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.المغربنيالتقريريةالوهنيةوالحركةالمسلحة
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تستأنفولم»البيضاءالدارحوادثبعد6952سنةالفرنسية
االستقاللبعلإالالصدور

عنغائبأكانالوزانيحسنمحملبأنكيرالتلوينبغي

ةالملهذهخاللقاموقد(956سنةحتىا9آهسنةمنالمغرب

الوطنيةبالقضيةللتعريفالعالمجهاتمختلففيكثيرةبرحالت

<(959وأ956سنةبينوفيما.ا~وليالنطاقعلىالمغربية

صورةعلىالسياسياتجاههاا~مااأيةجريلغيرتحيث

فصلمللةفيمقاالتالوزانيحسن~كتبءمديرها

.جهينةو~يث،الخطاب

~~~ى5السادهرا~»العددموفوعسيكوذماوذلك
.أخيواعليهاالعوروتعكتاباتذلكإلىباإلنافة



منخانقةمياسيةأزمةاألخيرةاألسابيعفيالمغربشهد

.الفرنسيةالمغربيةثقالعالتاريخفظيرفيلهيتقدملمنوع

أقلولعلها_ظاهرةهيمامنهاكثيرةأسباباألزمةولهذه

غيريعلمهاالوهذهءخفيةهيماومنها_األخرىمنأ~

بأسرارالخبيرينغيرأيالمغربيةالسياسةعلمفيالراسخين

.المختصةالعلياالمراجعومكنونات

)خبايا(عنالنقاببكشفالمستطلعالباحثيعنىوقد

الصحيحةالمعلوماتتوفرعدميعترضهماسرمحانولكن،الحالة

وراءبماوالعلمحقيقتهاوتمحيصاألزمةغورسبرمنتمكنالتي
.منهاهامةجوانبعلىولالمسدالستار

لتساعد_الفرنسيةمنهاوخاصة_األجنبيةالصحافةتكنولم

الداخلفيالعامالرأيشغلتالتياآلزمةانفراجعلى

المغرضةبكتاباتهاالصحافةتلككانتبل،والخارج

تطورفيكبيراممامآلالمفضوحةالمتواليةوتحريضاتها،المكشوفة

الداخلفيالصحافةتلكبرهنتوبهذا،وامتفحالهااألزمة

هذاغيرفيتكونقدكما_العامالرأيمضلةأنهاعلىوالخارج



الشرفي)الجاللةصاحبة(تدعىأنتستحقأنهاأي.خادمته
.والخيرمعآ

وتزن<مهمتهاوتقدرنفسهاتحترمالصحافةتلكولوكانت
األزمةهز»مثلفيلكانتأمرهاعاقبةفيوتتبصر،مسؤوليتها

.فتنةالوعنصرطمأنينةحربالسلمورسول<شرخيوالأداة

لهوخروجهاالصحافةتلكفيغيرهمنأكثرماءناماوان
موعادةماعلىوتجرؤها،واالحترامواللياقةاالعتدالحدودعن
الصحافةتلكاتخذتوقد،واجاللحرمةموضعاألممفي

وممنالقوانينمنوالنفسهامنوازعأتجدأندونذاكموقفها
_الوسيلةتبررالغايةأنبماولكن،تنفيذهاعنمسؤولونهم
األهدافهنااتحدتفقا_كرةماسياسةكلعرففيكما

.الوسائلفتضامنت

نشأتمنذ_الجريدةهذهالتزمتهالذيالموقفكانوقد
عنواإلعراض،المغرضةالصحافةتلكاغفالهو_األزمة

هذانتخذلمونحن،معهاجدالكلعنوالترمعءيهامخان
مصلحةنظرنافيتبررهكانتبل،وبصيرةبينةغيرعنالموقف
.العلياالبالد

علىتماألتالتيالصحافةتلكمنموقفناكانذاك
.ذكرهعنهنافتورعبماوالمغاربةالمغرب

الماضيالعددفيأوضحنافقدنفسهااألزمةمنموقفناأما

الصالحصميمفيكلهاواعتباراتعواملمنعليهحملناما.هم



وأعمالنامواقفناجميعفيو~»يتحكمالذيالمغربيالعام
المعروفحزبناأنالبيانعنوغني.ا~انفيوجنودكسياسيين

كلعنالدائموبعا»الفكريباستقاللهوالخارجالداخلفي
قطيتعوألمالوطنيةالقضيةصالحعنالخارجةالمؤثرات
وهووهيثاتأفرادمنغيرهتجرفقدالتيالتياراتمحاالندفاع

مصلحةمراعاةعلىالقائمالسياميموقفهفيثابتهذامع
وأوفياءالفكرأحرارموقففيماننكرولسنا،العلياالوطن
بالدفيمعنويةؤآفاتأخطارمنالواجبوأنصارالضمير
األصنامونيب_!أسفاهوا_فيهاالكثيرونيزالماكالمغرب

ءناعقكلدعايتهامجالفيويتبعونالسياسةفيوالتماثيل
فإنماشيآعلىهذادلوان،تائهكلوراءحلبتهافيومجرون

شبيهةأوراقيةنفسهاتعدأقوامبالدنافيتزالالأنهعلىل1
وبواجب،والنقدالفكربحريةدرعاتضيقذلكومعبالراقية
أنيمكنالالمغربيأننؤكانفتأوالقلناوقد.واالرشادالنصح

لهاوهوبالحريةيظفرأنوالءناكرالواقحفيلهوهوالحقينال
أنيجبمافأول،شاعرغيرأوشاعرأبهذاكانسواءخصمفعآل

ماكلمنفكرهتحريرهوالحريةفيمطامحهمنالمغربييحقته
يحترمالداممابحرليسإنسانوكلومعنىخسآالحريةيخالف
واجباتوساثر،والنقدالحريةحقووكاملغيرهوعندنفسهفي

وبعباره،والسياسةالسلوكمجالفيوذلكوالهدايةالنصيحة
مخكيرينكرمنكلالحريةنيلعلىبقا«روالبحرليسأوضح
كانتمهماالناسوبيننفسهمعسيرتهماويسير،األسيرأوالعبد

.والحامةالعامةواألحوالالظروف



أشكالهابجميعالحريةإلىالبالدهذهفينصبوإننا
فيعرقلةأوغاصبهاأنهنعتقامنكلونكافح«وصورها

.سبيلها
وأننا،ويقينأحقأالحريةطالبأنناعلىنبرهنقلماولكن

فإن_نعلملمأوعلمنا_مودأبناهأادامومامعتركهافيأبطال
غريبةقومنابينوستبقى،أسيرةاألرضهأهفيستظلالحرية
.السبيلسواءويهدينااثهيشاءأنإلى

يوجدكالذيعامأرأيأالمغربفينكونأنتنطيعوكيف
فلولمنأيدينافيبقيمااستعمالنحسنلمإذاالراقيةاآلصمفي

فيالمنتجةالممارسةبغيراستعمالهاحسنلنايتموهل؟الحرية

؟والعملوالقولالفكرمجال

أفالبغيرنااألرضهذهفيتنكبأنللحريةقدرإذاوبعبارة

سبيلهاوفيطالبونلهاونحنوأشدأكثربناتنكبالأنيجب
مهما_علينايفرضهذافكل؟وغالمرتخصبكلمضحرن
:للمحسننقولأن_وغيرهاالسياسيةالظروفكانت

:وذاكهذافيوراثانا)أسأت(:وللمبيآء)أحسنت(

.والشعبوالوطن،والمجتمعالفردصالح

المغربأنوبماءايةهلوالصالحيكونالهذافبغير
والخاصةالعامةالحياةميادينجميعفيشاملانقالبإلىمفتقر

عنوغني.الحريةأنواعكلإلى_طبعأهذابقدرمفتقر~فهو
ممابةالمغارإلىأقربوهيتعطيوالتؤخذالحريةأنالقول
.يظنون



تنمتعأذ_المعروفةوفوالظللموانع_نستطعلمواذا
بمكرينفلساوالتعبيرألرأينيالحريةبكاملبةالمغارنحن
منمآلتملك.الرقابةوتصرفاتالتشرمنقيودعنبالرغم_أنا
أذعلىقادرين_محدودةداثرةفي_بجعالقطاالصحافةحرية
ومصلحينوطيينكدعاةباالموكلةالرسالةواجببعضنؤدي

الرأي>>هذهجريدتاأسستومذ،سياسيينوهدأة،اجتماعيين
أيعنهاشيهااللهاالمرسومةالخطةعلىدائبةوهي<<العام
الكلمةهذهشعارهاتتخذتزالوالكانتوقد،اعتباروالحائل

الصحافةحقعنبهاعبرالذيسعدمصرزعيمعنالمأثورة
:قال،واالرشادوالصح،والقدالحريةفياألقاس

،تريدماوتتقدشاءماالقانوذحدودفيتقولحرةالصحانة(
نسألأذالواجببل،تتقدنالم:نسألهاأذالرأيمنفلس
.)عليهتتقدنامانعمللم:أنفسا

االسالمشريعةفيةللالخاالساميةالمبادىءومن

يوجدالأنهوالديمقراطيةالسياسةفلفةفيوكألك<وتاريخه

نقدوكل<وتشريحتجريحكليسموعننظامأوأوحزبفردأي

.وتقويمنصحوكل،وحساب

معرضأ_حزباأوكانفردآ_مسؤولأوعاملكلكانواذا

علىاألكيدالواجبمنأفليسوالتقصيرللخطأالعامالميدانفي

«اثمالهتكونأن_البالدفيالعامالرأيأداةوهي_الصحافة

لموان؟العامالصالحسبيلفيوتحاسبهتنقدهوأن،بالمرصاد



منيأتيهفيما.ومسثولعاملكلشريكةتكونأنواشكفالتفعل
.ومسؤوليةخطأمنيرتكبهوفيماءأوتقصيرفساد

إلىالساعيالحريةإلىالطموحمغربنافيونحن
الرأيحريةإلىأمسمنااليومأحوجاألمامإلىالسائر،النهضة
والصالح،والصدقالحقبغيرمجالهمافيمتقيدينغيروالنقا

الحديثففي،سخطمنوسخط،رضيمنرضيوالواجب
.منافليسغشنامنوكلالنصيحةالدين

أخيرأبهتظاهرمابمناسبةوذلكصراحةبكلهذانقول
فوجهذافيوجاراهم_والضاللةالفتنةودعاةالمغرضينبعض
التيالحقائقاستنكارمن_المرجفةالدعايةوضحاياالمغفلينمن

قولوانما<بجديدذلكيكنولم،للصالحخامةبهاجاهرنا
.السائرالمثلفيكما،مرالحق

منذالحريةيمارسلمإذاالمغربيأنالخطابوفصل
جميعمنويتفد،أسالبيهنامختلفعلىوبتدرب،اليوم

يبلغأنافيستطيع،والرقيالنهضةطريقفيوهوساثر_تجاربها
إليهيتوقماكلفيهاويحققءالعامةحياتهفيوالنضوجالرشا
؟وأمانآمالمن

،الديمقراطيةإىيدعرفعبثأهذاكلالمغربييدركلمإن
تكاليفعلىتقوموكلهاالسيادةوينشد،بالحريةويطالب
.ومسؤولياتتبعاتيقوالهالمنوتخلق،وواجبات

أ9اهمارمى2الجمعأ188:العددالعامالرأي



:نوالشعبالوهنيستفيدهقدأواستفاد»ماذا

:6951يريبرا25_<وطوكولبر>

والخارجالمغربشغلتالتيالسياسيةاألزمةتكنلم
العامةالداخليةلألزمةجديدامظهرآإال_الماضيةسابحاألخالل_أ

علىسنواتمنذوالموضوعةعنهاالناشئةالمغربيةوللمشكلة
