستعمراتهاشيرونبإدارةروماإلىللعهد

المستعمراتتلكالحربمنذتحتلالتيهيانكلتواولكن
للتخليغيرمستعاةولندوةممتازة<استراتيجيةمناطقأصبحتالتي
بخيواتهاغنيةأقطارأالوقتنفسفيتعدالقالمناطقتلكعن

واقتصادياتها.

يدعلىكلمتهاقالتوقدكلمتها،األقطارتلكفيوللشعوب
منبالعشراتالقتلىوعدالمظاهراتفكانتالوطنيةحركاتها

.وطرابلسالصومالفياإليطالييندالمستعمويندد0



المستعمراتلمشكلةالتسويةأنتعتقد.لمتحدةواألمم
فيتطبيقهتريدالذيالجديد،النظامإلقامةضروريةاإليطالية
.المتوسطالبحرومنطقةاألوسطوالشرقأفريقيا

وعهودهابوعودهاالحائطعوضالمتحدةاألممتضربوهكذا
فيواالقتصاديةالستواتيجيةمصالحهاوتككمالتاريخية<وموايقها
فيطمعأمعهاوجاهدتالحربغماردخلتالتيالشعوبمصاثر
.والمواثيقالعهودبتلكوالوفاءالوعود،بتلكالبر





>ت.0:.>>>سر.بسز_،>_>.
1948ماي(55،2العد>،.<العامالرأي>>

دولهمقررتوقتماالعسكرياالستعدادعلىالعوبيقتصرا
منوإنقاذهااليهودعدوانمنلحمايتهافلسطينفيالتدخل
فيجبارةجهودببألالوقتنفسفيقاموابلإلصهيونية،السيطرة
لخوض~سياسيأ_التمهيدأجلمنوذلكالدبلوماسي،الميدان
لتحقيقاليهودإليهلجأالذيالسالحبنفسفلسطينمعركة

أنالعربرأىوبعبارةالصهيونية،ومطامعهمالشيطانيةأحالمهم
دبلوماسية،والثانيةعسكرية،إحدا~معركتين:يربحواأنعليهم
مبنعملواخوضهامنيتمكنوالكيبلالمعركة،يخوضونوريثما
المتحدة،األممهيشةباسمسو:ءالكبرىالدولتدخللتالفيونشاط
واألمريكية،الروسيةالمتنافستين:الكتلتينإحاىباسمأو

حظيرةعنالجانبينإقصاءفيالعربسيرفقهلأحاواليدري
يشكوقداليهودىضدالمنظمةحربهمفييدخلونبعدمافلسطين

الكبرىالدولأنأهها:كثيرةألسبابالماعيتلكنجاحفي



طريقعناليهودمعحسابهميصفونالعوبتتركأنتريدال
المصالحوأنإليها،الالجئونأوالصهيونيونكانالتيالحرب
موقفمعتعارضاألدن<الشرقفيالكبرىللدولالتيوالمطامع
الدولتلكسياسةفيماأنواعايؤثروناليهودوأنالحيا«،
يقؤيبماسياسيأالتدخلعلىحكوماتهاويحملونمتفاوتةبدرجات
وخارجها.فلسطينداخلجانبهمويعززموكزهم

خوضعلىوتصميتااعتزامأإأليزدادونالفالعربهذاومع
كماعربية<فلسطينحفظإلىالسبيلهيكانتإنالحربغمار
.تاومأنيجبوكماكانت

تطؤراتالماخياألسبوعفيفلسينقضيةتطؤرتوقد
الوجهةمنأما.والدوليةواإلنكليزيةالعربيةالوجهاتمنمحسوسة
العرب«آمالمحطفأمبحاثهعبدللملكاألمرتمفقاالعربية
وقدالنهار<وأطرافالليلأناءلهايستعدونالتيالحربورجل
بسببالعربيةالعسكريةالحركةزعامةدد0دمناثهعبدالملكتمكن
وبسبببالشرق،عربينظاميجيشرقوىهوالذياألردن<<لغيفه0د

يكونأنعلىملوكهمرأيواتفاقالعربيةالدولوساءرؤاثتالف
ملوكإجاعكانوقدالمغوار<فلسطينحرببطلهواثهعبدالملك

قوميأوربحاراثعآ<سياسياكسبااثهعبدعلىالعربورؤساء
ضداألكبروجهادهماألولىمعركتهمفيالعربفازبهذاإذعظيتا،
.)نفسهم

فيحولهوالتغانهمألعربباثتالفليقتناثهعبديكنوأ
0جاالتيالفرصةهذهيغتمأنأرادبلالمدانم.الخطرساعة



الحكوماتمنللظفرتامةومهارةكبيربحأقفعملعليهبهاهرالل
الطرفبغضاألقلعلىأوإنكلترامعحلفهفيهابتأبيلالعربية
األردنيةالدولةعالقةتنظمالتيالمعاهدةإبرامفيحرأوتركهعنه

الحكوماتجعلالذياألكبرفحاالاولعلءلندرةبحكومةةا~يل
فياليومتكونقاأنهاهوكور،المأالموقفذلكاالنتقفالعربية
فلسطينإلالعربيةالجيوشدخولبعدخصوصاالعربصالح
تتعهدإنكلترافإنبها،اليهودعلىالرسميةالمنظمةالحربوإعالن

المساعدةأنواعبجمعتمد»بأناألر«نلشرقيدةالجلالمعاهدةفي
اإلنكليز،الضباطبواسطةالعربيالجيشتدريبمناعمكوية

الحكومةفيواالختصاصيينألفنيينبالرجالودنيةاطالحكومةادوإمل
األسلحةمناثهعبدالملكبتمكينتتعهاإنكلتراانكماءدارةواط

األعتدةمنالعربيالجيشإليهيحتاجماوجيعوالطائراتوالذخاثر
.الحربيةوالجهارات

رئاسةتحتبعماناجتماعهمالعربرؤساءواصلوقد
للجامعةالعاماألمينباشاامعنالرهنعبدوبحضورالهعباالملك

العرباتخذهماإنجازفيالنظرالمداوالتموضوعوكانالعربية<
القراراتتلكأنوينهرفلسطين،مسألةفيالحاسمةالقراراتمن

رئيسالصلحرياضصرحفقدمهمة،عاجلةنتائجلهاستكون
اجتماعآخرفياتخذتقدخطيرةقراراتبأناللبنانيةالحكومة
بغلسطينالعصيبةاألياموبأناألردن،شرقعاصمةبعمان

إلرسميأآتبغالعربيةالحكوماتوبأنمعدودة،أصبحت
يكونحربيةحركةبأيةالقيامبعدمامالتنأياإلنكليزيةالحكومة

ياللمايومنتصفقبلبفلسطيناإلنكليزأعمالعرقلةشأنهامن



هلاأليهوهذاولعلالرسمي.االنتدابإلغاءموعدهو
الذياألجلذلكقبلالعسكريةاالحتياطاتاتخاذعلىاإلنكليز
التحريرحربءالمنتظرةالحرببهوستبتد)االنتداببهسينتهي
العربية.لفلسطينالعربي

لمنظمةالعاماألمينإلاثهعبدالملكأبرقهذاانتظاروفي
نهاشيحديرفعأنفيالعربرغبةعنلهيعبرالمتحدةاألمم
المقيميناليهودلمنحالعرب0استعداويعلنبفلسطين،للمجزرةدد0«

دولةداثرةفيالعربيةالجنسيةمعخاصاشرعيانظامابفلسطين
فيلهمشركاءاليهوداعتباريقبلونالعربأنيتضحوبهذاموحدة«
قا~لبرهانوأنهالمطيعين،رعاياهامنبصفتهمالعربيةالدولة
المشكلةلحلاستعدادهموحسنوانصافهمالعربتسامحعلى

يريدوناليهودولكنحقه<حقزيلكليحفظأساسعلىالمعضلة
بالسيف،باطلهمتحقيقوامواوقدحقكلمنالعربحرمان
مصممونالتفاهموحباالرادةحسنمنمايظهرونهمعوالعوب
نزاعكلتحسمالتيالفاصلةكلمتهيقولوتركهاليفتحكيمعلى

والبعداآلنعليهالتغلبالسياسةالتستطعمشكلكلوتفض
اآلن.

لحرأفقداإلنكليزموقفوأماالعرب،موقفباختصارهذا<
فيفلسطينإلمهمةإنكليزيةجيوشبدخولفجاثيتغييرعليه
وجالءاالنتدابإلغاءالعالميالعامالوأيفيهينتطرالذيالوقت

االحتاللجيشتقويةفيأواالحتاللهذافيالسبباإلنكيز.فما
الجالء؟فيوالشروعاالنتدابانتهاءقبل
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لتهدأنبفلطهالجديدةجيوشهمأزلواأنهماإلنكلينيقول
العكويةاألوساطوتوضحبأرفها«العام~منوصانةبهاالحالة

الحركاتوتفاقمالنهامواختاللمن9اابافطرأناإلنكليزية
تقويةعلحامالكانيقالكماهذاكلالصهيونية،اإلرهابية
هذاأناألوساطتلكوتزيدبفلسطين<اإلنكليزيالجيش

ستحميالجديدةالجيوشأنإذالجالء~»كةمعاليتعارض
ستعارضوأنهاواالنسحاب<الجالءعملياتمدةالقديمةالجيوش
الجالءأنهذا>ومعندا~العرببينمعركةكلاإل»هانبقدر
ومعناهللجالد<مووسيلةإغااالحتاللأنأوباالحتاللإاليتمط

االنتدابإلغاءبعداالنسحابيعتزمونوقتمااإلنكليزأنأيضا
جيشهمإلىبإضافتهأوالجدياجيشهممنيقيمواأنيريدون
الفريق~لفريقأوواليهودالعوببينيقضيحكتاالقديم
ا~بفياإلنكليزمنطقدد0دفهمعنناعبإنونحن)ااخرد
علىوأنهمالفهمجيدمنطقهميفهموناإلنكليزفإنوالسياسة
سياستهمأنالناسيوهونولكنهمويفعلون،يريدونىبصيرة
فياالنتدابعنألتخليرواقريقولونكماأنهمبدليلتتغيرلم

ال~ونحننشت.فاتحفيفلسينعنوالجال>مايومنتصف
قااإلنكليزيةالسياسةتكونأننخشىأنناغيررو»،ماقر

ولكلبالنيات،األعمالإنمابحديث:فلسينفىتعملأمبحت
الحكومةوأنخصوصاذلكنخشىأنلناويحق..مانوى.اموى،

سياستهاعلىطرأالذيالتفييزأناألمرآخراعترفتاإلنكليزية
معباتفاق،األردنشوققورهالذيللقرارنتيجةكانإنمابفلسطين
بمجودمايومنتصفمنابتاا«الحربإمالنوهوالعربية<الدول



أناالنكئيننظروجهةحسبهذاومعنى<الرسمياالنتذأبإلغاء
تحتاإلنكليزيةالجيوشبانسحابيقضيكاناألمليالبرنامج
اعتمادأيلإلنكليزيكونلحزولكنءاألردفيالعوبيالجيش~ية
ولهذااليهود،ضدالحربفيالمتوقعانغمارهبعدالجيشهذاعلى

أثناءاألردناللفيفمقامالجديدةاإلنكليزيةالجيوشستقوم
يصدقأنالعربإخواننامعونرجو.والجالءاالنسحابعمليات
وهذاالعوبي،اللفيفغيرمايةتحتولوالجالء<ويتحققاإلنكليز

العمومبمجلسخطابفياالنكليزيةالخارجيةوزيرأكدهما
بالجيوش!الستعانةإلسبيلمننيىأنهإلألوزيرذهببلوة«بلنه

هؤالءيوضاهالحلأيواليهودالعربعلىيفرضلكياإلنكليزية
يابالنواليستالعبرةولكنالتطمين،بعضهذاوفي.وأولثك

اليومنعرفهاكماوالحقاثقباألعمالهيبلواألقوال،والقرارات
.غداونشاهدها

فإنناإليه،يذهبونفيمااإلنكليزيصدقالأويصدقوريثما
التصريحوهوأياممنذاإلنكليزيةالحكومةعليهأقدمتماهنانثبت
إلموبجه<0صريحدإنذأر0هووالذيخارجيتها،وزيربهأدلىالذي
منيكونتدابيراتخاذمنلندرةحذوتهاالتيالعربيةالجامعةدول
أصحاببصفتهماإلنكليزمعوالصراعالخالفإ~اثشأنها

العربمناليهودسيحموناإلنكليزأنهذامعنفهلاالنتداب،
تالشيبعدالصهيونيينعلىالحربإعالندونللحيلولةويعملون
األياموستكشفاآلن<هذاعننجيبأنالعبثمناالنتداب؟

أسرارعناألنينطوياألياإلنكليزيالموقفحقيقةعن
وتناقضات.



:ةدمبفيذقيذ.:ن:.«<<ق؟متك،ء:~.مت.قلسطين،مشكلةوكأن
يتولمحأيهبتعيين:فكلتوأإلبالعهدوذلكتعقيدا،المتحدة
دولفيهتعاوضهاوهذاالقدس~بيتبلديةإ«اوةعلىاإلشراف
إزاءواليهودالعربمنكلموقفميكونوماذانساءوفىكروسيا
االنتد!ب؟إلغاءبعدالمحايلأنوظفذلكتعيين

فقدفلسطين،يخصماوأماالقدس»بيتإليوجعهذا
أيامعشرةأيمايو،25إلا~نتدابإلغاءتأجيلأمريكاطلبت
العربعلىطلبهاأمريكامحرضتوقةلذلك،المضروباألجلبعد

ذلكفيالبتتستطيعالبأنهاأجابتالتيالمريةالحكومةبواسطة
تماسكقوة~أثبتتوبهذاالعربية،الدولبرةنحابعدإالالطلب
وتفوةصفهموتفلبهمتمكرأنسياسةأليةيمكنالبحيثا~ب
هدنةلعقأوسأطتهالوقتنفسفيومانطرعوضكماكلمتهم<
أيأمأنتد.بأطأجلفيتمدأنأمريكاتريدوبعبارةبفلسين،عامة

وهز«يقينألفبينالحربإليقافتتدخلأنتريدكمامعدودات،
قلمافإنهاواثيهود«وا~نكليزمريكاناألصالحمتخهإنالخطة
الحالةعلىأخيراالطاوثةالتطوراتهيتلك.ا~بصالحتخدم

الخارج.فيقضيتهاوعلىبغلسطين،

يريدونإنما_الجديدبموقفهم_يكانواألمراإلنكليزوكأن
اتفققدالعربولكناليهود<علىالهجومعنالعوبيصدواأن

تعدلمالسياسةألنوسميأ<االنتدابإلغاءبعدالحربعلىوأيمم
الذيالسالحوألنالصهيون<_العربيالخالفلتسويةصالحة
العوبحقبهسينتصرالذيهوباطلهمتثبيتفياليهوداعتمد»
.انتقامذوعزيزواثهالعلياهيبينهمأثهكلمةفتكون





~كة عمي
:أجيز~بحوتآ.حياةسألة

1948ماي56،69العدد<0<العاوالرأي>>

..مأ~.هصير~تقريرحقنيتوها~ب
..ا~مية.الجامعةوساهسيلفيهةبا~وتجيش

فيانتدابهاإللغاءآموعلإنكلتراضربتهالذياليومحل
منلكثيرخيلكماقرارها،فيلندرةحكومةتتراجعفلمفلسطين
باألرضجديدةإنكليزيةجيوشنزولإثوخصوصأالناس

اليهوداعلنبساعاترسميأاالنتدابإلغاءوقبلالمقدسة«
والدماء«النيرانوسطفيتشادوالتيبهاحلمواطالماالتيدددويلتهمدد
التبشسيئةلنشأةوانهاواألخربة،واألنقاضوالمعارك،والفتن

آمنينعليهاواألحداثالظروفوالتجعلهمبخيرأصحابها
مطمئنين.

علىأمنينوخارجهافلسطثالهود~داخليكونوكف
طبقأتكوعنهافىوهىمصيرها،علىومطمثنندددوملثهمددحياه



الشملومشتتةاألوصال«ومقطعةق«عنشرقةعنالتقسيملمشروع
وعوضآ؟طوآل

وهماليهودشملاليهوديةددالدويلةددتضمكيفوباألخص
ذمةوتحتالدنيافيمشردينيعيشوابأنالقدممنذعليهممقضي
والشعوب.األجناسمنغيرهم

كلمنمحاطةوهيددويلتهمد«0بقاءفياليهود~وكيف
ذلكلحووالحالبالنارتعملالعربيةوالجيوشبالعربجانب«

والذيالبهيم،الصهيونيةليلعنهتمخضألذياليهوديالحلمدد00
والحديد؟بالناركذلكيحققو».ن.محابهوام

والحديدالنار،تأكلوالنارداثرة«والمعركةءمجالفالحرب
حدثتوإذاالباطل«بجولةالحقصولةوستأهبا~يد.يغل

اليهوديتسطيعفلنالعرب<بمعاكسةأصحابهااليهوديةالنفوس
.نقضاالقدرلحكمكذلكيتطيعواولنردآالعروبةلقوة

العوببينبفلسطينوحاهااليومتادورالتيالحربوإن
بينستحكمالتيفهي0الجميعكلفيموتأوحياةلحربواليهود
بالهجرةاليهودعليهااعتدىالتيالبالدمصيروتقررالفريقين
والسالح.

بينهموسميةحربأبفلسطينالحربيعتبرونالالعربأنغير
اليهودأنالعربيعتبرواغاإسراشيل<<ولة«دبلاليهوديسميهماوبين
وفتنة،بغيأهلسوىليسوا_0وبعداالنتدابإلغاءقبل_

يعلنلمولهذاوخراب،واجراموارهاب،وفتكوانوعلوعصيان



أدعصاباتهمعلىأرسلواوانماحقيقية،حربأيةالعربعليهم
الفتنةقمعبعدومهمتهاالعروبةجيوشمنوحدات«0اإلرهابية
وقعوقداألدن،والشرقبفلطينواألمنالسلمتوطيدالصهيونية
.المصريالجيشدخولبمجردبهذااليهودإنذار

بالرغماليهودىعلىرسميأالحربيعلنوااالعربأنوكما
الحكوماتتكترثلمفكذلكءالصهيونيةويلةدد«داالإعالنمن

يسمنالاعترافأويلةاللبتلكوحكومتهومانطرالعترافالعربية
رأيعنالسعر«آلفيصلاألميرأفصحوقدجوع«منيفيوال

ومعناهماذا؟ثم:الصحفيينلبعضبقولهاالعترافذلكفيالعرب
أهيب؟تلإلواشنطرنمنبالزعط:الدارجةباللغة

وانتصاراتهاالعريةالجيوشتدخلبعد_اليهودأمبحوقد
والتيومان<طرتبناهاالتيالممسوخةالدويلةعلىيخافون_المتوالية
للدهرعبرةيتركوهاحقسيفلهميغمدولنبال،للعربيمدألن

راغم؟وأضرابهومانطروأنف

قدالعربفإنالراهنة،الحربنتائجتظهروريثمااآلنومن
التيالمقيتةالحزبيةأنذلكعظيما.وسياسيامعنوياربحاربحوا
ونفثتوالخالفالشقاقبذوربينهموزرعتصفوفهمفرقتطالما
واألحقاد،الحزازاتبينهموأوجدتالفتاكة،السمومفيهم

تالشتالوطنيجهادهمسيروعرقلتسياستهمعليهموأفسدت
للعروبةالكلمةفأمبحتالخطروأمامالشدةساعةوانقرفت
مناألعضاءبمثابةهيالتيدولهاوتؤيدهاجامعتهابهاتنطق

نسمعنعدلمهذاوبسببالجهاز،منالمحركةواآلالتالجسم،



العروبةلجيوشكلهالذكروانماالفلطية،العربيةلألحزابذكوا
اليف.بحداليهودمعالخالفحمتولت.لتي

أنيظوذكانوااألجانبأذوهوآخر«عظمربحوهناك
إقليميةدولةهيةعودوأنهاسمى،بدوز.سمالعربيةالجامعة

والمنظماتالهياتساثرعنوالتفيذالعملمجالفي1عحزتقلال
بوهتقدالعربيةالجامعةولكنالخامة،و1العامةسوا>الدولية
بطال.ذعلتبلزيمنأ~اليوموبرهتاليومتبل~ةغير
وعدت1ذ1وعملت<أرادت1.ذانهاوعل0بها~ألجانبظن

ماعحزتوهذاففذت«~رت1ذ1وفعلت،تالتو~ذا0أنجزت
فيالمتحدةاألمممنظمةعنهوتععزالماخي،فياألممعصبةعه

استطاعتالتيالوجيدةالهيةهيالعربيةالجامعةن1بل.لحاضر،
االئتالففيالعالميةوالمؤماتالهياتمنلغيرهاالمثلتفوبأذ

كلهالحرب،وبهذاأوالياسةفيسوا>والتماسكوالتضامنواالعاد
وهيكلمتية،وحاةانهاعلالحيالدليلالعربيةالجامعة)قامت

أهلوانهاواعتباردتقديربكلجديرةوانهاعاملة،وقوةمعيح<
معأ.والعالماشرةفيبهاانيطتالتيالخالدةالعربيةالرسالةألداء

الحرباذميدإلباندناعهمالعربأذوذاكهذاونمسز
وقدالعكرية،وتوتهمالسياسياقادهمكربةتولواقدبفلطين
فقط<أنفهمإليهمبالنهبةالالتجربةهذهإلىحاجةفيكانوا
منوريبشكفيكاذالذيالعالميالعامالرأيإلىبالسبةولكن

وأل0باعتبارهمتوتهميستضعفكاذكماالعملي<اقادهم
وحدةوأعضاءورسالة،عوة0ونكرةأنماروبمفتهموحكومات<



تجرألماوقوتهمالعرباتجا»فىاليهودشكولوالوجامعةوكتلة
عصاباتهمبواسطةبغلسطينالعدوانارتكابعلىالصهيونون
فياليهودمثلشاكلتهعلىهوومنومانطريكنلمولواإلرهابية
الفوزإلىغيرهاواشنطرنحكومةسابقتلماظنهم،وسوءشكهم

معهاتحملالدنياإلجاءت0يمودية«بدويلة0«االعتراف«0بفضل0«
جيعاوانغمارهمباتحادهمالعربولكنوانتراضها،فناشهاجرثومة

قدالعربية،بفلسطيناألمنوتوطيداليهودعدوانلدفعالحربفي
أمرفيشككلاألجانبعنديبادونأخذوااألقلعلىأوبددوا
أمسغيرهماليومهمالذينالعرببقوةظنمموءوكلالعرب
العربيةفللتجربةاليوم،منهموحدةأشدغداسيصبحونوالذين
عليهاوستترتبءواآلجلالعاجلفيجداهامةنتائجبغلسطين
فيوالعسكريةالسياسيةالعرببقوةالتسليممنهاوأشياءأشياء
تحوطالعربيةالجيوشبأنالدولاقتناعومنهاءخاصةاألدرالشرق
العروبةأوطانمايةعلىوتسهرمتينبسياجالعربوحرياتحقوو
ونهيأمرعندالجيوشتلكوبأنوقوة،حولمنأوتيتهمابكل

واالقتضاء،الضرورةعندبالقوةقراراتهاتنفذالتيالعربيةالجامعة
الشاعرمعيردأحالهاولسانالعربلنجدةوستخفخفتوالتي
:القديمالعربي

عليناأحديجهلنالأال
الجاهليناجهلفوقفنجهل

علىوالسياسيةالمعنويةالوجهتينمنالعربفرضومنها
بعيندونهاهومنإلتنظرأناعتادتالتينفسهاالكبرىالدول



العرب~لليهودبتحيزهابعضهابرهنتوالتيواالحتقارالنقص
الرسالةداء3أهلوغيراألرضأممفيبالزعامةجديرةغيرأنهاعلى
ألمبادىءهذهوالحرية،والعدلالسلممبادىءعلىالقائمةالعامة
والثانية«األولالعالميةالحربعليلةالدولتلكبهابشرتالتي
هلالعالميةالمنظمةوتحاولالمتحدةاألممميثاقفيسجلتوالتي
فىبهااألخذعلىودانيها،قاصيهاومغيرها<كبيرهاالدولساثر

والخارجية.الداخليةسياستها

هذاتحريرإلوبالذاتأوألبفلسطينالعربيةالحربوتهدف
االستعمارفيتجلتسواءالصهيونيةمطامعمنالعربيالقطر

بواسطةالسياسيةالسيطرةفيأواليهودية«والهجرةاالقتصادي
أنذللئههعنوليسءاثيلإسودولةحينولىاليوممايسمى
منغايتهمانبلبفلسطين<اليهودساثريمحواأنيريدونالعرب
وتأمينعربيةوحفظهاقلناكماالبالد<تلكتحريرالحاليةالحرب
يتمتعواأنفلهماألصليوناليهودأمامستقلة.حرةكدولةمستقبلها

منيكونواأنأرادواإنالمواطنينبحقوقالعربيةالدولة«اثوةفي
أناليمكنإسرائيليةدولةأوأقليةنظاممنهأاوغيررعاياها<
بخيلهومانطروجاءاألرضعلىالسماءامبتتولوالعربيقبله

فلسطينأنيهوديةدولةإنشاءعلىالعرببهيحتجوعاورجاله؟
األقطارشقمنإليهاهاجرواأجانببهااليهودأكثريةوأنعربية<

دولةتكوينوأنبجنسية<وليستديناليهوديةوأنوالشعوب،
لفلسطين.المجاورةالعربيةالبالدجيعخطيرعلىشرصهيونية

اليهودفدالديني<<ددبالتعمبيتهمهممنعلالعربويرد



الحركةعلىالمسلمينمعواحاقيدهمالمسيحيينالعرببأن
واخاربجالداخلفيالصهيونية

األعوأماموغيرهمالعربلجعلدبورهاالتياليهودخطةأما
وشيعتهماليهودبجعلإبطالهاالعربيةالجيوشتولتفقدالواقع
آخوواتحأموأمام

إلالقتالفيالمضيعلىالعربتصميميعرفأنشاءومن
إلاثهندفييقولالسوريةالجمهوريةوثيسإلفليستمعالنهاية
باألخطار،ءالمليالعالمياالضطرابهذاوسطفيالعربي:العالم
أوالوخاءفيسواءواحابأ~يأتمرأنالعوبيالعالمعلىيجب

و~نجاحكلأساس~سواعدناوتضافرقلوبنااتحادإنالثمدة،
أساسيلشرطالعربوحدةوأنوسيادتنا،كيانناحفظإلالسبيل
أناألوسطالشرقوسعفيأننعتقدالذيالعامالسالمتوطيدفي

الكبوى.ضماناتهىواحلأركانهأحديصبح
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فيأهوفلسطين~بالمؤقتالتوقيفعنالناسيتساءل
مذاهباألمرفيلتذهباآلراءوأنالهود<أوالعربصالح
ذلكعنيجيبأنيستطيعأحدالأنهيالحقيقةولكنشق«
هذافيوالسبباإليجاب،أوبالسلبدقيقاصريحأجواباالسؤال

بكثيرالساعةلحدأحيطقدبغلسطينالحربيةالعملياتتوقيفأن
ممالحفيهروعيمدبرشيآهذاولعلوالكتمان،الغموضمن
طرأتفترةبحردهووانمابالهدنة،هوليىوماددبالهانةدديسمىما
المتحدة،األمممنظمةضغطبسبباليهوديالعربيالتطاحنعلى
بفلسطينالصهيونالعدواننصيرتاوروسياأمريكاوراثهاومن

.إسراشيل<<بدولة0دالمدعوةالدولية<<المسرحية0دومتبنيتا

العملعلىأقد~المتحدةاألمممنظمةأنبعضهميطنقد
واإلنسانية؟السالمفيحباواليهودالعرببينالحربلتوقيف
هيتلكأننعتقدالاألمحعلىأوهذامنشيئانظنالونحن



هرةغيربرهنتألتيالهياةتلكتوختهاالتيالوحيدةأوول9االغاية
برهأناهذاعلنريدولسناواإلنسانيةالسالمتخامقلماأنهاعلى
بقاعنحتلففيقائمةالمزالالتيأوقامتالتيالحروبمنأقوى
أمرالمنظمةتتركفلماذاوالهند<وأندونيسياوالصينكاليونانالعالم
وتقومثائرتهاتثوربينمااألقطارهز»بيعفيسيرهيسيرالحرب
ألعظمالمتناقضالموقفهذاإنبفلسطين؟الحرباتجاهقيامتها
قضيةإلىتنظرأنهاعلىحجةوأكبرولية،اللالمنظمةتنالفضيحة
الدولمصالحإلىوبالقياسالخاصبمنظارهاواإلنسانيةالسالم
مجاالالمنظمةتتخذبأنهاالدولهذهنتهمونحنعليها<المسيطرة
التيألفرح<<«دميمةنعدكماومطامعها<أغراضهالخدمةوآلة

الحربلتوقيفرسمياواليهودالعربقبولبعدومانطرأرسلها
إذاإلنسانية،ومنقذالسالمحبيبصيحةالمغرضةصيحة

األيوهواإلنسانيةومنقذالسالمحبيبومانطريكونيفك
الدنيا<أة~رشقفياآلنالقائمةالحروبعنالطرفيغض
حربأناعالنفياألمنمجلسعلىعبثأألحياللوهو

ط~ادهصرحالذيوهوالعام،السالميمدأخطرفلسطين
العرب.ضداليهودلتسليح

المتحدة؟األمملمنظمةانتصاراالحربتوقيفيعدهلواآلن
ألنءوتافهضثيارانتصارولكنهمؤقت،معنويانتصارأنهشكال