االعالنووقع(951يريبرا25األحديومفيتمماوان.البساط

وفي،األعظمالصدرودولةالجاللةصاحبتصريحيفيعنه
يحللمالعامةواالقامةالعامرالقصربيناالتفاق<<وطوكولبر>>

المسؤوليننظرفي_حدأوضعونالعامةالمغربيةالمشكلة
المدةفيالطارئةلألزمة_رأيهمفييشايعهمومنالرسميين
.العامةواالقامةالقصربينثقالعالعلىاألخيرة

النداءنصعلىخاصةالمغربيالعامالرأياطلحوذا
والمعنومةاللفظيةحقيقتهماوأدركالمخزنيوالتصريحالملكي
فإنوبصيرةبينةعنالموضوعفييحكمأنكلهبهذاواستطاع
_المكنونالسرذووامطفا»منإال_وغيرهمبةالمغارمنأحدا
الملكجاللةباسمالمبرم<>وطوكولالبر«>عنشيثآيعلمونال

.العاموالمقيم

عدمالعلياالمراجعقررتالذي<0وطوكولالبر0«وهذا



هو_مجهولةستظللعلهابل،تزالالواعتباراتألسباب_نشر»
لالزمةوشكليأرسميأوضعالذي<<الحد<ءفياألساسيالعنصر
.األخيرةالسياسية

رئيسوجههاالتيالرسالةنشرعدمعلىالحاملفهمناواذا
العامةاالقامةمعتمدبواسطةالملكلجاللةالفرنسيةالجمهورية

<<بأسرار<>العليابحالمراتستبدأننفهمالفإننابليموندوالمسير
يقضيالذيالديمقراطيالمبدأمخالفةتتعمدوأن<وطوكولالبر

فليسوباختصار«ومصيرهبقضيتهيتعلقمابكلللشعببالصدع
وأنخصومأمبررأي~نظرنافي_المراجعتلكلقرار
_مثأل_تقومكالتيالسريةاالتفاقاتنوعمنليمىوطوكولالبر
العامالرأيدامفما،دولأودولتينبينعسكريحلفعلى

وتداخله،الشكوكتساور»وهووطوكولالبرحقيقةيجهل
.المخاوفوتقلقهساومىالو

فيظهرتالتيالسياسية<«البدعة<«هذهأمامونحن
معأوسياسيينكوطنيينيسعفاالالراهنةالفرنسيةالمغربيةثقالعال
رجعالذي<«التصرف>«ذلكعلىباالحتجاجصوتنانرفعأنإال

<»السريةالدبلوماسية<>قواعدعليهاوفرضثقالعالبتلكالقهقرى
.وغيرهاأوربافيالحواليالعصورمعبادتأنهانعتقدكناالتي

شيآأشبهوطوكولالبرذلكبأنلتشعرنااألحوالاثنقروإن
وسرؤفوقبخيطأوبشعرةالمعلق<<كليس«اموبسيف>«

.بةالمغار



شيثآنعلمالفكذلكوطوكولالبرفيماحقيقةنجهلوكما
آنتجتههل:نتساءلأنلناحقلهذا،وابرامهوضعهكيفيةعن

بعكس_هلأو؟واقناعومناقشة،وردأخذعلىقائمةمفاوضات
هذا؟كلهيرفضأوكلهيقبلالذي<«االنذار<<صبغةاتخذ_هذا
منمناصفالالمضمونحيثمنأما،الوفخكيفيةيخصما
جديدةمعا~ةبمثابةوطوكولالبرهل:نتاءلأونسألأن

ء(912مارس30فيالمبرمةالحمايةمعاهدةستنسخأونسخت
ونظامهاالمعاهدةهز»وتمدياتأكيدبهبقصدملحقهوإنماأو

.السياسي

وثيقةمجردهوفهلذاكوالهذاوطوكولالبريكنلمواذا
سجلهوإنماأوباالصالحاتيسمىمماطائفةعلىتشتمل
؟ومسالماتمجامالت

ذلكوطوكولالبريكونالأنفهوشيثآنتمنأنلناجازوإذا
علىنظامنايوطأوأن،المعاهدةتلكأجلفيينسأالذيالملحق
.متينةجديدةأركان

إلىتسربماضوءعلىوطوكولالبرنبحثأنينبغيواآلن
محتإن_التيوالمعلوماتاألخبارمنالفرنسيةالصحف
.الميثاقذلكأسراربعضفضحتقدتكونفإنها_<صدقة
محتوياتبعضعنفرنسيةصحفبهتحدثتماولعل

المراجععلىأوجبالذيالسرصميممنليسوطوكولالبر
الريسيةالخطوطحتىوالالنصنشربعدمقرارهااتخاذالعليا



كتبتهماخاللمن_البحثينبغيفإنهاألمرمنيكنومهما
.وطوكولالبر<<حقيقةبعض>0عن_الفرنسيةالصحف

الهيوإذ:خالعتهماالباريسا~إحدىتالت
ادثملكجاللةالىحملتد.العاتباالتأتالمعتمد.دوبيوذ

ومراحةدتةبكلتعربرسالةنسرالفرالجمهوريةريسمن
بيناذاكالجاريةالمحادثاتيالعكو~نظوجتمنوحزم
وزاريمجلىاجتمعوتد،بالمغربنرناومملالعامرالقمر

إلىحملمنالعا~االتا~إلىأوفثم،المكيبالتمر
الشانهةوذلكالمغزتالمداوالت<<نتائج00نيهاولينالسؤ
كتابيتعويرهاالحينيوتعنتدالتاثجتلكأما،كتاق
ياألمريهمهمالذينالمؤولينجميعالفاظهوزذعلىتوالى
الجالةوماحبالمغزذفيبماالعامرالقمرويالعاتاالتأت
.الميوكلوزيلالستاربوا~

فيهامجلةالذيالكتابأنالفرنسيةالجريدةوتؤكد
_الجمهوريةرئيسرسالةدراسةبعد_نيةالمخزاوالةالملنتائج

جوخلقإلىتؤديقليدةجلمحادثاتأساسبوضحاهتمقد
.وفرنساالمغرببينوالتفاهمالسالمعلىيقوم

المسيرطرفمنإمضاثهبعد»وطوكولالبرأنويظهر
بواسطةالملكجاللةإلىرفعقد<العامةاالقامةباسمدوبليسون
تلكوتوضحءالشريفاالمضاءعليهليوضحالمخزنيالمستشار
الذيلالتفاق_الكبرىخطوطهفي_وفيوطوكولالبرأنالجريدة



.سابيعمذمقيمهابواسطةالقرنيةالحكومةلهتعملكانت
.ةيلعل

حديثإليوطوكولالبرفيالصحفقولعنانصرفناواذا
أواألزمةجومعتتناسققلماأنغاماسمعنابالمغربالرسميينكبار
.األزمةبعدماطقس

منهأولىترىياهوومن_مثآل_جوانالجنرالفهذا
األزمةأسفرتمابعدصمتهفارققد_؟الموضوعفيبالحديث

العامرالقصربين<<الوفاروطوكولببر«<عليهاصطلحعمااألخيرة
باريسصحفإحدىبواسطةاالفصاحوتولي<العامةواالقامة

معلهصحفيحديثفيقال،المبرمةاالتفاقاتفيرأيهعن
وطوكولبرفيرأيهعنمعرباالباريسية»0سوارفرانس«>مبعوث
:الملكجاللةوبينبينهاالتناق

ءوالقصرالعاهةاالقامةبينالمبرمةباالتفاقاتسعيدإني0>

أظهرتهالذيالحكيمالتفهمعلىالثناءبواجبألقوموأني
النهاشيالحاوضعالذيالتفهمذلك،الشريفةالجاللة
االتفاقاتوتلكءالمغربفيتجلتالتيوالشقاقاتللخالفات
ديمقراطيةاصالحاتالمغربفيجميعافحققبأنلناستسمح
.<»سنواتثالثأكثرمنمنذبهامتمسكيننزالوالكناأساسية

الجنرالإن««:قائلةهذاعلىالفرنسيةالجريدةوعلقت
معاستؤنفتالتيالمفاوضاتنجاحأنحقيقةيعتقدجوان
أصبحاالقرنيةالنظرياتعلىاآلنجاللتهوموافقةالملك
.<<الحديثالمغربتاريخفيحاسمةبارزةبكيفيةمسجلين



الفرنسيةالجريدةقولعلىالتعقيبفيفاشدةنرىالونحن
يزالمابقولهاإليهأشارتاأليالجديدالوضعألنتعليقبأي

منإذآبدفال<وتطوراتهواتجاهاتهاسسهمنكثيرفيغامضا

والتسريحات_والتطبيقاتاالنجازاتتوضححتىقليآلالتريث
هؤالءيحرصما.الرسميونالمسؤولونبهاتفضلإنالرسمية
ولصالحنفسهمفيلحاجةالكتمانطيفيإبقاثهعلىاآلن

.ذاتهالجديدالوضع

عناالجماليحديهاالفرنسيةالجريدةتابعتوقد

االتفاقاتهذهبهاهتمتمابينمنأذفذكرتالمبرمةاالتفاقات

منكغيرهاالجريدةلناتوفخولم،مغربيةبلديةمجالىانشاء

أو،عرفةمغربيةستكوذالمجالسهذههلالفرنسيةالرهيفات

القطرنياألمرهوكماوالفرنسيينبةالمغاربينمشتركةمتكوك

تلكيخصوفيما،ترابهامنجزءأفرنساتعدهالذيالجزائري

جوانالجزالإنالجريدةقالتاحداثهاالمزمعالبلديةالمجالس

ذلكفيالكبرىالخطوطعنلمراسلهابحماستحدثقد

ويظهر،سنواتثالثإلىوفعهيرجعالذيالمقيميالمشروع

القرىفيمحدثأنتريداإلدارةأنللجريدةالمقيمتصريحمن

الماليالذاتيباالستقاللتتمتعفياتمجموعةالمغربيةوالمدك

شؤونهمممارسةمنالباديةفالحفيهمبمابةالمغاروتمكن

قالفسبما_االدارةأككما<ديمقراطيةمباشرةممارسةالمحلية

أساسذاتصناعيةأنظمةإنشاءفيتفكر_للجريدةالمقيم

تحدثالتيالجريدةوقولالمقيمنظفي_هذاوثل،نقابي



وستوجهديمقراطيةأسسعلىسترتكزالتي.االصالحاتمن_لها
.السياسينضوجهطريقفيعميقاتطوراالمغربتطور

يمكنديمقراطياصالحكلإلىيتطلعالشعبكانواذا
،بنفسهشؤونهتدبيرمنمعاوالحاضرةالباديةفيالمغربي

سلمفيرجوالتل،واالدارةالحكمأساليبعلىبهذاوالتدرب
جزئيأاالصالحهذايكونأنيريدالفإنهءالسياسيالرشد
انقالبأيريل»بلءوالهيشاتاألنظمةفيبسيطتحويرعلىقاصرا
أنعسى<يمقراطيةاللوالمناهجلألهدافمحققاشامالجوهريا
إلىأخيراصرحمحناماجوانالجنرالأرادههوماهذايكون

:بقوله»0سوارفرانس««مراسل

بلنستطيعانجازاتمناينتظرونبةالمغارالسكانإن«>
يخيبالأنشأنهمنماوسأعمل،بهانأتيهمأنعلينايجب

أتأكدفكذلكعلينايعتمدواأنيستطيعونأنهمفكماءوجادهم
.<<عليهمتعتمدأنقبلكزياليومتستطيعفرنساأنمن

المقطوعالرعاهذابل،التصريحهذابتسجيلونكتفي
أعمالمناالدارةبهتقومأنعسىمابحكمنامنتظرينبةللمغار
.الفرنسيةالمغربيةثقالعالولتطويرالشعبلصالح

معالتحدثعلىالباريسيةالجريدةمراسليقتصرولم
عملبل<«وطوكولبالبر0>المسمدةاالتفاقاتفيجوانالجنرال
عنالمسؤولينرجالهاواستفهامالعامالمقيمبحاشيةلالتصال
طريقعنإليهالسيريرادالذيوالهدفأالتفاقاتتلكصفة

بالرباطالمؤولةالدوائرفيأمرهاالوممروجالتياالصالحات



المقيمحاشيةبعضمنظفرأنهالمراسليكتمولم«وباريس
المبرمةاالتفاقاتبأنلهجوانالجنرالتصريحيؤكدبماالعام
االتفاقاتجمعمنوامتقراوأوثباتاتمكناأكثرأسامىذاتتعتبر

فيتحقيقهاالفرنسيونيعتزمالتياالصالحاتوأنالسابقة<
_القرنيةالحمايةتحت_البالدبهذهالسيرإلىترميالمغرب
المعاهداتروحمعيتالءمالذياالستقاللهذاءاستقاللهانحو

.وفرنساالمغرببينالقائمة

،الباريسيةالصحيفةروتهكماالمقيميةالدوائرقولهذا
الطالعإالالفرنسيةالتسريحاتمنوغيرههذانثبتالونحن
يعرفبأنعليهيقضيالواجبألن<عليهابيالعفالعامالرأي
السابقةواطوارهاالراهنةالحالةتفهمعلىيساعد»ماكل

.والالحقة

قدالتيوالوعودبالتسريحاتنغترالأنناالبيانعنوغني
عننعلمالاصالحاتمنانجازهيرادلماسوغاتمجردتكون
.شيثآحقيقتها

وضعيةاليوميواجهالمغربيالشعبأنتقدمماوخالمة

قدمامعرفةمنيمكنهمالهفليسأولهاعرفإنشاذةسياسية

.مصاثرمنإليهتؤديقدوما،تطوراتمنتسفرعنه

أمرينأمامإالالمغربيالشعبيو~الالوضعيةتلكوفي
:ثانيأ،<0وطوكولبالبر««المسمدةالسريةاالتفاقاتأوآل:هما

والأكثرالباريسيةصحفبواسطةسقيميةووعودتصريحات
.أقل



_بةالمغارنحن_مناأحديستطيعهذاومح،هذابعدفهل

؟ومستقبلهاالمغربيةالقضيةحاضرعلىنفسهقرارةفييطمثنأن

وطنحياةتعنيالقضيةهذهأننؤكلنفتأوالقلناطالما

آنيمكنالالحقيقيةتسويتهاوأن<معآمستقبلهماتعنيكماوأمة

وعلىوطنهفيشيآموكلالذيالشعبمحباالتفاقإالتتم

وآن،المستقبلأوالحاضرفيسواءنفسهالشعبصالحأساس

ال_محدودخيرمنتجلبهقدعمابالرغم_الجزئيةاالصالحات

عنبعيدةالمشاكلهذهأمدامتماألراهنةللمشاكلحآلتعتبر

التسويةهذهفياألساسيوالشرط؟شاملةمرضيةتسويةكل

علىالشعبمحواالتفاقالحافرةالوضعيةتغييرهوالمنشودة

القوميةاأل~افنحوالسيروآماد،السيرومناهجءالسيرمبادىء

.والقاصيةمناادانية

يرمحالذيالسفرأثناء_جوانالجنراليعملأنوعسى

الحكومةليقنعمستطاعهفيماكل_فرنساإلىقريبابهالقيام

فيالحاضرةالوضعيةتبدلعامةسياسةانتهاجبضرورةالفرنسية

الشعبوغاثبتحقيقعلىقاثصةةجديلبوضعيةالمغرب

نوهالتييمقراطيةاللهذه،واالستقاللالديمقراطيةفيالمغربي

وهذا<»سوارفرانس««لمراسلاالصالحاتعنحديثهفيبها

آنالمذكورللمراسلالمقيميةالدوائرأكدثالذياالستقالل

نحوبالمغربالسيرإلىترميإنماعليهاالمتفقاالصالحات

.المنشوداستقالله
1951مارس5موافق1375الثانيجماديالعامالرأي

ر.ة0أ.لرالنة189العدد



والنظامالحريةاعدته

السياسيالحزبفي

الجماعةهو،الكلمةلهز»العصريبالمعنى،الحزب
غايةسبيلفيوخططومناهجمبادىءطبقتعملالتيالمنظمة
للطائفةإال.المدلولبهذا~الحزبينصرفالأنويكاد،معينة

.الخاصةالسياسية

علىتطلقحزبلفظةولكن<وهيثاتفروعحزبولكل
فيهايتمثلالتيالشاملةالعامةالكتلةعلىوتدل،المجموع
.مظاهر»وأبرزمور»أعلىفيالنظام

مادتهوندرك،الحزبأمرحقيقةنعرفأنأردناوإذا
فييتلخصكلهذلكنجدونشاطهحياتهفيوالعمدةاألساسية
.نظام.كلمة

القياممنيتمكنوال،حزبأالحزبيكونالالنظامفبغير
.أجلهامنقامالتيرسالتهوأداءبمأموريته

تجمعأنتكا«هذهولكن،األحزابأنظمةتختلفوقد

فيوالتييليفيمافلخصهاالتيالعامةواألسسالقواعدعلى
ولكن،والديمقراطيةالشوريداثرةفيالرأيحرية.طليعتها



فالوغاياتهمبادثهعلىمتفقونالحزبأعضاءجميعإنحيث
ألن،رأيهملحريةوالغاياتالمبادىءهذهيخضعواأنلهميسرغ

االختاللإلىبهويعرضالحزبكيانيفسدفيهاالجادل
.والتالشي

أعضاءجميعيتمعاألساسيةوالغاياتالمبادىءفباستثناء

فيمتقيدينغيروالنقدوالمناقشةالرأيحريةفيبحقهمالحزب
الحزبفيالمقرروبالنظام<جهةمنالعامبالصالحإالهذاكل
.أخرىجهةمن

كما_الحزب.فيعامحقواالنتقادوالمناقشةالرأيوحرية
منالحقهأااستعمالفيهاكانمااألحزابأحسنولكن_قلنا

.الديمقراطيةالشعبيةاألحزابميزةوهذه،أعلىإلىأمغل

:هيبأمووالديمقراطيةالشعبيةاألحزابصفةوتتأكد
الحسابوتقديم،مراتبهااختالفعلىالمسيرةالهيشاتانتخاب
المقرراتوتطبيق<الحزبداثرةفيالناخبينإلىاألعمالعن
هذهومسؤولية،العامةالقيادةوانتخاب،الكلوعلىالكلمن

.الحزبآمامالقيا«ة

علىالسهروحياتهنظامهفيالحزببهيعتنيماأهمومن
.فيهالمنخرطينلجميعالفكريةالوحدة

روحهوالحزبفيوالديمقراطيةوالشورىالحريةوقوام
واالخالميااليمانيضمنههذاوكل<واألمثالوالطاعةالنظام
المناقشاتأثناءالرأيحريةمعمطلقايتنافىوال،والوفاء

.والمداوالت



أمكنتالحزبأعضاءجميعبينالنظامروحسادتواذا

فرققياممعتتنافىالحزبووحدة،وكيانهوحدتهعلىالمحافظة
إالوالطواشفالغرقهذهوجودشأنمنوليس،قليلةولووطواثف

.لتلفوالعجزواللضعفنفسهالحزبيعرضأن

الوتكاد،النظامروحفيهتسودمابقدرالحزبويقوى
ءالحزببروحالمتشيعيناألعضاءعندأالالنظامروحتوجا

جميعوبتنفيذءغيرهاعلىالحزبمصلحةبتفضيلهذهوتقضي
وبالدفاع.،وقدرةاخالصمنالعضويملكمابكلالمقررات

جميعضدوهيثاتهورجالهالحزبسياسةعن_الظروفجميعفي
بثإلىترميمحاولةكلضدالحزبوحدةوبنصر«الخصوم
فيالدائمةوبالثقةءالصفوفآاخلوالتغرقةوالشقاقالخالف
.ورؤساشهالحزب

علىالرقابة.سياسيحزبكلفيالنظامأعاثمومن
الصالحةغيرالعناصرمنالحزبوتطهير،والهيشاتاألعضاء

بواجباامحزبوقيامءوالخلقيوالعمليالسياسيبسلوكها
.نفسهعنالدفاع

خطتهسالمةالحزبيضمنفاعواللوالتطهيرفالبرتابة
كما،ورجالهوؤساثهوكرامة،ونفوذ»وسلته<السياسية

.أسرار»وحفظالداخليكيانهتحصينمنيتمكن

يعملونالذينللخصومبالنسبةفقطيكونالالرقابةواجراء
بلءأعمالهولعرقلة،وؤساثهمنوللنيل،الحزبخطةالفساد

«اثرتهفيوالهيشاتاألعضاءعلىحتىرقابتهالحزبيجري



أوسياسيأفاسدةعناصرمنصفوفهفييندسقدماليكتشف
وجبالهدامةالعناصرهذهأمرانكشفومتى«خلقياأوعمليأ

خفرهامننفسهعنالدفاعويحكممنهايتطهيأنالحزبعلى
كانتولوالخبيثةالعناصرتلكمنيتطهيالذيوالحزب<وشرها
مخلص،يقظحزبهوإنماوالمراتبالمقاعدأعلىتتبوأ
الساميةللعقيدةناصر،نضالهفيشجاع،لرسالتهوفي<لمبادئه
إذ~والحزب،واأللقابواألشخاص،واألمنامالهياكلعلى

الخطرالعضوبقطعوذلكصفوفهفيالتطهيرعمليةعلىيقدم
وقوتهحزمهعلىالبرهانيقيمإنما_المفسدالعنصروطرد

،ضالكلضدالحقوالنضالوالنظامالحريةلمبدأواخالصه

..وأثيم<وجامح

والنظامالحريةألسسعرضمنتقدمفيماالقولومجمل

عضومطعكلبالغنتعزبالوهي_السياسيالحزبفي
السياسيةالهيئةفيالحرالرأيأنبصير_نيرمنخرطوكل،خبير
أوالعامالواجبعليهيفرضهبماإالصاحبهيتقياوالضروريأمر

التيالسياسيةوالكتلةوالشعبالبالدصالحمنهويقتضيهالحزبي
مابكثرةأمرهيضعفالالنننامالمحكموالحزب،واليهافومنها
_هأامنالعكسعلى_بل،الحرةاألفكارذويمنفيهيوجد
مخلصحررأيمنفيهيبدىمابقدرشأنهويقويأمرهيشتد
ويعلي،الحزبمعنويةيغذيالصفةبهذهالحرفالرأي،نزيه
،هدمالبناءعنصرمجالهفيويصبح<داثرتهفيالنقدشأن

حسنإلىوهاديأ«خمولالنشاطوحافزءضعفالقوةووسيلة



للفردوالسياسيالفكريالمستوىرفععلىومساعداءالتوجيه
.كلهالحزبداخلمعاوالجماعة

يمكنفال،الحزبفيمتالزمانوالنظامالحريةإنوبعبارة

الحريةفهميمكنالكماالحريةعنمجردافيهالنظامحفظتصور
.لغوضىهوايكونبشكلأواستعمالها

كانأي،مفروضاالمقبوالالحزبفيالنظامكانواذا

وبينأنفسهمفينصرهعلىومرتكزااألعضاءشعورعنناشئا
الوحدةتقويةفيمعهاويتآزرالحريةوليديكونفإنه،صفوفهم
ونشاطهاالسياسيةالهيئةلحياةضرورةهيالتيوالمذهبيةالفكرية

.وانتصارها

الحزبفيالنظاموروحالرأيبحريةتتصلمسألةوهناك
مابعدإالتظهرالالمسألةفهذه<واألقليةاألكثريةمسألةوهي
،االنتقاداتوابداءاآلراءعرضمنماجمعفياألعضاءينتهي
الدرسبساطعلىالمطروحةالقضايافيالقراراتواتخاذ

األصواتبأغلبيةالقرارباتخاذالمناقشةتختموعندماوالتمحيص.