ءالمتحدةاألمملميثاقاحترامامؤقتاالقتاليوقفوالنالمتحاربين
بها.أنذرتهمالتيالعقوباتمنوالخوفا

اممسمى)آلجلالحربتوقيفمصلحةهيفمايكنو~ا



مطامعوبينالعربنظروجهةبينالتقريب_قيلكما_هي
منالشرقأمريعفيهاالتيالكبرىالدولتمكينهيأمدالصهيوية،

هناك؟خالفاتهاتسرية

يمكنكيفولكنءالوهيلةهيوتلكالغاية،هذهلعل
ومطمعالعربنظريةبينأيوالباطل،الحقبينالتقريب

إذالمتخيل،منضربنقللمإنعسيرلشيآإنهالصهيونية؟
طوالحلهاعنالدولعجزتالتيالمشكلةشهرفيتحلكيف
غيرلحلهاوسيلةمنالنهايةفيواليهودالعربيجدلموالتيالسنين
والسيف؟القوةتحكيم

حألالسهرهذاخاللواليهودالعربمجدأذنتمنإنا
الشرقوبوعفيالسالمبهويسردالحرببهتنتهيلمثكلتهم
مايقترحههوفلطنشكلةنرتضيهالذيالحلولكنالعربي،
جيوشهاوقيادةوحكوماتهاالعربيةالجامعةبواسطةالعربإخواننا
بياذالحرب<<ددنترةإعالذ_بعداثهعبدالملكتولىوقدة،الظان
عربإذقال:فلعليذ،مثكلةحلغصفيماالعربيةالظوجهة

دولةفياليهودمعللتسيقاستعدادعلاألردذ،وشرقفلطن
الحقوقمنلهمستكوذاليهودأذالعربيالملكأوفحوقد0موحدة
مدنهمجيعفيترفيهمالتيباإلدارةوميحتفظوذللعربمامثل

التيالعربيةالمركزيةللحكومةستبقىاليادةأذغيروقراهم
توفيقمرحكماالقومي<الترابجيعوسلطانهانفوذهاميشمل
سيتمتعوذاليهودبأذاألردذ،شرتىحكومةريسلهدىأبوأباشا

األقلية،بظاميتمتعواأذأرادواإذلهمبلالمواطن،حقوقبجميع



العربألناليهودية،الهجرةمراقبةهيالجوهريةالمشكلةولكن
ءالجنياليهو«تفوقضحايامايومأيصبحواأنبحاليريدونال

.السياسيوطغيانهم

صرحفقداليهودجهةمنوأماءالعربجهةمنهذا
مستعدةإسراشيلبأنالعالمية،الصهيونيةرئيسويزمانالدكتور
..األردن.شرةمعلالتفاق

للتفاؤلسبباالتسريحاتهز»جيعفيواحدغيررأىوقد
واطقيقة<واألملوالعملالقولبينشتانولكنلألمل،وباعثأ
وفيحقائق،كأنهاأحالمهالموءيتخذالأنوالحكمةالرأيومن
العرب<بحقونعتنالعرببنظريةالتمسكسيكونماانتظار
ودهاثهم،وتدبيرهموحزمهمبعزمهمثقةوكلناالعربدعوةوننصر
وكان9وجلعزلقولهوحربهمسلمهمفيمعهماثهبأنإيمانوكلنا
ال.المؤمنيننصرعليناحقآ
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لمجلسالصيفيةالدورةافتتحتالماخياإلثنينيومفي
السلطةوميامةإرادةواقتضتالعادةجرتوقدالحكومة(شورى)
إلىالمذكورةالهيئةتأسيسمنذوذلك_البالدهذهفيالمتصرفة
هولهالذيالمغربيالقسمقبل(الفرني)القسميجتمعأن_اليوم
...والهامش!والذيلالظلبمثابةالمغربفي

)الرقابةحذفته(

القسمقبلوالسياسةالعادةطبقالفرنيالقماجتمع
تبلغمنهطائفةألنبأتمه،المرةهذهفييجتمعلمولكنهالمغربي،
علىواحتجاجاغضبأالحاليةالدورةمنانسحبتعشرةالثالثة
الحكومةبصفتهاالعامةاإلقامةتنتهجهاالتياالقتصاديةالسياسة
الجنرالحزبإلىينتمون(الماخطون)وهؤالءبالدنا»فيالعملية
منالحزبذلكشيعةالحكومةشورىمجلسفيويمثلرنأوغول

...المغرببأرضالنازلينالفرنسيين



:إمتيأ~ن:تمأهمأت:خته0«نه~بمأنسي.شف:ئقسموإء
بوألنأنتمنكثيرعنر.ةأ.وئأنأيثلاليكة«وتقاليد_.،عا»!:ت
ر0شر«إسم~ومبذ:دةأهليةعنيحملفهو:ئعصرية،أد~مم
لحكومة.0

للمجلسمشيخةصورةسوىيمقلفالالمغربيالقسمأما
التبعيةسبيلعار9إمرةكلفييستشاروالالعصريا~وي

)خرى.«ون~_ثزإألفيوأيلهكانإن_وأيهيؤخذوال
وجوابسؤ!لفيمهمتهتنحصرتكادمجلسفهووباختصار
والمآل!).الحالفيبالبال،(صاروشعاوه:

القسمقبلالغرنيالقمباجتماعالعادةجرتوكما
بينمانفسه،العامالمقيماألولوثامةبإسنادجرتفكذلكالمغربي<

سعادةجانبهوإلبالمعتمدالممىالمقيمخليفةإألالثانأسدال
المخزن.عنبالنيابةاألعظمالصدر

أنوهوواحد،شيآفيوالمغربيالفرنسيآلقمانويشترك
همبهاالملحقةالمركزيةواإلداراتالعامةباإلقامةالفونيينالوالة
بحيحعلىواإلشرافالحكومةشورىمجلستييريتولوذالذين
التسمنورغاثبأقوالكثيرهاالتي(أتغاله)جيحوتوجيهجلساته
جوع.منتفيوال

المقيمبخطابتستهلالمذكورالمجلسدوراتمندورةوكل
للسامعينوأفيدأهمعادةيكونالفونسيالقسمفيوخطابهءالعام
لكلالمعروفة:بالقاعدةعمآلوذلكالمغربي،القسمفيخطابهمن
مقال!مقام



>بخلسةثزثنيه9أ«و»جوانأا-:نجنى<<ال«ألذيأ~بأما
منمان6ذقذ!حكوهة.ثورىمجلسهز!لفرنسيللقماألول
أذنريه9و~زد،.9أببهذه!نحال~.»تقلهمنذخبأهم

يجدرىأغأوتفصيآل»بحلةشيهور«تألتيالمسائلجيععنتنحدث
وألتيتضمنها،التيالتسريحاتبعضعندقليآلنقفأنبنا

والتعليق.بالشرحنتناولهاأنتستحق

تريةيمةةوكلهاجايدالعاواستقلالمغربإذا~التال
يق8:عنلتموفاثدالدمذهتكنو)آالت<شدائدقاه
القدر.»خطالذي

الجنرالنظرفيالطريقهذاهومابالضبطناريلسنا
ألذيالطريقغيرهوالعامالمقيمقصاههاأنيظهرولكنجوان،
لنا~أنيمكنالالقدروانبديآل،بهنريدالوالذيطريقنا<هو
طريقالوالرشادالهدىطريقوهوويرضيناالحقيرضيماإأل

.والزيغالضالل

!لشدائلتلكعنالمسؤولإنقائأل:الجنرالتابعثم
وأزهاتاضطراباتمنالخارجفيويجريفوماجرىوالصعوبات

بلمسؤوليته<الحكومةالتتحملاقتصادياأوالسياسةفيمواء
نسمعمرةأولهذهوليستتامة،براءةكلهذلكمنبريشةهي
كليعلنهاقاعدةفهز»العام،مقيمهالسانعلىالحكومةبراءةفيها
وليسمقتدهذافيجوانفالجنرالمناسبة<كلفيعاممقيم
للسياسةتاركينالكرامموبتصريحهنموأنبنايحسنولهأاع<بمبته



والمسؤولياتواألثقالاألعباءجيعتحملالدولواالقتصادالخارجية
.تكديسا!ظهرهافوقالمقيمكدمهاالتي

وهوالسياسيالمجالفيأحدثهماإلاإلشارةالمقيمتفتولم
انتخاباتلهأجريتالذييدالجلاعربيالقسم(بتجربة)سماهما
هؤالءأنحينفيالناخبينمنألمقاتتتجاوزالجداضيقةداثرةفي

التيفاالنتخاباتاآلالف<بعشراتناحيةأومدينةكلفييعدون
إلتمتتكنلماايمقراطية،روحمنمستمدةكانتأنهاالمقيمقال

قوىمنجدآوقليلةخاصةطبقةعلىاقتصرتألنهاالديمقراطية،
بالمنعباءتالتيالمغربية،األمةطبقاتمنسواهادونالمصالح
تلكإلأدىالذي(اإلصالح)إلالمقيمأشاروكماوالحرمان«

جدأسارةنتائجلهكانتقدأنهإليأشارفكذلكاالنتخابات،
التيالنتائجبتلكالسرورشديدمسرورأالمقيميكونالوكيف
فيلسياستهمباهرأانتصاراوالخارجالداخلفيالفرنسيوناعتبرها
انتصاروهواالنتصارهذابطلجوانالجنرالكانوقدالمغرب،

مكفتمدبرةسياسيةخطةوليدكانواغاقتال<والمعركةتسبقهلم
بعضالتعاونيةاالستشاريةالمجالسإليدخلأنمنالعامالمقيم

استحقوقدوانفصالية)ء(متطرفةتعتبرالكانتالتيالعناصر
قومهوبيحكومته،منواعجابتقديركلبهذاجوانالجنرال
.الحربفيقائدهوكماالسياسة،فيداهيةواعتبر

قاإليهاالمشاراالنتخاباتبأنالقائلالجنرالرأيعلىولسنا
فيومستنيرةفعالةمشاركةيشاركأنمنالمغربيالعامالرأيمكفت



~مح<نيابيمجلسإألفياليقالهأافإنالعامة،الشؤونتسيير
نفسهالفرنسيالقسماليملكهماوهذاالتقرير،قالتصويتحقله

لمجلسالمغربيالقسممنرأيأوأنفأاختصاصأأعظمهوالذي
الحكومة.شورى

فيماعليهوالعهدويكرريقولأنإألجوانالجنرالأبىولقد
منحاسمةساعةفيالربانيةالعنايةأسعدتهقاالمغربانقال:
بلبانهاوغذتهواالضطراب<النتنةمنفرنسافانتشلتهتاريخه

ولكنهذافيالقولتفصيلعلىالجنراليجرصولموخيراتها،
.أدرى.بذلكبةالمغار

صفةاليومأخذ_وقلالمغربيعملأنالجنرالرأيومن
معقولبتطورماسما»أميأسعلىمستقبلهلبناء_عصريةدولة

نفسهيحكمأنمنتمكنهالتيالكفاءةكسبإلويجيأتلبهيفضي
بقبضةأشبهولكنهوتكرارأ،مرارأسمعناهقدكالموهذابنفسه،
ما،.أوريح

يتفقالالذاقالحكممنجوازالجزالبهوعدناماوإذ
مشتركتوميشعورخلقوجوبمنأعلهمامع_نانظفي_
علىبلوديبة،جسيةاعتباراتكردعلالبالدهذهفييقومال

لجميعمصراعيهعلىبابهايفتحبالدفيشتركةحياةمرورات
والصاعي<االجتماعيالرتيتياراتوساثراإلنسانيةالمبادالت
فتهاجرنوح)«(بسنيةشبيهاالمغربيكوذأذالجزاليريدوبعبارة
ثمالفرنيوذ،يكوذشركةأساسعلىفيهوتعيثرجاساألإليه



بحردبةالمغاريكونبينيارءمسيهمقأعضأةافيفأأل~وروبيون
مسرحبين

)الرقابةحافته(

بالحديث~بهمناألولالقسمجوانالجنرالختموقد
نظرهفييجبالذيالوقيميدانفيالغرةوعدمناةواط:لصرزة
المفروضالنظامعنتحدثكماتدريجيا~أي~«سيوايسير´أن
والقوةبالعنفتتريضهمحاولةعنبالكفونصحالبال«هز»في

يجبوعماواألفشدة<األرواحبينالتقريبعنبكلمةهأاوأردف
النعلتىونحنوعدالة<وحقوقاامةحرفةمنالبشريةللشخصية

األسماعتستلذهاوعباراتألفاظتلكأنسوىبشيآهذاعلى
لهاوكنهوالأئرأالمغربفيلهانرىالولكنالقلوب،وتستطيبها
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~

رسميةمهرجانا~سةكلفييقيمواأذالفرنيوذ.عتاد
علالحريةثورةالكبرى~القرنيةالورقبذكرىاحتفاآلوشيبة

الماليةاألريتوتوالحيةوثورةبالدهم<فياليامي.الستبداد
.القديمةالوراثيةاألريستوثواطةعل.لجديدة

ثورةعردكانتقد(آ85ثورةبأذاالعتقادالشاعأالخطمن
كانتالثورةتلكأذوالحقيقةلمة،الطاحكومتهعلالمظوماشعب

أيضاكانتولكنهاإستبدادية،حكومةفيشعبيةحركةمظرهافي
حلولعنأمفرتاجتماعيةثنيةطحركةونتيجتهاأساسهافي

الجمهوريعرفوقلماالوالدة،أريستوقراطةعلالمالأريتوقرالحية
0الكبرىالفرسيةالورقعنيعرفماوكلالتارغية<الحقيقةهذه
االستبداد«علوالحريةالفلم،علالحقثورةكانتأنها

حادثاكانتأنهافيهشكالوكااألريتوقراهيةعللحيةوالديمقرا
ماكازولدةوالخارج،الداخلفيعظماوسياسياواجتماعياتارغيا



ضطها«د9واوالحرمانالبغيمنذاكإذالفرنسيألشعبيعانيه
الجوانبعلىالثورةمنالسياسيالجانبنظرهفيتغلبفقد

فونسيأوطنياعيدايوليوز(4وهوالثورةهذهيوموأمبحاألخرى<
الذي<،0الباستيل0«لسجنالثائرالشعبهدمبذكرىفيهيحتفل
المحرقةبنيوانهفرنسافيالمظلومونحرار3ااهطلظالماجحيماكان
أنواعمنغياهبهفياالستبدادوضحايااألشقياءقاسىوطالما

والعصوراألجيالتعاقبعلىاسمهأبقىهاالعذابوألواناإلرهاق
الجماعة،بحقوقالفردواستبداد.المطلقالسياسيللحكمرمزا

كانمنسبيلفياألمةوتسخيرالشعب<علىالحكومةوميطرق
التيالسياسةهذهواالستغالل«واالستعبا«التسلطبسياسةيسوسها
.أنا<<والدولةالدولة«أأنا:شعارهاكان

ذكرا«يحيواأنالفرنسيوناعتادفرنسيوطيعيايوليوزء14
ولكنناذاك<بعيدهماالحتفاللهمويحقوخارجأداخالسنةكلفي
بألكويقومونالذكرىتلكيقيمونأنهمنفهمأننستطيعال

قدالكبرىالفرنسيةوالثورةالمحتلةوالبالدالمستعمراتفياالحتفال
ويكغينااحتالل،كلوتنافياستعماركلتعارضمبادىءعلىقامت
التاريخفياشتهرالذيالخالدة،الثورةد«ميثاقدءهذاعلىدليال

.»0والرعيةاإلنسانحقوقددببيانالسياسةوفلسفة

البيانهذاعليهاانبنالتيباألسسهنانذكرأن.ناويجار
ويعينونلدونيوالبشر:هيتلكالراح<والسياسيالفلسفي
حفظسياسيةجامحةكلثايةالحقوق،فيومتماوينأحرارا
ا~«ء:هيتلكءمتالتفوتقبلالطبيعيةحموقمنلإلنسانما

االضطهاد.ومقاومةوالمال،النفسعلىواألمنوالسعادة،



فردأليفليسالحكومة،وأساسالسلطةمصدراألمة
ونوبلاألمةإرادةعنبالرغمبالسلطةتستبدأنجامحةأليةوال

واختياوها.رضاها

العادلوالقانونالغير<اليضربماالقيامأنهاالحريةحقيقة
والقانونالمجتمع<فياألفرادلحقوقالحدوديضعالذيهووحده
أنكمابالمجتمع<مضرةكانتإالمااألعمالمناليمنحالعادل
النيابيةبحالسهافيمحثلةلألمةالعامةاإلرادةعنيعبرالقانون
الحمايةحيثمنسواءالقانونأمامالناسوجيعءالشرعية

الكفاءةبغيرالناسيميزأنللقانونوليسالعقاب،)و
واالستحقاق.

عليهينصلماخالفأواحدأياعتقالأواتهاميجوزال
.والعقابألزجرفيعادألالقانونيكونأنويجبالعادل،القانون

دينيةأوكانتسياسيةأفكارهفيأحدعلىاالعتداءيسرغال
والنظاماألمنبهذاويختلواضطرابفتنةإلبهاالجهريؤداما

.العام

اإلناذحقوقأمزمنحقواألرا>األنكارعنالتعبيرحرية
حدودفيوالشروالكتابةالقولحريةيملكالرعيةمنفرد~
.العادلالقانوذ

فهذهوالرعية<اإلنسانحقوقضمانةالعامةالقوةتتولى
أنزمامهاعلىللقابضينوليسرالمجموعسبيلفيمسخرةالقوة
الخامة.منفعتهمفيوهايسخر



االستطاعةحسبالناسعلىوالجباياتالضرائبتفرض
.واالستحقاق

الثانيةأن.بصفةتصرفاتهاعلىالحكومةتحاسبأنلألمة
.األولأماممسؤولة

منصمهبأيةحومتهانتهاكيسرغالمقدسحقالملكية
عامة،لضرورةقانونيأعليهاالمنصوصاألحوالفيإألالصفات
.للمالكعادلتعويضأداءوبشرط

تتميزوالوالعامةالخاصةالحقوقضمانفيهينعدممجتمعكل
لهأساسالبحتمعهوحكومته´إغافيبعضعنبعضهاالسلطات
دستور.والبقانون

الكبرى،الفرنسيةالثورةعليهاقامتالتيالمبادىءهيتلك
لجميعروحأيزالوالكانالذيالميثاق<ذلكفيحلفتهاوالتي

والشرق.الغربفيوالحديث،القديمفيالسياسيةالدساتير

الثورةلتلكذكرىهيآنمايوليوز<14فيتقامذكرىوكل
وأنظمتهافلسفتهافيبلفقط،واالجتماعيةالتاريخيةأحداثهافيال

العليامثلهاوفيالتحريرية،ومواثيقهاعهودهاوفيالسياسية«
.اإلنسانيةوأمانيها

الثورةبيوماالحتفالمنبأنفسهمبأوايرأنبالفرنسيينويجدر
إليهيرمنلمااعتبارودونومألوف<وعادةتقليدكمجردالحريةو~
...والمغازيالمعانمنالتدريجياليوم

)الرقابة<حذفته(



متكلة
>>الفرنيتالوحدةء

.(999يوليوز66،28العدد،<»العامالرأيه

إسماليومقملالفرنسيةاالستعماريةاالمبراطوريةأمبحت
دستورفيرسميةبعفةاالسمهذاسجلوتدالقرنية<<،أدالوحدة
دستورهاتطقأذفرنااستطاعت1ذ1والرابعة،الجمهورية
:لهيقالبمافيهيتعلقماتفيزمناليومإلىتتمكنلمفإنهاالجديد،
علهاليىعديدة،جوهريةأسبابولهذاالقرنية،الوحدة
فيها.القوللتفصيلبعد،الرتتعنلماألمحعلأوبطها

علىالفرنسية<»د«الوحدةإسمالفرنسيالدستورويطلق
وعلىالفرنسي<الوعليالترابمنأجزاءتعتبرالتياألقطار

وغربآ.شرقأبالحمايةالمشمولةوالبالدالمستعمرات

عنعبارة«دالوحدةددأنالفرنسيالدستورنصمنويؤخذ
بحيحأنالدستورذلكويعتبر:شقبروابطاألجزاءمرتبطمجموع
منلديمممابجميعوعاملونالمعنويةالوجهةمنمتساورنا.عضاء



زعامةفرناإلالدستورويسندالمشترك:فاعاللسبيلفيالوسائل
باسمأعمالحاوتنسيقتنظيمهابمهمةوينيهاوقيادتها<الوحدةدد0د

حيزمنفرنسافيكثيرةحكوماتتعاقبتوقدالمشتركةالمصلحة
قلالحكوماتتلكأنذلكوالواقع،الحقيقةبحالإلىالنظر
تتمكنلموخارجيةداخليةومعضالتمشاكلأمامنفسهاوجدت
الفرنسيالدستورأوجدهاالتيالمعضلةبالمشكلةاالشتغالمنمعها
وقدالفرنسية<<<أدالوحدةبإنشاءالخامةالنصوصمنتضمنهبما

منكثيراأسخطالذياألمرورق،علىحبراالنصوصتلكظلت
الحكومةموقفانتقادعلىو~الوحدةتلكأنصارالفرنسيين

مشروعتحقيقعلىجيمةآماآليطقونالفرنسيينأنويظهرمنها،
األزماتمنفرنساإلنقاذالفعالةالوسيلةأنهاويعتقدونالوحدة

الحربجراءمنفيهاتتخبطالتزالالتيوغيرهاءاالقتصادية
منوستمكنهملنشاطهمالمجالستفسحوأنهااألخيرة،العالمية
واخاربج.الداخلفيمركزهموتقويةنفوذهمتجديد

التفكيرالكبرىمهامهامنجعلتابحديدةالوزارةتألفتولما
الوزاريالبيانتضمنوقداالستعمارية،الوحدةمشروعتنفيذفي

خاصأفصآلالوعليالمجلسعلىأخيراالوزارةرئيستالهالذي
المشروع.بذلك

جيعفيوجودهاتفرضفرنساأنالبيانذلكفيوردوعا
الوحدةعبارةعليهاتنسحبالتيالبالدبواسطةالعالممنالجهات
فإنهاوالمصطلحات،العباراتوحدتهاإنالبالدوتلكالفرنسية،

الوزارةرئيسرأيومنشق<وجو«منموزعةوالزالتكانتقد



الروابطوحفظالبالدتلكشمللجممالوحيدةالوسيلةإنالجديدة
:هياالستعماريةوحاتهاضدنبهاتربهاأنفرنساتويد.الق
اليومشعورهاهذاقبلتشر(فرنساإنيوالرنقالولهذاالقوة.
قوية.تكونأنإلباعالجة

قبلبالعملالعهدنفسهعلىقطعبأن:قولهالوزيروتابه
المجلسبتنظيمالقاضيالقانونلسنالحاليةالبرلمانيةا~ورةختام
سيضم_ءتكوزهتمإن_المجلسوهذانسيةالفةللوحهاألعلى
الحكومةاستطاعتواذاءالوحدةتلكفيا_اخلةالدولمندوبي
فإنهاءاالستعماريةلوحدتهاالعامالمجلستؤلفأنالقرنية

هذاألنالمذكور،األعلىالمجلستأليفمنالساعةلحدتتمكنلم
إلباالنضماموتونسكالمغربالمشاركة«<د«االولرضىعلىيتوقف
واجهتهاالتيالمعضلةالمشكلةهيوهذهالفرنسية»الوحدة
.االستعماريمشروعهاتحقيقسبيلفيالفرنسيةالحكومةوتواجهها

أنويظهرالمشروعهذاأمرإليهسيؤولماذاأحديدريوال
ومشاكلكأداءعقباتمنيعترضهاماتجهلالالفرنسيةالحكومة
ترىولعلهااالستعمارية،الوحدةمشروعإنجازطريقفيخطرة
تلكوفضالعقبات،تلكتذليلعنعاجزةوحدهاالسياسةأن

برنامجهالتحقيقالقوةإلىاللجوءاعتزمتولهذاالمشاكل»
مسألةفيفبسطأناألننريدالونحنالواسع،االستعماري

نطرناوجهةلعرضالوقتحانقدأنهنرىوالالفرنسية<الوحدة
لنالحظالفرصةهز»نغتنمولكننامنها،المغربموقفوبيانفيها
العصروأنالدنيا،بقاعمنكثيرفيزللتقااالستعمار«ولةأن



حيثموقفا،تقفقدالقوةوأنواستعمار،تسلطبعصرليس
القوة<طريقعنالشعوببينالمشاكلحلولكنالسياسة،تخفف
يدومأناليمكنوالقهر،الفرضأساسعلىبينهاالروابطوإقامة
وأوخمالنتائجأسوأإألإليؤ«يأنشأنهمنوليسبحاله،

فيالفرنسيةالحكومةتتبصرأنوأملنااستقباآلوانناالعواقب،
الذياليربهاالمرتبطةالشعوبمحسياستهافيوتيرالموقف
ونصوصروحمعويتفقنفسها،الشعوبهأهتطوريقتضيه
وة»القلخير_مثال~رابإنكتولهاولية،اللوالمواثيقالعهود
احترامموضعكالحايكونأنوالجماعةالفردنجاحوسبيل

للحقكانمنإالاالحترام<واليستحقخوف<الموضع
عامال.وللحريةتابعأوللعدلناصرأ،
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يقي<<األفرالشمالدمؤتمو0اثوالجزبعاصمةانعقدأسبوعمنذ
اجتمعالتياألولالمرة~»تكنوابأكملها،أيامثالثة«امالذي
العاليةالحربقبلماإلتأسيسهيرجعبلالمذكور،المؤتمرفيها

خدمةالوقتذلكفيالنونيةالحكومةأنشأتهوقداألخيرة،
تلكوأتوقدواالستعمار،»االقتصا«السياسةميادنفيلمصلحتها
امتثنافأفريقيابشمالألحاضرةسياستهامقتضياتمنأنالحكومة
العوبي،المغربعواصمبإحدىآلخر،حينمنالمؤتمرذلكعقد

صوففرنسيبحعفهوأساسية،صفاتبثالثالمؤتمرويتصف
يحضرهالوحكوميالكبير،المغربأبناءمنعربيأيفيهيشار_ال
وسريأفريقيا»بشمالفونساسياسةعنالمسؤولينالرؤساءغير
علىومقرراتهأعمالهتذاعوالمطلقا،الصحفيونيدخلهال

انعقاده،قبلعنهاإلعالنيقحالأنههذامعنوليسالجموع<
.انتهاشهبعدوسمي<<دبالغ0بهيصدرالوأنه



على_يستفادالمؤتمرعقبالحكومةنشرتهالذيالبالغومن
وهم_أفريقيابشمالالفرنسيةالسياسةأقطابأن_اإلجالسبيل
قا_وتونسالمغربمنكلفيالعاموالمقيمبامجزائرالعامالوال
العسكريينوالخبراءالموظفينكبارمنطائفةبمساعدةاثتمروا

عبارةكاناالئتمارأنإلالبالغويشيرواالقتصاديين<والسياسيين
ودرسنظرهموجهاتباستعراضوالمديرينالقادةهؤالءقيامعن

االقتصاديةالحياةوانجاملتنسيقاتخاذهاينبغيالتيالوسائل
فعالةبكيفيةسالمتهاوضمانالبالد،هذهولحمايةالثالثةباألقطار

.منهاأحسنهومااإلمكانفييكونال

منذالفرنسيةالسياسةنحيطفينعيشالذينونحن...
إدراكالرسميالبالغذلكمنأكثرإلالنحتاجالسنينعشرات
المعانمنهغمضاتهدد0ودالمختصرةعباراتهعليهماتنطوي
..والغايات.واألغراضءوالدالالت

عنقليآلالستاريزيحأنبالجزائرالعامالوالشاءوقد
إليهمبهأدلتصويحفيالصحافةرجالويحدثالمؤتمر<أعمال
داثرةعنيخرجلمفإنهألفاظهوتنؤعتعباراتهكثرتإنحديثأ،

بمؤتمروالمقرراتللمحادثاتإخفاءأبرتالتيالسكوت>»دمؤامرة0
الجزائر.

زميليهبمحضرالجزائريالقطرحاكمبهصوحماوخالصة
كانواالفرنسيينالمؤتمرينأنوتونس،بالمغربالعاملينالمقيمين

الحربظروفقطعتهاالتيالدوريةاجتماعاتهمباستئنافدسعداءد«0
ثمقديمة،عادةبهاجرتالتيالثالثيةالمحادثاتوبتجداوالسياسة



استرتالتيثاتهم0كامنللمؤتمرينبجالءتبينتدانهتال:
وأعوانهم،شركاؤهمبذلهالذيالمجهر>ومنكاملة،أيامثالة
~هزيقياألفرالمؤتمرعقدأذبها،قامواالتيالدراساتومن
فيويزيدالمنوبيةالشعوبيفيدكماجدا،الحكومةيفيدآلخر
تهادد.0ددسعا

اثتمارمنالحكومةتستفيد»فيمانشكالكناوإذا...
يجفيهاالتيالثمراتهيماندريالفإنناأفريقيا،بشمالسياستها
فيعليهميغدقهاالتيالخيراتهيوالماالمؤتمر،ذلكمنرقةاألفا
بهاويخمهملربوعهميجلبهاالتيد«السعادةددهيوالمامرة،كل
شق.والمقاصةواحدةالعباراتأنوالحقيقة..آخوين.دون

المؤتمرعقدتقررأنهالعامالحاكمتصريحمنعلمناوقد
قدالمداوالتوأن0المصلحةواقتضتالحاجةدعتكلمايقياألفر
هذا<غيرالمنتظرمنيكنولم..والمودة.الصفاءمنجوفيجرت
وخدامواحدة،سياسةووجالواحدة،د.لةموظفرالمؤتمرينألن

واحدة.استعماريةخطة

خدمةفهيالعام،الحاكمإليهذهبحسبماالمؤتمرغايةأما
اإلنسانيذهبوقدالشمالية،وأفريقيافرنسابينالمشتركةالمصلحة

منيظهرولكنشق<مذاهبالمشتركةالمصلحةهذهفهمفي
اليومعنهيكنماإلخفيةإشارةتلكأناألحوالوقراثنالظروف
الوزارةتشكيلبمناسبةسابقأعنهاتحدثناالتيالفرنسية)،(بالوحدة
الجديدة.