،نفسهاعلىمنشقةأصبحتالجماعةأنهأامعنىفليس

عملهاعملتالحريةأنمعنا»وانما،والتفرقةبالتصدعوأميبت
فقرار«معآواألكثريةاألقليةبهتلزمالذيالنظامدوروجاء

أنأياجماعيقراربمثابةوالتطبيقالتنفيذفييكوناألغلبية
بكلالمقرراتتنفيذفيمعهافتتضامنلألغلبيةتخضعاألقلية
،فيهوالعملاالرادةوحدةالحزبيضمنوبهذاواخالصحزم
الواحدالحزبيصبحالضروريةاألساسيةالوحدةهز»وبغير



االسمهذايستحقحزبفكل<الفوضىفيهوتعم<أحزابا
الطوائفبقياميسمحالمصلحتهعلىويحرص،نفسهويحترم

يعجلفإنهظهرتواذا،الظهورمنيمنعهابل،مفوفهداخل
الحزممنتهىنفسهعنالدفاعفيمستعمالعليهابالقضاء
تلكيستأصلحتىباللهيهدأوال،االقتضاءعندوالصرامة
.والفسادوالفتنةالخالفعواملهيالتيالطوائف

التطهيرعملياتإلىتلجأالسياسيةاألحزابنرىولهذا
وغني،والرذيلةوالضاللوالفتنةالسوءعناصرحظيرتهاعنفتبعد
منالداءتحسمجراحيةعمليةاألحزابفيالتطهيرأنالبيانعن
فيفاسدعضووكل.والقوةالصحةللجسموتعيد~صله
،التطهيرلعمليةخاضع_مرؤوساأورئيساكانسواء_الحزب
يمتازوال،والواجبالقانونأمامسواءالحزبأعضاءأنذلك

الجريمةأنوبديهي،األعضاء~وليةأكثربكونهمإالالرؤساء
الكيالدواءوآخر،عقاباجريمةلكلوأنو~،الثبقدرتعظم
.العربيالمثلفيكما

نريدفإنناوالتطهيرالمسؤوليةموضوعفيالحديثداموما
قدولماوالمسيرينالقادةبعضلمشكلةكلمةنخمصأن

.وآفاتهمشوورهممنالحزبإليهيعرض

وال<العاملينأعضاثهبجميعهوإنماالحزبأننكال

فيالمسؤولينلحقيقةتبعاينسدأويصلحالعملكذلك.أنشك
مشكلةوهيالقادةاختيارمشكلةحزبكليواجهولهذا،الحزب

يخضعالقادةواختيار<الحزبفيوالهيشاتاألعضاءجمعتهم



المعيار.همامعيارينإلىالنظامالمحكمةاألحزابفي

للقيادةالمرشحونهلالعاملوناألعضاءيعرفبهالذيالسياسي

أهليتهملمعرفةالعلميوالمعيار،السياسيةالثقةيستحقونوالتسيير
.منهميرادالذيبالعملللقيام

يكونوالعلميالسياسيالمعيارانساعدهمنفكلولهذا
.المسؤولياتمنعليهمايترتبوماوالتسييرللقيا«ةصالحأ

والالجامعيةالثقافةالحزبيالمسيرأوالقائدفيتشترطوال
لقبذوأومتمولأومثقفكلفليسءالخاأللقابوالالمال

للقيادةيصلحوانما،فيهاالقيادةومسؤوليةللسياسةبصالح
وهذه،السياسيوللعملالياسيةللثقةأهلهومنوالتيير
نظامهولالختيار،آخريندونأفرادفيإالتتوفرالاألهلية
يرتكبوقاءحزبكلفيخطيرمشكلوهو،وشروطه
ءمالحغيرمسيرأأوقاثدآفينصبونتقديرهمفيخطأالناخبون
الحزبمراتبفييجوبلملمنبالنيةهذايكونماوكثيرا
بعاميكونالسياسيةللقيادةيصلحالمنوابعاد<الكافيةالتجربة
ليتجوبالصفإلىواعادته<<علياثه«>منوبانزالهانتخابهتجديد
.أحياناالعقابسبيلعلىالوسيلةهز»وتتخذءويتدرب

فييتمثلمامنهانذكربآفآتالحزبقيادةتصابوقد
فيينالمستكبر>0زمرةفييحشرونممناألعضاءبعض
يعانيهم<<النفوسمرضى<>منأنهمهؤالءوحقيقة،<<األرض
العرقلةأنواعجميعإلىفيهبوجودهمويتعرضءالحزب

فييفضيماوهذا،أنفسهممعمشكلةفيأاثمافهمءوالفشل



الذيالحزبمعمشكلةإلىاألسبابوألتفهاألحيانمنكثير
الصنففهذاالخدماتلهيقدمونمماأكثراألزماتفيهيخلقون

<والمتالهةينالمستكبرطباثعمنعليهطبعممايتخذالقادةمن
وسيلةالمناسباتبعضفيخدمةمنللحزبيقدمهقدومما

يؤلفونأنهميظنونوأصحابه«السيطرةوحبلالستعالء
،ورجالهأنظمتهفوقوأنهم،الحزبفي<<أريسطوقراطية<>

بتنفيأوالقادةاألعضاءمنكغيرهمملزمينليسواوأنهم
_فهم،إلجماعوالألغلبيةنظرهمفيقيمةالوأنه<المقررات

أشدوما،مطلقابشيآغيرهموليسشيآكل_وهمهمفي

قومأنهموهمباطالظنأهذاوهمهمإلىأضافواإذاخطرهم
يعرضهموال،بأحديقاسونالوأنهم،الحزبفيضروريون

الوماالحزبأنظمةمخالفةفييمعنوننرأهمولهذا<أحا

....؟عقابكلفوقأنهمظانينقراراتمنقهميرو

الذيللحزبأولشكيؤديهاقدالتيالخدماتبعضوان

عنتميزهموال،خاصةوضيعةلهمتخلقالبأجسامهمفيههم
إالالحزبفييكونالفالعضو،الحقوقمنبحقغيرهم
يتربعمرتبةوليست،وخدمةمسؤوليةوظيفةوالقيادةءليعمل
...التشريفاتلمجردصاحبهافيها

فهمأعضاثها<بعضبينالعصبيةروحالقيادةبهتصابوعا

السواءفيواالنسجامالتماسكمنالقيادةتمنع<<عصبة>>يكونون

.والضراء



وهوواجبهملهماتضحهذاكلالحزبأعضاءأدركإذا
،والتناسقبالكفاءةتمتازقيادةالحزبقيادةلتكونالعمل

رجالمنتألفتإذاإالكذلكتكونولن،والتماسكواالنسجام

دونالمسؤولياتتحملعلىوالقارةوالعملوالتجربةالثقة
.شخصيةاعتباراتوالترددوالضعف

1951يونيو29موافق1370رمضان24العامالرأي
مسةالخاالسنة158العدد



االستقاللثورةذكرى
األمريكيةاثمتحدةالوالياتنلي

_واستقاللهااتحادهاقبل.المتحدةالوالياتكانت

الدولبينقديماالقائمالنزاعوكان،النكلتراتابعةمستعمرات
المستعمراتحتىيشملواسبانياوفرنساإنكلتراوهياالستعمارية

إذكانأمريكافياألوريياالستعمارولكن،فيأمريكاربيةاألو
كانفبينماءوالوساثلوالغاياتاألسسفيمختلفااستعماراذاك

الذهبمعادنفيطمعأأمريكاأقطارإلىيهاجروناالسبدن
البالدفيينزلونالفرنسيونكان،الماشيةوفي،والفضة

أما،جلودهاأجلمنووحوشأسماككصيادياألمريكية
تجاراغيرهافيكماالمستعمراتتلكفيفكانوااالنكليز
المستعمراتوكانت،االمبراطوريةباسموانتشارتوسعوأصحاب
إذ،والسياسةالحكمأنظمةفيمثالالفرنسيةعنتمتازاالنكليزية

فيالذاتيالحكممننوعإلىاألقطاربتلكيتجهوناالنكليزكان
حكمااألمريكيةمستعمراتهميحكمونكانواالفرنسيينأنحين
المستعمراتبعضعلىالهجومفيالفرنسيونفكروقدءمباشرا

وباختصار،بالقوةعليهااالستيالءومحاولةأمريكافياالنكليزية
أشكالذاكانواالسبانوالفرنسييناالنكليزبينهناكالنزاعفإن

وبينيمقراطياللالحكمأساليببينحتىصراعاوكانءوألوان



فييسو«كانالذيالمطلقاالستبداديالحكمأنظمة
.واالسبانيةالفرنسيةالمستعمرات

1689سنةبعدوفرنساإنكلترابينأوربافيالحروبوكانت

تلكاشتدتولما،أمريكافيالدولتينعالثقفيأثرهاتؤثر
النمساويا~شمشكلةحول1744سنةمنابتداءالحروب

بصورةواشتاأمريكافيوالفرنسييناالنكليزبينالخالفتجدد
الوضعيةفياألمريكيةمستعمراتهمفياالنكليزوكان،تتقاملم

المستعمراتتلككانتفقد،واالطمشناناالرتياحعليتبعث
لدرءواالستعدادالشملجمعفيتفكرالالكلمةمتفرقة
.المحكومينمع«اثماختالففيحكوماتهاوكانت،األخطار

في6688ثورةأنالمستعمراتتلكحالسوءفيزادومما

يشمللمحرةومذاهبآراءمنعنهانتجماوباألحصإنكلترا
أنالبالدهذهعلىيأبونكانوااالنكليزألنالمذكورةاألقطار

فيلهمذاكإذأصبحتالتيالجديدةالحرياتبجميعتتمتع
المستعمراتمعاملةفييقسونأخذوااالنكليزإنبل<وطنهم

بمصالحمضرةقوانينمنالوقتذلكفيفرضو»بمااألمريكية
الصادرالملكياألمرالمحكومينهؤالءبهاغضبواومما<سكانها
دونالجيشفياألمريكيينالضباطباعتباروالقافي1756سنة

السياسةأقطابأحدحاولوقد،ومكانةرتبةاالنكليزوفقاثهم
علىالوضعيةتلكيغيرأنبيتولياموهوذاكإذاالنكليزية
بفكرةالجميعواقناعيكانواألمراالنكليزبينالتسويةأساس

بينهموالتمييزالتغريقعلىالقائمةالقوانينفألفىاالمبراطورية



ضدالحربفيوتأييدهماألمريكيينعوالحفكسبفيونجح
جانبإلىاا6اسنةالحربهز»فياسبانيادخلتولما<فرنسا

األمريكيينتجاه<»بيت0>سياسةمنإنكلترااستفادتفرنسا
باريسبمعافاةالحربهذهوانتهتظافرةالحربمنوخرجت

األقطارمنهاوفكنداعنبمقتضاهافرنساتنازئتآ763سنة

.فلوريداعنإسبانياتنازلتكما

تلكبعدطويآلتتمتعلماالنكليزيةاالمبراطوريةولكن
المملكةاتساعأنذلك،والسالموالمأنينةبالوحدةالحرب

مشكلةأحدثاأنيلبثالمفيهاالحكمأنظمةواختالفاالنكليزية
فيوممتلكاتهااالنكليزيةالحكومةبينثقالعالمشكلةهيكبرى
الحكومةاحتفظتمابقدرالمشكلةتلكتعقدتوقد<أمريكا

أثناء«المستعمراتشؤونتسييرفيبالسيطرةاالنكليزية
ضباطهاأنسنواتالسبعبحربالتاريخفيالمعروفةالحرب
ميدانفيتاربواقداالنكليزصففيحاربواالذينوجنودها

فيأنفسهماالنكليزعلىوتفوقهمشجاعتهمعلىوبرهنواالقتال
المستعمراتبينوالتكاتفالتضامنفكرةأخذتثم،المعارك

مصلحتهاسبيلفيباالتحادإليهاوتوحيالنفوسفيتتوغل
االقتصاديةالمصالحمنكثيرتعارضفإنوباختصار<المشتركة

االنكليزمصالحمعأمريكافياالنكليزيةللمستعمرات
الزمن_منقرنمدةطالالذيالتعارضهذا_المسيطرين

النكلتراواسبانيافرنساعنهاتنازلتالتياألراضيتنظيمومشكلة
لضرائباالنكليزوفرضسنواتالسبعحرببعدأمريكافي:~



لكثيراالنكليزوسنءاالنكليزيةالحاميةلنفقاتدخلهايخمص
بينالعواطفتنافرمنكلههذاعنبالرغمالجائرةالقوانينمن

نغرسفيركزقاهذاكل»أمرهمعلىوالمغلوبينالمسيطرين
وأكد»إنكلتراعناالنفصالوفكرةاالستقاللروحاألمريكيين

ماواالمتيازاتالحقوقمنبالدهمفيلهميكونأنفيعقيدتهم
والتعاونبالتقاربمنوطذلكتحقيقولكنوطنهمفيلالنكليز
،المسيطرةإنكلتراتجاهالمستعمراتبينواالتحادواالثتالف