الصحفيين،إلبألجزائرالفرنيالعامالحاكمبهتحدثوعا
انبقولهالسكوت<<أدمؤامرةحدو«يخرقأيسراءيفضحلم)نه

منالعامةوسالمتهفريقياطالشمالبأمناهتموا~المؤتمرين
الوسائلعنبالبحثواشتغلواوالعسكريةالسياسيةالوجهتين
فيالسالمةتلكوصيانةاألمنذلكلحمايةالصالحةالفعالة
أدالوضعيةمنهاتتكونالتيالحرجة،واألحوالالعصيبةالظروف
االرتباكااءألمريضالعالمفيهاويتدرجيتخبط0اليالشاذة<<<

والتطاحن.والخالفهواالضطراب

ويسيآيقياألفرالشمالفيالعامالرأيينزعجالولكي
بة،المغارعلىووباألشرأكلهكانأنه~الجزائر<<د«بمؤتمرالظن
بأمناهتمامهميخضلوالمالمؤتمرينأن:العامالحا~مأضاف
لشعوبهاالسعادةبتوفيراهتمامهمعنوسالمتهاالمغربيةاألقطار
.والمعنويوالفكرياالقتصاديالمجالفيالرتقاثهاوبالعمل

الفرنسيةالحكومةعلىمحرضتفقدالمؤتمرومقوراتنتائجأما
اناثو:بالجزالعامالحاكمقالوقدكلمتهاوتقولوأيمافيهالترى
عليهاواقترحضرورات<منيراههاباويىلحكومةبسطالمؤتمر
يكتمولموقرارات<تدابيراتخاذمنهاوطلبومنشآتبأعمالالقيام
بأفريقياالفرنسيةالسياسةعنالمسؤولينأنالمذكورالحاكم
الحكومةعلىعرضوهماجيعتأييدفيواحدأصفآيقفونالشمالية
األخير.لمؤتمرهمكنتائج

عهتنحدثأذالنريدونحنالمؤتمر.هذاعنماتيلهذا



ومكنصادهبالوالوقابةشاشك0<ددالموضوعأل~فعلنا»ممابأكثر
اإلشارةتكفيهاللبيب

الذيالمذكورالمؤتمرعلىختاميةبكلمةفعلقأننوياأنناغير
كانبلالفرنسية،السياسةمحالمفيالجديدباألمراجتماعهيكنلم

أفريقيا.بشمالاالستعمارتقاليدمنوتقليداسلسلةمنحلقة

السياسةتهمأنهافيظهرالمؤتمر_اولهاالقالمسألةأما
حلفيالنظرالمؤتراختصاصمنيكنولمو~ها،الفرنسية
ببعضاعتيوإنماالثالثة<األقطارمنقطرلكلالعامةالمشكلة
فيهافرنساوضعيةحيثمناألقطارتلكبينالمشتركةالمشاكل

الخاصةالمشاكلفإنو~اءوالمستقبلالحاضرفيومصلحتها
منوليسءحلولونبلكانتكماتزالالأفريقياشمالبشعوب
األساسيةالمسألةحلضمنإألمرضية،بكيفيةحلهاإلسبيل
شغلفيهذاعنالفرنسيةالحكومةولكنقطرىكلفيالعامة
أفريقياشعوبمحليهاالقالحالةأنوأمرأدهىهووالذيشاغل<
محلىيساعدانقلماوسياستها،الحكومةتلكمنوموقفهاالشمالية
أمة.لكلالمشروعةاألمانيطبقالمشاكلوحلالمسائلتسوية





اهتمامأتهتمالمغربفيالفرنسيةوالصحافةأسابيحمنذ
دبحلس0فيهناا~الفرنسيينالرعاياتمثيلبمسألةخاصأ

فيحلالذيهوهذاالجمهورية،ومجلسبباريس0الجمهورية«
الفرنسيفالبرلمانالشيوخ،مجلسمحلاجديلالفرنسي)استور
كانكماالجمهورية،ومجلسالوطيآالمجلسمناليوميتألف
الشيوبخ.النوابمجلسمنيمالقلالدستورفييتألف

_(946شتنبر29دستوريظنه~كماالجمهوريةبحلسإن
أوانتخابهموساثلتختلفعضواعشروخسة.ثماثة9منيتألف
المذكور،المجلسفيينوبونالتياألقطاروضعية،0باختالتعيينهم
قطربكلواحدةالبرلمان،التمثيلفياألقطارك1نسبةوليست
مائتينوحاهاتملكففرنساءالجمهوريةمجلسفيالنوابمنعدد



ماوراءد«بأقطارالجديداالصطالحفيتسمىالت.روللمستعموأت
وهيحعشوأربعةاثوالجزعنوينوبناثبآونحسونوا~البحار><«
درجتين،ومنخاصة<أواثووفيشقبوساثلينتخبونهؤالء
مباشرأشعبياانتخابأالجمهوريةمجلسأعضاءالينتخبهوبعبارة
أعضاءمندالعلذلكإلويضافالوطيآالمجلسكانتخاب
منهممم،ميينالوطيدالمجلسيتولعضوأفسونالجمهوريةمجلس
الفرنسرنعنوثالثةبج،الخارفيالفرنسيينعنينوبونثالنة

بتونس.المقيمينالفرنسيينعنواثنانبالمغرب،النازلين

الغونسيينالنواببتعييننسيالفالوعليالمجلسقياموسبب
استحالةجهةهوهنالجمهورية،مجلسفيبال»همخارجالمقيمين
بالدخلوأخوىجهةومناألجنبية<بالبالدفرنسيةانتخاباتإجراء
سياسيةحلةتكتسيمنتخبةمجالس_منوالمغربكتونسالحماية
هذهأنبلاختصاصها،مجاالتفيوالتقويرالبتحقوتملك
إنمافالمغربتونس.فيتتجلىعاأكثرالمغربفيتتجلىالوضعية
التيالمسائلفيحقتناقشقلماصورية<استشاريةمجالسيملك
والتملكاالستشارة،سبيلعلىالحاكمةالسلطةمنعليهاتعرض
مهمةالوعليالمجلسإلأسندتلهأامطلقأ.والتقريرالبتحق
الجمهورية.بحلسفيالفرنسيةالجاليةنوابتعيين

:الجمهووتبحس~ممشرو~

الجمهورية<مجلستأليفينظمأنالفرنسيالبرلمانأرادوقد
تضمنوقدذلك،فيمشروعإعدادالعاماالنتخابلجنةإلفأسند



األقطارهذهأنبصفةوالمغربوتونسالصينية،بالهندتتعلقبنودا
الصينيةبالهندالنازلونالفرنسيونفالرعايابالحماية،مشمولة
فيتولتونسفيأمامباشرأ.انتخابأعنهماثنيننائبينينتخبون
مجلسبمثابةهوالذيالكبيروالمجلسالبلدية<المجالسأعضاء
الجاليةعنكذلكاثنين،نائبينانتخابهناالحكومةشورى

بانتخابالفونسيالوعليالمجلسفيقومالمغربفيوأماالفرنسية،
هنا.النازلينالفرنسيينعننوابثالثة

تمثيلكيفيةعنالعاماالنتخابلجنةمشروعمايتضحنههذا
علىأسفهالعامالمقررأبدىوقدالحماية،ببالدالفرنسيينالرعايا
الفرنسيةالحكومةلوأيواستسالمهاكورةالمأاللجنةأغلبيةمسايرة
الفرنسيينالرعايابيناالنتخابحقفيالتسويةمنامتنعتالق

بهمااحتجأغربومنوالمغربوتونىالصينيةبالهندالمقيمين
مرتبطةاإلسالميةالشريعةفيالجنسيةأنالحكومةعلىالعامالمقرر

الحكومةلهاتنخدعلمسفسطةمجردوهذهلوطن،البابالشخص
البالدفيالجنسيةبحقيقةالمقورمنأعلمهيالتيالفرنسية،
علىوالمواثيقالعهودماتفرضهمنهأكثرتقدروالتياإلسالمية،

خاصة.المغربفيوالمسؤولياتالتبعاتمنفرنسا

:نسيافىالعامأيوالوعالحثر

مشروععنراضليسالمغربفيالفرنيالعامالرأيإن
هنامباشرانتخابإجراءمتحالةباسلمفإذاالعام«االنتخابلجنة
يسلمالفإنهالجمهورية،مجلسفيالفرنسيةالجاليةنوابلتعيين



النوابأولشكتعييننفسهالفرنيالوطنيالمجلسيتولبأن
البرلمانأمامللمناقشةاليومالمعروضألمشروعفيالمقررةباألساليب
المهمةتلكتسندأنهناالفرنسيالعامالرأييريدبلبباريس،

فييمقلأنهبصفةالحكومةشورىمجلسمنالفرنسيالقسمإل
الحكومةالتراهماوهذاصحيحا<تمثيالالفرنسيةالجاليةنطر»

مجلىأنتعتبركلتاهاإذالعام.االنتخابواللجنةالفرنسية
الجاليةعنللنيابةأحدايرشحأنلهاليحقالحكومةشورى
وجهةواللجنةالحكومةمنكلوتؤيدالجمهوريةمجلسفيالفرنسية
بهيئةليىالحكومةشورىمجلسمنالفرنسىالقسمبكوننظرها
مباشرا.شعبياانتخابامنتخبة

:اطشروعمحل~مت1محتر1

الفرنسيالقسمأهليةعدمعلىأخرىاعتراضاتوتوجل
.المهمةبتلكالمذكور

بحلسالحكومةشورىبحلسأنهوءاألولانىاالت
وبعبارةالجمهورية،مجلسهوكماسياسية،بهيئةوليسءاقتصادي
الحكومةشورىمجلسمنالمغربيكالقسمالفرنسيفالقسمأخرى
وآراءأفكارأيمقلوالوصناعية،وفالحيةتجاريةماديةمصالحيمقل

.التشريعيةوالمجالسالبرلمانيةالهيشاتفيالشأنهوكماءسياسية

اسقاريةهيشةالحكومةشورىمجلرأذاانداالعتراض
تعرمهفيماتظوانماشي>،كلفيتتدخلأذلهافيسعضة.
تتأذلهاوليرخامةية0االقتماياالقمامنالحكومةعليها



اختصاصهاموضوعفينظرهاالتبديبلءمسألةأيةفينهاشيا
االستشارة.سبيلإالعلى

القسمتأليففيالمتبعالنظامهو0الثاطثاال~انى
منيتألفالمذكورفالقسمالحكومة،شورىمجلسمنالفرنسي
الفالحية،االستشاريةالغرفوتعينهاالفالحةشعبةشعب:ثالثة
للتجارةاالستشاريةالغرفوتعينهاوالصناعةالتجارةوشعبة

الحرةالحرفأصحابوتمثللثة،الثااالنتخابيةوالشعبةءوالصناعة
الشعبةوهز»والصناع،والتجارالفالحينفياليدخلونالذين
شعبياانتخاباينتخبونهاالذينالفرنسيينالرعاياأكثريةتمثللثةالثا

الجاليةأكثريةثلةلثةالثااالنتخابيةالشعبةبأنسلمنافإذامباشرأ<
هذهبقيةالتمثالناألخيرتينالشعبتينفإنصحيحا،تمثيالالفرنسية
القسمالعتبارهذاويكفيمباشروغيرفقيراتمثيالإألالجالية
المزعوم.الصحيحالتمثيلالفرنسيةللجاليةغيرعثلالفرنسي

قنماالحكومةشورىلمجلىأنهوالرابع<االعتراض
انتخابحقالفرنسيالقمتخويلمعهاليمكنبحيثمغربيأ،
فإنأخرى،وبعبارةالجمهورية،مجلىفيالفرنسيةالجاليةنواب
اليتجزأكألوالفرنسيالمغربيبقسميهيعتبراطكومةشورىمجلس
اآلخر.البعضعنبعضهتمييزاليجوزومجموعأ

القانونيةالوجهتين،من.تحولاالعتباراتهذهفجمع
القسمإلالفرنسيةالجاليةنوابتعيينإسناددونوالدستورية
الحكومة.شورىمجلسمنالفرني



ا~~:الظو~
0مذفيبةالمغارنعنلخرناوجتنبفأذنريدواآلذ
..المذلة.

)الرقابةحذفتهلم

الموقفلهوماسبة<كلفيهوأمكاقذنا«الذيالموقفوإذ
الصادقة~الخالصة.بالوطيةيتمشكمنكلعلىالواجبالحق
المبدأفيتراجعا~والتقهقراوالهوانأوالليآتعرفالالتياألمية
الدهر،تصرفاتكانتمهماثابتةملبةهيبلالوجهة<ةوالخطة
فيسواءواألحوالاظرونجيعمنوبالرغم0العمروتقلبات
الشدة.أوالرخاأ

مجموعمنموقفاكاذالذيالصميمالوطنالموقفإذنعم
...~واالمتيازاتاحقوة

)الرقابةحزنتهلم

فيبهوهمدعناحددناهوقدالمواطنين<منأحديجهلهقلما
البالدحقوقعلىالغيرةفيهاحافزناكانومناسبات،فرصعدة

عنالدفاعفيالوعليبواجبناالقياممرةكلفيناواثلوكانوأهلها،
دونالشرعيينألصحابهاوتحفظتكون<أنيجبالتياطقوقتلك

واألجانب.الغرباءمنسواهم

هوفيحقبأياستبدادأيمعارضةفيذاكموقفناويتلخص
وجامحة«أحدأباعتبارهم،وذلكوحدهم،بةللمغارالمغرب

..سياسية.وأمةشرعية،وبصفتهم



)الرتابةحذفتهلم

ماتتمتععلىزيادةفهيذلك،بخالفالفرنسيةالجاليةوأمر
البلديةالمغربمجالىفيوالتميلاالنتخابحقمنبه

الجالىفياليأبيالحقلهاأمطرقدوالحكومية،واالقتصادية
لهااعترفكماوبعدها،األميرةالحربأثا،الدستوريةالتأسيسية
نوابثالثةأذ~الحافر،الفرنيلماذابفيالحقبذلك
..الجمهورية.مجلىهوالذياالنشقهفيتميلهايتولوذ

)الرتابةحذفته(

وبمقتضىالفرنسيةالحكومةإرادةبمحضأيهذا،تموتد
أذوالبه،نتقياأذشي>فيالحقمنليىالذيالجديددستورها
.وحدهمللفرنسيينوفعهوبلأحكامه،عليناتظبتى

)الرتابةحزنته(

:النصوصبعض
فيماوردإلاإلشارةوفيهموضوعه،فيصريحكالمهذا
بكيانهيحتفظالمغربالتجعلالحمايةأنمنليوعليخطبإحدى
عنالتخرجهالهافرنساوحايةالذاتي،باستقاللهاتتمتعكدولة
هذهنتائجومنالخاص،نظامهامنتحرمهاوالالسلطانسيادة
السياسيةوالقوانيناألنظمةإن_ليوعليقالكما0_الواقعيةالحالة

اليجوزبحيثعل<أيفيهوالتحلالمغربعلىالتنطبقالفرنسية
كانكيفماسياسيتمثيلأيالبالدهز»فيلهميكونأنللفرنسيين

هذا،ليولحيتصريحإلالفرنيالصحفيأشاركماوشكله،لونه



واإلبرامالنقضمحكمةأصدرتهالذيالحكمإلكذلكأشارفقد
ونصه:•924أبريل62فيبباريس

الحمايةلتنظيموالمغربفرنسابيناسرمةالمعاهدةإن00
فيا~بإفنادعملهامنيكنلمالشريفة،با~الفرنسية
الذاتي<<استقالله

طأ~:1فياهصلاهولى

بحمرعومنغيرها<وكثيرالتسريحاتهذهمنويتضح
اليجوزأنهالمغربي<الدبلوماسيالنظاممنهايتكؤنالتيالمعاهدات

المجالسفيالتمثيلمنعليهماهيعلىالفرنسيةالجاليةتوك
النظام<لذلكالمخالفةكلنحالفهذاألنوفرنسا،بالمغربالنيابية
القانونيةالوجهاتمنالمغربلوضعيةقلباالمخالفةهذهفيوألن

الطرفعنهنفضأنيمكنماالوهذابلوماسية،واللوالسياسية
..غفلة.فيعنهتغضالدولأنوالنظن

لحسأ~:1منموقف

الماضيالثالثا>يومففيالمسألة.عنالطرفنغضاونحن
مجلستنظيممشزرعبحثفيالفرنسيالوعليالمجلسشرعلما

الجاليةتمثيلمسألةهناالفرنسيةالصحففيوأثيرتالجمهورية<
..أسرعنا.الثان،البرلمانالمجلسهذافيالفرنسية

االرقابةحذفته(



اهرئسيه:احكومهموقف

المسألةمنموقفهاحددتقدالفرنسيةالحكومةأنعلمناوقد
الماضياألربعاءيومففيالبرلمان.أمامالبحثبساطعلىالمعروضة
الحكومةبأنالخارجية،وزيرباسمناطقاالداخليةوزيرصرح

حولالصريجةالتحفظاتمناستطاعتهامافيأكثرتبديالفرنسية
بتونسذميةالغرالجالياتتمثيلعليهيقومالذينفسه،المبدأ

فيعليهاالمنصوصالتمثيلكيفيةحولوباألخصوالمغرب،
تمثيلإلغاءالحكومةطلبتوقدالعام<االنتخاباتلجنةمشروع
فيالكيفيةتلكعنالعدولاألقلعلىأوتامأ<إلغاقالجالية
هوحيثمنالتمثيلبكونالحكومةطلبالوزيروقدعللالتمثيل،
يقومالتيواألصولللمبادىءمصادمأيعدالمقترحةبالكيفيةوحق
فيوجدوقدالمحمية،والدولفرنسابينثقالعالنظامعليها

حجةبدونأيبغيرحتى،الوزيرعلىالرأتولمنالوعليالمجلس
والمنطق.

:~ا~91موقف

كانالذيالشيوعيالحزببموقفالحكومةموقفتأيدوقد
الجالياتنوابانتخابإلغاءطلبفقدالموضوع،فيصريحا
0للدمتورغالقالكونهالصينية،والهندوتونس،بالمغرب،الفرنسية
عذايطلبلمالمذكوروالحزبالمشروع،فيعنهالعدوليجبولهذا
بلبة،المغارمنألهلهبهاالحتفاظوبغيةبالحقالتمشكلمجرد
خامة.حزبيةومصالحالعتباراتموقفهفيخضع



:الحمأ~فيا~_فيو1اث

مبدأفيالشيوعيالحزبورأيالحكومةوأياتفقوإذأ
ثقالعاللنظاممصادمألنهاماالتمثيل،بإلغاءكال~وطالبالمسألة
لجنةفإنالفرنسي،ممتورلالنحالفألنهواماالمغربية،~الفرنسية
(رأيالبحاروراءمنالتيبفرنمايسمىماولجنةالعاماالنتخاب

الموقف،ذلكفيوالشيوعيةالحكومةعارضتاقداستعمرات)،
وأجلالتمثيل،على683ضدصوتا384~البو(نصادقوأخيرأ
التمثيل.بهذاالخاصةالمشروعموادفيالبحث

:و1ت1عى~1

وسهولةبسرعةوانهزمتأمرهاعلىالحكومةأغلبتوهكذا
ولغيرالحقلغيرقرارهفيخضخاأليالفرنسيالوعليالمجلسأمام
عودبتالواإلخاللعدمفيهوالذيالحقيقيهفرنساصالح
لماذللئهوقفتالحكومةتكونوقدحقوقنا<أرمىوعدمءوالمواثيق
المناورةسبيىعلىالبرلمانفيالفرنسيةالجاليةتمثيلمشروعمنوقف

وتحملشاءمايتروأنفيالحريةالوعليللمجلىتاركةالسياسية»
بالمغربالفرنسيينإقراراألولفيوأيمامنكانالحكومةإنءالبولمان
بالمغربالفرنسيينإقراراألولفيوأيماكانالحكومةإنءالبرلمان
إلغاءطالبةالرأي~اعنتراجعتثمالبرلمان،فيتمثيلهمعلى

عنالتمثيلعلىاالقتصارتقترحفأخذتاعتدلتثمءالتمثيل
الترشيحوالا(اشراالنتخابطريقالعنبالقوائمالتعيينطريق



القطرينهذينألنوتونى،بالمغرب،القرنيةالمجالسلدنمن
الوزير.قالكماالدبلوماسية،الوجهةمنفرنساعنأجنبيان

هوالحكومة<موقففياالضطرابهذاأننعتقدونحن
ولعلءالبرلمانأمامانهزامهافياألساسيالسببهكانالذي

بهأقرلميقول:حالهاوالنالوعليالمجلىقرارتتبلتالحكومة
يسوءني.ولم

نحالفالمجلسقرارأنالفرنسيةالحكومةعندثبتوإذا
ويصونالذاتياستقاللهللمنوبيحفظالذيالدبلوماسي،للنظام
منويجعل_،اثهأيده_الجاللةصاحبفيممثلةالقوميةسيادته
منفرنساعنأجننبيأقطراالمفروضة<الحمايةمنبالوغمبالدنا
_البولمانأمامالخارجيةوزيوبهذاصرح_كماالدبلوماسيةالوجهة

تمثيلمنتقففلماذاالفرنسية،الحكومةعندذلككلثبتإذ
تعمللمولماذاالمضطرب؟الموقفذلكالفرنسية،للجاليةالبرلمان

أنمعهالمريبكادبمظهرأظهرهاالذياالنهزامذلكبهتتالفىما
حذوني؟يقول

إنماالقرارمذاألذالوهي<المجلىبترارنفاجىء)ونعن
فيالبرلمانتميلهمبالمغرب،للنرنيينوحفظتديةحاةاكد
باإللغاء.مهدداكاذأذبعدالجمهورةعلى

االنتخاببينا~كورالقرارتطبيقفييختارأننريدوال
النريدوبعبارةالمقترحة،الوسائلمنوسيلةبأيةالتعيينأوالمباشر



دابريقطعأننريدبلالضررين«أخفالمسألةهذهفييرتكبأن
العدولفنفعبابها،ويوصدمادتهاوتحسم،هيحيثمنالمسألة
فيبهاثهأنزلمابرلمانيأتمثيآلالفرنسيةالجاليةتمثيلعنونهاثيأكلية

...سلطانمنالمغرب
)الرقابةحذفته(



.1958~65،18المد>،.<المامأيام0

مناقشةالفرنسيالمجلساستأنفالماخياألربعاءيومفي
هوالذيالجمهوريةمجلسنظامبتجديدالمتعلقالقانونالمشروع
الفرني.البرلمانمنالثانالتقسيم

الفصلالقواء_يعلم_كماالمشروعذلكفصولومن
منكلفيالفرنسيةللجالياتالبرلمانبالتمثيلالخاصالخامس
الصينية.والهندوتوسالمغرب

قلالخارج<فيالفرنسيةللجالياتالبرلمانالتمثيلومسألة
وجهاتاختلفتوقدخاصة،بكيفيةالفرنسيالعامالرأيشغلت
المبدأحيثمنسواءالمسألةتلكفيوحكومتهمالفرنسييننظر
مناقشةفيالفرنسيالوعليالمجلسشروعوقبلءالتطبيقأو

التيالفترةوفيوالثانية،األولىالمناقشتينوأثناءالمذكورة<المسالة
فيالفرنسيينآراءتضاربتالمنصرم<األسبوعفيبينهماكانت



الجالياتتمثيلمشكلةفيوالهيشاتواألحزابالبرلمانأوالصحافة
فيعليهاوالمصطلحد«بالمحميةددالمسمدةباألقطارالنازلةالفرنسية
المشاركة<<.ددبالدولالجديدالفرنسيالسياسيالعرف

فيبالمغربالموجودةالفرنسيةالجاليةتمثيليخصفيماأما
بصورةالنقاشواحتدمأقصاهالجدالبلغفقدالجمهورية،مجلس
داخل00الكالميةالمعوكة0«خاضواالذينالفرنسيينأنعلىدلت
تخصهم،واعتباراتلمصالحمنقادينكانواإغاوخارجه،البرلمان
حكممنفيهموجاوقلمابالفرض،ومتأثرينللعاطفةومنفعلين
ءاالتزانمسلكوسلكوالصوابللحكمةوأذعنوالمنطقالعقل

الصحفبعضنظرفيدلالمناقشةاحتدامأنكماواالعتدال<
منمشكلةأيةوالعسيرحلالصعبمنأنهعلىبالمغربالفرنسية
بإحدىتتعلقالمشكلةهذهكانتإنءوالقانونيةالسياسيةالوجهتين

المشاركة<<.دالدول0

بمسألةهاالموجودةالقرنيةللجاليةالبرلمانالتميلوليى
بينمنيضموهوأمسمذالجمهوريةعلىأنبيجديدة،
الجالية.تلكعننوابأأعضاثه

لنظامتجديداهوماأثيرحولهابمناسبةالمسألةفي00الجديد0«ولكن
البرلمانأنذلكوالخصومة،والنقدوالنزاعالشكمنالثارالبرلماني
هذاأثارهاددمشكلةدديواجهانأصبحاالقرنيينالعاموالرأي
تمثيلوالقانونيةالدبلوماسيةالوجهتينمنيصبحهلالسؤال.
قنمابصفتهءالجمهوريةبحلسفيبالمغربالنازلةالفرنسيةالجالية
البرلمان؟من



واصطدمتاألفكاراختلفتالسؤال،هذاعنالجوابوفي
الفصل،القولالفرنسيالوهيالمجلسلغيريكنولماآلراء،
الموضوع.فيالنافأوالحكمالنهاشي،والبت

:ألنامراممثيلأ~و

إنهمنظرهم؟وجهةالبرلمانالتمثيلأنصاريؤيدبماذا
للجاليةالبرلمانالتمثيلبكون´غيرهموعلىألنفسهميحتجون
التأسيسيالمجلسأنحيثوالنزاع،للجدالمحاليبقلمالفرنسية

الفرنسيينمنح«1946أكتوبرفيإلجاعباقررقدالدستوري<
الجمهورية.مجلسفيالتمثيلحقبالمغربالساكنين

أداألمرمجردإألعلىالتستندبكونهاأدالحجةهذهدحضويمكن
التأسيسيالمجلسأنهلوهوالسؤال<هذاوهناالواقع<<،
دبلوماسياتصرفاتصرفقدالقرار_ءذلك_باتخاذهرياالستو
صحيحا؟وقانونيا

بالدليللنايثبتأنعلىقادرأنهيدعيوا~أينتحدىانا
الوجو»جيعمنصحيحالتصرفذلكأنوالبرهان،
ردت.واالعتبا

بأذالجوابفينتردأالذلكيدعيمنكلنتحدىإذونعن
التأسييالمجلىإرادةأملتهاستبداديأكاذإنماالتقرف،ذلك

.وهواهشيتهطقونفذالدستوري،

ذلكأذغيرنا،رأيبهونزيفلرأيابهنحتجماأقوىومن
لماوالقانونية،الدبلوماسيةالوجهتينمنمحيحالوكازالقرار



تميلسالةالفرسية،الحكومةوبوامعلةلماذالبرأماماخيرأأثيرت
الحكومةوبواسطةجديدمنالمذلةهذهفإثارةالقرنية<الجالية
الوزارةطلبتولهذاأساس،غيرعلقائمةأنهاعلدلتنفها

للمعاهداتغالقأبمفتهالجاليةتميل.لغادلماذالبرمنالفرسية
.لمغرب.فرساعالثقتظالتي

التأسييالمجلىبقراروأيممالتمثيلأنصاريؤياوكما
تأييدأينتحلونفكذلكالواقع<األمرمنعنهنتجوبماالدستوري،

المغربأنمنالمستعمراتلجنةمقررإليهماذهبوهوآخر<
الكبرى)،القرنيةالوحدة(فيأعضاءالصينية<والهندوتونى
سنحتقدبقوله<هذاالمقررأردفوقدمشاركة)،(دوآلبصفتهم

(أمبفرنااألقطارتلكتربطالتيالروابطلتمتينالفرصةاليوملنا
الوطن).

~ءالفرنسيةللجاليةالبرلمانالتميلأنهذامنونستفيد
.القرنية<<بالوحدة0دعنهيكنماتطبيقاتمن

المغرببكونالبرلمانفيجاليتهملتمثيلالفرنسيينتعليلأما
ألنمطلقاءأساسعلىيقومفالالفرنسيةالوحدةفيددعضوأد»
البساط،علىبعدتوضعلممسألةالوحدةهذهفيالمغربإدماج
وأند~صحفهمفيويورجونهافيهاينكرونالفرنسيونكانوإذا
««مستندآوهيتخذحقذلكفيإيجابيبشيآيظفروالماآلن<لحد

.ويشتهونونيشاءما»0المشيدةالقصور0دمنعليهويبنواء00وحجة
منالفرنسيةالوحدةعضوفيالمغرببأنالقولنعتبرأنوجبهلهذا



وتلمسهاالعينتشيدهاحقائقأحالمهأضغاثاإلنساناتخاذقبل
والواهن.والخيالءوالحقيقةالحلمبينوشتانآليل.

الفرنسيةللجاليةالبرلمانالتمثيلأنصاريؤيدوأخيرأ
والكيانءواألساسوالجهاز،العماد«همالفرنسيينأننظريتهم،

والحكومةالبرلمانيعاملهمأنالمثابةبهز»وهمفاليقبلونالمغربفي
األجنبية،البال«فييعيشونالذيالفرنسيينمنغيرهممعاملة
~واأنمنبالمففيالفرنسيةالجاليةأعضاءيمتنعوبعبارة
يتمتعواأنيردونفلهذاثانية)ءدرجة(منفرنسيينرعايابمظهر
القواعاطبقاالنتخابحريةمنتقتضيهبماالبرلمانيةالنيابةبحق

بليفنائسيرحاولفقدهذاعلىوزيادةءالديمقراطيةواألنظمة
البرلمان،فيقالبأنوذلكاحنظلة)،(يبلعناأن:لسابقد»أدالوزير

أنالحقلهمبالمغربالساكنينالفرنسيينمناآلالفعثاتإن
ليستفم،ستعطىالتيوالمقاعدفرنسيمجلسفيصوتهميسمعوا
يعيوبهذاوتدبر<رويةمقاعدهيبلنافذة،وسلطةسيادةبمقاعد
السياسةفيعمدةبمجلسليسالجمهوريةمجلسأنالوزير

البرلمان.مناآلخركالقسموالتشريع

المغرب،مكاذعمدةميالنر~الجأتأذادما>أما
مأةوتلكسواهم،دوزإألالمرنيوذبهااليقولنظفوجت
وتول~،هاليىتفعيلإلىاألتلعلأوبرهاذالتتاج

الدرجةمنرعايايكونواأذيأبوذأنهمما<ليناالزالقرنيين
رىوكلوهنهمغيرفيهاألنهمعليهم،مردودتولاالنيةأ
يدعيفلماذاخامة،وهنهمإالفيحقوتمابكاملالتتمتع



الفرسيةألجاليةتميلذ1منبليننالوزيرإليهماذهبوأما
وسياسة،سيادةمجلىالفيونلغة،حكمةمجلىفيميكوز
بهنمرأذعنلهذاواللغووالفطة،التمويهعليقومفمذهب
..الكرام.مرور

:امر(ناممثيلنصوم

البرلمانالتمثيلأنصارومستندات<»د«حججاستعرضناأنبعد
فبسطأننريدوتعاليقنا،بردودناذلكوأشفعناالفرنسيةللجالية
طليعتهموفيالتمثيللذلكالمعارضينالفرنسييننظروجهة

تمثيلأنخارجيتها،وزيرلسانعلىأعلنتالتيالفرنسيةالحكومة
تضبطالتيالمعاهداتلنصوصنحالفالبرلمانفيالفرنسيةالجالية
إلغاءالتمثيلبإلغاءالحكومةطالبتولهذابالمغرب،فرنساعالثق
جهدهاتعملولمالنهاية،إلبنظريتهاتتمشكلمأنهاغيرتامأ<
عليه،المعروضةالمسألةفيوالعهدالحقاحترامعلىالبرلمانلحمل
اتخذبلالمسألة،هذهفيوحدهاالفرنسيةالحكومةتعارضولم

البرلمان.فيالجاليةتمثيلمنصريحاموقفأأيضأالشيوعيالحزب
_فيألنهتامارفضأالتمثيلرفضأنهالسابقمقالنافيذكرنافقد

قدأنهبلسانهناطققالوقدالفرنسي،للدستورنحالفنظره_
البرلمان<فيالجاليةتمثيلصراحةمايمنعالمعاهداتفياليوجد
يقرعأناليجوزاالوليةالعقودفيصريحايوجدماالكلولكن



أنلهااليسوغالفرنسيةالحكومةآنومعناهديةامتتبدافرديةبصفة
~تنصماالكلوأنالدولية،النصوصبتأويلتسب

أدلو~الحكومات،بينسلفاعليهيتفقآنيجبالمعاهدات،
ثتنبرفي~والمسيرالخارجيةلوزيربتصريحالشيوعيالناشب

فرديةبصفةالمغربفيالفرنسيينوضعيةتقريرإنقال:إذ(ء94ة
ألساتذةتصريحاتبعدةالمذكورالناشبأدلىكماحقأ،منايعل

الفرنسيةالجاليةإلغاءتؤيأوكلهاليوعليوللمريشالالدولالقانون
وليةالل~اتنحالفالتمثيلحقأنعلىوتبرهنالبرلمان،في

واستقاللتشريعيةوملعلةسياسيةميادةمنللمغربوماتضمنه
واألنظمةالحقوترالفرنسيةالجاليةإعطاءمعيتنافىهذاوكلذاتي،

المغرب.فيالسياسية

ءالفرنسيةالجاليةتمثيلالبر(نفيحاربوااألينالنوابومن
وزيوينتمي(واليهالشعبيالجمهوريالحزبمنبورالناشب
بتسريحاتنظريتهوأيد0مطلقأ)التمثيلبإلفاءالمذكورالخارجية
نفسه.الخارجيةوزيو

:مف~تأوأ~~

أغالطعدةالبرلمانفيالمناقشينبعضارتكبوقد
يقولونكانواأصحابهاأنباعتبارأغالط،فهيومغالطات،

عليهاأقدمواإغاأربابهاكانإنمغالطاتوهييعرفون،ماال
ونذكرغرضهم،تحقيقفيوطمعأأنفسهمفيلحاجةوتغافالتجاهال
بأنالشيوعي<الناشبتحدىالذيبليفنالوزيرأولشكبينمن



فياألساسيةالدوليةالمعا~ةوهي_الجزيرةعقدفيأنلهيثبت
منالفرنسيةالجاليةنوابيمنعما_بلوماسياللالمغربنظام

.البرلمانمقاعلعلىالجلوس

الجزيرةعقلأنزعمياللبوفبيالناشببينهممننذكركما
وأمروالبوليس،المغربيالمخزنيالبنكونظمالمفتوح<<<د«البابقرر
عالقةال:لمأكور_الناشبرأيفي_هذاوكلءحديديةسكةبمد
.البرلمانفيالفرنسيةالجاليةبتمثيلله

كلهوليسالجزيرةعقدبأنوذاك،هذاعلىالردويسهل
ذلكوأنالمغرب،فيالعملبهالجاريالسياسيالنظامفيشيآ
سيادةاحترامهو،ودبلوماسيقانونيثالوثعلىيقومنفهالعقد
بحيعرعايابيناالقتصاديةوالمساواةالترابية،ووحدتهءالمغرب
...(906سنةالخضراءالجزيرةفيالمبرمالعقدعلىالموقعةولالل

)الرقابةحذفته(

الفرنسية:لحكومةموقفسوىهأاعلىدليالنريدولسنا
الحقأنهوحاضرا،ماضياالبرلمانفيوزيرهاقالالتينفسها
فيتتمتعأنفيأيضألهاحقوالالبرلمانيالتمثيلفيالقرنيةللجالية
.مواهادونالمغربيةللرعيةهيسياسيةوأنظمةبحقوقالمغرب

:ا~(نقرار~قثت

عنجةك1ليةالمؤومنقطأكبرالقرنيةالحكومةتتمثل
فيالفرنسيةالجاليةتميلشروععلالولحيالمجلىصادقة
أذمالبثتالفرسيةالحكومةأذذلكوبياذالجمهورية،على



ولكنمنها<امتناعأالاألولموقفهاعنوتراجعتنفسهاناقضت
والسياسة.والقانونالحقأنهتعتقدوالزالتكانتعماتنازآل

الحكومةاتخذتهالذيالثانيللموقفمبررأيالنجدونحن
وقولبالمغرب،المقيمةلجاليتهاالبرلمانالتمثيلمسألةمنالفرنسية
تمثيل«زمانعأترىالحكومتهإناألمر_آخر_خارجيتهاوزير
مطابقةلذلكالمقررةألوسائلتكونأنشرطعلىالبرلمانفيالجالية

يسندهوالدليليؤيد»القولهوإغاالدولية،والعقودللمعاهدات
وزيرهالسانعلىذلكقبلأعلنتأنفاسبقالحكومةآلنءمنطق
ولهذاالدولية<والقوانينالسياسيةللنصوصنحالفالجاليةتمثيل
انقلبتحقحدثفماذاللجالية،برلمانتمثيلكلإلغاءطلبت
معارضة؟كانتأنبعدمؤيدةالحكومة

عنالوعليالمجلسلصرفتالفرنسيةالحكومةشاءتولو
فقدالماضي،فيحدثعاهذاعلىدليلولناءالغريبقراره

الفرنسيةللجاليةتمثيلكلسابقأالفرنسيةالخارجيةوزارةعارضت
عمابالرغموذلكالوطيآالمجلسفيوتونسبالمغربالساكنة
التأسيسيةالمجالسفيالنيابةمنالجاليةلملكمؤقتأبهسمح

متضادينموقفينالقرنيةالحكومةتقفترىيافلماذاالدستورية<
الجاليةتمثيلالفرنسيةالحكومةتمعلماذاوبعبارةواحدة؟مسألةفي
وكال~ءالجمهوريةمجلسفيبهوتسمحالوطيآالمجلسفي

العبارةوناققالبولمان؟يتألفمعآومنهماتشريعي<سياسيمجلس
اليحتلفانفمنوانوالمجلسانهناك<يمنعماهنايباحلماذاسائلين.

األخر؟يتممأحدهابلشيء،في



الفرسيةالجرائد.حدىماقالتههوهذافيالفعلالقول
خرقدجوهريةفرنيةمفةيعدالذيالمظقأذمنبالمغرب
الحقوقمنأهلهعقولفيمايملكجيعينهر__فيما

واالمتيازات.

الجاية:ثواب~قض

فكذلكوخطتها<موقفهافيالنونيةالحكومةتاتضتوكما
أجعفقدالحكومة<شورىمجلىفيالفرنسيةالجاليةنوابتاتض
علىفيرسميتميللجاليتهميكوذأذعلىالواب.ولك

التشتغلهياتهمأنمنإليهمايذهبونفاتضواوبهذاالجمهورية<
بينيوفقوذفكيفعرفة،اقتصاديةهيبلبالياسة،المغربفي

الجمهوريةكلىفيالجاليةنوابتعيينفيومساهتهمهذهدعراهم
مميمه؟فيسياسيهوالذي

االحة):هةعثةاألمرسيقفهل

لهمسمحبماهنا،الفرنسيونميقتعهلنتساءلأنلنايحق
هذاعندسيقفونوهلالبرلماني،التمثيلمنالوعليالمجلسبه

الحا؟

الشيهةالفرسيةالجرائدإحدىفيهذاعنالجوابونجد
كألفرنمادإذ0بالنصماننقلهكتبتفقدالمغرب،فيبالرسمية
منعظتأجهورآقهلأذالفرسيةللديمقراطةيمكنفالاليتجزأ<
الودمعفيكانواوطمحدو>عنلبعدهمالذينالقرنيينالرعايا



وليسءبعضهأزيل~ظلموهأاءا_نيةحقوقهممنمحرومين
فيسمحكله»تزيلهحقإليهستمتداإلصالحيدأنفيشكمن

وذلكنفسه»الوعليالمجلسفيالتمثيلبحقالفرنسيةللجالية
علىدلوانءتعليقكلعننميكالموهذاانتخابه.تجديدبمثابة
أولفيونيلهطلبهوماتعتزمالجاليةتلكمطامحعار~لقاتماشيآ
وأيلهاتشجيعالحقمناليومبهظفرتوفيمالهاءتسنحفرصة

:الجايأتيلفىأيام

فيتميلالنونيةللجاليةيكونأذفيمىالنعارإنا
القوانيناحترامفيهيراعىأنعبالتميلهذاولكنالبرلمان،
..بالمغرب.الخامةوالموايتىوالعهودالدولية

)الرتابةحذفته(

الفاصآلكلمتنا

الفرنيالوطنيالمجلسقرارهووا_<<أدأمرأمامإننا
قدالقرارذلكولكنالجمهورية،مجلسفيالجاليةبتمثيلالقافي
والمواثيقالعهودلشرفوحفظأللحقعفافأآخربرلمانبقرارينسخ
...الدولية

)الرتاةحذفته(



~.6948ئتبرا،70العدد<ء<العامالرأي«



تونسفجمت
متوريالدالديمقراطيملكهافي

1998شبر8األربعاء<76العددء•العاوالرأي>>

تونسبايالمنصفمحمدتوفيشتنبر،فاتحاألربعاءيومفي
كانحيثبفرنا،منفاهفيوهوالملون،يداختطفتهوقدسابقا،
.1945سنةأكتوبر(7منذاإلجبارية«اإلقامةسبلعلىمرحال

مرضهمنآبليولكنهشايدآءمرضاالماضيالعامفيهرض
بسوءمهادأكانأنهقليالأوكثيرا.شعرهبماالوفاة،قبيليصبولم
بغتاتمنكانموتهأنحقنفسها،حياتهفيوالخطرصحتهفي

.المشؤومالدهرفجعاتمنكانونعيهالمحتوم،القدر

يونيو(9فيتونسعرشبايالمنصفمحمدالمرحوماعتلى
مدةاإلمارةفتولى(943يوليوز6فيعنهالتنازلعلىوأكره1542
الراحلالبايآنإذعصيباكانإمارتهزمنولكنجدا،قصيرة
واألزماتواألهوالالشدائدمنواحدةسنةبحرفيقيلكماقاسى،

ءوأعوامسنينطوالوالملوكاألمراءمنغيرهيقاسيهأنيمكنما



المحنةوقتفيالحكمزماموتقلداإلمارةالفقيدالبايورثوبعبارة
الشوورلشقحياتهفيواستهدفملكهفيفتعرضوالشدة«
بعدوحقواألخطار،والمهالك«والزوابعوالعواصفواألضرار
،الخصوموقوارصتهمدتمنيسلملم،التونسيالعرشعنتنحيه
.جدعذابفيلهمعاملتهمجراءمنيعيشكانبل

بالوالةعالقة)(بحسنيسمونهماالفرنسيونعليهيأخذكان
أولشكإلبالركونيتهمونهكانواكمالتونس،احتاللهممدةااللمانيين
صالحفيهيسياسةوتطبيقتخطيطفيعليهمواالعتمادالوالة
.التونسيةباآليالةالفرنسيةالمصالحوضدالدستوريةالقوميةالحركة

األفغيرهوكتبقيلكماومرة،مرةألفهذاوكتبقيل
(قفصفيالمرحومالبايولوناألأجلسكانإذاحقالمرات،
كأنهبإكليلتوجوهأوالقمركأنهبهالةوناألخرأحاطهاالتهام)
مظفر.ملك

مدةواألقواماألحداثمنالفقيداألميرموقفحقيقةأما
سبيلعلىيليفيمانوردهبمافتظهروالجرماز،اإليطالىاالحتالل
والمثال.والدليلوالبيانالتمحيص

المنصفعمدإلىتقدمواتونسااللماناحتلمابمجرد
منماويفلتأحسنهيبالتييردهاكيفعرفولكنهبمقترحات،

ودهاء.ولباقةبحيلة

قمدالبايناميةامتالكعلأحرمىكانوااإليطاليينولكن
قفاءلهايقطعوانلمأرادرها<طالماأنفهمفيلحاجةالمصف



هبتغاهممنأصبحواقدأنهمفظنواالحربفرصةلهممنحتحق
..أدن.أوقوسينقاب

األولزيارتهالراحلالباييزوريومذاتإيطالياقنصلجاء
والمطامحاألمانإلينظرإيطالياملكانقالعجيبأ،حديثأفحدثه
منمايستطعكلويوليهاواإلدراكالبصيرةبعينالتونسيةالقومية
فيبالمسا~سعيداليكوناإليطالىالملكوانوتأييل،عطف
..تحقيقها.

أجاب:أنإألالمنصفمحمدمنكانفما

(احتفظوانتعلنها<مطالباألونةهذهفيلتونسليست
الفرنسيةالحكومةمعباالتفاقالممماثلهز»إثارةبحقالحرببعد
مايةبمعاهدةمعهامرتبطأناالتي

ينخدعلمباي،المنصفمحمدأنكلههذامنويستنتج
معالخروفروايةيمقلأنيردولماإليطاليين،وبختالتلمساومات
الذئاب.أكلتهاستنتجمنالمثلوفيالمشهورة،القصةفيا!.أثب

واستأنفواالكرةأعادوابلوييأسوا،يأموالماإليطاليينولكن
6943مارمىأولففيكور.المأالقنصليدعلىوذلكالهجوم،

_ذاتهاالسنةمنيريبرا25فياألولىالمحاولةكانتوقد_



بكلبسطواأنهموذلكتقدمتها،التيمنأهممحاولةحاولوا
إنتونسباستقالللالعترافاستعدادهمللبايوصراحةإلحاح
معحلفاوأبرمللحماية،والمؤسسةباردمعاهدةإلغاءأعلن
أقلتكنلمالمرة»هز»فيالبايمعاإليطاليينخيبةولكنإيطالياى
.األولالمرةفيخيبتهممن

كثيرةأسبابلهكانتالبايامتناعأنفيشكمنوليس
أخرى<فيلياخل~يةمنيخرجأنيردلمفهوقوية<ومبررات

منليعاهلللعهودينكثأنيشألموهووأخزى،أشاكانتربما
.باليمنيبرمونهماباليسرىينقضواأنوتعمدواتعودوا

للباييستقااألميرالالعامالمقيمقدماألياممنيوموفي
فيوتسخيرهاوتعبثتهاالتونسية<العاملةاليدبتجنيديقضيمرموما
منامتنعأنإألالبايمنكانفماوالطليآن،االلمان~

البايبحقوضربالمرسومالعامالمقيمأمضىوبذلكاإلمضاء<
الحائط.عرض

البايمنااللمانالوالةطلبتونسرميناءالحلفاءتنبلويوم
منمراتثالثفامتنعالعدوان،ذلكباستنكارتصريحإذاعة
وعواقب.بعاتمناالمتناععليترتبقدلماناظرغيربهاإلدالء

باألوسعةاإلنعامالمنصفمحمدمنالعامالمقيمطلبومرة
وقدرفضاالبايفرفضوالطليآن،االلمانمنضباطعلىالتونسية
بتلكاإلنعامبأنيقنعهأنبرسالةوحاولذلكفيعليهألمقيمألح

اضطروقدالبايهبهايتمسكالتيالحيادخطةيناقضالاألوممة،
ولكناألوسعة<بإعطاءوالسماحالتنازلإلاألخيرفيبايالمنصف



البواسطةنفسه،المقيمبواسطةأصحابهاإلىتقامأناشترط
التونسيين.الوالةأوالوزراءمنواحدأيوالبواسطةالباي،

منالمرحومالبايموقفبجالءيتضحاألمثلةهذهمن
االحتالل.مدةتونسفيواإليطاليةااللمانيةالسلطة

فغطتحتتونىمنوالطليآنااللمانمخرجماكادولكن
الشريفةمواقفهعلالمنمقالبايجوزيحقوقهرهمالحلفاء
سنمار.جزاء

الغواطإلالبايرحلالذي(جيرو)الجنرالهذاتولوقد
وقدءالعرشعنلالتنانمناالمتناعإثروذلكمنقياءبالصحراء

إلفاضطرءمنفاهفيلقيهاالتيالمعاملةشدةبسببصحتهفيأوذي
إلىنقله(جيرو)الجنرالقررذاكإذالمملكة.كرسيعنالتخلي

فرنساتحريروبعدعسكريهحصارعليهضربحيث(تونس)،
واإلقامةبالنفيألزمحيثإليها«الباينقلااللماناالحتاللمن

أ~ا.الوفاةعاجلتهأنإلفيهابقيالتي(يى~بدينةاإلجبارية

احتاللمدةخامالالهرههالمنصفمحمدالباييكنولم
وحلقاشهمااللمانمنليتملصالحياديعلنكانفقدتونس»

الفرنسية<الجرائدإحدىالوقتنفسفيقالتولكنهءاإليطاليين
للحمايةتطبيقايعتبرهبما(ليشي)حكومةيطالبأاثماكانأنه

القيامفييسقىكاناألساسهذاوعلىصادقأ،حرفياتطبيقا
ثوريةتعتبركانتإغااجرياة،تلكوقالتجوهرية،بإصالحات

للقضاءضروريةيرأهاكانالمرحومالبايولكنءالفرنسييننظرفي



ذلكفيالفرنسيةالسيامةبهتتمتكالذيالمباشرالحكمنظامعلى
الباييقفهاكانالتيالمواقفهذهواناآلن،والىكانتمنذالقطر
العامالمقيممعوالمشاجراتالخصوماتمنكثيرإلىأدتالفقيد
البغيض.العهدذلكفيإدارتهورجال

السلطاتإلىالتوددلهوتنسبإليه،توجهكانتالتيفالتهم
وبينبينهتقعكانتالتيواالصطداماتاالحتاللمدةاألجنبية
قلوبعليهأحفظهذاكل(فيشي)عهدفيالعامةاإلقامة

بهوآنزلنقمتهملهوجلبسخطهم،عليهوأثارالفرنسيين
انمع.والتغريب.النفيوكانوالترحيل<العزلفكانعقابهم،
البايأنعلىلتلإغامورها<بعضاستعرضناالتياطقيقة
األقلفعلىعليه،أخذماجيعفييكنلمإنمظلومأ،كانالمرحوم

إنوحقواالنتقاد،اللومسهاممنإليهمؤبماوأهمكثير،في
كثيرفيلهكانفقدمنها~ءعلمعلىنحن_لسناهفواتارتكب
شفع.خيرالشريفةموأقفهمن

أتاحتقدالمحور)،(«ولأنينكرأنيستطيعاأليذاومن
ظهرقلبعلىإغراءهحاولتبلءوالمناسباتالفرصمنكثيرأله

وترفعأاطياأ،بموقفتمشكأيفعلفلمالفرنسية،للحكومةالمجن
بعاالوطنيةأمانيهاوتحقيقالبالد،حقوقنيلفيوأمألالغدر«عن

الصادرةوالوعودوالتسريحاتوالمواثيقللعهودطبقأوذلكالحرب<
...فرنسابينهمومنالحلفاءدولمنذاكإذ

االرقابةحذفته(



عنالمعدالملكمنالموقفذلك)تقفاألحزابهذهوإذ
علزدمحمودة<سيرةاألمةفيييركاذجاللتهإألألذالعرش،
برهنوتدمميثأ،دستورياديمقرالحيارجالكاذالبايأذهذا

ملكأولكاذالذيباشاعمدالبايحفيدأنهعلوأعمالهبمواقفه
يمينأقموالذيسة،تعينمذلتوسالدستورأعلن

األمةأسرةبمعضر(د»(سةكبرىحفلةفيللدستوراإلخالص
للدستورنميراباشاعمدالباينلوتداالجبية<الدولونراب
النأمرعمدالبايابهكاذوكذلكحياته،طواللهووفيا
تدبهالذيالباييكوذأذإذاعجبفالا~،عمدوالد
ودعاةألدستوروأنصاراألحرارفيهايكيههتوساليوم
رأيعلبايا~كمديكوذأذإذآعجب2الحية،الدث
بالممالكهذافييقتديوأذاألمة«حزبهوالذيالدستورحزب

هذافيالدستوريةوالممالكشرتية،أوكانتنمريةالدستورية
التيهياإلناية_،والعزةالفكريةالحرية_عصرالعمر
دينعلالشربإذتقول:كانتالتي(اآلية)«فيهاتعكر
شوبهم.دينعلالملوكإذتعلنفأمبحتملوكها،

علىلو~1السياسيةاألحزابإجاعفىآخرسببوهاك
هوذلكلشخمه<والوفاءبعرشهوالتمشكا~كمدحب
كاذفقداألحزاب،تلكفيأاتمايقفهكاذالذيالحكيمالموقف
أباءجيعبينزذ1لتو1حفظعلالحوصكلحريماالراحلالباي
كاذبلشيء«فيبينهمفافل.نهعهيؤثرنلمالمخلعين،توس
وعدماإلنصافمسلكهذافىسالكاالوادعلجيعايعاملهم



الذيالحياد،مبدأسياسةفيوعامالوالباعال<الظاهرأ.لتحيزأ
وللرثيىمكانته،وللتاجكرامته،للملك~~0~_تشوبهال

يير~اثه_رحهالمصفعمدالبايكاذوبعبارةحريته<األعل
الملكوأذب1ألحز1نوةالعرشأذوهيالقاعدة،هذهعلى

جعا>.وللرعيةبالرعية

الفقيد(بايا)وساليومتدبوذاك<هذاأجلنمن
طابقاسمهإذفيه:مايقالأحنالذيالمصف)<(عمد
الذيلنعبهمصفافعالكاذوقدعمودا<حقاكاذفقدمماه،
ولها<بهاحيالتيالفكرةحياةذكراهخلودوفيخالدة،ذكراه
..ونى.وعاشتباي،المصفاثهنرحمابدآبموتهتمتلموالتي

)الرقابةحذفته(



.6948نتبرالاالجمعأ،72العد>،<<العامالرأي>>

بلاالستعمار،دولةطوملزمنمنذتعدإنكلتراكانت
االستعاريةامبراطوريتهافكانتاإلطالق،علالكبرىزعيمته
الشمسإنبحققيلحتىالدنياقاراتجيعفياألقطارشقتضم
استعماريةدولةأعظمالسببلهذاإنكلتراتكنوافيها،تغربال
دولةأكبراألخيرةالسنينغايةإلكانتبلفحسب،العالمفي

وطالماالبحار<جيعفيويصوليجولالعتيدأسطولهافكانبحرية،
~زع.بدونالبحارعيدةبصفتهاالمطلقةالسيطرةمركزبهتبوأت

بغير»المشابهةكلشبيهايكنلماإلنكليزياالستعمارولكن
بماجتفييمتازيزالوالكانبلاألوروبي،االستعمارأنواعمن
والرتيطيةوالديقراالحريةأمةبصفتهماإلنجليزعليهجبل

درةطبلالحرة،سياستهمإلىمضافةاإلنكليزقوةتكنولموالمانية،
األخطارمنالدوامعلىاالمبراطوريةحياةتضمنأنعلى
.آلفاتوا



نحتلفبينالسياسيالتحريرحركاتوترعرعتقويةولما
سياستهمتوجيهبضرورةاإلنكليزشعراالمبراطوريةشعوب

بينالتوفيقفيالسعيمحواالستقاللالحريةاتجاهفياالستعمارية
هذاعننتجوقدوعة،المثمرمصالحهموبينة»اجديلالخطةهذه
تؤلفتكنلمالقاالمبراطوريةعليهارتكزتطالماالذيالنظام
ءاالستعماريةالدولةوسيطرةقيادةتحتومركزأموحدامجموعا
مناإلنكليزغيريفعلأنيريلأويفعل_كماالوطن)(أمبصفتها

محبارةاإلنكليزيةاالمبراطوريةتزالوالكانتبل~»المستعمرين
الذاتيبحكمهاتتمتعشعوبمنتتألفدولية)(جامعةعن

الرابطةهوإذءالبريطانيللتاجالوالء«اشرةفيالخاصواستقالطا
فيوتحفظهاءالحكوماتنحتلبفبينتربطالتيوالعمليةالرسمية
أخذوااإلنجليزبأنالقولالمبالغةمنوليسءاالمبراطوريةداثرة
ءاالستعماريةسياستهمتغييرفيخاصةاألولالعالميةالحربمنذ
يسمىماضمنالتحريريةوالحركاتءالقوميةالنهضاتيشجحبما

اإلمبراطوريةعبارةمحلحلت(التيالبريطانيةاألممبجامعة
جاءبلمجرداءإسميأالتغييرهذايكنولماإلنكليزية)»االستعمارية

التياالمبراطوريةنظامعلىطرأالذيالجديداالنقالبعنيعبر
الديمقراطية.أنظمةوتحكمهاالحريةتسودها

اإلنكليزاعترافبهمانعنيفإنماوالديمقراطيةالحرية.قلناوإذا
والحكمالداخلي،االستقاللفيبالحقبهمالمرتبطةللشعوب
الحكوماتمختلفقتاالمجاههذافيإنكلترااقهتوتدالذاق،
بينذلكفيالفوةاألولىالعالميةالحربمذفيهاتعاقبتالتي

السياسية.أحزابهامنوالمحافظيذاألحرار



أجزاءبينالوحيدةالرابطةهوالبريطانيللتاجالوالءيكنولم
المصالحروابطهيأخرىووابطهناككانتبلءاالمبراطورية
أنمضىفيماإنكلترااعتادتوقدءالمشتركةوالدفاعيةاالقتصادية

(بالمؤتمريدعىكانفيماالبريطانيللتاجالتابعةاألقطارمعتجتمع
سنواتسبعأوخسكلفيمرةينعقدكانالذياالمبراطوري)»

فيوبارزةواضحةبصورةتجلى6926سنةالمنعقدالمؤتمروفيءرةبلنل
تنظيمسبيلفييدجلاتجا»اإلنكليزيةاالستعماريةالسياسة

الحكمعلىالقائم(بالدومنيون)عرفماأساسعلىاالمبراطورية
هومحافظسياسيرجليدعلىاالتجاهذلكظهروقدالذاتي،
بلفور

االشترايالحزب_وهوالعمالحزبامتولولما
تولىا(هاسزإل15(5~مناحكوةزمامعل_اإلنكليزي
عمادةنازبذلكتانرنا،فأمدرلالمراهورةمنظإحدات
وهذ«ويتمنهتر،بدستورذلكسيوتد~،المحانظالحزب
التيالدستوريةاألةممالذيناإلنكليزألذوغرت،جديدةظاهرة
الحريةفياألممأعرفمموالذينومقامكتوبادستوراالتملك
وتظمهاالحريةتعيلإلىالمرةمذهفياناتواتدوعمال،جبلة
التياالمبراطوريةنطا)عيهيرتكزدستورمكلفيوتقينها
الجديدالدستورمذاولكنالبريطات،بالجاعتتدعىأمبحت