سنةانعقدالذيالمؤتمرإلىالمستعمراتاتحادفكرةوترجع
هذافيالموضوعةاالتحاديةالخطةولكنءنيويورلثبوالية1754

بمصلحتهاالمستعمراتأشعرتأنهامخيو»تطبقلمالمؤتمر

.سبيلهافيالتكتلوبضرورةالمشتركة

بوسننفيمناوشاتوقامتقالقلحدثت_770سنةوفي
ولوناألفرضهاالتيالجمركيةشأنفييكانواألمراالنكليزبين
بعدالضرائبلتلكاالنكليزالغاءعنوبالوغم،اآلخرينعلى

خطتهمفياستمروااألمريكيينمنالمتطرفينفإندمويةحوادث
السياسيةحقوقهمعنالدفاعفيواشتاواءإلنكلتراالعدائية

األحراربنظرياتمتمذهبينالمتطرفونأولشكوكان،واالقتصادية
وهو،لوكجانطليعتهموفياالنكليزالسياسيينالفالسفةمن

الحياةموحمايةاألساسيالدولةعملإن:النظريةهذهماحب
يتمتنأنفردلكليحقالتي)الميمبكسر(والملكيةوالحرية

الحكومةيدفيوديعةهيإنماالسياسيةالسلطةوأنءبها
الحقوقبهذهالحكومةأجحفتفإذاءفقطالشعبلمصلحة



الحكومةيغيرأنعليهوجببلءللشعبحقفقدالطبيعة

األفكارلبثتعملهيشاتالمستعمراتفيتأمستوقد
االجتماعاتوعقدءاالنكليزضاحولهاالناسوتكتيل،الحرة

فكرةظهرتثم<االنكليزيةوالتصرفاتالقوانينعلىاحتجاجا
الرأيلتبادلوذلكالمستعمراتجميعيشلسنويمؤتمرعقد
األولالمؤتمراجتمعوفعال<مشتركةعامةقضايامنيهمهافيما
والنضاللالتحادعظيمامظهرآوكانفيالدلفيامدينةفي1774سنة

،وا~جورجمثلاألمريكيينزعماءحضرهوقد،المشترك
بدونالتشرمنحقمنهاالتيالمستعمراتحقوققرارأعمالهومن
ولمءالملكموافقةعلىاالقتصارومعالداخليةالمسائلفيقيد
إالاالنكليزيالبرلماناختصاصاتمناألمريكيالمؤتمريترك

وقد<باالمبراطوريةالخاصةالخارجيةالتجارةمجالفيالتشريع
المستعمراتبينوالصادراتالوارداتقطعالمؤتمرقرر

إحدىتأييدقرركماءلهاالتابعةواألقطارإنكلتراوبيناألمريكية
.االنكليزمعوصراعشنثانفيكانتالتيالمستعمراتتلك

إلىباألمريكييني0يؤأذ.الكلههذامنيكنولم
الوسيلةكانالسزتحكيم.ذعامةتحريريةلحرباالمتعاا>
يعدولم،االستعماريةاالنكليزةسيطمنللتخلصالوحيدة

الحقوقأذأيقوا.ذ،1هذغيرنيذاكإذيفكروذاألمريكيون
الغايةهذهسبيلنيالمعركةكبوأن،تعطروالتؤخذ
رأيقرومذ،والقتالالمتضعيةطريقعنإاليتملنالسامية

إمدادهانييجدوذوهمباألسلحةالكفاحعلىاألمريكيين



ريبالآتيةكانتالتيالمعركةخوضعلىرجالهمويدربون
مستودعاتعنيبحثونأخذواخصومهماالنكليزشعرولما.فيها

التحريريةالوطنيةالحركةألنجدوىكبيردونوالذخاثراألسلحة
مابمجردعدتهاتفلتأنتستطيعبحيثمحكمة:النظامكانت
،الفريقينبينمعاركنشبتوقد،يتهادهاخطربأيتشعر
علىاألمريكيونفيهاتغلبالتياألولىالكبيرةالمعركةوكانت

معنويةضاعفتالتي()775(هلبونكرمعركةهياالنكليز

يلبثولمءالجهاتجميعفيالثورةروحوأضرمتالمنتصرين
السنةوفي،االنكلينمنالحكممقاليدانتزعواأناألمريكيون

داثرةالحربرحىوكانتالثانياألمريكيالمؤتمرانعقدنفسها
أغلبيةولكن<المسيطريناالنكليزوبيناألمريكيينالوطنيينبين

عنالتاماالنفصالفيينكرونذاكإذيكونوالمالمؤتمرين
القتناعهموقتشذالجاريةالحربيؤيدونكانواوانما،إنكلترا

الموصلهوالحربيالكفاحبأنوايقانهمالسلميةاألساليببفشل
جورجتعينالمؤتمرذلكوفي،المشروعةبالحقوقالظفرإلى

عريضةتحريرفيهتقرركماءاألمريكيللجيشقاثدآوا~

باألمريكيينأدتالتيالدوافعبيانعلىتشتملإنكلتراملكإلى
حقوقهماسترجاعإلىكلهاترجعوالتيالسيفإلىاالحتكامإلى

الملكولكن،االمبراطوريةعناالنفصالتحقيقدونوحرياتهم
بهمعالقةكلبقطعثواروأمرمجرداألمريكييناعتبراالنكليزي
الثورةقمععلىبهملالستعانةااللمانيينمنجنوداواستأجر
االنكليزيةالحكومةمناألمريكيالمؤ~يقفولمءاألمريكية

إلىالمرفوعةالعريضةفيشرحهالذياألولموقفأذلكبعد



لمالبتهاسياسيينممثلينوربية9االدولإلىناببل،الملك
المؤتمرأمرثمءالمشروعةالحقوقنيلعلىبالمساعدة
هذامكنوقد<الحربأثناءحكوماتبانشاءالمستعمرات

سنةومرتءمستقلينكانواكأنهمبالسيادةالتمتحمناألمريكيين
أن:منهاعديدةألسبابوذلكاالستقاللإعالنيتمأندون

مصالحهمعلىاالنفصالمنيخافونكانوااألمريكيينمنكثيرأ
أنيخشونكانواغيرهموأن،وامبراطوريتهاإنكلترامحالتجارية
كانتآخرينوأن،الدكتاتوريةأوالفوضىإلىاالنفصاليؤدي

أحدتحدثوقد،االنفصالفكرةتأييدمنعاطفتهمتمنعهم
فقالالتحريرحربأثناءالحالةعنالعصرذلكفيأمريكارجال

أقليةلسعينتيجةكانتالثوراتكمعظماألمريكيةالثورةإن
نحوتدريجياالمترددةاألكثريةتسييرفينجحتفعالةنشيطة
عليهامستحيآلأصبححتىفيهقويةرغبةلهايكنلمهدف
.عنهالرجوع

لموبالهنودبااللماناألمريكيينعلىاالنكليزاستعانةولكن
«والبغضاءالحنقنارالصدورفيتؤججأنإالشأنهامنيكن
وقتشذذاعوقدءحركتهموأيداالنفصالدعاةقويمماهذاوكان
بينالتوفيقإنقولهفيهور«مماعاةاللأولشكأحدبقلمكتاب

وطبيعيعادلشيآكل،خاطىءحلموانكلتراالمستعمرات
الباكيالطبيعةوصوتالقتلىدمإن<ا.ستقاللإلىيدمحو
.االنفصالوقتحانقدأنيصرخان

خطيراقوارآاألمريكيالمؤتمراتخذ6776يوليوز2وفي



وبحكمومستقلةحرةهيالمتحدةالمستعمراتهذهإن«<:يقول
والءأيمننفسهاحلتقدوانها،كذلكتكونأنيجبالحق

بريطانياوبينبينهاسياسيةعالقةكلوأنالبريطانيللعرش
.انقطعتقدالعظمى

وثيقةعلىالمؤتمرصادقالسنةنفسمنيوليوز4وفي
ولمءجيفرسونتوماستحريرهاتولىو~،االستقاللاعالن

اكتسبتبلءاالنفصالإلىأدتالتيالعواملذكرعلىتقتصر
.قويةوفلسفيةانانيةصبغةأيضأ

المقدمةنصهنانثبتهذاكلالقارىءيتصورولكي
.االستقالللميثاق

الشعوبأ~يحلأناألحداثسياقفييتقينحين>0
األرضدولبينيتخذوأن،آخربشعبتربطهالتيالصالت
والهالطبيعةسننلهتؤملالذيوالتساوياالنفصالموقف
هذايعلنأنيقتضياالنسانيةآلراءالحقاالحترامفإنالكون
.االنفصالعلىتحملهالتياألسيابالشعب

جميعأنوهي<نفسهافيبديهيةالحقائقهذهنرىإننا
تقبلالحقوقاوهبهمقدخالقهموأن،متساوينيخلقونالناس
والعملوالحريةالحياةالحقوقهذهومن،والسلبالغصب
الحكوماتبانشاءالناسيقومالحقوقهز»لصيانةوأنه،للسعادة

أيةوأن«المحكومينرضىمنالعادلةسلطتهافتستمدفيهم
حقمنفإناألهدافبهذهأخلتإذاشكلهاكانمهماحكومة
تقومجديدةحكومةينشى،وأنءيلغيهاأويغيرهاأنالشعب



سلطاتهاينظموأن،مبادىءمنلهايرا»ماعلىوتؤمسمقامها
ءوسعادتهألمنهغيرهامنأضمنهيأشكالمنعلىمايقواءىله

الحكوماتتغييربعامتقضيالحيطةأنفيسكمنويى
أنأاثمارأيناولهذا،وعابرةواهيةألهبابقديممنالمنشأة
االقتصاصإلىمنهمالمحتملةالشوورمعاناةإلىأميلالناس

توالتإذاولكن،الحكمأنواعمنألفر»مابالغاءألنفسهم
تتجهوكانتعليهااألمدوطالواغتصاباتهاالسلطةاعتداءات

منفإناالستبدادلسيطرةالناساخضاعوهوالهدفلنفس
الحكومةتلكيبطلواأنعليهمالواجبمنإنبل،حقهم

يكفلماالجديدةالضماناتمنويتخذواعدوانهامنويتخلصوا

هذهموقفكانوكذلك<<المستقبلفيوسالمتهمأمنهمحماية
لهتتطيعتعدولمللمكروهاحتمالهاطالالتيالمستعمرات

نظمبتغييراليومعليهاتقضيالضرورةأصبحتولهذا،صبرا
العظمىبريطانيافيالحاليالملكوتاريخ<فيهاالقديمةالحكم
تستهدفالتيواالغتصاباتالمظالممنمتصلةسلسلةهوإنما
والقامة<الوالياتعلىمطلقجبروتفرضهوواحداهدفأكلها

عالمنظرعلىوالوقارالحقائقعرضيكفيهذاعلىالبرهان
.منصف)الالمبفتح(

الغبطةبمنتهىاالستقاللإعالناألمريكيونتلقىوقد
وكان<االستقاللأنصارمنوطنيهومنكلفكان،والحمامى

لالنكليز<<مواليا>«يعدواالستقالللالنفصالمعارضكل
وألجأوهمإلنكلترا<0الينبالمو><الوطنيونبطثروقدءوعرشهم



األقطارمنوغيرهماوإنكلترااككنحوواالتجاهالبالدمغادرةإلى

ماعمرتهمعلىلهمعقابأاألمالكمنجودوهمأذبعدوذلك
المواليإذاألمريكيينالوعليينبينوققذيقالكاذوقدلالنكليز

؟عقهيقطعأذفيجبأمريكافيوجسمهإنكلترافيرأسه

إعالذبعدالحربمتابعةعلىالعزمإنكلتراوطدتوقد
الورقكانتواذا،إمبراطوريتهاعنواالستقاللعنهااالنفصال
االستقاللحربفإناالنفصالإلى6776سةنيأدتقدالوطية
إذعرفمااقرارعلىاآ8آسةنياألمريكيةالوالياتحملتقد
ولما،الوالياتبيناالتحادعياةوهوالعامالخربمياتىذاك
منالمؤتمرطلبالعياتىهذاضعفعلىالسينتجاربدلت

مدربينارسال((87يريرانيوذلكالوالياتحكومات
وفعآل،االتحادمياتىتعديلبقصدلفيافيالدمديةنيلالجتماع
25منابتداءالمديةتلكفيدستوريتأسييمجلىانعقد
أعضاءوبلغ،االستقاللبردهةالمجلىمركزوكاذ((8(مايو

الوالياتزعماءمنكلهمعضوا55الدستوريالمؤتمر
وهواختصامهمحدودالمؤ~وذالزعماءتجاوزوقد،األمريكية
67وني.دائماتحاديدستورسنإلىاالتحادمياتىتعديل
علىشامتالذيالجديدالدستورومعتمآلمةنفىمنسبتمبر
.اليومإلىالعهدذلكمذاأل~يكيةالديمقراطيةأمماسه

:يليماعلىمقدمتهنيالدستورهذاويص

اتحادتأليفنيمنهارغبةالمتحدةالوالياتشعبنحن><
نيةالطمأفمانةوفي،كافةالماسبينالعدالةاقامةوني«.كمل
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الخيرشروني،المشتركالدفاعوساثلإعدادوني،الداخلية
وتررناوضعاقدولدريتاألنفساالحريةنعمكفالةوفي،العام

.<<األمريكيةالمتحدةللوالياتنطامآالحافرالدستور

السادسةمادتهمنالثانيةالفقرةفيالدستورعليهنصومما

وفقآتسنالتيالمتحدةالوالياتوقوانينالدستورهذاإن<>:قوله

أنواليةكلفيالقضاةوعلىالبالدفيالعلياالشريعةهيله
أوالمنفردةالوالياتدساتيرمنيخالفهامامهملينبهايتقيدوا
.<<قوانينها

جورجانتخبالدستورعلىالوالياتممادتةوبعد
آ789سةنيوذلكالمتحدةللوالياترثياباالجماعواشطر
كما،عظمةاحتفاالتوسطاالميوظفهنيتعيبهوتم

وهكذا،المؤتمرأوبالكونكرسيمىالذياألمةبرلعاذانتخب
.االستقاللحرببعد.األمريكيةالمتحدةالوالياتنيتامت

اشعبمنسلطتهاالحكومةنيهاتتمددستوريةديمقرالحية
وآخرأأوألاليادةماحبهوالذيالعبلصالحوتتخدمها

.كلهاالبال«ني

1951يوليو20موافق1370شوال15العامالرأي
مسةالخاالسنة200العدد



باستقاللالمغربيةالدولةاعترفتكيف
األمريكيةالمتحدةالواليات

المغربلدولةوتقايرواعجاببفخرالتاريخيسجلهمما

الرسمياالعتراف<التحريريةووثبتهاءاألمريكيةالثورةعهافي
أقلالانكليزية~اتوقتثلتعتبركانتالتيالوالياتباستقالل

.أكثروال

إلىترداألمريكيةليةاالستقالالثورةاخباركانتفقد
الحكوميةاألوساطوكانتءالسرعةمنيمكنمابغايةالمغرب

باغتباطالتحريريةواألنباءالثوريةاألخبارتلكتتلقىالمغربية
.وحماسوعطف«وابتهاج

بماوالسرورالفرحاظهارعلىذاكإذالمغربيقتصرولم
إلىاسرعبلءواستقاللحريةمنالمتحدةالوالياتفيتحقق
الشعبنحوعظيماعجابمنيضمرهكانماعلىالبرهاناقامة

وحربالتحريرمعركةخوضفييومئأاآلخذاألمريكي
ءالشعبذلكبجهادالمغربيعجبالوكيف«االستقالل
بل،فقطمشروعاحقاليسواالستقاللالحريةسبيلفيوالجهاد
صراعكانوقد،واألفراداألممعلىالواجباتاقدسمنهو

مليئاواالستقاللاالنفصالسبياعفياألمريكيةالمتحدةالواليات



المعروفالمغربوشعب،والبطولةوالتضحيةالشجاعةبآيات
مننظير»قلوبما<السلميةوبطولته،النادرةبشجاعتهالقدممنذ

هببل،واالستقاللالحريةسبيلفيوالتضحيةاالستقاللروح
الحربغماريخوضيزالمااألمريكيوالشعبالمغرب
الشعبنحووالحماسواإلعجابالعطفاظهارإلىالتحريرية

منواالنعتاقيةاالنكلينالسيطرةمناالفالتسبيلفيالمجاهد
.االستعماريةالعبودية

مناألمريكيالشعبنحووقتشذالمغرباظهرهماعدوقد
اعتراف(بمثابةكانتصريحةسياسيةمظاهرةوتأيياعطف
األمريكيةالجمهوريةباستقاللالمغربيةالدولةمن)عملي
.الفتاة

أذالعهدذلكنيالدوليةالدبلوماسيةالمحافليفتولم
عالماتكانتإنمااألمريكيالشعبنحوالمغربيةالعواطفتلك

منالرسمياالعترافنحوالشريفةالمملكةميلعلىواقحة
.الجديدةاألمريكيةالجمهوريةوبدستورباستقاللحكومتهالدذ

إنكلترامعمرتبطاذاكإذكاذالمغربأذعلساواذا
بكلالدولةتلكمداقةيتعهاكاذوأنه،وامتنهاالروابطباحسن
ذلكاتخاذعلىالمغريةالحكومةاقدامقدرناواهتمامرعاية
بالصداقةاالحتفاظوبينبيهالتوفيقأذوايقاقدرهحقالموقف
نادرةدبلوماسيةولباقة،سياسيةمهارةإلىيحتاجكاذاالنكليزية
الدولتينعالثقنيالموقفذلكألحدثهذاولوال،المال
.وزلزلةافطراهاواألنكليزيةالمغربية



فيتكفيانالبلوماسيةاالواللباقةالسياميةالمهارةولكن
عنبالرغموانكلتراالمغرببينثقالعالحسناستمرارتعليل
خصوممنوقتشذبةالمغاراتخذهالذيوالتأيبلالعطفموقف

.األمريكيينمناالستقاللوأنصاراالنفصالدعاةوهماالنكليز

العصرذلكفيالمغربسلطانعلىأحدينكرال،نعم
مجالفيولباقةمهارةمنوهبمااللهعبابنمحمدسيديوهو

الشخصينفوذهإلىمضافابهذااستطاعوقلماسيةواالبلوالسياسة
علىيجعلهاوأن،االنكليزيةالمغربيةاقةالصلاساسيحكمأن
.ثمرةوأطيبأجالأطولالسنينمر

وقت.وانكلتراالمغرببينثقالعالحسنضمنماولكن
سياسةعليهكانتمافقطهوليس_االمريكياالستقاللحرب
منيعززهماكانماايضاهوبل،ولباقةمهارةمنالسلطانذلك
فيالمغربيالبحرياالسطولفإنالبحارفوقالمغربيةالدولةقوة
كانتبحيثالبحرفيوتصولتجولعظيمةقوةكانالعهدذلك

عملكلكفةترجحوكانت،األجناسساثرمنالجانبمرهوبة
بينالوديةثقالعالميدانفيالمغربيةالدولةبهتقومسياسي
العتيداألسطوللذلكتحسبكانتالتياألجنبيةوالدولالمغرب
.حسابهكاملالجبار

فيتقدمأنالشريفةالجاللةحكومةاستطاعتهذاوبسبب
االمريكيةللجمهوريةالوطنيةبالحكومةاالعترافعلى1784سنة
منالدبلوماسيالصنيعهذايحدثهقدماخشيةدونوذلكالفتاة

.إنكلترالدىالفعلرد



الدولةكانالمغربأنلهناأكماإذاالقارىءيتعجبوقد

المتحدةالوالياتباستقاللاعترفتالتياألولىاألجنبية
1788سنةابرمتحتىهذاعلىالعهديطلولم،األمريكية
المتحدةالوالياتوحكومةالمغربيةالحكومةبينتجاريةمعافاة

تلكأمضيوقد،)باركليتوماس(المغربفييشلهاكانالتي
،للتجدياقابلةسنةخمسينلمدةحكومتهباسمةالمعامل

للوالياتاألولالدبلوماسيالممثلكان)باركليوتوماس(
عليالمغربعطفشاءوقد»المغربفياألمريكيةالمتحدة
فيقصراءباهلالسلطانحكومةمتتقلأنالمستقلةالوالياتهذه
والءبا~باألمريكيةللسفارةمقراليصبح(788سنةطنجة
علىيدلمما<هذايومناإلىسفارة~مالمقرهذاالينى

فيالناشئةدولتهممعالمغربسلطانلصنيحاألمريكيينتقدير
لهمبامتقالالمغرباعترافلذكرىوفاثهموعلي<أ~يم
.الدولمنغيرهقبلالوطني

ذلكعندالمستقلةالمتحدةالوالياتمحالمغربيقفولم
باستقاللاالعترافمنثم«والحمامىالعطفاظهارمنالحد
األمريكيةالسفارةمركزليكونقصراهداءومن<الوالياتتلك
ءتأييداوأشدعطفاأكثرهوماإلىكلههذاتجاوزبل،األولى
وتوطيااالمتحدةللوالياتنظراأخرىدوللدىالتدخلهوذلك

العهدذلكفيفكرتالمغربيةالحكومةفإنالناشيآالستقاللها
وطرابلستونسدولتيلدىرسمياتتدخلأنعلىاالقدامفي
باالستقاللورهمابلاالعتراففيبهااالقتداءعلىحملهماقصد

.األمريكي



وأصبحت1787شتنبرفياألمريكيالدستوروضعتمولما
نوابهانتخابعلىالشعبأقبلوقانوننظامذاتالجديدةالدولة

سنةواشنطنجورجانتخبثمءالبرلمانيالمؤتمرفيوممثليه
.المتحدةالوالياتلجمهوريةرئيسا1789

الرئيسيلبثلمبالجميلواعترافا،الوفاءبواجبوعمال
المغربسلطانجاللةإلىنفسهاالسنةبحرفيوجهأنالجايل
:فيهيمرحنداءالعلوياللهعبدبنمحمدسيدي

للدولةرئيساانتخابيمناألمريكيالشعبانتهىمابمجرد
الذيالخطاببوصولسعدتفيهاالتنفيذيةالسلطةوصاحب

،1788غشتآ7فياليبتوجيههاألمبواطوريةجاللتكمتفضلة
الحكومةأنفقطلهوالجوابأجلهمنتأخرالذيالسببوان

اقتضاهماإلىمنصرفةوكانتاالنسحابطورفيكانتا~قتة

.خلفهاإلىالدولةأشغاللتسليماالجراءاتمنهذا

رغبتالذيالخطابمنبنسخةايضاتوصلتوقد

.نبقصدوطرابلستونسحكومتيإلىتوجيههفيجاللتكم
علىالدولتينهاتينوتشجعواباستقاللنااالعترافلهماتسهلوا
.0انجاز

جاللتكمإلىرسمياأتقدمالمتحدةالوالياتفباسم
التيالكريمةالعنايةتلكعلىالمحترمةالخالصةبتشكراتي
.األمريكيفحوالشعبجاللتكمأظهرتها

السعيعلىاالطالعليسعدهمحكومتيأعضاءوان
ماوعلى،تجارتناالنتشارتشجيعاجاللتكمبهتقومالذيالصالح



وعلىالتجاريةالمعاهدةابرامفيوسرعةلباقةمنتمو»أظهر

وأس(قضيةلتسويةجاللتكمحكومةاتخذتهاالتيالتدابيرجمع
.مرضيةتسوية)كتوربير

الوالياتجمهوريةمنالمغربيةالمملكةموقفهوذلك
الثورةقائدكانوشرفنبلكلهموقفوهوءالمستقلةالمتحدة

جورج_األمريكيةللجمهوريةاألولوالرثيسليةاالستقال
وبالنيابةنفسهعنباالصالةبهوالمنوهينالمعترفينأول_واشنطن

عنالمستطلعالباحثيتساءلو~<وحكومتهالشعبعن
بنمحمديسيلالمغرببسلطانحاتالتيالحقيقيةاألسباب
فياالنفصالوحرباالستقاللثورةمنيقفأنعلىاللهعبد

ءوحماساعطفاكلهكانالذيالموقفذلكالشماليةأمريكا

الفتاةالجمهوريةمعالتعاقدإلىهذايتجاوزوأنءوتأييداونصرا
يقتصرالوأنءباستقاللهاالرسمياالعترافإثرتجاريبعقد
التجارةالنتشارعملبلءالعقلهذاالتزاماتتنفيذعلي

أنشأنهامنقضيةكلولترسيةالمغربيةالمملكةفياألمريكية
الوالياتوحكومةالمملكةتلكبينثقالعالحسنبسيامةتخل

.المتحدة

،األسبابتلكعنالمستطلعالباحثيتساءلقد،نعم
الطبيعةفيالخالقركزهماإلىترجعبأنهايقتنمامرعانولكن

الحريةوروح،الحقونصر،الخيرحبمنالمغربية
.واالستقالل

المغربوبينبينهتباعدكانتاألمريكيالشعبفهذا



تربطهماوال،واللغويةوالدينيةالجنسيةواالختالفاتالبحار
المسيطرةالدولةأنهذاإلىيضافوكان،غيرهاأوتجارةرابطة
المغربكانالتيإنكلتواهياألمريكيةالمستعمراتفيوقتشذ
المغرباندفعكلههذاومع،بصداقتهااالحتفاظعلىحريصا
علىالثائرعنهالبعيداألمريكيالشعبنحواالندفاعذلك

المظلومنصرةغيرسببمنلذلكيكنولم،األقوياءاالنكليز
بلسانالمستغيثونجدةءصديقااألخيرهذاولوكانالظالمعلى