نيهموجدبلالجاعت،آعما«جيععلتطيقهالييرمزيكن)
ويتمنهتردستورهلمذامنبالرغمولكنرضا،ر~من

ثقالعاليودالذيالحرةمبدأعليهيقومالذياألساميالهيكل
علسرممفروالحرةمذهوليستاالبراهورة،وأتواواإلنكيزين



حقهيبلسمى،بدوزإسماممبعلهابماوالمقيدةالشعوب
ولوتعارفتتها،0إراطبقوالحكمالتصرفحريةفي(الدوميوذ)

واالقتصادالسياسةمجالفياإلنكليزيةاالراءمعاإلرادةهذه
بهمايتمععلىقويبرهاذوهذاعامة،بصفةاألخرىوالمصالح
إلىبالنهبةونفوذسلةمنومالهاعمليةحريةمنالدوميوذ
الجامعة.رئيسةإنكلتوا

االستقالللمبدأمؤال>احتراماإلنكليزسامةإحدعللوقد
ها:اثنينتعليليناالمبراطوريةسياستهمفيالذاتي

البالدفيالقائمةالحكوبمةأنيعتقدوناإلنكليزإن:أوال
القادرةوحدهاهيالوطن،بأرضالروابطوأمتنبأوثقوالمرتبطة
إذاالمستحيلفمنونفوذ،ملعلةبكلاألهورفيوالفصلالبتعلى
القوةمنالبالدعناألجنبيةللحكومةيكونأناإلنكليز_نظرفي~

األمنعلىوالمحافظةالحكمبأعباءللقيامضروريهوماالمعنوية
فيبدفالصورة،وأكملوجهأحسنعلىموواألوتصويفالعام«
ومستمدةنفسهالوطنيالتوابفيناشئةسلطةمنحكومةلكلهذا
يؤمنوبعبارة.الترابهذايكنالذياألمليالجنسمن

منه<المشتقةاححومةإألجنسكللقيادةاليصلحبأنهاإلنكليز
.الالزمةالمعنويةالقوةتملكالالتيالداخليةاألجنبيةالحكومةال

للشعوبمنحهاأنفأدركواألحريةجوبوااإلنكليزإنثانا:
منكثيرأإنكلتراكاهلعنتخففأنهاذلكحسنا،نوراإاليثمرال

وغيرهماإلنكليزبينتقومالتيالمشاكلوتسويالكبرىالمسؤوليات
والتعاون~~~««أساسعلىبينهمثقالعالوتحنالشعوب،من



حلتفجيثماوالحرب،السلمفيوالضراءالسواءفيوالتحالف
النتائجبحسناإلنكليزشعراالستعماريةالسيطرةمحلالحريةوابطة
التيمصلحتهميخدمخيرهاهيالرابطةتلكأنبالتجربة،وأدوكوا
الحرةالشعوبوأنوتقززها<بغضهاإلالالشعوبمودةإلتحتاج
القوة>سودهاالتيالمستعمراتمنلهموأفيدإليهمأقربتصبح
االضطهاد.فيهاويسود،البغيفيهاويتحكم

اعتوفتبالنفسالنفسحكموحقالحريةبمباأوعمال
قابلةتحالفيةبمعاهداتمعهاوارتبطتباسشاللهاللشعوبإنكلترا
مصربينمعاهداتمنأبرمتماهذامثالواالرتقاء.للتطور
.األردنوشرقوالعراق

سياستهمفياإلنكليزأخذعلىهذامنأكثريبرهنماوإن
وحكممصيرها،تقريرفيالشعوبوحقالحرية،بمبدأاالستعمارية

اعترفر:يومالماضيةالسنةفيالعالمبهفاجأوامالهوبنفسهانفسها
والحكمالداخليباالستقالليقال،كماالبريطانالتاججوهرةللهنا
واخيرأنهموهوهذامنأبعدإلذهبوااإلنكليزانبلالذاتي<
الداخلياالستقاللعنالقائمومنيونالدنظامبين_مثآل_بيرعانيا
البريطانية،بالجامعةواالرتباطللتاجا~الءداثرةفيالذاتيوالحكم
هذافياإلنكليزيعارضفلمبنفسها<االستقاللنظاموبين
.إنكلتواعنانفصالوسيلةالجديداستقاللهامنبيرعانياتجعلولم

لقطعاليوميستعدكالهاالباكستان،وهذهالهندوهذه
غيرالمرحلةتلكومااالستقالل،سبيلفيوالحاسمةالثانيةالمرحلة
بإعالنوذلكاألجنبي<البريطانللتاريخالوالءمنالتحرر



قلبالجمهوريةإعالنوفيوسميأ،يتمأن.وشكالذيالجمهورية
ومنيون،الدنظاممنهأ»ونقلبا~،الراهنةالسياسيةللوضعية
عارالكاملالسياسياالستقاللإلالملكنائبإشوافتحت
هذامرانواإلنكليزية،الهنديةالدولتينبينالتامةالمساواةأساس

إنكيلتوامحباتفاقميتمألموالهندلهتتهيأالذيالجديداالنقالب
نفسها

المرمىنفىإلىتوميناشةجهوريةحركة)يضآكداوفي
الحركةأمبحتوتدنهور<قيادةقتالهد«إليهتهدفالذي

وسيلةالبويطايةالجامعةمناالثيةتطاراألتلكفياليومالجمهورية
القوياالستقاللتقيقوأداةاإلنجليزيللتاجالوال>،منقريي
التام

الشعوبتلكعواطفتوفيأنأخيراإنكلتواحاولتوعبثا
بالبريطانية<(الجامعة)تسميةعنلعاولأباوذلككرامتها«وتراعي
حقوقمسألةهيوانماوعبارات،ألفاظمسألةليستفالمسألة
..مقدسة.وحريات

)الرقابةحذفته(

إيرلنداتقريرالبريطانية(الجامعة)بهاأصيبتصدمةوآخر
وباالنفصالإنكلترا،عنالتاماالنفصالالقانونبرلمانهابواسطة
وهوالعظيم.القومياألملويتحققالبريطانيللتاجالوالءينتهي

إيرلندامنعانتالتيإنكلترا،عنالنماشيالكاملاالستقالل
أسبقستكونإيرلنداولعلأخوى،بالدأيةمنتعانهمالم
عنبانسالخهاإيذانأالجمهوريةإعا_نإلهيعآومنيون)(الل



أنيجبأألياإلنكليزيالتاجعنوانغصالهاالبريطانيةالجامعة
اإلنكليز.رؤوسغيرعلىيوضعال

وسياستهاالماديةقوتهامنبالرغمإنكلتراأنالخطابوفصل
أجلفيتمدأنتستطعلمالشعوب،قيادةفيدهاثهاوشدةالحرة

تحتمتصرتالثرفييزالوالكانالذياستعمارها
..الصدمات.

)الرقابةحذفتهلم

فياإلمدادعنودهاثهاوسياستهابقوتهاإنكلتراعجزتوإذا
ولحمتهاءالحرية.ساسهاجامعةداثرةفيولواالستعمار،حياة

تخليدفيأخرىدولتطمعأنالمعقولمنفهلالحالقة.
الباغيةدولتهبانقراضاليومالوجودفيماكلأذنوقداالستعمار،

وغربآ؟شرقأ
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الصحفوفيالفرنسيالبرلمانأمامأثيرتبمعأسامنذ
مجلسفيالفرنسيةالجائيةتمثيلمسألةفرنسا،وفيهناواألندية

هوالقراد~يعلم~كماالجمهوريةومجلسبباريسالجمهورية
البرلمان.منالثانيالقسم

ملبيا،موقفأالمسألةتلكمننقفلمأنناالقارىءويتذكر
األينعجزأنفسناعلىفسجلولمالمتفرجينبمظهرفيهانظهرولم

0شيآأمرهامناليقنيهمأوخامليناألياديمكتوفيمنهاوقفوا
يفرضهالذيالموقفالهامةالحيويةالمسألةتلكمناتخذنابل

لوعةفيهالتأخذناالذياألقاسالواجبهذاالوطيآالواجب
الذينالرجالالبالدهذهفيوحدناكناأوضحوبعبارةأبدا،الثم

الضميرنداءفلبواوأمته،الوطنحقوقعلىالغيرةأخذتهم
الذيالمغربسبيلوفيالمغربباسمالمعركةوخاضواوالواجب
~ونضعالعبارةققونهكانمنكاثناوالأحدأشيئاعليهالنؤثر



القالصحفيةالحملةتلكفيالقارىءثنذكرحرفه_علىالشكل
وتنويرأالبالدحقعلىعدوانلكلادفهالجريدةهذهفيأعلناها
األعرفيهذاعنكانوااألينالمسؤولينلشعوروحغزاالمغربيللرأي
فيبالحملةنحننكتفولممعرضينواجبهمعنوظلواغفلة

فيالمسؤولةالرسميةالدوائرإلباالحتجاجأبرقنابلمحيغتنا،
وباريسالرباط

عنوغيبالمرصادوجديدحادثلكلكناكمازلناوال
خطيرةمسألةالبرلمانفيالفرنسيةالجاليةتمثيلمسألةإنالبيان،
المغربيةالدولةبكيانماسةهيإذوالمستقبل<الحاضرفيجدأ

مقدارنعلمهذاومنالمغرب،فيالقائمالدبليرميا.سيوبالنظام
العامة.المغربيةا!قضيةعلىالضررمنمافيها

عنشقماسباتفيماكتباهإعادةإلحاجةفيولسا
تتمتعوعمابالدناالعامةالشؤوذتييرفيالفرنسية،الجاليةتدخل
فينوابهايتبوؤ«وعماواالنتخاب<المرغوبة<الحقوقمنهابه

يكونواأذمنممقكموماعبرتبمنوالمحليةالعامةممالسا
الكلمةذويأيوالحل،العقدأمحاب~وداتماعمليأ_

الداخليةسياستافيالفاعلوالقولالمتبوعوالرأيالمسموعة
تتعلقسوا>واالجتماعية،االتتصاديةالجوانبمنهاوخامة
..األجبية.بالجاليةأوالمغربي،بالمجموع

لمالرتابةحزنته(

أخيراالخارجيةوزيرتالكماالمغرب_نإذأخرىجهةومن
ولهذاالدبلوماسية،الوجهةمنفرنساعنأجبيةبالد_لماذالمفي



برلمانفيسياسيتمثيلأيالفرنسيةللجاليةيكونأناليسوغ
(أفريكالمصورةأفريقيامجلةكتبتهبمانذكرالمناسبةوبهذهباريس،
بالمغربالمقيمينالفرنسيينأنالمحققمنقالت:إذعكازين)،

التمثيلأنواعمننوعأيفينفسهاالبالدهذهداخللهمالحق
كانوإنفرنسا،عنأجنبيةبالدالمغربألنوذلكالسياسي،
النقضمحكمةهذاأكدثوقدومصالح،بمعاهداتمعهاموتبطآ
تبلتالتيالدولمندولةوكلومناسبة،موةكلفيواإلبوام
..عنه.والللتغافلهذالنسيانمستعدةغيرالحماية،

لمالرقابةحذفته(

وقدالبرلمان،منالكثيرةومواقفهاتصريحاتهامنيستفادكما
منالفرنسيةالمنحفمنكثيروفينفسه،البرلمانهذافيو~
بفرنسا<والتشريعيةالياسيةالمجالسفيالغونسيةتمثيلفواعار
االطالعيممبمافيهاوأتيناسابقةمقاالتفيذلكلكلتعرضناوقد
والكتابات.التسريحاتمنعليه

المقيمونالقرنيونيشاركأنمنمانعأالنرىونحن
ولكنبفرنسا،والتشريعيةالسياسيةالمجالسانتخابفيبالمغرب
الدوليةالقوانيناحترامالمشاركةتلكفييراعىأنيجبأنهنرى

بالمغربالخاصةوالمواثيقللعهودوالوفاء

يرحلأنيستطيعاالنتخابفيالمشاركةيريدفرنسيفكل
كناخبالمعركةليخوضالمناسب،الوقتفيبفرنسامقاطعتهإل
يمكنهالفرنسيينمنالرحلةيرمدالأويستطعالومنموشح،أو
تمثيليخصوفيماالمراسلة،طريقعناالنتخاباتفييشاركأن



نفىعليهانطبقأذنرىالجمهورية<مجلىفيالقرنيةالجالية
باألقطارالمقيمةالفرنسيةالجالياتلتميلتقررتالتيالقواعد
فرنسا،عنأجنبية0بالالدبلوماسيةالوجهةمنوالمغرب0األجنبية

القواعدتلكوتتلخصلماذ،البرفيالخارجيةوزيربهذامرحكما
الجالياتعننواببانتخابنفسهالفرنيلماذالبرقيامفي
حقوقأيالدولية،القوانيناحترامهذاوفيالخارج<فينسيةاف
والمغرب.سياسيواستقاللشرعيةة0وسياتوميةكرامةمناألمم
ته0سياوالكرامتهيفقدلم_الواهنةوفعيتهمنبالوغم_
إذوحقبلؤماسية،والدالقانونيةالوجهتينمنالذاقاستقاللهوال

مننلناأثبتنا<ماعكىالواقعوكاذذكرنا،مابخالفاألمرجرى
عنالدفاععزيمةمنولناسند،الدبلوماسيةومنحجةالقانوذ
تغالب؟توةالحق

القوانينمنفونسافييتقورماكلأنذلكعلىدليآلويكفي
بظهيرإألالمغربفيتطبيقهاإلسبيلالالقرارات،منفيهاويتخذ
منفرنساعنأجنبيةبالدالمغربهذا،فيوالسببشريف،
الملكجاللةبيدفيهالتشريعيةالسلطةوأنالدبلوماسية،الوجهة

_.اقهأيد»_

الجاليةتمثيلأسابيعمنذالفرنسيالوعليالمجلسقررولما
يعترضلماالصحفبعضفطنتالجمهورية،بحلسفيالفرنسية
جريدةفكتبتوالدبلوماسية،القانونيةالموانعمنالقرارذلكتنفيذ

تطبيقشأنمنالتيالمحليةالحواجزأمانصه<ماماروك<<ددليوكو«ي
_المغربفيوباألخص~وهناكهنايثيرهاأنالمجلسقرارات



ومعنا»عليهاالتغلبإلسبيلالالتيبالحواجزليستأنهافيلوح
الجتنابالوسائلتعوزنافلنالدبلوماسيةالمفاوضةأخفقتإن

الخالف.إثارةدونالصعوبات

باألوساطوثيقةصلةلهاالتيالفرنسيةالصحيفةقولهأا
وبقوةألمغرببحقاعترافالقولذلكوفيبالرباط،الرسمية
إلاإلشارةفيهكماا~بلوماميآهسنلوبصحةالقانونية،حجته

شاءتوقدشيء،كلعنبالوغمالمجلسقرارتنفيذعلىالتصميم
وىجبالنصرجهادناويتوجبالنجاحجهودناتكلل.ناألقدار
الجاليةتمثيلقرارأنذلكظافرا،وابحامعركتنامنالمغرب
الوطنالمجلسلهأعطاهاالتياألول،صيغتهفييبقلمالفرنسية
وتعديآلحريرانفسهالجمهوريةمجلسعليهأدخلبلالفرنسي<

القانونمشروعلدرسأخيراخصصهاالتيالجلسةففيجدا<مهرا
القالجملة5•النصلمنكبيرةبأغلبيةلغيبهالخاصاالتنخاي
ترشيحمهمة0الحكومةشورىمجلسمنالفرنسيالقسمإلتسند
أصلحقدوهكذابالمغرب<المقيمةالفرنسيةالجاليةعننواب
أحلقالو~األول،القسمماأفسدهالبرلمانمنالثانيالقسم
تنتجريثمامؤقتالتعليلذلكأنالفرنسية<الجاليةنواب

مصلحةمنليسأنهأوضحوقدنتاثجما،اآلنالجاريةالمفاوضات
يتريثواأنفائدتهممنبلجديدة<صعوباتيثيرواأنالفرنسيين

مايطمعونبإجراءالسرئحمنالمغربفيمياستومتتمكنأنإل
االنتخاباتمنفيه

منمافيهعليناواليخفىمدلولهاليفوتناتصريحوهذا
السياسية.واإلشاراتالمقاصد



غضبأثارفقد57المادةعلىأ«خلالذيالتعديلأثرأما
شديدبكالمعليهفعلقتبالمغرب<الفرنسيةالصحفبعض

بكونهالمذكورالتعديلاتهمتبلهذا<علىتقتصرولماللهجة،
يقيمونالذينالفرنسيينبكوامةومزويأوالعدالةللحقنحالفأ
إليها_المشارالصحفةزعمت~كماأصبحواوالذينبالمغرب
ددالمحجوريندددوالمواطنينددالمبخوسينددالرعايامعاملةيعاملون
تجاوزته،ولكذما.لكالم،»زالحدهذاعندوقغتوياليتها
طالبتهاأنهاوذلكالفرنسية،الجاليةعواطفتستفزأنفحاولت
ماسمتهعلىباالحتجاجعقيرتهاوبرفعالتعديلمحزاالغضاءبعدم
طيالالمجلسوأنخصوصاباألقدام،الحقوقودوسبالغبن
مايفتحوهذا)األنتخاب،قانونفيونهائيةثانيةموةالنظرسيعيد
االنتخاب،قانونعلىالساخطينالفرنسيينوجوهفياألملباب
مطامعهم.جيعيحققلمألنه

الصحففيتبدوحركةلكلبالمرصا«جهتنامنونحن
الحكومةأنفياألملوطيدولناالمغرب،صالحضدوالمجالس
بحلسفيالجاليةتمثيلمسألةمناألولموقفهاستغيرالفرنسية
واجبهاعليهايغوضهالذيالعادلالحقالموقفوتتخذالجمهورية
فرنسابهاترتبطالتيوالمواثيقالعهودشوفعنمسؤولةكحكومة

العملبهالجاريالدبلوماسيالنظامفيالمشتركةوالدولالمغربمع
..البالد.هذهفي

)الرتابةحزنتهلم
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جديدة،تحريريةحركةسنوات~_منذالمغربفيقامت
العلىواعتراضاتمالحظاتمنمالناهنانبدرأنلناوليس
فكرةهيوالقالحركة،تلككوركانتالقاألساسيةالفكرة
إذاستخدمتالتيواألساليبالوسائلعلىولكنذاتها<فيصالحة
إلالنظرحيزومنالوجود،إلالعدمحيزمنإلخراجهاذاك

نجيآأنالبالدهأهفيالناسمنواحدغيرظنوقدالحقيقة،
تلكتحقيقعلىيساعدقدالبون)<(أويكالمسيرالسابقالمقيم
سياستهينقذوأخذبالمغربالرجلوحلبعضها،أوكلهاالفكرة

الوضعيةأساسوعلىالحمايةداثرةفيواإلصالحيةاالقتصادية
علىيجلسأنومهارتهبلباقتهالبوناستطاعوقدعنها،الناتجة
فيإدخالهاإلتوصلبل(العناصو)،بعضوتكرارامرارأمائدته
فيتكنولموالفرنسيين،بةالمغارتضم(تعاونية)،إصالحيةلجان
بةللمغارتوكالوقتنفسوفيوأهله،للمغربنتيجةأيةكلههذا



والتصفيق،والهتافوالتهريج،والصياحوالمهرجاناالحتفالحرية
الشركاتتأليففيانهماكأيماانهمكفقدهوأماوالنشيد،والترنم
...المعادنعنوالتنقيب

لمالرقابةحذفته(

التياألجنبيةللرأسماليةشاءماكلسخواألرض،هذهفي
الصادق.وخادمهاالمطيعوجلهافيهوجدت

كلففيالظاهر<فيومتريةوخاءعيشةذاكإذالمغربعاش
األمكنةيمزانوتصفيقهتاف!جتماعكلوفيومهوجانلمةحفمكأن

يترنمواألناشيد<يداألغاريسمعاإلنسانذهبوحيثماوالنفوس~
حقيقة،الناسحسبهازائفةحو«ةكانتإذآوالصغير،الكبيربها
خادعأ.وسرابافاذبأمظهوأإألالواقعفيتكنولم

وقدالزائل<بظلهالهمفسمحالحريةينشدونالغاربةكان
ذهبالذيالجديدالحادثأيقظهمحقهذه،غفلتهمفياستمروا
ظهرفقط_ذاك_وإذجوانالجنرالبخلفهوأقالبونبالمقيم
تلكالغافلونوأدركغفوتهممنالناسوتنبهطال<شذيالصبح
مصطنع.سياسيحجابوراءمنتختفيكانتالقالمرةألحقيقة

ومعارضة،واحترازحذوموقفالبونأريكمنوقفنالقد
ولهذاسياسته،و«خاثلالرجلحقيقةمنوبصيرةبينةعلىكناألننا
عليناتلبسأنتستطعلمفإنهاكانتمهماالقبالظواهرنغترلم

سياستهوخبايا(السفير)،خفاياأعينناعنوتواريالحقائق،
الماكرة.



موقفوالسويةالعلنيةسياستهومنمنهلنقفنكنولم
حازما،صريحاموقفأمعآمنهمااتخذنابلاإلغضاء،أوالمتفرج
تلكعلىواالحتجاجاالعتراضتضمنتطويلةمذكرةفيوذلك
عقب_اثهأيد»_الملكجاللةإلورفعتالخطرةالسياسة
شورىمجلسفيالبونالمسيرخطبهالذيالشهيرالخطاب
مستفيضةأسالةفيالسياسيموقفهحزبناأعلنثمالحكومة،
وقتشذكانوقدلفاس،زيارتهأثناء<<0ددأوريولالمسيرمناتسلمها
الفرنسية<الجمهوريةوثيسيصبحأنقبلالوعليالمجلسرئيس
إلوجهناهامفصلةسياسيةوسالةفيالموقفذلكأكدناوأخيرأ
ذكرىيومهوالذيمارس30بمناسبةوذلكننسه،البونالمسير
خطةعنأبانتالوثائقهذهفجميعالمغربعلىالحمايةنصب
تامتين.وصراحةبدقةموقفهوحد«تالحزب

العامة<اإلقامةفيجوانالجنرالوخلنهالبونالمسيرارتحل
مناطقيقةيواجهونالناسوصاراثفةالنالحريةعهدبهذافانقضى
إذاوعماجرىعمايتساءلونفأصبحواالحيرةأخذتهموقدجديا،
.أمرهمإليهسيؤول

فيأبرتالنطاقواسعةبدعايةمبرقآجوانالجنرالجاء
لمجيآوتمهيداالجديد،السياسيللجوإعداداوالخارجالداخل
السياسةتقتضيهاكانتالتيللظروفوتنييثأالعسكريالمقيم

البالد.هز»فيإذذاكالفرنسية

السياسية،خطتهينتهجوهوبالمغربالجديدالمقيمحلومنذ
والجبناء،المذبذبينففوسفيأثرهالهاكانوالتيأجلهامنأقالتي



الصراعبسببفجأةالدوليةالحالةساءتثم
يتوقعونالناسأ~حقإذذاكاشتدالذياألمريكي~الروسي
سيرالمذاكوات<فيأيضاأثرهلهذاكانوقدالفريقين<بين.لحرب
قلماوقتثأ،الدولالموقفبأننفسهجوانالجنراليكتمناولم
حقالتريثمنبدالوأنهبالمغرب،السياسةتغييرعلىيساعدكان
هذاولكنالكبرى«الدولبينثقالعالوتتحسناألزمةتنفرج
علىاالتفاقإلالوصولقصاسيرهامواصلةمنالمذاكراتيمنعإ

..لقضايانا.صالحةحلول
)الرقابةحذفتهلم

عنبرفعهنفياالذيالمشروععنبكلمةنحتمواآلذ
القلكأنهاوهيبها،وممتطالماالتيالتهمةالمنوبيةالوطية
برنامجأبهذاوالنعنيمالحة<عمليةوالخطةمحكتا،سياسيأبرنامجا
سابقأمونظن_ا_فنهزاوالمتقبلللخامرشامآلمفمآل
األساسيةالحلوليمممستعجلعملبرنامجنعني~اغاألوانه<

البرنامجفهذابالمغرب،العامةالسياسيةالمسألةلتسويةالضرورية
منالمغربإلخراجالساعةهذهفيالزمماهوغيرملالث



الوطيةأمانيهتقيقسبيلفيوتوجيههاحامرة<السياسية.الومعية
.العمليةالوسائلمنيمكنمابأسرع

:هيجوهريةأنكارثالثعلىالمشروعويقوم

العملبمواهلةالمغربيةالمسألةحلإلىميبلالإنه_أوآل
...تطيقهابتجديدأوبالحماية

لمالرتابةحزنته(

التحكيمبواسطةيكونالالمغربيةالمشكلةحلإن_ط~
هوكماالعالميالوضحداممايجديوالإليه<سبيلالالذيالدول
طريقوعنبالدناوداخلبأيديناهمشكلتناتحلوإغااليوم<

.الكريمعبدبنمحمداألميرقالكماالمفاوضة<

بمر-مآلاألخهتفرضالداخليةالمذبحالةإن~ثالثا
أهر~وينتظمباالستقالل»واالعترافالحمايةبإلغاءتبتدىءانتقالية
.الحمايةمعاهدةمحلستحلالتيالجديدةءاهدة.الأبولميويدو

لوحيدالسياسيمشروعناتضمنهالذيالبرنامجوإنهذا
لحليوجدماأصلحأنهعلىيالالذياألمرالمغرب،فيلهثانيال

يقولواأنمعهيستطيعونالالفرنسيونأصبحوقدالمغربية،المشكلة
برنامجاتملكونالولكنكمواالستقالل،بالحريةتطالبونإنكم:لنا
يكنفلوااالستقالل،غوبلالحريةنيلمنبهماتتمكنونخطةوال
فقدنحنأما<لكفىالفونيينحجةإسقاطغيرمشورعناوضعفي
الحلولوتوضيحاألهداف،وتعيينالمقاصدتبيينمنبالواجبقمنا

أمرنافينعتمدالونحنالغايةإلالسبلوتخطيطءللمشاكل



فيتقدمنامنلناسارولوشيء،كلقبلأنفسناوعا~الةإألعلى
سعد:معقائلينلصارخوناوكرريمااألممتادقمنالمضمارهذا
جازماعتقادالقوة:عناصرجيعلناتجتمعأننجاحناألجليجب
واحدغرضنفسكلفيالتضحيةروحانبعاثقضيتنا،بعدالة

بلمتقدم<واليتقاممتأخر<منااليتأخياتجا»واحدفي~إليه
منمستمدةليتقو«ناإناألمام،إلمعناالكليكونأنيجب

غايتنا<إلنصلقويةففوسنافلتكنففوسنافيهيبلالخارج<
أستقاللهاوالتستودبنغسهاإألالتنهضاألممإنكامل:قالكماأو
كانإذاإألنفسهعلىآمنأاليكونالفردالشعبوإنبجهودها،إأل
بنفسهقويا



نثنثدئر
:.`دإلمأ«انهمار
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المتحدةاألمممنظمةأنعلالراتعوبرهنالتجربة<أدت
كأختهاهيوانماءالشعوبوأماناإلنسانيةآماللتحقيقتؤسلم

سبيلفيويسخرونهااألقوما،عليهايسيطيهيشة_األمم_عصبة
فيبعضا<بعضهموضدجنسكلمنالضعفاءضدأغراضهم

الضعيفةالشعوبجيعفإنولهذاوالمناسبات،األوقاتمنكثير
الكبرى،الدولمعخالفاتهافيالمنظمةتلكتحكيمحاولتالتي
بالفشلمحاولتهافيمنيةقداالستعماريةاجكوماتمعأو

اطقوة.منقليلوالبكثيرتفزولموالخيبة،

عواذعتالجريدةهذهمن(5رتم0العدفيكتباهكاهذا
متعمار.االشكلةأمامالمتحدةاألممعظمة

دعايةالمغربيةاألوساطبعضفيراجتذلككتبومنذ
األغبياءآذانفيتهمسأخذتنفسهامنتستحيكأنها(خافتة)،



إلىأخيرأوقعتقاشكوى)(عريضةإنواألغرار،والبسطاء
الناستوهمأنالدعاية<تلكحاولتوقدللمنظمة،العامالكاتب
البالد.قضيةلفائدةأصحابهبهقامجديد)(عملذلكإن

من(أمحأساسإألعلىتقملمالدعايةتلكأنوا،لحقيقة
تقديمأنوبيانهالعنكبوت،بيتمنوأوهىالماء)،فيالوتد
قامتالماخيالعامفيألنهالجديد<بالعمليكنلمشكوىعريضة
يكنفلمللمنظمة<العامالكاتبإلىشكوىعريضةبعضهممن

ريثماالمهمالت)،(سلةفيترمىالتياألوراقمصيرإالمصيرها
نتيجة،أيةتظهرلمالعريضةتلكوقعتومنذرمادا<وتصيرتحرق
حقنفسهاالدوليةالمنظمةأزمةواشتاتوىجتالحالةساءتبل

فيجانبكلمنوانبعثتواالنهيارالتالشيعلتشرفأمبحت
اثهوطمسنفسهسغهمنإأل_األصواتجعوالمغربالمشرو
يا،المكامنفيهابرسايلوتفصحبالمنظمةتنا«~قلبهعلى

الدولضذاألخصوعلىبعضأ،بعضهاالدولضدوالمؤامرات
واإلهانةوالحرمانالبخىمنتقاسيتزالوالكانتالتيالصغيرة،
.اللثاممأدبةفيالكراميقاسيهماواإلذالل<

دلإناألولفشلوبعدثانية<مرةشكوى)(عريضةفتقديم
تلكبهذاونعيوجحود،عنادسياسةعلىيدلفإغاشيء<على
والحق،واطقيقةالقولبهاوخالفواأصحابهاعليهادأبالتيالخطة

الحقوالمنواطقيقةالعقلمنليستبأنهاعلمهممعوالمصلحة
أبدآ.شيآفيوالمصلحة

والتظلموالنحيبالبكاءأنيصدقأنيستطيعالذيذاومن



هذاإنتعانيه؟عاواألمةتتحمله،عاالبالديجروعملوالتشكي
مطلقا.خيرالقضيتهاالبالدفيهوالتأملأحداليصدته

علىالمشرفالمريضبأنيسلمأنستطيعاأليذاومن
الزؤامالموتإلالعضالمرضهايسلبهاكادقدالموت_والمنظمة

إنالداء؟منبهمألمكاويشفيهمالمرضىيطيبأنعلىقادر
عملأياليستطيعمريض<وهونفسهالمرضىاليداويالطبيب
فليبدءأحدأيداويأنمنالبدكانوإنحركة،أيةواليأتي
غيره.فييفكىأنقبلبنفسه

ولكنويتوجع<ويتشكىيتأوهأنمريضلكلأنشكال
ضرالهاليملكمنإليلتجى،أنوماينفعههذامايجديه
والدواء؟طبالهاليستطيعمنإلأووالنفعا،

عارهذايصدقبعملوالالتشكيبدواءليسالتأوهإن
األمم.علىينطبقكمااألفراد،

_منذالعامةكتابتهالتعودةالمتحدةاألمممنظمةوإن
واآلالف،بالمقاتوالعرائضالرسائلعليهاتتقاطرأنالتأسيس_
بتلكوالنعيواهتمامالتفاتأدنأصحابهاالمستضعفينفالتعير
سلةإلحينبعاأوتوابهاتنتهيالتيالعنايةغيرالوثائق

المهمالت.

بالعواثضاهتمامأ«زالتهتمالدوليةالمنظمةأنوكما
األرض)،في(المستضعفينمنأربابهاكانإنخصوصاوالشكايات
االنيا،فياألقوياءقبضةمنهؤالءتفلتأنالتريدفكذلك
شأنهمنبماوصغيرها،كبيرهااالستعماردولتسخطأنوالتقبل



هيشاتتألفتومنذوشعوبها،المستعمراتصالحفييكونأن
تؤسسلمأنهاعلىالبرهانتلوالبرهانتعطيوهيالدولية<المنظمة
هيشاتهابينأوالدول<بينالقضايافيتفصلعليا)<(محكمةلتكون

إألمنالعالم،فيالناسجيعالحقيقةهذهأدركو_ومستعمراتها،
قنطرةللمنظمةالدعايةترويجمنيتخذأنيريدوشهوةغرضله
مواقف.واستغاللمنافحوجلبمآربقضاءإل8وسبيالهما

فيقلنا_كماأنهاعلىالدوليةالمنظمةلناقدمتهبرهانوآخر
وأمازالمعذبة<اإلنسانيةآماللتحقيقتؤسسلمالمقال_هذاصدر

الذيناالثنيناالقتراحينمنالصريحموموقفهااألسيرة،الشعوب
التياألقطارقضايافيالمختصةالهيئةعلىالروسيالمندوبعرضهما

اليومصباحالوصايةلجنةا~فقداتي،األباستقاللهاتتمعال
لجنةوضعتهالذيالتقريرودر~الجاري<أكتوبرمنعشرالراح
المذكوراالجتماعوأثناءالمستقلة<غيراألقطارعنخاصةفرعية
علىالمشرفةالدولتقدمأنأولهما«القتراحينأروسيامناوبتقدم

تلكوضعيةعنتقريراالذاتيباستقاللهاالتتمتعالتيالشعوب
تاما<رفضاالروسياالقتراحالمندوبينجيعرفضوقدالشعوب<
تلكحالةعنلتبحثعنهابعثةاألمممنظمةترسلأنثانيهما

بذلكتقامثمبها<األحوالحقيقةعلىبنفسهاوتقفألمستعمرات
بثالثيناالقتراحهذاكذلكالمندوبونرفضوقدللمنظمة<تقريرا
أصوات.ستةضدصوتا

منلكلاإلذاعةوععالتالصحفنقلتهالذيالخبرهوهذا
يتعظ،وضميرتعتبرونغسيعيوقلبتدركوبمنيرةتسمعأذنله



إألغبيفيهاواليكابراليجحدهاالعاريةالمجردةاطقيقةوتلك
معاند.أومغرور.و

وغيرهاالسياسيةلألعبابهناتنعرضأناليممناونحن
باالقتراحينالوصايةلجنةإلىالتقدمعلىروسيامندوبهلتالتي

أنوكلهيآكمااطقيقةإلننظرأنيمكنوانماالمذكورين،
وضميره.عقلهفيهايحكم

ثماألشياء<منأدركنا»مامنهاسيدركأنهفيالنشكونحن
إحدىوهيروسيامندوبأخفقإذاالسؤالهذامعنايتساءل
غيراألقطارحالةإلىالدوليةالمنظمةاهتمامجلبفيالكبرىالدول

منعريضةأيةتنجحأنالممكنأوالمعقولمنفهلالمستقلة،
لقائدةالمنظمةتلكساكنتحريكفيالمستضعفينعرائض

المستعمرات؟

األسد؟أوالدبعنهيعجزماالخروفأيستطعوبعبارة
شيآيغنيوهلوالشكايات؟بالعرائضحقوقهااألممتنالوهل
الصادر،والكفاحالجديالعملمن_ثثر~ولوهذامن

الغالية؟.والتضحية





...الحقصيحة
.االواجبونداء
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فيالنونيةالجاليةتمثيلمسألةجديدمنالصحفووجت
والقواءالبرلمان،منالثانالقسمهوالذيالجمهورية<<مجلس0د

..الخطرة.المسألةتلكمناتخذناهالذيالصريحالموقفيتذكوون
لمالرقابةحذفته(

صحفيةبحملةالقيامالبالدهذهفيوحدناتولينابل
استطاعوقدالعام<«<أدالرأيجريدةمنأعدادعدةفيتلسلت
منوبصيرةينةعلىيكونأنذلك__بسببالمغربيالجمهور
البرلمانيةالهيشاتعليهاأقدمتالتيالباغيةالجريثةالتصويحاتتلك

..الفرنسية.
)الرقابةحذفته(

الفرنسيالبرلمانموقفضافقطموجهة~تكنفلم
..وتصرفه.

لمالرقابةحذفته(



التينفها،الفرسيةالحكومةللوككذلكتعرفتبل
ثايآ<واغضاءوترددأوآل،ض1عتر1مو~المذلةمنوتفت

..ا.ألنهماالمسؤوليةمناألوني~1هذاجراءمنفتحملت
)الرتابةحزنتهلم

النيابيةالهيشاتفيالفرنسيةالجاليةتمثيلومسألة
الحربزمنإلتاريخهايوجع_والتقويويةمنهااالستشارية_

المغربفيددبالحمايةد«يسمىمانصببعدماإلأيءاألولالعالمية
بينالمغربفيظهرتالحربتلكأثناءففيقالئل.بسنوات
علىالحربشنحاولتماجية،انداستعماريةنزعةالفرنسيين
نية،المخزالحكومةطليعتهاوفيومعالمهاومظاهوهاالمغربيةالسيادة
منوالمتنطعينالفالةلغاراتهدفأإذذاكأصبحتالتي

السياسيينالمعتوهينالعتاةهؤالءمنصدرتوقداالستعماريين<
والخارج،الداخلفيالظروفأنالحظحسنمنوتصويحاتأقوال
هناليسوالعتباراتوتطبيقها،اعتمادهاعلىوقتشذتساعلتكنا

عنيدأخصماإذذاكنفسهليوعليالجنرالنصبتفصيلهاعل
اآلراءمنيروجونهكانوالماوترصدالطائشين<المستعمرينألولشك

معباتفاقنفسه،علىوأخذذاته،المغربفيالمهووسةاالستعمارية
المعكوسةارائهمعلىوتصريحاتهخطبهفيالردالفرنسية<الحكومة
أفواههم<وكمحهم<جاكبحفيفوفقالمريضة،أحالمهموتسفيه
علىضدهمموقفهفييعتمدليوعليكانوقدحركتهم،وإخاد
المغرب<فيالدوليةالوضعيةعليهاتقومالتيالمعا~اتمجموع
ذلكفييستندكانكمابه،المحدثالسياسيالنظامعليهاويرتكز
أنإألنحتلفةمناسباتفيأبتالتيالفرنسيةالحكومةتصريحاتعلى



يوسفمواليالسلطانجاللةللمرحومالعاممقيمهابواسطةتبذل
الحكومةتلكموقفتؤكدأنشأنهامنالتيءالوسميةالتطمينات
منالمعاهداتعليهاتفرضهباتمسكهاعنوتبينتأكيدآء

السلطانطليعتهموفيالمناوبةأفكاووتهدىءوالعهود،االلتزامات
المر~م.

أهمبإيجازولوتنعرضأنالفائدة~مننرىالمناسبةوبهذه
السيادةعنالدفاعفيبهايتذرعأنيصحالتيالرسميةالنصوص
بهيعبثأنمنكلهذلكوصيانةاألمة،حقو~وحفظءالمغربية
الفرنسيةوالحكومةالفرنسي،نالبرطكانولوعابث<

بوإنكاريوفعهاالتيالرسالةفينجدهوسمينصأول
وثيسإل(9(2أبريل27بتاريخالفرنسيةالوزارةرئيس

كثلبصفتهوواجباتهليوعليمهمةفيهادحلوالتيالجمهورية<
موامحاقفيذللئهويتلخصالمغرب،فيسياستهاعنوالمسؤولفرنسا

تحرماليالدوليةالمعاهداتواحترامالدولأمامفونساتعهدات
المباشروالحكماليطرقعلىيقومسياسينظامإلالحمايةانقالب

وتسخيروصغيرها،كبيرهاالمغربيةالدولةمناصبعلىواالستيالء
االستعمارصالحفيالفرنسيينوالموظفينالوالةيدعلىذلك

وحكومتهوأمتهالمغربصالحوضداألجنبي،

الفرنسيةالخارجيةوراوةمنصادررسميتصويحوفي
باسمليولحيأعلنالمغربملكإلى15(5أجنبر4بتاريخومرفوع
السياميالنظاميخصفيماصريحة،تأكيداتالجمهوريةحكومة
المنوبيةلألمةتحفظالتيالمعاهداتعلىوالقاثمبالمغرب،المحدث



ولذلكمهمتها،نيةالمخزوللحكومةسلطتها<وللملكيةسياستها،
الحمايةتعريفهعنوجو~هاووحهافيالتخرجنظائرالتصويح

السببلهأاوأنهاواالختصاص«المجالمحدودةوقابةبحردبأنها
أيالمباشرالحكمبسياسةعليهيصطلحماالمخالفةكلتخالف
فهذاوالدولة<والحكومةاإلدارةفيالمناوبةعلالفرنسيينإحالل
..المعاهدات.نصوصمعالتعاوضكليتعارض

)الرقابةحذفته(

معالمغربداخلالنيابيالتمثيلبحقللغونسيينالسماحعلى
حكومتهباسمشديداإنكاواأنكراألولالحربأثناءليوعليأن

وقدالبالد<بهذهالنازلينللفرنسيينالسياسيالتمثيلحقإعطاء
ذلكإلالدعوةترويجعقب(5(5سنةفيالموقفهأاليوعلياتخذ
األهورمقاليدعلىاالستيااءتريدكانتالتيالفرنسيةاألوساطفي

وقدوالتسخير<واالستعمارواالحتالل<الفتححقباسمالمغربية
السياسيالتمثيلطريقعنتلكمطامعهمتحقيقالفرنسيونحاول
لهأهبالمعارضةليولحيتظاهروقداالنتخاب،حقعلىالقائم
لهامحلالألنهواماألوإنهاءسابقةنظرهفيكانتألنهاإماالحركة،
تلكليوعليعاندفقا،األمرمنيكنومهمامطلقا،اإلعرادبمن

التصريحهذاالتاريخلهيحفظهوعاشديدا،قوياعناداالحركة
قال:(<5(9نوفمبر29فيأعلنهالذيالخطيرالسياسي

فرنسية،والوالعلية،شخصيةبمسألةليسالحمايةنظامإن
فليسدولية<اتفاقاتوضمنتهمعاهداتفبتراتعأمرفهو
ونتيجةتحوير،أيعليهتاخلأننيةالغرللحكومةوالمناألحد

معحديتهافونساتتولذاتيا<استقالآلمستقلةدولةالمغربفذافإن



أهمومنالخاصبدستورهاواحتفاظهاالسلطانسيادةتحتبقاشها
واحترامالنظامهذاوحدةضمانوظيفيعليهاينبيالتيالشروط
األنظمةأنالحقيقية»الوضعيةهذهنتائجأهمومنالدستور،هذا

أناإلمكانففيالبالد.هذهفيلهامحلالالفرنسيةالسياسية
صناعيوتمثيلهيشاتعلىالفرنسيين)بهم(يعيمواطنونايحصل
كان،كيفنهاسياسيتمثيلعلىالحصوليستطيعوناللكنهممحض<
ورقعلىحبرسوىليستالبابهذافيوالمساجالتالمطالباتفإن

هذاعلىبناءأنهالتأكيدفيمبالغةغيرمنوأزيدواد.فيوصيحة
باالتفاقاتمضمونالدستورذلكأنوهو_نفسهالواقع:ألمر
بلالغاثدة«محايمةفقطليستالبابهذافيالمطالبةفإن~وليةالل
هأهأابويقطعمنأولهيفرنساوحكومةاألشياء<أخطرهنهي

.المطالبة

فيليوعليخلفاءولكنالموضوع<فيصريحنصهذا
كادفماسياستهمفيعكسهعلىوصارواتماماتناسي»العامةاإلقامة
فيالفرنسيةاالمتعوريةالعناصرنشطتحقالغربيغادرليولحي

شورىمجلسفيالشعبي<التمثيلبحقجديد•0«مطالبتها
ماسمي(ستيغ)المقيمأنشأأنذلكنتيجةكانتوقاالحكومة<
القسموهذا،6926أكتوبر(3فيوذلكالثالثه،االنتخابيبالقسم
الغرفانتخاباتفياليشتركونالذينالفرنسيينعنعبارة
االنتخاببحقلهمسمحوقدالفالحية<التجاريةمتشاريةاال

صدرثممنه،شيآفي(المخزن)يتدخللمبحثمقيميبترأر
المطلوبةالشر.طعلىينصان.،937مايو7بتاريخمقيمانقراران
الجاليةعناصرلساثرتمكلهوبهذاالثالث،القسمانتخاباتفي



يعدمجلىفياليأبيالتميلمنفيهطمعماكانتالفرنسية
..اختصامه.مجالفيالرأيماحب

لمابةالرقحذفتهلم

السنةفينالوابلالحد،ذلكعندالفرنسيونيقفولم
تسييرفيوالتشريكاالنتخابحيثمنجديرةحقوقاالماضية
مياسيةمفةالحقوقبتلكتمتعهماكتسىوقدالعامة،الشؤون
وحذفتالصارمةالرقابةعلينافسطتوتتها،فيعنهاتحدثنابارزة
اليبتلعهاالتيالمرةللحقائقالفاضحةكتاباتناالجريدةهذهمن

السياسة.بطنواليضمهاالرقابةحلقوم

السياسر~التمثيلبحقهناالفرنسيونظفرالسنةهذهوفي
...الفونسيالبرلمانمنشطرفيوالتشريعي

)الرقابةحذفته(

مذلكللتمتعيستعدونبالمغربالنازلونالفرنسيونوأخأ
الجمهورية،بمجلسالنيابةكراسيإلللترشيحويتقدمونالحق
ثانية،«رحلةستتلوهامرحلةهذهإنمحفهمبعضقالتوقد
ثالثة،ومرحئةالبرلمان،مناآلخرالشطرفيالتمثيلحقنيلهي
..العام.الشعبياالنتخابطريقعنالبرلمانيةبالنيابةالفوزهي

)الرقابةحذفتهلم

كتجينالصرخةنجادأنإأليسعفاالوذلكهذاإزاءونحن
وقواواتهالفونسيالبرلمانتصرفاتعلىالشعبباسمأخرىمرة



الحكومةموقفوعلىسلطان،منالمغربفيبهااثهأنزلماالتي
..الفرنسية.

االرقابةحذفته(

وندعوهمبواجبهم،للقيام0البالوفميرالشعبأمرمن
الرعيةحقوقويحفظالقومية«ة0السياينقذأنشأنهمامنلعمل
عنهأهلهبسكوتليضيعالحقوالمستقبلدوانالحافرفيالمغربية
قيل.كما





النمران

~.7948فونبر79،3العدد،<<العامالرأي>>

:التقسرمرئا~
وهوءفلسطينتقسيمبرنامجعلىالمتحدةاألممصادقت

ودولةعربية<دولةمناطق:ثالثإلالعربيالقطرتجزئةإل~مي
المناطقهذهوشملالقدس،مدينةمنتتكوندوليةوداثرةءيهودية
العربرفضوقداإلطار<بمثابةلهايكوناقتصادياتحادكلها
الصهيونيينوبينبينهمالحربفكانتالتقسيم<بونامجخاصة

المعتدين.

~ة:1ا.~محلتل

استغاللالكبرىاللدولورامتالفريقين»بيناشتاتلما
وخافتءالعامالرأيوخشياآلخرهالبعضىضابعضهاالموقف
هنآبللم~نفسه»ومصيرهاسمعتهامحلىالمتحدةاألممهيشة



فلسطين،فىواليهوهالعرببنالعاثمالدمويالخالففىالتدخل
وإعدادالخالفبحثمولمنبإيفادالتدخلذلكتحققوقد

وقدالمحده<األ_ميفاقداثرهفىسلمةتسويةلتسوتهالوسائل
نيجةوكا~والهود<العرببنوسيطابونادرالكو~عين

العوب~~ةمنأكؤالهوداسغلهاالقاألول<الهدنةوساطته
المواالةبمظهرإذذاكموقفهافيظهرتاليالكبرىالدول

انتهاءبعدالحربالعرباستأنفنمجهرا،أوسواللصهيونية
عونااامواقعفىكا~الىالدولملكموقفوافتضاحالهدنةأجل
األممفرضتهاالقالثانية،الهدنهكانتثمالعرب،علىلليهود
اامامفيأشهرأربعهبرنادرقضىوقدالوسط،منباقتراحالمتحدة
ووساثلالفلسطنىالخالففىوأيهيتضحنتمريراوأعدبمأموريه
بباريسالمتحدهاألممهيشةإلالتمريرذلكوصلويومسويته
وتنميالصهيونية،اإلرهابيهالعصاباتإحدىاغيالضحيهسمط
الشيوعية.إلاآلنسةالعصابةملك

سيط:المشروع

الهدنةاستمرارفيخطرمنمايوجدتقوير»فيالوسيطأكد
قدالتيالوهيمةالعواتبإلىوبهالخالفعقدةلحسمائعملدوز
عجزموقفالخالفذلكمنالدوليةالهيةوقوفإليهايؤدي
المشكلةتقييدعلىالهيةلتلكباعاهذاكاذوقدوإهال،

أمووعلالوسيطمشروعويزأعمالها<جدولفيالفلطية
وتأثيروجودفيالجدالإلىالسبيلإنههي:هنطفيأساسية
تدواليهود،ائعرببينوحدةواذبفلطين،اليهوديةالحكومة



للمسلمينبهالمسموحالفلسطييالتوابوإنمتعذرة«أصبحت
يغيرالمواليهودالعربأنوحيثاألردن،بشرقإلحاقهيجب

التقسيم،برنامجفيهتقررالذيالشهروهونوفمبر،منذموقفهرا
أنيجبإغاسلمية،تسويةالخالفتسويةأنيعتقدالوسيطفإن

المتحدة.األمملدنمنواإللزامالغرضطريقعنتتحقق

:سطاهمنوا~»ا~بهمو~

ااعرب،منهماوباألخصالفريقينالوسيطأسخطلقد
فقدالعربأمااإلنصاف.وعدمبالتحيزاتهموهقدفجميعهم
الترابإلالغربيةكلكيليامنقسمضممناقترحهماعليهأخذوا

أموأاليهوديةالدولةاعتبارهعليهأخذواهذامنوأكثراليهودي،
رأيهعليهأخذوافقداليهودوأمامة،والمندثالجدالاليقبلواقعأ،
تأييدعليهأخذواكماالعربي،بالترابالنقبمنجزءإ»لحاقفي

فيسبباكانهذاولعلوالتوسع<الفتحفيوبرنامجهالةعبدا~
اليهود.اإلرهاسرنيدعلىالوسيطاغتيال

مقدمتها_وفيالعربيةالدولبعضفإنعامة،وبصفة
علىخطرامثروعهواعتبرتالوسيطمناستاءتقدمصر_
علىو~بهمنهالتستاءوكيفوعزتها،بكرامتهاوماسأمصالحها
عربيةحكومةتكوينالعسيرمنأنهتقريرهفييجلوهوآراثه

و~غيرهم«دونبالعربخاصةشؤونفيتدخلفهذافلسطينية،
عربيةحكومةبتأسيسعمليأوزيفر»الوسيطرأيالعربكذب

هاهتصادفهاأوصادفتهاالتيالصعوباتأماغزة،فيفلسطينية



نفسهااليهوديةوالحكومة0ناشئةحكومةمنهاتسلمفقلماالحكومة
تعانيهاالقعنالتقلومشاكلصعوداتتقاسيوالتزالكأنت

الجديدةالعربيةالحكومة

~ى1~ول1موقمه

الناسأخذالدوليةالهيئةإلالوسيطتقويروفحلما
تضمنهاازيالمشروعاألمنمجلسأمحضاهيؤيدهل:يتساءاه~
إلالتقسيممشروعقبلهأيدواكماالتقرير»ذلك

~لوجهةهاتأييهإعالنإلسابقت~إنكلتواأما
مثالمصالحهايرضيماالنظريةهز»في~أنهاذلكالوسيط،
نجاحعلىيسا~األر«نبشرقالعربيةالمنطقةإلحاقأنهذاء

اإلنكليزعنهيرضىالذيالمشروعهأاالكبرىهسوريةمشروع
يتضحنلمالو~مشروعفإنوباختصار.وعالنيةسرآويسندونه

.واحباطهوفضهمحلىإنكلترابعثما

ألنهالوسيط<مشروعالرضىبعينكذلكأقرت»أمريكاوأما
إليرميفإنهأخرىجهةومنءجهةمناليهوديةا_ولةصالحفي

تنتهيوإليهاءالبترولمصانحمركزهرالقبحيفاحرميناءإنشاء
يوهيكمااألدنى،الشرقفياألصليةمعادنهمنتحملهالقالقنوات

.فيهوترغمبأمريكاتو«هماوهذأبالال<حرمطارإحداثإل

لمشوو~صريحتأ~موقفوأمريكاإنكلتواموقفكانوإذا
مرابهام،غموضفيهبلكذلك<ليسووسياموقففإنالوسيط
بخطاحتفاظأالموقفهذاتقفروسياولعلواحتراز،وتحفظ



الطرونتقتضيهحسبماتصرفهاحريةعلىوحرصأالرجعة
اعترافهاروسياموقففيوبين،صريحهوماوكلوالمناسبات<

الوالياتمعوتنافسيةنحوها،عاطفيةألسبابإسراشيلبدولة
تحتاطوبعبارةاألدن،الشرتىفيبمطامعهاخاصةوسياسةالمتحدة
مثكلةفيحاسمصريحموقفباتخاذتتورطأنمنروسيا

هذايخدممابقدراليهوديةبالدولةتعترففهيفلسطين<
العصبيةتأييدمنتمتنعولكنهاالحاضر<فيمصالحهااالعتراف
والوأسعالية،الضيقةوالوطنيةالعنصريةعلىالقائمةالصهيونيةالقومية
الصراحةبطاحفلطينشأنفيروسياسياسةتنطبعولهذا

نشوإلىالسبيلتجدمابقدرصريحةفهيواحد.آنفيوااللتباس
تمتنعمابقدرملقبةوهيبالشرق<لهاالتمهيدأوالشيوعيةالدعوة
ترفضأنلفرنساوليىالرأسمالية<العنصرية:لصهيونيةنصرمن

رأيترىفهيوأمريكا،إنكلتواعنهوفيتالذيالوسيطمشروع
أنهاغيروتضامنأ،اقتداءالمشروعتأييدوتودالدولتينهاتين
أحدتخرأنخشيةوذلكرسمية،بصفةالموقفتحدياتستطيعال

سبيلمنكانإن..معا.تربحهماأنتريدأنهاحينفيالفريقين
تنطويفلطينشكلةتجاهالفرنسيةالحكومةفسياسةهذا<إلى
تعتبرفرنسابكونهذاالفرنسيونويفسروتناقض،وحيرةإبهامعل
تقدرشعوبتكنهاأ~راتككمأي_0<ددإسالميةدولةنفسها

بدولة_~رسميآتعترفأنتريدالفهي_،الماليينبعشوات
المسلمين،عليهايغضبأناالعترافهذاشأنمناناليهود
نقللمإنمواقفعملياوتقفتصرفاتالواقعفيتتصرفولكنها
فهيوائسلمين<العربصالحوضاالصهيونية،صالحفيأنها



والخارجالداخلفيالعالميةاليهوديةخطةتحدمتقدير~أقلعلى~
أنهوهذاوتعليلاإلسالمية،العربيةالسياسةتفععا)كثر

القرنيةالدولةدواليبتييرفيفعاآلأثرأاليهوديةلألقلية
كتبتهذاوفيفيها<والسياسةالعامالر.يوتوجيهوحكومتها،

فمادقتهافيستتقيافرناإذالباريسية،الجرائدكبرياتإحدى
تتخذهقراركلواذإمالمية،كدولةبواجباتهاالوسيطشروععلى

سيقابلاإلسالمية<الجماعةنحوعدوانيةصبغةذاويكرذإسراشيل
تلكتغرفهماكلأذهذاومعنواحتراز،بتحفظفرنامنلزومأ

مناعتداءكلإزاءبرأيااالحتفاظهوفرنما<علالواجبات
أولكونصرهؤالءخذالذمنهذاوفيالعوب،فداليهود
.فيهما

الوسيطمشروعمنالكبرىالدولموقفإلجالباهذا
األممهيشةفيخاصةلجنةأمامالبحثبساطعلىوضعالذي

مصيره.سيكونماذاأحدوالياويالمتحدة،

:هالحتحة~~1هيشهمو~

ستحترمالمتحدةاألممهيشةأنالناسمنلكثيرخيللقد
الشرق،فيبهاأناطتهالتيالمأموريةضحيةذهبالذيالوسيطإرادة
ءحهبنبكفيلةالمشروعذلكعلىوأمريكاإنكلترامصادقةوأن
المشكلةتحرجةكلماالموقففيارتبكتالدوليةالهيئةولكن

العرببينالخالفاتوتفاقمالهدنةانتهاكاتبسببالفلسطينية
أثيرتفكلمافلسطين،شأنفيالدولمصالحوتعارضوائيهود،
فيهاالمذاكرةبتأجيلانتهتالدوليةالهيئةأمامذد_مطينمسألة



تشعباتالهيئةتتالفىوبهذاخاصة،لجنةإلفيهاالنظربإسناد.و
مفعوال.كانأمرآاثهيقضيحتىالوقتوتربحالمسألة

:~به1موشفه

بالحق<تقضيأنالتريدالتيالهيئةخطةالعوبمللقد
_هذامن_بالعكسوالتيالعادل،حكمهابالقوةوتفرض
وإقواوماكان،علىماكانبإبقاءالورطةمنمرةكارفيتتخلص
منبهامعترفدولةلهمأصبحتالذيناليهودلصالحالواقعاألعو
حاسماانتصارأاليعدهذاولكنوغيرها،الكبوىالدولبعض
الصحفكبرياتإحدىكسرهذاوفيالعرب،علىونهاثيا

كانإذامانصه:يقال_كماالخصومبهماشهد_والحقالفرنسية
يظهرتفوقايملكونالعوبفإناليهود،صالحفياآلنالواقعاألمر
أ~االصلحوياضتولوقدالموقف،بكسبلزومامينتهيأنه

قال:إذاإلنجليزية_األمويكية،الصحافةجعيةأمامذلكتجديد
أبداتحلولنعربيةأوضفيقائمةمشكلةالفلسطينيةالمشكلةإن

إنهذا،إلالجريدةأضافتوقدالعرب،وضدالعربعنبعيدة
الصهيونييننجاحوإننفسها،اطقيقةهوالصلحوياضماقاله
وغايتهنهايتهتكنلمإنشيآعلىاليدلفإنهبلغمابلغوإن

قدالمشكلةأنالجريدةأوضحتوقداليهودية،العربيةالصداقة
معاليهوديةاألقليةتساكنعلىفيهااألعواقتصولوحلهايسهل
تعاوضهيالمسألةعقدةولكنفلسطين،فيالعربيةاألكثرية
فلسطينفيالتوسعيريدونفاليهودواليهود،العربنظروجهق
فيهذاأجلمنوبطمعود<محدودة<غيربكيفيةيمممهاجزإليواء