كلضدالحريةعلىوالغيرةءالمقالبلسانيكنلمإنالحال
مناألمةتحريريسامحاماعلىبالعملاثهإلىوالتقرب،عبودية
والحقالخيرلروحالوفاءأصدقهذاكلوفي.الخارجيةالسيطرة

.والحديثالقديمفيالمنوبيروحهيوتلك<واالستقالل

السلطانبواسطةالمتحدةوالوالياتالمغربتبادلهماوان
تيبالمكامنواثنطنجورجوالرثيساللهعبدبنمحمدسيدي
أنالدولاعتادتماوروحهالفظهافيتفوقلوثائقالرسمية
إذبلوالرسميات،المجامالتتمليهاالتيالمراسالتمنتتبادله
عهوداتعتبربأنلجديرةالمذكورةاألمريكيةالمغربيةتيبالمكا

مودةمكوككانتإذ،القلبإلىالقلبمنصادرةومواثيق
واالستقاللبالسيادةتتمتعملكيةمسلمةعربيةدولةتبادلتهاخالصة
والمعونةبالنصرلألخرىمدينةجمهوريةمسيحيةأعجميةدولةمع
.واالستقاللالحريةسبيلفيوالكفاحوالمحنةالشاةوقت

تلكعلىوتنبني،الظروفتلكفيتخلقمودةوان
النسيانيصيبهاوقد،بالخلودبل،بالدواملخليقةاالمس



الزمانيبعثهاوقدالتاريخسجلمنتنمحيالولكنها،والفتور
.األولىنشأتهافيكانتكمايانعةحيةوتعودمرقدهامن

اللهعبدبنمحمدسيديبعد_المغربمالطينيحدولم

استمرتفقد،لهمرممهالذيالطريقفيالعيرعن_العلوي
سنةكانتإذاحتىالمتحدةوالوالياتالمغرببينثقالعالحسن
المغربيةثقالعالأمتورتزالوالكانتمعاهدةبينهماأبرمت(836

تلكأمضىالذيهوالرحمنعبدمواليوالسلطان،األمريكية
بمدينةوذلكطنجةفياألمريكيةالحكومةنائبمعالمعاهدة
.هجرية(252عاماآلنوةبما«يرا~في~عن~

آخرهاوينصفصالوعشرينخمسةعلىالمعاهدةوتشتمل
مدةوقوتهاثهبحولاثهشاءإنمستمرايبقىالصلحهذاأنعلى
الجاريالقانونعلىالدولتينبينيجريويبقىسنةخمسينمن
قطعهمرادهبأنسنةمنمدةفياآلخرالجانبينأحديخبرحتى

.)بلفظهانتهى(السنةتلكتمامبعدينقطعفحينشذ

أحدمنقتالوقعمتىأنهعلىالعاشرالفصلوينص
بعضمنقريباالقتالوكانالنصارىأجناسبعضمعالجانبين
أويغلبحتىالجنىذلكعلىبعضنانعينفإنناالجانبينمدن
الذينالنصارىفإنغيرهأونونواديفيسفينةحرثتأويذهب
.اثهشاءإنبالدهميصلواحتىاألمانفيبها

.حلفعنعبارةالفصلفهذا

الحكومةعليهاتعتمدالتيلهيالمذكورةالمعاهدةوان



الفرنسيةالحكومةوبينبينهاالذيالخالففياليوماألمريكية
.الدوليةهايالمحكمةعلىشهورمنذيعرضوالذي

تاريخفيخالدةرائعةصفحةالمقالهذاموضوعفإنوبعد

طيمنالصفحةهز»نبعثلمونحناألميريكيةالمغربيةثقالعال

منخصوصاالغافلينالذكرىتنفععسىبهالنذكرإالالنسيان
روجترضاهممابيننامقامهميكونأننوياالذينأمريكاابناء

جورجوالرثيساللهعبدبنمحمدسيديالسلطانالمرحومين

..واشنطن

695(يوليو27ا~20(:دالعلالعامالرأي



اثهبسم
.الشريفالمخزنلحكومةالصدرالوزيرالسعادةصاحب

.اثهورحمةعليكمالسالم

هز.اليكمأوجهبإن_سعادتكم_ليفاسمحوا<وبعد
العامالصالحيقتضيهبما،فيهالكمالتحدثالمفتوحةالرسالة
ذاتجميعانظرنافيهيسياسيةقضاياعن،المقامويناسب

.بمكاناألهميةومن<بال

أن_سمحتمإن~أرىالحديثفيالشروعقبلولكن
يحسنوبهذا،وجهتهوتوضيح،اطارهبتحديدللقولأمهد
<استطعتمااالصالحإالأريدفلست<قصدهويدركءفهمه

.بالثهإالتوفيقيوما

:المحترمالوزيرسعادة

المنصبااالسالميةالمغربيةالدولةفيونتتبوأإنكم
عنتذهلونولستم،أحسنهفتتبعواالقولتسمعواأنعنيرفعكم
يضمنبما_تقريباقرناعشرأربعةمنذ_أتىالذياالسالمحقيقة

بهاهتمتالذيالصالحالحكمهذا،األمةفيالصالحالحكم



«والماهجالمبادىءمنلهوشرعت،الحديةالياسيةالغلفة
الدساتيرقواوالحاضر.العمري.أمبحماواألحكاموالقواعد

لمتيرالدماهذهولكن،الراقيةالديمقراطةالدوليالياسية

للشربتضمنأذالحاضريتتطعوال<المامييتسقط
عهديمال..العربيةلألمةاالسالمضمهمابهاالمحكومة

حكممن)مى(الراشدينوالخلفاد)صلماألعظمالرسول
عهدوي،المحمديةالدعوةموطري.بهتحققتتدمالو
الفالسفةقدما>تخليهاالتيالماليةالحكومةتلك.األولىدولتها
.<<الفاضلةبالمدية<>دعرهاوالتي

مبادىءعلىقامتاالسالمسياسةأنالبيانعنوغي

شعوباوجعلناكمووالماواق،)أخوةالمؤمنونإناراإلنرا>

واذاألالةوالعل،الأتتاكمالهعندأكرمكمإن»لتعارفواوقباثل

وأمرهمكاوالحريةءكابالعدلتحكمواأنالنامىبينحكمتم

وردكثيرمنقليلفهذاءالبمسيطرعليهملستءبينهمشورى
القرآنوبسياسة.رسولهوسنةالهكتابفيومؤكداصريحا

تبقفلمليناألوالمسلمينففوستهذبتالطاهرةوالسنة<الكريم

بفضلذاكإذأصبحتبلءوفلسفةمذهبمجردالسياسةتلك

اآلنإلىهومتبعانظاماواستقامتهاالمسلمةالنفرمىتهذيب

أساسهصالححكممناالنسانيةتاريخفيعرفماأحسن

تاريخفيالصالحالحكمأمثلةخيرومن.الحريةوقوته،لالعل

منورعيته)عنهاثهرضي(الخطاببنعمرالخليفة:االسالم

.معاوالسياسةالدينفياالسالمبتعاليمبواتهذالذينالمسلمين



أمرتولىيومالخطابعمرينخالفةتمت~يذكرمافكل
الواليةبحقيقةيذكرهاخطيبارعيتهفيقامفقد،المسلمةاألمة
وليتلقد<المسلموذأيهاقال>،وعليهلهبماويعرفها،العامة

أسأتوإذ،فأعيونأحستفإذ،بخيركمولست،عليكم
..فقومون

أحسنألنهالالمسلمينأمروليقدعمرإذ،نعم
آلتماوبعد،فيهمبالواليةأحقهممنألنهولكن،المسلمين

الملمينأكر.بسببها_فكاذ<مازعدوزمماحبهاأمبحإليه
دعبالحكمأذوبما<والرميةاللهأماممسؤوليةوأعظمهم،عبا
أحسنأذعونهاالرعيةناشدفقدخطيرةمسؤوليةوالسياسة،كبير

.سياستهسادتإنوتقويمهومحاسبتهبمراقبتهوطالبها<التصرف

أكيعلمكاذالمادةالخطاببهذارعيتهعمرخاطبواذ

يصدتهالمنفيهايكنولم،غيرهلهايصلحيكنلمرعيته

عمرعلىفرأسيفهمقبضعلىويدهرجلنهضفقدالجواب،

<بيوفنالقومناهاعواجاجافيكرأينالو•عمريا•والله:بقوله

رأيهعنيعبرلمالمتكلمأنيوقنكاذالقولهذاعمرسمعواذ

،الخطاباليهاعمروجهالتيالرعيةباسمنطقبل<الخاص

يقومهلنومياستهحكمهفياعوجاجكلأنعمريوقنكانكما

سيوفستتعاونبل<المتكلما~جلسيفهو،واحدسيف

وتستقيمالكميصلححتىتقويمهعلىبأجمعهاالرعية
.السياسة

عدبل،ليغضبوالليخافالخطابلععربنكانوما



فيوردماعلىجوابأحسنرعيتهمنالمسلمالرجلقول
واالطمشنانواالرتياحالرضىكامللسماعهوأظهر،الواليةخطاب
يقوممنعمررعيةنيأوجدالذيشهالحمد.قالحيث

وال،لناتتولوهالمإذافيكمخيرالإنه...بالسيفأعوجاجه
..منكمنسمعهالمإذافيناخير

التيالحقيقيةالعظمةسريظرانهالقولهذانيماناقل
رعيتهمن1حد1وممعفهوحيما،سياميكحاكمعمرعظمةهي
وطابت<مدرهانشرحن1.المهيكنلمالجواببذلكقولهيرد
رعيةنيواليةمنأعطاهماعلىتعالىاثهيحمدذ1وراى،نفه
.وعليهلهماراعيهايعرفكما<وعليهالهاماتعرفشاعرةحية

منرعيتهيجعللمأذعلىاثهحمد.نماعمر.ذالقولوخالمة
<القوليمدقوذر1حر1رعيةجعلهابل،عبيداشباهو1عبيد

أبداالثملوعةالحقنيتأخذهموال<الفعلويخلمرذ

نزاك<والرعيةالراعيفيهمبماحقاالمسلمونهمهؤالء
منغيرهدوز.وحدهاثهحقومن،سائلةوهذه،مؤول

.لوذيأوهم<يفعلعمايألالأنه.الخلق

.المحترمالوزيرسعادة

وكثرت،كلماتهاقلتالتيالتقدمةهز»بعد_لياسمحوا

المتسلسلحديثيفأفتحالموضوعصلبإلىأدخلبإن_معانيها
الصدارةنشرتهالذي00حقيقةبيان««حولصريحةبكلمةمعكم
.<<والمديريناذالوزربمجلس«>يسمىماحولأخيراالعظمى



األسبوءعددفى<<العامىالرأم0<جريدةنشرتفقد
االفكمنوردمافضحالذيالعظمىالصدارةبالغالماضي
ذلكاجتماععنالقرنيةالصحفنشرتهفيماوالباطلواالفتراء
.المجلس

الصدارةبالغشرحعلىتقتصرلم<<العامالرأي0<ولكن
خصصتبل<أفكارهوتأييد،الفاظهوتحليل<العظمى
«اخلاألسيرالمغربسياسةفي_يسمىعماللحديثافتتاحيتها
الوزراءبمجلس_جانبكلمنعليهالمضروبالحديديالستار

عنوانهافياالفتتاحيةتلكمعانيتجمعتوقد<والمديرين
علىالمؤامرةبرنامجمنجزءوالمديرينالوزراءمجلى«<.هذا

.<<المغربيةالسيادة

الصدارةبالغنصعلى<«العامالرأي>0بهعتبتومما
فيالمكانهذافيرأيناأبدينااننايذكرونوالقواءقولهاالعظمى
مناليومنوضحأنونريد،والمديرينالوزراءمجلساجتماع
للمغربالقانونيةالوضعيةمعيتنافىالمجلسهذاإنشاءأنجديد
مصدرحكومتهتعدوالذي،بسيادتهمحتفظأيزالالالذي

.وحدهاالتشر~
26فيالمؤرخالظهيرأنتكتملم<<العامالرأي«<أنكما

عهافي(األولىالخطوةكانإنما)1366شعبان2(1947يونيو

الخطواتغرارعلىالمزدوجةالسيادةسبيلفي)جوانالجينرال
.الشقيقةتونسفيفرنسابهاقامتأنسبقتالتياألخرى

عنهعبرماعلىصريحةبكيفيةردالذيالصدارةبالغأما



السابقةاالفتتاحيةايضاحاتمنتبينوماء<<الصحفبتأكيدات00
ماإلى<<العامالرأي«>أشارتفقد<<»الحمايةادارةبالغ0«أنه

الصراحةبنفسنسمعأننرجووكنا«>فقالتتقصيرمنفيهورد
وأمرالمز»وجةالمصادقةبأمرخاصاالصدارةردوالوضوح

منأنهاإلىالفرنسيةاالدارةبالغذهبالتي«<المقررات
.معاالعاموالمقيمالملكجاللةاختصاص

الوزراءمجلسفيالفصلقولها»0العامالرأي««قالتثم
بدعةكانإنماتأسيسهأنفأعلنتالفرنسيينوالمديرينبةالمغار