الحاضرفيالمهاجرينتسعشاسعةوأرضسيادة«ذاتدولةإقامة
األخطارشرفيهألنمطلقا،العربيقبلهماالوهذاوالمستقبل،
.عروبته.األدنللشرقيحفظواإألذنيأبونوألنهمعليهم<

أربعينهناكتبلعالتيكتلتهمعلىهذافيالعربويستند
نسمة<ألفسبعماثةبفلسطيناليوماليهوداليتجاوزبينمامليونا،
أساسإألعلىبغلسطينالحياةالتستطيعالضئيلةاألقليةفهز»

األقطارفيوحولهاالبالدداخلالعربمعوالمعاملةوالمودةاالتفاق
هؤالءفإناليهود،أعااهألعربنلفإذاالمجاورة،العربية

وسيخرجونبعضابعضهموسيأكلالضيقة<رقعتهمفيسيختنقون
اإلدراك<كلهذايدركونواليهودأوكرهأطوعااألرضتلكمن
مستقبلألنمعهم<التفاهمفيويلحونالعربوديخطبونولهذا

حربأسيظلونالعربولكنلها،العرببمسألةمقيددويلتهم
منالتخلوحربكلأنواليفوتهمينصرهامنوعلىعليها،
منوأنحال،علىاليستقرأمرهاوأنللفريقين،وهبوطصعود
في_سواءشيآكلفيالعبرةوأنأخرى،يخرقدمعاركيربح

فهولهكانتفمناألخيرةبالمعركةهيالحزب_،أوالسياسة
ونحنالمقهور<المهزومفهوعليهكانتومنالظافر<المنتصر
المعركةسيربحونالذينهمالعربأنفيأحداليشككماالنشك
ههيونوباطلحقهم،بينوفاصلةحاسمةستكونالتياأل~ة<
فيوثبتواوحربهمسياستهمفيوجدواالعربصبرفإذاالباغي،
وأحكمواغيرهم،قبلأنفسهمعلىواعتمدواوخطتهم<عزيمتهم
وأنفأهدافهم،جعبالغونفإنهمقوتهم،ونظمواوحدتهم
راغم؟الترابزرو~الهرومناليهوديين



7948نوب8،79~العدد،<<العامالرأي>>

األفرادبحقووخاصةفصوآلالمتحدةاألممميثاقيتضحن
اإلنسانيوالعنصرالفلسفيالجانبتمثلالفصولوهذهوالشعوب،

فيالحلفاءبهااشتهوكتابةوهز»(الديمقراطيات)ددستورمن
ميبلوعلىالتمايز،بابمنبهاوعاوضواخاصة،األخيرةالحرب
وميطرق(الديكتاتورية)تمثلكانتالتيالمحوو)ء(دولمحايةالة
والعامة.الفرديةالحريةعلىالقوة

اإليمانتجدياعلىالمتحدةاألممباسممقدمتهفيالميثاقينص
الرجالبينالحقوقفيوبالمساواةاألساسيةاإلنسانبحقوق
العملعلىينصكماوصغيرها،كبيرهااألممبينوكذلكوالنساء<
التيوالصكوكالعقودعنالناشئةالتعهداتواحتوامالعدالةلحفظ
فيالمتحدةاألممبهتلتزموعاالدولية،الشريعةبحمرعهامنتتكون
تقتضيهماغيرفياألسلحةةهاستعمالعدماألساسيميثاقها
ول.الللساثرالعامةالمصلحة



األولالفصلفيالواردةاألساسيةواألهدافالمبادىءومن
الصداقةصالتلتقويةبالعملالمتحدةاألممالتزامالميثارمن

فيالمساواةمبدأاحترامأساسعلىوذلكاألمم،بينوالمودة
وفيبنفسها،مصيرهاتقريرفيوحقهاالشعوب،بينالحقوق
التزامواألهدافالمبادىءتلكفييدخلكمابأمرها،استقاللها
اإلنسانلحقورالواجباالحتراموتشجيعبتقويةالمتحدةاألمم

فيبينهمتمييزدونالبشرساثريملكهاالقاألساسيةوللحريات
مناألولالمادةعليهتشتملماهأاوالدين<واللغةوالنوعالجنس
بعدمالهيئةأعضاءالتزاممنهالثانيةالمادةونضيفاألولالنصل
القوةاستخداموبعدماالوليةعالثقهدفيالتهديدوساثلاستعمال

الدول.مندولةأليةالسياسي،واالستقاللالترابيةالوحدةضد

مسةالخاالمادةفياألولالمادةمضمونتأكيدوقعوقد
الدولالتعاونعنالميثاقكالمعندالتاسعالفصلمنوالخمسين

واالجتماع.االقتصادبحالفي

بها.هتمفقدأموها<علىالمغلوبةالشعوبتحريرمسألةأما
(باألقطاوغيرالمستقلة)دسما»بماءخاصأحدهافصلينفيالميثاق
بالدالوصايةهذهوتشتملالدوليةالوصايةبنظاميتعلقوالثان«
لعصبةتابعةكانتالتياألقطارقسمان:وهيالدول،االنتداب
انتدابيشملهاالتيواألقطاراألول،العالميةالحرببعداألمم
شأنفيالميثا~يتروولمخاصةاتفاقاتوطبقالمتحدة،األممباسم
القديمة،األممعصبةصكماتضمنهيخالفشيثآالوصايةبالد

فيكانتكماالوصاية،بالدعلىاليوممفروضةالدوليةفالرقابة



اليومبيناختالف6وكذلكاالنتداب،بالدعلفةمفروالماخي
واالستقاللوالحريةبالرتيلهاالتعهدفيواألسى

جديدفشيآالمستقلةغير(باألقطارالميثاقفيمايسمىأما
عنواستعماريأوسياسياشكليابهوامتازتالمتحدةاألممابتكرته
البائدة.األممعصبة

األممعصبةأعضاءتقريباهمالمتحدةاألممهيشةأعضاءإن
وإماالخاصة،شعوبهاغيرالتملكبحردقدولإمافهم،المنقرضة
و~والحمايةاالستعمارباسمأخرىدول0شؤونفيتتدخلدول
ولاللمنيتكرنالصنفوهذاواحد.لمسمىإسمانالواقحفي

األممهيشةعلىالمسيطرةالدولصففيتعدوأغلبهااالستعمارية
التنسيقهيمشكلة،أمامنفسهاالهيئةهذهوجدتوقدة<المتحل
مجموعمنهمايتكرنيناللذالصنفينبيناألساسيالميثاقفي

دولمنهماجانبهكلوفياإلستعماويةا~ولصنفاألعضاء<
سبياعوفيوخارجها،الدوليةالهيئة«اخلوسيطرةنفوذذاتكبرى
بينوتطاحنوصراعواختالفتنافسلكلوتالفياالتنسيق،ذلك

صورةفيوأفرغوهوسيطا،حآلالميثاقواضعواتخيلالفريقين
الحديثة،الدوليةالعالقاتداثرةفيمصالحهاوتخدمالطرفينترضي
الحاضر.العصرفيعليهاترتكزالتياألنظمةأسامىوعلى

الخاصبالتصريحسميعاالميثاقتضمينإلهذاأدىوقد
الحاديالفصليتألفالتصريحهذاومنالمستقلة،غيرباألقطار
وأهمفأطولاألول،أما،73و~مادتينعلىيشتملالذيعشر<
تطلقالتفصيارمنبشيآعنهاتنحدثبأنأجدروهيأختهما،من



فاقدأيلغيره<تابحوطنكلعلىالمستقل<<،غيرالقطر00عبارة
الحمايةبال«علىهذاوينطبقاستقالله،منوالرومنفسهلحرية

الدوليةالوصايةوأقطاووالمستعمرات

الدولعلىالمذكورالتصويحبمقتضىالميثاقويفرض
التيالمسؤوليةعنناشئةالتزاماتعدةريةواإلستعما(الحامية)
أموينفياإللتزاماتتلكتتلخصلها،التابعةاألقطارفيتتحملها

ها

والعملاألقطار،تلكسكانمصالحبأسبقيةاالعتراف_ا
علىقادرينيصبحواحقواجتماعيأ،واقتصادياسياسيألتوقيتهم
السياسةوحسنبالتعليمهذاإلويتوصلبأنفسهم،أنفسهمحكم
علىوتدريبهاوالحرياتالحقوقومنحهاالشعوبمطامحوتحقيق
المسيطرةالدولوتلتزموالديمقراطية،الحريةدائرةفيأعورهاتسيير
شورططبقهذاتنفيذعلىالدوليةللهيئةالعامةاألمانةبإطالع
.ا~ستعماريةالدولصالحفيالواقحفيهيوقيود

باعتباراإلستعماريةسياستهاتوجيهفيالدولإلتزام_2
واالجتماعاالقتصادميدانفيالجوارحسنوبمراعاةغيرها«مصالح
.والتجارة

الستفادةاإلمكانبقدوالمجالفتحالميثاقأنهذامنفيتضح
وفقوبهذاالمستعمرات،فيوالمشاريعالخيراتمنالدولساثر
دوألكانواسواءالدولية<الهيئةأعضاءبينالتوفيقحاولأو

منالتخفيفهذانتائجومنإستعمارية،غيرأوإستعمارية
نظرفيهذاشأنومنالدولبينوالصراعواالختالفالتنافس



أهممناالستعمارعلىالتارعإذآالعا(<فيالسلمغدمأنالمياق
.والحروبالفتنأسباب

المعلوماتبتقديماإلستعماريةولاللالتزاممنيتضحكما
هيبشروطمقيدهذاإنعليها<تسيطرالتياألقطارعنواألخبار
اإلخاللوعدماألقطارتلكداخلالعاماألمنمقتضياتمراعاة
سيادةمنللدولطيحفظهأاوكلالخاصة،السياسيةبأنظمتها
مستعمراتها.فيوسيطرة

المذلةحولالمتحدةاألمممياتىماتضمهباختمارهذا
سبيآل،هذاإلىاستطاعماكلنيهاوتسامحراوغاالستعمارية،

االستعماررفىفيهكيراشيآالمضمارهذافياستطاعوقد
والشعوب.األفرادمنفحاياهوتفليل

والنظرياتالمبادىءضوءعلىنبحتأنلناينبغيواآلن
حيثمنذلككلمآلعنالميثاقفيوردتالتيوأألمانوالعهود
والتطبيق.التنفيذ

بعهودها،ووفتبوعودهابرتأنهاالدولبعضتدعيقد
الحقوقمنالمستعمراتشربنالتهبماوذلكالتزاماتها،وحققت
واالمتقالك،السيادةمظاهرمنبهوظفرتالجديدة،والحريات
قد0مثآلكإنكلترااالستعماريةالدولبعضأنننكرالونحن
سياستهااقتضتهأل.مااإهربمال1~~0وفى~أنيثأ~-

فإنهيكنومهماالشعوببجهادعليهأرغمتألنهاواماومصالحها،
ليىولكنالدولي<الميثاقوعهودمبادىءمعيتفقمنيعالواقعفي



نفسهاالمتحدةاألممهيةبهماقامتيعياوانماها،مايعياهذا
أمرها.علىالمغلوبةالشوبعلىمياقهاتطبيقسبيلفي

ويعتبر»بأناملهعليهيقبضفايجدأنالباحثيحاولعبثأ
ماجرىعلىهذابحثنافيولنقتصرمعنويأ«ربحأأوسياسياكسبأ
بباريس.الدوليةللهيئةالراهنةورةاللفي

ثمالمستقلة،غيراألقطارقضيةفيخاصةلجنةنظرتفقد
النتيجة،فكانتالدوليةللهيئةعاماجتماعفيالقضيةهذهمحرضت
نوفمبر،ثالثاألربعاءيومجلسةفيكبيرةبأغلبيةتقررماهي
الدولية،للهيئةالعامةاألمانةإمدادإلىترجعالمقرراتتلكوجيع
بصورةوذلكاألقطار،تلكعنالمعلوماتمنمايمكنبكل

هذامنونرىالميثاو،فيعليهاالمنصوصالشروطوضمنمنتظمة
وتوزيعلهااالستقا_لوتقريرالشعوببتحريرتهتماالهيئةأن

معلوماتعلىالحصولبمجرداهتمتوانماطالبها<علىمكوكه
دونوترضى،تشاءمامنهاتقدمأنلهاالتياالستعماريةالدولمن

كلفيالقائمالسياسيالنظامفيالهيئةمنتدخلأيخشية
ويتوكباتأ،منعأالتدخلهذايمنع_رأينا_كماوالميثاقمستعمرة<
تحتالداخليةاألراضيفيغاربهاعلىحبلهااالستعماريةللدول
وسيطرتها.نفوذها

عنوالدفاعاإلفصاحتولنظريتانتعارضتالجلسةوفي
«أكالهندالشعوبتحريرقضيةتنصرالتيالدولفريقإحدا~

االستعماريةالحكوماتعلىالتشغيبتريدالتيأووالفيليبين<<،



وتأييدهااألخرىيةالظعناباإلىوتولويوغالفيا<كروسيا
معها.وتضامنواالهاومناالستعماريةالدولنريق

إلىالجرائدفيوردحسبمااألولىيةالظأنصاررمىوقد
جاوزنيباحتىالمتعسراتفيالنهر(حقالمتحدةاألممإعطا>
الدولطالبواكماوالقافية،واالجتماعيةاالقتصاديةكلالمساداثرة

البالدفيالسياسيةالتطوراتعنالحساب)،(بتقديماالستعمارية
اإلداريةاألنظمةعلىتعديلمنأيطوعماالمستقلة،غير

أتدمتمالهوالمطالبةهذهعلىماحلهمواذفيها،والدستورية
ترابهافيمستعمراتإدماجمناالستعماريةالدولبعضىايه

مماروتد(،9يلغالمستقلةغيراألطارعددكاذفقدالقومي<
65اآلن

)الرقابةحذفته(

عندمااالستعماريةالدولبأنالهند،مندوبصرحوقد
إلالبالدهذهمصيرمسؤوليةتحملتلهاالتابعةالبالدقائمةقامت
تنتهيأنيمكنوالتاما،استقالالبأمرهاوتستقلرشدهاتدركأن
وقهاستقاللها،كاملإلالبالدتلكبإيصالإألالمسؤوليةتلك
إنمااإلدماج،خنةعنالطرفغضإنيوغسالفيا<مناوبأعلن
علىتحرصالتياالستعماريةالدولأمامأخرىمرةاستسالمهو

الخاص.التملكسبيلعلىبالمستعمراتاالحتفاظ

علىالصحفبعضقالتكمااالستعمارية<الدولوتعترض
األممبأنءالمستعمراتواستقاللالشعوبحريةأنمارنظرية
تحتالموضوعةاألقطارغيرفيالنظر)ء(حقلهاليسالمتحدة



الوصايةبالدغيرهيالمستقلةغيرفاألقطارالدولية<الوصاية
ءالمتحدةاألممميثاقفياالستععاريةالدولالتزمتوقاالدولية،
والمساواةالحريةاألقطارتلكفيالشعوبلمنحتعمل~ن

االستعمار_«ولنظر_فيوهذاالسياسي،الذاتيواالستقالل
مباشرةتسويةالمسائلتلكتسويةحقعنالتنازلإلبهااليؤدي
هذا،إلاالستعماريةالدولوتضيفوالطرق<الوسائلوبأملح

حآلحلهااليمكنالمقيدةالبالدفيالسياسيةالحرياتمشكلةأن
الوضعياتولتباينوالتطورالرقيدرجاتالختالفوذلكواحاا،
فيها.السياسية

لساثويعترف:لمتحدةاألممميثاقأنماتقدموخالصة
للسيرالمجالويفسحوالعامةالفرديةوحوياتهابحقوقهاالشعوب
معواالستقالكوالسيادةوالحريةالرتيطريقفيالشعوببتلك
العايالنظاموأهدافمبادىءوحفظالدولمصالحصيانة
الجديد.

منيتكؤنأحاهافقسمان:ألمتحدةاألممهيشةأععناءأما
الناخسةالدولومنواالستقالل،بالسيا«ةالعهدالحديثةالدول
االستعماريةبالمشكلةتهتمالدولهذهوجيعاالستعمار،لدول
الناشىءالنظامأساسوعلىالميثاق«اثوةفيإثارتهاوتحاولالعامة،
منضئيلةأقليةإألاليمقلالدولمنالفريقهذاولكنعنه،

بقيةمنيتألفالثانوالقسموالهيشات،المجالسداخلاألصوات
الفريقعلىتتغلبولهذااألصوات،أكثريةتمثلالتيوهيالدول،
بقوةالتعدوهياالستعمارية،المسائلفيالتصويتساعةاآلخر

()ه»



وجهةلصرووسيلةحجةنفسهآلمياتىمنتتخذبلفقط<عددها
قعلالتيهيالومعيةوهز«قلفها«يةنطكلعلىظرفا
منرةدمفيأثيرتكلماالتسويةطريقفياالستعماريةالمكلة
دورةكلفيوشالتأخواالمسألةيزيدوعاالدولية،الهيةدورات
التياضاألفواهطدامالمطامعواختالفالمصالحتعارض
المشكلةحلكاذفإذاالدول<منكتلةكلأودولةكلبهاتتمسك

اليصالالصالحةالوسائلإمجادفييعصرتيلكمااالستعمارية
التيالعظمىفالعقبةواستقاللها،وسيادتهاحريتهاإلىالشعوب
سواءاالول<منطائفةأودولةكلأذهيالحلذلكثعترمى

التحويريكوذأذتريداالستعماريةغيرأومنهااالستعمارية
هكذا<األعووماداممستقبال<أوحافرامالحهافيالسياسي
أمايها،نيلفيجهادهاعلتعتمدأذإألالمقيدةللشعوبفليى
..بالقاعدة.عمآلوذلك

)الرتابةحزنته(





الشيوعيألحزبلجريدةالماضياألسبوعفيالفرصةسنحت
بال،ذاتمسألةعنافتتاحيتهافيثتحدثتبالمغرب،الفرنسي
أرضنميهفيمميرهيتقرر:ناليمكنالمغربمستقبلأنوهي

الصراحةمنبشيآالمذكورةالجريدةتحدثتوبعدهاالمغرب،
ئيسالمغربأنوأشاعواأذاعواطالماالزيزأولئكعنوالدقة
وأنالعامة<المغربيةالقضيةسبيلفيالسياسيللعملبمجال
القضية<تلكلخدمةالصالحالفسيحالميدانو~هأصبحالخارج
الزائغة،النظريةبهذهيتشبثونكانواالذينبأسراءمرحتوبعدما
ميدانفيالنظريةهذهقطعتهاالقالفاشلةالمراحلوذكوت
قلماوترهاتمهاتراتفييدةابدخلتكلههذابعدالتطبيق،
العربيةالجامعةأنا«عاؤهاهذامنمثلها.جريدةمنهاتسلم
األمم،منظمةعلىيقياألفرالشمالقضيةعرضمنتتمكنلم

محاربةإلتوافابكلمنصرفةالجريدة~تلكنظر~فىألنها



الدوكأنبقولها،عنهعبرتماوهذاالعربي<الشرقفيالشيوعية
علىالمغربيةالمسألةبعرضتهتمأنبدلالجامعة،فيالداخلة
التدابيرواتخاذ!لشعوبباضطهادتقومإنماالدولية<المنظمة
مناعتدناوقاالديمقراطية،احشركاتومقاومةضاعا،البوليسية
أنللنامىويصورواالعباراتهذهورادزهيستترواأنالشريوىن

للشعوبمقاومةهوإغاالشيوعية،تربضداحتياطكل
وكأنشيوعية،بأجعهالتكونإألتخلقلمالشعوبكأنوالديمقراطية
ذهبتو~شيوعية،إألكذلكتكونأنيمكنالالديمقواطة
اتهامهاوهووالبهتانالباطا~فيوأمعنأفظحهوماإلالجريدة
فهذاسكسونيملواألنباألستعمارمحهتواطثةمابأامالعربيةو~ا(ل
اادولتصرفالقاألسبابمن_،الشيوعيةالصحيفةنظرفي_

مطلقا،بصحيحليسوهذاالمغرب«بقضيةاالهتمامعنالعربية
ااصحيفةتلكزعمتكماهواألمرإن__جدآللوملوناوحق
فيالعربيةألدولمامتأيدقوةوالتوانقالتواطؤذلكفييكوئذأفال
ا~ولتلكتهملوكيفأخو<استعماركلضدحركتهاتوجيه
سكسوفي،انجلوغيرفيهالقائمواالستعمارالمغرب،قضية

ولكنمنطق،لكلنحالغةالشيوعيةا~يدةادعتهاالقفا~محوى
علىأصحابهاتبعثالتيالحزبيةاألغراضأمامتتضاءلالمنطققوة
كلومننشابأ،خشبكلمنالفرنسيالمثلفيكما~يتخذواأن

.سالحأوسيلة

علىاالتكالبعدمالقائلالرأيفيالشيوعيونمعنااتفقوإذا
وأمانيه،مطامحهوتحقيقالمغربيالشعبإسها«فياألجنبيةالحكومة
روسياإلبالنسبةحقالرأي.لكيرونهلناريفلسنا



منهم»الننتظروخطتهمحديثهمفيغامضةنقطةنهزهالشيوعية<
فييظهرهمأنهذاشأنمنألنالغموفىءذلكبإزالةإفادتنا
(وعيناثم:اللشعارهمقوموهمالسياسي(العقو~)مظهر
مليح)المليحمايفعلهكل(اوكليلة)ءعيبكلعنالرضى

مطامعهاتوجيهعلىالفرنسيةالشيوعيةالجريدةتقتصرولم
األحزابطزتبلوجأمعتهم«ودولهمالعوبإلالباطلة

احتكاركدولةكلههذامنوغرضهاالمغربية،أوالشخصيات
شيدعيقارىءفكلوألشيامحها،لنفسهاالسياسةفيالصواب
كلأنوهيالخاطئة<الفكرةمذههجوياته-تايثمنيخرجمغرور

وتقومقامتماكلوإنباطل،اخرىاكاألحزابوتعملهترتشيهما
ولكنباطلة،العربسياسةوإنباطر،ا(فربيةالشخصياتبه
هديوالصوابالحقوحدههوالشيوعيالحزبويفعلهيراهماكل
إاتهمنبإلهامإئيهما

التيالشيوعيةالجريدةطعنمنليسلمحزبنايكنوإ
عليهايبدومكشوفةمفترياترجالهبعضعلىاالفترا>عنتتورعإ

العارف.وتجاهلالفرض

منالجريدةماارتكبتهعلىالرأفينطيلأنالنريدونحن
.الستغاللمجرد،ماقصدواإنمامرتكبيهاألنمفضوحة،ترهات
إلاالنضمامعلىالبسطاءإلغراءوسيلةمنهامتحذينالحزبي
أوآلالصواباحتكارويحاولالعصمةلنفسهيدعيالذيحزبهم
و~نو~



أنهوالشيوعية<الجريدةلتهاتردفعأتباينهيممناماوكل
فإذاهناك<استقاللنابأنتوهأالقاهرةإليرحللممناوا~آ

قطيخطرلمفهذابه،لنأتينحننذهبأنفيجبإليناهويأتلم
فحلهاشيء<كلقبلداخليةمسألةهيإغاواحاأيببال

نهملأنناهذامعنوليسسواهم<قبلبةالمغاريلإألعلىاليكون
اليفيدالخارجولكنالخارج<فيالقضيةإلعوةاللحركتنافي

كناولعلناالداخلفيالسياسيونشاطهاالوطنيةازدهارإالبقار
وقتفيالنظريةهذهونصرةاطقيقةبهذه.الجهرإلالجميع.سبق
الخالص(جيشإلصباحكلبعضهمأعناقفيهتشرئبكانت

..والتحريرا.
)الرقابةحذفته(

آخرينفإذاإلنقاذ)،(جيئىوذيتطركانواتوماأذوكما
غيالتهم<فيقامتالتيالدوليةالمظمةعلىاآلماليعلقوذكانوا
المهدياإلماممقالاآلخرينغيالتفياإلنقاذجيئىقامكما

الظلممنفيطهرهاالدنياآخرفهورهالقاايترتبالذيالمتظر
..العدل.منويملؤها

لجشأثريظهرأذ«وذاماألعووتعاقبتالشهورمرتوقد
لألتوياءوكانتظلمهعلىظالمكلتركتالتيوالللمنهمةاإلنقاذ
..والماسبات.القضايامنكيرفيالضعفاأعلىعونا

)الرتابةحذفته(



.1948أجنبر66الجمعأ،84العدد،<<العامالرأي>>

أجنبرمناألولاألسبوعفيالفرنسييكالالرادالحزبعقد
الحربمدةأصابهعمابالرغمالمذكوروالحزببعيناألرمؤتمرد
منكبيرجانبهعلىمنهاخريجالقالداخليةاألزماتمناألخيرة

الحكممقاليدعلىيسيطيأصبحقلواالنحالل،التضعضع،
طليعتهاوفيالجمهوريةاألحزاببقيةبمشاركةفرنسافيوالسياسة
بالحركةالمسمىالكاثوليكيالحزبثم0االشتراكيالحزب

اليومفيهايوجدالتيالسياسيةفالظروفالشعبية،الجمهورية
أ~<معظماألخيرمؤتمرهمنهاا~القهييكالالرادالحزب
تناولهاالتيالمسائلوأبرزأهممناالستعماريةالمسألةكانتوقد

هذافييكالالوادالحزبيخرجولمرامة<واللبالبحثالمؤتمرون
فهذاالفرنسية<السياسةميدانفيوجدمنذعليهوجرىألفهعرا

سياسةينصروهوالسابق<القرنإلترجحالقنشأته.منذالحزب
كمابدعايتهالسياسةهذهخدموقدواالستعمار،والفتحالتوسخ



فيعاليةمناصبواتبوأالذينوجالهمنكثيربواسطةخدمها
وفالسفة)(علماءمناليوميعدونمنوفيهمالمستعمرات،
االستعمار.

المؤتمرفيأ_رتالتيالمسائلمنالمغربمسألةكانت
وعامة:خاصة،وجهتين:منالمؤتمرونبهااهتميكال<الراد
قودواالمؤتمرفيهااتخذوقدالفرنسية،>الجاليةمباشرةتهمفاألول
والحزبالجمهورية<مجلسفيالجاليةتلكتمثيلمنموقفهبهحدد
أنهغيرلماي،البرالسياسيالتمثيلذلكأنصارأكبرمناديكالال

منكنيوهفهوالتمثيل<ذلكأموبهاتمالقالكيفيةفييعارض
المجلسبواسطةالجاليةنوابتعيينضديتجالفرنسيةاألحزاب
غيرحرا،شعبياانتخابابانتخابهمويطالبالفرنسي<الوعلي
إهدارمنهوحيثمنالجاليةتمثيلوفيهذامافيإلملتفت
والمغاوبة.المغربلحقوق

عليهمااهطلحتنظيممسألةيكالألرادالمؤتمرتناولثم
القريبفياألعلىمجلسهابتأليففطالبالفرنسية)،ة(بالوحل
(دولتينبصفتهماوتونسالمغربإدخالوجوبوقورالعاجل

وقاجديا،مننتناولهاأنالنريدمسألةوهذهمشاركتين)،
رفضموقفوهومنها،موقفنافحددنامراوأالفرصةلناسنحت
ومقاومة.ومعارضة

يتخذإألذنأبىبلماذ~،علىاديكاليالالمؤتمريقتصرولم
بونابحايختطأنالصحفبعضقالتكمابهذاعاوآلعاماقرارأ

ذطئهإلىوجهتالتياالنتقاداتومنالمغرب،فيفونسالسياسة



يمتمولمحلوآل<تستدعيمشاكلقائمةعنعبارةإنهالبرنامج،
أكةوقهبعضها«أوكلهاالحلولتلكباقتراحيكالالرادالمؤتمر
بينواإللنةاالتحادووابطتوثيقضرورةالعامقواو»فيالمؤتمر
في~وهذهبالمغرب،السكانعناصرونحتلففونساشعب

يعتمانساءفىشعبهعن~ثإذالمؤتمرقرارأنذلكمميمنا،
ننو_فيهنامايوجدفكلمغوبي<شعبوجودإنكار
المؤتمرونويعيالسكانمنوخليطشتيتهواديكاليين_ال

منالنستفوبونحنويمود،وبربرعوبمن(األهال)بهؤالء
لجرفا~ظ~إ~~ينمغوبيلوجودشعمبهتجاهلهمالراديكاليين

أنتعودهملمالتقليديةاالستعماريةوسياستهماالستعمار،غالة
أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبوجيعالمستعمراتشعوبإلينظروا
الراديكاليينتجعلأخرىأسبابوهناكواحتقار،امتهاننظرةإال

منبصفتهمفهمالموقف<ذلك_مثآل_شعبنامنيقفون
علىيقضيالمبدأوهذاتسد)،(فرقمبدأينصرونالمستعمرين
الفونسي<كالشعبمغربيشعببوجوداالعترافبعامأنصاره
هأأوكتلته<مجموعهدونشعبنامنها«تألفالتيالعناصروباعتبار

معمنسجمالراديكاليينموقففإنأخرىجهةومنجهة،من
االستعماريفالمنطقالفرنسية)(الوحدةشأنفيإليهمايذهبون

الشعبعنعبارةالوحدةأنهوالمشروعهذايسودالذي
األتباع<منحولهيلتفقدوعمااألكبرالقائدبصفتهالفونسي،

نظر_فيالفرنسيفالشعباألمم،وشظاياالشعوبفلولوهم
شعبأيمزاحةاليقبلالمستعمرين_منو.ضوابهمالراديكاليين

منوشتيتالعناصرمنتخليطوماعداهوحده،فهوللشعبآخر<
الغير.السكان



االتحادروابطتوثيقضرورةمنيكالالرادالمؤتمرقرر»ماأما
فكرالقالوسائلهيماندركفالوالمغاربة<الفرنسيالشعببين
كلنأوكأنناغيرءالتوثيقذلكتكفلأنشأ«مامنواليفيها،

وأنهالراهنة<الوضعيةفيمستحيلبلعسير<اتحادكلأناإلدراك
حسابوعلىالفرنسيينلفائدةإأليكونأنيمكنفالتحققإن

بةالمغار

المطالبةيكالالوادالمؤتمرفيالمتخذالعامالقرارتضمنهوعا
هذهأنيرونوالراديكاليونورشيدة)،جويثة(~صالحات
المبا«ىءداثرةفمنالمغرباردهارفيأساسيشرطاإلصالحات

واالخاء.والمساواةالحرية:هيالتيالخالدة

منالقوالقراراتاأللفاظبمجردتسعدالشعوبكانتلو
محلقتوقداإلطالق،علىثمرالأسعداليوملكناالنوع<ذلك
سماهبمامطالبتهيكالالرادالمؤتمرعلىالفرنسيةالصحفبعض

التيالوسائلباقتراحعتماماالأدونوالرشيدةالجريثةباإلصالحات
ا~فةأثاوتسبةالناوبهذهالمنشود.اإلصالحإلنجازيرأها

فمعاهدةالحمايةنظامفيواإلجراء)<(التنفيذمسألةالفرنسية
علىاإلصالحاتاقتراحالغونسيةالحكومةإلتسندالحماية
فإذاشريفبظهيرإاليتقروالإصالحكلوركنالمغربيةالحكومة
االقتراح)<(حقالحمايةمعاهدةفيتملكالفرنسيةالحكومةكانت
هووالذيالتنفيذ،وسيلةهوالذيالتشر~)،(حقتملكالفإنها
فكلهذاعلىوبناء_،اثهنصره_الجاللةصاحباختصاصمن



يتمالالمغربفينائبهابواسطةالفرنسيةالحكومةتتتر~إصالح
الفرنسيةللحكومةليسأنهومعنا»الجاللةصاحبمحباالتفاقإال
وقدالمغربية،الحكومةعلىاإلصالحباسمشيآأيتفرضأن

الخالف<وقحإنالعمليكونإذاعماالفرنسيةالجريدةتساءلت
مشروعاتمنمشروعحولالعامةواإلقامةالمغربية،الحكومةبين

يكالالرادالمؤتمراهتملوأنالمذكورة~يدة8اتمنتوقداإلصالح،
بلبإصالحات<المطالبةبمهمفليسالسؤال<ذلكعنبالجواب
مننقرأونحناإلصالحات،تتحققبهاالتيالوسائلبيانالمهم
إلاإلشارةالفرنسيةالصحيفةقولفيونلمسالسطوربين

تبوزلموالتيالرسمية،البالغاتعنهاتحدثتطالماالقاإلصالحات
ساحةتبرىءأنهاالصحيفةقولغضونمنويغهمالوجود،لحيز

المنوبية<السلطةعلىذلكفيالمسؤوليةوتلقيالفرنسية<السلطة
المسألةهذهحولالصحيفةمعجدالفيندخلأننريدالونحن

إنإصالحكلأنوهوالموضوعفيوأيناهنانوجزوإنماالمتشعبة<
والفرنسيين،بةالمغاربينالنظروجهةفيالختالفيتأخيفإنماتأخو،
0ماذكوعلىدة0زفيهفنجديكالالرادا~تموقرارفيالنظرونتامع
والمغاوبةفرنسابينالوحدةتوثيقضرورةإعالنعلىزيادةأي
وذلكالمغربفيفرنسانفوذعنوالدفاعالفرنسيةالمصالححفظ
السكانلحقوقالواجباالحترامضمنالمؤتمر_،قواويقول_كما
.حقوقهمعنوالدفاعفصالحهموحفظ

المدةمتهىبلغبأهمذاعلراديكاتجريدةمحلقتوتد
_هرمافي_تممنوتدودل)،تل(مابابمننهووالومرح،



المغربفيالفرنسيةالسياسةمنهتستوحيرآمصليكونأنمايصعر
بةالمغاربيناالتحادالتعاليمهذهوأولاألساسية،تعاليمها

أساسياالتحادهذاأنإلالراديكاليةالجر~ةهبوتلءااد.»نسيين«
ذلكغيرعلىمتينشيآأيبناءإلالسبيلمرنهشيآتلفي

هيعفيالعنصرينبينةالوحلتحقيقمننظرهافيفالبلاأ؟ساس
يروالتقلالتفاهمعلىتقومالتيهيالصحيحةوالو~ةالميادين
االتصاالتفيهياالتحادوسيلةأنالجريدةوترىالمتبادل،

الفريقين.بينوالحادثات



الرفعا__
0إهلةيب_5عذ

(948أجنبر24الجمعة،85العدد،<<العامالرأي>>

اطقيقةفيهبسطنامقاألالحرية)(صولة:72العددفيكتبنا
قوةأنكيفواألمثلةباألدلةفيهوأوضحنااالستعماريةإنكلتراعن
حقعلىباطلهانصرمنيمكناهالمالسياسيودهاثهاالدولةتلك

و~واستقاللها،وسيادتهاحريتهاسبيلفيالمجاهدةالشعوب
كانموالذيمستموأصادقا.جهاداالشعوبتلكجهادبأنصرحنا
السيطرةمنتحريرهافياألكبروالعاملاألساسيالسبب

قويةولمابالحرف:كتبناهذاوفياإلنكليزية،االستعمارية
شعوبمختلفبينالسياسيالتحريرحركاتوتوعومحت
فياالستعماريةسياستهمتوجيهبضرورةاإلنكليزشعراإلمبراطورية

الخطةهذهبينالتوفيقفيالسعيمعواالستقاللالحريةاتجاه
المشروعة.مصالحهموبينالجديدة

األخرىالعواملبغضلثمأوال،الشعوبجهادفبفضل
أوطانهمفياليومسادة!ألمسعبيدأصبحثانيا،إليهاأشوناالتي



سبيلفيالشعوبجهادولوالواألمم،األجناسمنغيرهموبين
الحربميدانفي0سواثابتا،صادقأجهادألهاوامتقالوحريتهاحقها
والدعاياتوالشكاياتالعرائضإلجهادالسياسةمجالفيأو

بالعملالصادقالجهادلوالنعم،المضللة،الضالةالكاذبة
أمانيهاماعمتحدثناالتيللشعوبتحققتلماالمنتجوالسعيالصحيح
والغلبةالصولة،الباطلجولةعلىطقهاكانولماالغالية<القومية
والغون.

قدالبالدهذهفيالموجودينالفرنسيينالشيوعيينولكن
القالشعوبحريةالحردة)ء(صولةعنكنبناهبماذرعأضاقوا

علىلندوةحكومةوأكوهتفصرمحتهاإلنكليزياالستعمارصارعت
.بنفسهاالحريةبمبدأوالعملالتنازل

بلمقالنا<صدورإثرعليناللوأالشيوعيونيتحركولم
الخالص)،(طريقةعنوانتحت83العددفيكتبناحقبهذاانتظروا
أنمنعوضاولكنومهاتراتهم<بترهاتهمسمينا»ماعلىردودنا
وجهناهماعلى_الودأمكنإن_والردأنفسهمعنالدفاعيتولوا
وعمدواجانبأونركر»هذاكلتناسوارواالعترافمالنقدمنإليهم
جريدتهمفيفكتبواوبالقصدمباشرةيقنيهمالفيماالخوضإل

علىجوابأأرادرداجديدةومهاتوات)،(ترهاتأجنبر(0بتاريخ
إنكلتواسياسةعلىطرأتالقواالنقالباتالتطوراتعنكتبنا»ما
الشيوعيينمعنسلكالونحنأمرها،علىالمغلوبةاألممإزاء

للحق،إحقاقردناوفيالحينفيعليهمنردبلمعنا،مسلكهم
التخرمات.لدابووقطعالباطللصوتوكبت



الشيوعيالكاتباألصحعلىأوعيونالنيواعترفىلقد
إنقولنا<علىاالعتراضفيجيعهاتتلخصاعتراضاتعدةالنكرة

االستعمارأنواعمنبغيرهالمشابهةكلشبيهاياإلنكليناالستعمار
االستعمإرأليس.اطقيقةهذهينكرأنيستطعومناألوروبي
أمرأهذاإنوتطوراتهاومصالحهاوطبائعهامم9اباختالفيختلف
فيهيجادلوالإثنانفيهيختلفالوملموساومحسوسامشاهدا

االستعماربأننعترفإذونحنمغرضأومتجاهلأوجهولإأل
نريدالالفرنسياالستعمارعناالختالفبعضيختلفاإلنكليزي

الشعوبمعاملةفيوأسلوبينسياستينبينوالموازنةالمقارنةغيربهذا
الشيوعيونيرىوفعالالمشروعةحقوقهاوانالتهاأمرهاعلىالمغلوبة
كانتالتيالشعوبمنكثيراأن_قاطبةالناسويرىنرى_كما
جهادهابغضلتحررتقداإلنكليزيةاالستعماريةالسيطرةتحت
مصربينهامننزكوكثيرةهذاعلىواألمثلةمعأ<اإلنكليزوتنازل

وسيالن،والباكستانوبيرمانياوالهندوستاناألردنوشرقوالعراق،
وباألخصاألخيرة<سنةالعشرينخال-ظفرتقدالشعوبفهذه
والخارجالداخلفيواستقاللهابسيادتهاالثانيةالعالميةالحرببعد
...هذاتحققوقد

)الرقابةحذفته(

بلبخالدة،هيوليستاتكنإليهاالمشارالقيودولكن
سيادةمنهافشحروتدريجيأ،ستضمحلأواألياممحاضمحلت
لهاوامتقالالتامةحريتهاسبيلفيجادةتعملالقا(شعوب
تغبطاألممتلكفإنالمؤقتة،القيودتلكمنيكنومهماالكامل>
القوميةالسيادةبحقوقالتمتعمنفيهوجتماتدعلىحقأ



ذلكعلتغبطالوكيفوخاوجا،داخالالسياسيواالستقالل
أصبحصهوقداألجنبي)،والتدخلالنقصشوائبفيهكانت(وإن
دوالوصاوتبيدهاالسيادةزمامعلىوتقبضبنفسهانفسهاتحكم
واقيةديمقراطيةودساتيرمسؤولة،قوميةحكوماتذاتحرة

الداخل<فيهذامنظمة،أهليةوجيوشمدبرة،شعبيةوبرلمانات
بجميعدبلوماسيتمثيلذاتالدولتلكصارتفقدالخارجفيأما

المنظمةفيالعاملينالرسمييناألعضاءمنأصبحتكماأشكاله<
لتلكيعطىهذاوكلالعالمية،والهيشاتالمجالسوجيعالدولية،
وطيداسياسياكيانالهاويضمنباوزةقانونيةوضعيةالناشئةالدول
..الحاضر.الدولالمجالفي

)الرقابةحذفته(

علىوجودهاتفرضأنمنتمنعهاالالشرقيةاألممتلك
«اخالالسعيعنبهاتقعدوالإنكلتوا<طليعتهاوفياألخرىاألمم
وسياسة.بحكمةمنهاالتخلصسبيلفيوخاوجا

إنكلترالهااعتوفتالتيالشرقيةاألممحالةبينقارنافإذا
األوروبياالستعمارعليهايسيطيالتياألممحالةوبينباالستقالل،

منغيرهمصالحفيأماإلنكليزصالحفيالمقارنةتكونفهلاآلخر
االستعمارية؟الدول

هذاعنبالحقيجيبواأنالشيوعييناستطاعةفيليس
التيالغربيةوالكتلةاإلنكايزيخاصمونقومألنهمالسؤال،
بصفتهاالشيوعيةروسياتعاوضهاوالتيمريكان،األمعيتزعمونها
اإلنكلينيكرهونالفالشيوعيوناألوروبية<الشوقيةالكتلةزعيمة
وسياستهاروسياخصومألنهمبلفقط،استعماريةدولةألنهم



إنكلتوابينالتيالمعاهداتيعتبرونالشيوعيونكانوإذاالدولية،
فهلاالستعباد)<منجديدة(صووآالمستقلةالشرقيةوالشعوب
أنيعتقدونوهلوقادتها؟الشعوبتلكفووأيهذاأنيعتقدون
منوأتهاجاعلىووسيافرضتهاالتيالجديدةوالووابطالمعاهدات

منأفضلهيإغاوالوسطى،الشوقيةوأوووباالبلقاندول
سيادتهاواحتواماألممحقوقصيانةحيثمنوذلكاألخرى،
الخارجي؟استقاللهاوضمانةالداخلية

أحدكميبصريقول:الذيبالمثلأحقالشيوعيينموقفإن
المثلهذاويضربعينه،فيالجاععنويعمىأخيهعينفيالقذى
وفيهبه،ويعيرهمالناسعيوبمنالصغيريوىلمن~قيل~كما
أخصومنالقذاة،إلالجذعكنسبةإليهنسبتهماالعيوبمنهو

يبلغوقدومزيةفضلكلووسياإلينسبونأنهمالشيوعيينعيوب
التناقضإلبهميؤديوقدمستطاع،حدأبعدهأافيالغلوبهم

عيباغيرهمفي~ونهماواوتكابوالزللالخطأمهواةفيوالسقوط
هذامثلويصميعمىالشيآحبكالسائر:المثلوفيومنقصة
الذيالمقالفيكتبوافقدأجنبر<14بتاريخجريدتهمفيماورد

بعدالشعوبعراكأصبحواذالجملةهذهعلينابهاعترضوا
الدولأكر»الذياألمر_قوةأشداألولالعالميةالحرب

فإناالستعباد<منجديدةصورإلاللجوءعلىاالستغاللية
كية،االشواأكتربوثورةإليرجعالفضلكلبلهذا،فيألفضل
سبيلفيعراكهاالشعوبعلىينكرونالشيوعيينأنهذاومعن
ولكنروسيا،ثروةإلهذافيالفضلويعزونواالستقاللالحرية
وبينالثورةهذهبينوالمكانالزمانفييربطونكيفاليدويأحدأ:



هذهأنكيفأياألوروبية<المستعمراتفيالتحريريةالحركات
هيكانتالثورةهذهأنوالكيفااشررةلتلكمدينةالحركات
نشيروانمانبحثه،أننريدماالوهذاالحركات،_كفياامسبب
ةاجريلقوللهوفيهالنظرمايمموإنالكرام،مروربهوغرإليه

الشرقيةللشعوبإنكلترافيهااعترفتالقالمعا~اتإنالشيوعية
الفضل،وأناالستعباد)،منجديدة(صورهيإغاباستقاللها،

الصورهذهإلاللجوءعلىإنكلتراهلفيالفضلكلبل
الروسيةالثورةإلليرجعالجديدة،االستعماريةليبواألما

استعبادوثائقالشرقيةاإلنكليزيةالمعاهداتكانتفإذاالثيدعية
قالتالقالروسيةالثورةعلىالوزركلهذافيفالوزرجديدة
هلالذيالسببكانتإنهاعليها،.ا~الشيوعيةةاجريل
غيرأشكالفيالشعوبعلىوفرضهاستعبادهاتجديدعلىإنكلترا
منالعكسعلىالمعاهداتتلكهانتوإذاالماضي،فيكانتالق
القيودمنمؤقتاتضمنتهعمابالرغمواستقاللتحريروثائقهذا

إلىوالشيوعية،نورةإليرجحالهذافيالنضلكلفالفضل
جهادإلولكنءدوليهمنظمةقرارإلوالأجنبيةدولةمدخل

كلقبلنفسهاعلىفهتاعتملجهاداأوطانهافيالنعرب
المتوالةومضحياتهاالعامة،نهضتهاعلىفمهوعو~نيء<
يوم(ممونس)،الجنرالعنهاأعلنالتىالحقيقةبهذهفيهوعملت
ولكنءبجالخارمنتفرضالالحريةإناألخيرة:الحربأثناءتال
وجوهرهاحقيمتهافىأنهاذلكالداخل،فيلخلعهااإلنسانمعمل
عنا~التربحانيكونأنيجباستاللوكلشخصيةمنشأة
~االهتاللإنآنروقالالمساهمة«وحكمتهاالشعوبروح
ومسؤولية.موتكيفواغامجانية،يهبهل
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وتصريحاتخطبعلىنعقبأنالجريدةهذهفياعتدنا
هذهفيوحدناإألبهاالنقومنكادالمهمةوهذهجوان<الابسر
و~عنيكتبأومايقاللكلبالمرصادأاثماأنناذلكالبالد،
الباطلعنهماويك_مايقالوكثيرأباطال،أوذلككانحقاوأمتنا

معأ.هايكونانوقدعرضآءواماجهآلإماالمراح،

فيهاتحدثكثيرةومناسباتفرصجوانللجنرالمنحت
بالتحليلتناولهادونتمرنتركهالمأحاديثوالمغاربةالمغربعن

..بالوغم.وذلكواالنتقادوالتعليق
)الرقابةحذفتهلم

وفالظ_فينتولىإذونحنالبالد،هذهفيالرأيعن
القيامخاصة_العريةالصحافةاليومفيهاتعيشالتيالعسيرة
أمرفتمثلبلفحسب،محفيآواجبأالنؤديالجليلةالمهمةبتلك



وننطقالبالدقضيةوننصرالضميرنداءونلبيالوعليالواجب
عننفتأال)اوفياءدوجنودهاالصريحةألسنتهاونحنبالمعارضة
.القلموحربالحقغمرةمننخوضهبماخدمتها

عسكريةمهماتفيباريسإلأخيواجوانالجنرالرحل
النا«يلهأدبالفرنسية<بالعاصمةمقامهأثناءومالية<وسياسية

المغربعنالكالمآخرهافيالجنرالتناولغداءمأدبةاالستعماري
خطابتضمنهاالقالرئيسيةاآلراءيليفيماوسنستعرض0وقعنايا
وأضاليلها.لشبهاتنفياالتعليقتستوجبوالقالفرنيالقائد

.اوو~وهوءهة

الوجهة_منالمغربإنبقوله:خطابهجوانالجنرالبدأ
هذانوىولسناورخاوة<<هدوء0دطورفياليوميوجدالسياسية_

حوبهناالتوجدأنهذاك<بقولهالجنرالأعلنهالذيالرأي
خيرمنوهلصحيح،فقولهوالاضطرابوالهيجانوالفتنة
فيهيختاروأنوالقالقل،الفتنفيأاتماأهلهيعيشأنالمغرب
الفتنةشعببكونهيفخرشعبوأيوالنظام؟األمنباستمرار
منا~بفياليوممايشاهدأنالجنرالقصدوإذاوا~وان؟

ألنهاالسياسةإلفيهوالفضلالسببيرجحإنماوسالم،وءعل
وعادلةوصالحةورشيدةحسنة

)الرقابةحذفته(



.اسياسيةحقيقة

حقيقةغيرالتوجدانهخطابهفيجواز~لجزالادعىثم
_فيهيتلكنومااالسعلنفهاتفرضواحدةسياسية
وهيليولحيالمرشالالحماية(تديى)اعلنهاالتيالحتيتةه_نظ
اإلخاللغيرمنالمغرببالدلتويرالعملفيتحمنقال_~كما
..قائمة.وسطةمتبعنظاممننيهوالبماالتقليدية،بدواثره

)الرتابةحزنته(

يةنظ.العنفاليعبوالبالدهذهفيحابهالهاعب
.لتفكيرهنفيشاكلتهعلهمموومنبهايتمشكالتيهيخامة

المغربتؤرتفيزواما..موليها.هووجهةولكل.لفرسيين
والياسةالحكمفيالقديمةواألساليباألننمةعلنطةبالمحا
وحكموشرب،عليهاالدهراكلالتيحتىاالجتماعيةوالحياة
اآلثار،بمتا~اجدروامبحتواالنهيار،بالتالشيالزماذعليها
هز«حياةملالكبرىالطامةنعدهاخربشي>منهاالتاريخوبكتب
..بأنظمته.القديمعليهااخنالتياألمة،

)الرقابةحزنته(

جوازل1لجز1يعلنأذمننعجبهشيدمنالمر>يعجبو.ذ
معهاالعلماءامبحالتيالذريةالطاقةعصرفييةالظتلك

د1تتد1هومايتعبرهواذوالمريخ؟القمر.لىالفرفييطمعوذ
بةالمغار.لىددبالنهبةالوحيدةالياسيةالحقيقةليولحيبأستاذه
فيمنهموالمتيمينعامةالقرنيينإلىبالنهبةشكدوزليعتبره
عمرالعمر1هذفيخمومآوجايةخطيةخامة<<المغرب



والقوةوالسرعة<والثورةوالحريةوالمدنية،لممواله،والرقيالتجديد
المنوبيةاألرض0هذفيحولنايعيشوناألينفالفرنسيونالذرية،

واالقتصادياالجتماعيونشاطهموأنظمتهمحياتهمفييقلونال
...بةالمغارنحنوبخالفهمالخارج،فياألقوامأوقىعن

)الرقابةحذفته(

أشياعهيريلوالتيوتالميذهلذويهليولحيخلفهاالتي
الحاضرفيحياتنابهايطبعواأنالفرنسيينمنالروحيون
والمستقبل.

)الرقابةحذفته(

التيالرجعيةبنظرياتهنتقياحقليوعليوبينبينناملةوأية
نهاثيآحسبنا»إقبارأماحبهامعأقبرةبعدمابعثهااليوميراد

فمنالفوضىالوالحكمالفتنةالالنظامداثرةفيالتطؤوأماوأبديا؟
صالح<نظامفهومبالفظيدعىماماكلولكنويرفضه؟ينكره
منوكمنظام،منوكمعادل،فهوحكمبالحكميسمىماوالكل
...وأحكامأنظمةمنالسجونفييسودبماأشبهكالهاحكم
واطشنان؟مكينةمنالمقابرساحاتأرقى

.ائصا~إلا~إعادة

قدالمغربفيألسلطةأنذاكرأخطابهالجنرالتابعوقد
معاندولكلوتجولتصولوأصبحتالنفوس،فيهيبتها.مترجعت

..صاد.باا



شيثآفقاتقاالجنراليعفيهاالتيالسلطةأننرىالونحن
...األرضهذهفيوجدتمنذفهياألياممنمضىفيماقوتهامن

)الرقابةحذفته(

مخلبيةاكمنواالر~حالرفىبعظمتفازوقققتمتد
علىيدلفإغاشيآعلىهذادلواذالمغربي،الشعبفيالساحقة
برأيهفأشارالمغربيالشعبأستشرفهلمحواهه<علىالكالمإرسال
بنهبإليهتتسبالسلةعنرفا«وأظهرارتياحهمحطيموأبدى
مالحه؟قدموقلما

الثالث:األقا~
تربطالتيالروابطأنمنامجزالعنهتحدثمابهذانعني

بلاطماية»<(معاهدةداثرةفيمنحصرةاتبقوفرنساالمغرببين
بلوحد»،اليامياألقنومهذاالعلىترتكزفأمبحتتجاوزتها
والدستورفرانيسكوسانميثاقها:آخرينأقنومينعلى

أقانيمذاتالمغربفيالقرنيةالياسةصارتوهكذاالغرني؟
بمثابةهياطمايةفمعاهدةالنصرانية،الديانةثالوثتثبهثالثة
وميثا~االبن،مقاميقومالفرنيوالدسترو.ألبد
ثالوثكانواذاالقدس،ووبحهوبالطبعانيكوفرمان

فهلمريم،بنعيسعنالميميةالعقيدةفييعبر.لنصرانية
للصيحكانواذاتديها؟بصفتهليوعليامحمايةثالوثيرجع
منليوعليخلفترىياهوفمنالبابا__هواألرضفينائب
وهوسروجودالتثليثبسرمايسمىالنصارىعندكانواذابعده؟



أعلنهالذيالتثليثسرهوفما(اإللهية)،الذاتفيأقانيمثالثة
كلالبالدهذهفيالفرنسيةالسياسةأساسوجعلهجوانالجنرال
الحماية،ةمعاهلمحتوياتبينيوجدالذيالتجانسفيهوالسر،
ترضىالغونسيةفالسياسةالفرنسي،وا~ستورالمتحدةاألمموميثاق
فيالفرنسيةوالسلطةخلالتأساسألنهاا~~ة،تلكفيعما

بماخاصأفصاليتضحنألنهالفرنسيالدستورعنوترضىبالدنا،
ألنفرانسيسكوسانميثاقعنوترضىالفرنسية،بالوحدةيسمى
السياسةأغراضيطابقا(ستقلةغيرلألقعئارفيهالمخصصالفصل

المقيدةبالشعوبرجالتلتريدأنهاتزعمالتية،1ا~االستعمارية
اقترحتالتيهيوإنكلترااتي،األوالحكموالحريةالرقيطريوقفي

منمناقشاتبعلإألفعالربجيلولمالميثاقفيالفصلذلكإدراج
أنيجبماوهذافيه،ماعلىومصادقتهماالستعماريةالدولنواب
إنماا~ة،األممميثاقأنيتو~نالذينأولشكيتذكرهأويعرفه
كافة،األممبينوالسلملالعلوينشرالشعوبليحرروضع
أقانيممنإياهواتخاذهالميثاقبذلكالفرنسياالستعماروتمسك
علىدليلخيرالفرنسيوااستووالحمايةمعاهدةجانبإلسياسته

نقول.ما

:~و1وسرثل

علىتفرضالثالثةاألقانيمتلكإنجوانالجنرالقالوقل
كناوإذاءمعقولتدريجيتطورطريقفيبالمغرباليرفرنسا
المعقولبالتدرجكذلكنقولفالالميا«ين»مجيعفيبالطفرةنقولال
أشبهالواقعوفينظرنافيفهوالفرنسيون،لناهويريليفهمهكما



هذهعنيتطورأناليمكنهالمغربوانءبالحركةمنهبالجمود
منيتمكنولنسريعة،نهضةإلالحاجةأشلهوفيبلالطريق،
طيا،والزمانالمراحليطويحثيثجزئيتجديدطريقإألعنهذا

..بالطفرة.ويكون
)الرقابةحذفتهلم

الرجالبإعدادالتطورتحقيقمنالجنرالعنهتحدثماأما
وساثلمنوغيرههذاأننرىولكنناكذلك<رأينافهوالغنيين
بمساعدةأنفسهمبةالمغاريتوالهأنيجبوالتطورالرئي

..الفرنسيين.
)الرتابةحزنته(

وثالثينستمذالبالدهذهفيالحكمالفونسيوذتولىوتد
القرنيين،منأحدوالعهلهانعلمهاماهيالتاثجفكانتسة،
والمؤوليةالمهمةونقلالدور،وعكوالونعية<قلبمنفالبد
وحكةوأمانة،وحكمةوحزم،بعزمتعملجديدةمغربيةأيادإلى

منوأعوانهالدهرماأفسد«وتصلحغيرها،عهماعجزونصيحة
..الفعيين.أوالجاحديناألقوام

.ا~ويثددوطئيأدد

هذاإذبقوله:خطابهمنالياميالقمالجزالختموقد
الفيةالعامرإعدادها:بأمرينإألإليهالوهولاليمكنالتطور

المغربيةالعواملبينوالتفاعلالتداخلوفماذالضرورية،
كانواالذينالوعليينأذحيثفعآلمايتحققوهذاوالفرنية<

المشترك.العمللصالحيتعاونوذأمبحواقدتعصباأشد



أولشكإلىصريحةإشارةوفيهجوان،اجنوالأعلنهماهذا
..وهناك.هناصائحهمويصيحيعرجونكانواالذين

)الرقابةحذفته(

المقاعدعلويزدحرذيتهانتوذمارواأذيلشرااثم
علموتدالحكومية<والمجاساالستشاريةالغرففيوالكراسي
هذافيكاذبلجالء،أيبهذايتحققلمأنهالبالدهذهفيالماس
وعلىالحمايةدائرةفيمصواعيهعلالتعاوذبابنتحالتقلب
شورىمجلىددزعمادددأحدأذحقالتقليديةسياستهاأماس
قالتد~بالمغرباالستعماريةاثدالجوبعضذعته_كماالحكومة
~تدماحبهوأذقددقدليوطرعهدأذإليليخلإنهوتتذ:
ووخزات0الحكمولواذعالكالم<ارصتومنهذاوفيتبره؟من

نيه.ماالحرية

تلكالرتتهذاوفيالبالدهذهفينشهدأذليؤلماوإنه
تدخطتهوتفؤ~سياستهفوزعلىدليآلاليومآقذتالتيالمشاهد
والمخاعمين.كريناكمنأمواممذلهماالمغربأمبح

السميمةالوطنيةبراءةنعلنفاملةبكلمةالحقنحقولكي
التيالمشبوهةمرالفتلكمنخاصة،المغربيةوالوطنيةعامة

االنتسابمنتتخذوالتيخيلة0فيهاوصارتحظيرتهاإلىتسربت
بها،تتباهىتثيبة<0وحلة0دبهاتتزىوقتية«دموضةددالوطنيةإلى



منوتتعشقهأممناممنتعبد»ماإلىبهاتتوشلسهلةووسيلةدد0د
..أطماع.منإليهوتنزعمناصب،

فيلتنغمرصاغرةذليلةعلياثهامنتنحطالوطنيةعهدناما
قوتهاتستمدالوكفاحأ،عقيدةعهدناهابلالتعاون<بحبوحة

وفهوالالشعب<علىإألنشاطهافيتعتمدوالالشعب،منإآل
.وغايةووجهةمبدأالشعبخدمةغير
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