هوإنماانعقادهمواصلةوأن،جوانالجنرالعهددشنهاجديدة

يعدالتيالمغربيةالسيادةتجرئةإلىالراميةللسياسةتطبيق
واختصاصاتهاوحقوقهاوحدتهاعلىمؤامرةالمذكورالمجلس
.األساسية

البدعةتلكموضوعفي<<العامالرأي«>كتبتهماوكل
بهقصدتإنما<<يرينوالملالوزراءبمجلس««.المسمدةالياسية

الفرنسياالستعماريحلمالتيالمزدوجةالسيادةسياسةفضح
االحتاللباسموذلك_تونسبعد_المغربفيبتحقيقها
بالحضور>«الفرنسيونعنهمايعبرماوهما،واالستعباد

منهواهملهمشاءبماأو<<المشاركةبسياسةأو<<الفرنسي
وأساليبهاالستعمارمطامعخلفهامنتتوارىالتيالعبارات
.المعروفة

.المحترمالوزيرسعادة

وأنءالقولبعضنقولالأنالجريدةهذهفيتعودنالقد



،أخرىدونحقيقةعننعبرالوأن،حديثنصفتنحدثال

هو.سواهدونالعامالصالحوراثدنا_دأبنايزالوالكانبل

اخالصمنفيناعهدبماالرأيعنوالتعبير<بالحقالجهر

مجردنكونالبأنعلينايقضيهذاوكل،وصراحةوصدق

الوزراءمجلسحولالعظمىالصادرةحقيقةلبيانشارحين

يحتمالواجببل،ومؤيدينمحبذينمجردوال،والمديرين

،قسرت:وللمقصر،أحسنت:للمحسننقولبأنعلينا

األسبوعفي<<العامالرأي><قامتوقد،أسأت:وللمسيآ

ونرى،والوطنيالصحفيواجبهافأدتالمهمةبهذهالعافي

،دحضاالباطليزيدبماالكرةنعيدأنوخطورتهاالمذلةالهمه

.نصراوالحق

،الفرنسيينوالمديرينبةالمغارالوزراءمجلساجتمعلقد

حقيقةبيانتعبيرحسب_««الصحفتأكيدات>«منكانفما

_العامةلالقامةالتابعةاألخبارادارةوبالغ_العظمىالصدارة

ذلكانعقادأنزعمتأنإال.<<ماروكانالفيجي<«اعترافحسب

العاموالكاتباألعظمالصدرمنكلبرئاسةتمإنماالمجلس
.للحماية

أو<<الصحف«>مزاعمففندالصدارةحقيقةبيانجاءثم

الكاتباشتراكباتانفياونفى،المقيمةاألخبارادارة<<بالخ>>

الصدرجانبإلىالمذكورالمجلسوثامةفيللحمايةالعام

.األعظم
للرئاسةنفيمنبهوأكرم،حقيقةبيانمنبهفأنعم
؟ا(مزدوجة



اشتراكعدمهلأسألبأن_سعادتكم_لاسمحواولكن
أنمعنا»جانبكمإلىالمجلسرئاسةفيللحمايةالعامالكاتب

بل؟السيادةازدواجعلىيقومالوا~يرينا.لموزراءمجلس
أقرقد6947يونيو2(ظهيرأنأؤكلبإن_سعادتكم_لياسمحوا

قانونيةفبكيفية<صريحةبكيفيةيكنلمإنالمزدوجةالسيادةمبدأ
ذكرناإذالعظمىارةالصلحقيقيةوبيان،عليهاغبارالوعملية
إنماوالمايرينالوزراءلمجلسالمؤسس1947يونيو2(بظهير

وهذه،السيادةازدواجينفيأندون«<الرئاسةازدواج<<نفى
فيوأعضاءشركاءالفرنسيينالمديرينبوجودثابتةاألخيرة
إنماارةالصلحقيقةبيانأنهذامنفيتبين<المذكورالمجلس

اشتراك~مهي0وشكلية،وثانوية،جزئيةلمسألةتعرض
يريبرا69يومالمجلساجتماعرئاسةفيللحمايةالعامالكاتب
نفيوهيءوالجوهرية،والرئيسية،الكليةالمسألةأما،(952

منوليسءالحقيقةبيانلهايتعرضفلم،المزدوجةالسيادة
يونيو26ظهيردامماالمذكورالحقيقةبيانفينفيهاإلىسبيل
الفرنسيينوالمديرينبةالمغارالوزراءلمجلسالمؤسسآ947
اجتماعاتطبقهوتجري،المخزنحكومةبهتعملقائما

كماالمزدوجةالسيادةفيهتتمثلالذيالمجلسذلكوقرارات
الجنرالعهلاليوميفرضهاوكما،جوانالجنرالعهدفرضها
.كيوم

.المحترمالوزيرالسعادةصاحب

لوحدةحقيقتهابيانفيالعظمىالصدارةثارتلقد



مجلس«<إنحيثولكن،حسنذاتهحدفيشيآوهو،الرئاسة
المؤامرةمظاهرمنمظهرايزالوالكان«<والمديرينالوزراء

لهذهوزارتكمتثأرالفلماذا<المغربسيادةعلىاالستعمارية
وزرمنتطهيرهاعلى6497يونيو2(ظهيربالغاءفتعملالسيادة
وأثقالالفرنسيالتحكمأمخاللمنوتحريرها،الد-~المشاركة
؟سلطانمنبهااثهأنزلماالتياألجنبيةالسيطرة

أشاركلديناوسواءأجمعالشعبومطلبمطلبناهوهذا
بقيإذايشاركلمأمالمجلسرئاسةفيللحمايةالعامالكاتب
الوزراءجانبإلىالفرنسيينالمديرينمنمتركباالمجلسهذا

ازدواج_الرئاسةوحدةمع~يشلالمجلسفهذا<بةالمغار
أوالسيادةفيسواءاالز«واجبعدميقضيوالواجب<السيادة
عنبعيدةالسيادةو~ةالمكافحللمغربتتحققفمتى.الرئاسة
تتحققإنها؟الفنيةاالستشارةبستارتسترولوأجنبيتدخلكل
مصلحةتقضيالغاؤهيتموريثما،(947يونيو2(ظهيريلفىيوم

الفرنسيونونالمديرأخرىمرةيدعىالبأنالعلياالمغرب
استمراراذ،ومداوالتهالوزاريالمجلساجتماعفي~ركة
،البالدفيالمزدوجةالسيادةأعاثميثبتاألجانبأولشكحضور
االستعمارحمايةمعالتعاونسياسةالمخزنحكومةعلىويفرض

فيهويكافحدوليةقضيةإلىالمغربقضيةفيهتطررتوقتفي
سبيلفي_خناصةوالشرقيةالعربيةالدولبمساعدة_الشعب
.واستقاللهوسيادتهحريته

(25فبراير<موافق637(االنيجمادي9العامالرأي
ووءلعددالخامة.لفة



العربيةالدولجامعةكفاح

الكبرىالمغربقنيةسبيلفي

في،سنواتسبعمنذ،العربيةالدولجامعةأسست
_وخارجاداخال_مشاكلهاتتكاثرشعوبوبينعصيبةظروف
إنءالمشاكلهذهأعظمومن.غيرهاشعوبتعرفهاقلمابصورة
السياسيةثقالعالمشكلةءاالطالقعلىوأشدهاأعظمهانقل،´م

المسيطرةاألجنبيةالدولوبينالشعوبتلكبينوالدبلوماسية
ومظاهره،االستعماريةصورهجميعفيباالحتاللعليها

وأساليبهااسماؤهااختلفتانالتيالجبروتيةوأنظمتهءالطغيانية
وفي.والأكثرأقلالواستعمارااحتالالكونهاعنتخرجالفإنها

فيبعضهايزالمامختلفةسياسيةأوضاعتقومالعربيالشرق
أومنشآتمن«األخرىاألقطارفيمنهاوكثيرءشتىأقطار
كانوقد،األجنبيواالنتدابالعكرياالحتاللعهدمخلفات
ماناركهذاومنءافريقياشمالفيالحمايةمقامهناكيقوم

وما،الجمةالصعوباتمنالعربيةالجامعةتأسيساعترض

لمهذاولكن،الفتيةحياتهاطوالومعضالتمشاكلمنواجهها
طالماالتيالعربيةالجامعةتحقيقدونيحولأنشأنهمنيكن
فيعظيماحادثأتأسيسهاعدوالتيءوغرباشرقاالعربتمناها
خاصةالفرنسياالستعمارضجوقدءالعامةالعربيةالنهضةتاريخ



فيهاتتمثلحقيقةالعربيةالجامعةأصبحتيومفيهمعهودهوبما

،جهودهمفيهاوتتنسق،قواهمفيهاوتتكتل،العربوحدة

المثابةبهذهوهي_العربيةالجامعةتكنولمءقيادتهمفيهاوتتركز

،وحكوماتوجماعاتأفرادأاألعداءكيدمنلتسلم_والصفة

داخليةمشاكلذاتشعوبفيقائمةوهي_تكنلمأنهاكما

السيادةأساسعلىالتحريرمشكلةطليعتهاوفي،وخارجية

،والنقص،الخطأمنسيرهافيأحيانألتسلم_واالستقالل

نوعهامنالتيالمؤسساتبساثرشبيهةكلههذافيفهي،والنقد

_الدوليةالهيشاتبأناالعترافاالنصافومن.كلهاالدنيافي

_المتحدةاالممكهيئةالعالميةأوالعربيةكالجامعةاالقليميةسواء

تتألفالتيالحكوماتالواقعفيتريدهاكماوتستكونانما

لجصيحالمباشرينالمسيرينفمؤاخذة،تسييرهافيوتشتركمنها

،وعجز،ونقص،خطأمننشاطهافييظهربماالدوليةالهيشات

الدولإلىموجهةمؤاخذةالحقيقةفيهيإنما،ومخالفة

للهيئاتالمباشرينالمسيرينأنهذامعنىوليس.األعضاء

خطأكلمنومعصومون،ومسؤوليةتبعةكلمنبراءالدولية

الدوليةالمؤسساتكسائرالعربيةالدولوجامعة،وتقصير

الجوادوأي~كبواتمنقلناكماتسلملموالعامةالخاصة

عامةبصفةكان.نهوصراحةبحقنملنالذيمسيرهافي_يكبو؟

،الغاياتصوبمتجها،الخطواتموفقءالحلقاتمتواصل

عنبالرغم،جهداتألواالوهي_نشأتهامنذ_العربيةفالجامعة

القيامسبيلفي،والمكايدوالمعارضات،والعراقيلالصعوبات

عنهاحدثناالتي<<الخالدةالرسالة>«صميممنوهي،بواجباتها
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كتابهفيباشاعزامالرحمنعبامعاليالفذالعروبةرجل

فيونحن_هنانكتمأننريدوالبل،نستطيعوال،المشهور
وبرهاثهتوفيقمننعتبرأننا_والصراحةوالصدقاالنصافموقف

كفقآرجالاألولىحياتهافيالعربيةللجامعةقيضأنبالعرب
أمانةالعربحملهالذي<<باشاعزامالرحمنعبد>>هورثياا

مدفوعينالرأيبهذانتمسكولسنا،أمنياوفيافحملهاجامعتهم
علىلدنيايقومالذيالرأيهوبل،وغرور،وعاطفة،بهوى
أنيستطيعومن.وتجربةوخبرة،وادراكوفهم<واطالعمعرفة
وحازرودماولحماميكآلصارتقدالعربيةالجامعةأنينكر

وتجلت،وكفاحوتدبيرو~إيمانقوةكلههذافيتوكزت
ءباشاعزامالرحمنعباهيعربيةانسانيةصورةفيللناظرين
ينكرأنيستطيعومنمنازع؟بدونعصرنافيالعربيةاألمةأمين
وتصافراتماسكاأمسغيرهاهياليومالعربيةالجامعةأنكألك

ليرجعهذافيالفضلوأن؟وغوباشرقاالعربلصالحوتعاونأ
فيماعملواكما_اليوميعملونالذينالعربالقادةساثرإلى
ماحكام،والخارجالداخلفيالجامعةشأنالعالء~مضى
علىيساعدبماتوجيههاواجادة،نشاطهاومضاعفة<نظامها
منذويهإلىالفضلنسبناوذاأل~بيةواألمانياألهدافتحقيق
أننريدفال،باشاعزامالرحمنعبدطليعتهموفي،العربقادة
مصرخارجيةمووزيرالقادةهؤالءمنءكفقائلذكرهنانغفل
البرهانأقامالذيباشاالدينصالحمحمدكتوراللمعاليسابقا
األيوبيكانكماحاضرهافيالعربيةاألمة<<صالح«>أنهعلى

الجامعةرجاالتذكرمقامفيدمناوماالغابر،الزمنفيددصالحهادد

هه



،المسامحأبأمنيهباشاعزاماسمنقرنأنادجبالوفمنالعربية

فيمعركتهاوقيادةخطتهاوتنفيذ،أمرهاتدبيرفياأليمنوعضده
،بكالشقيريأحمدالدكتورسعادةوهوأالوالخارجاخلالل
ءااليمانقوةمنفيهعرفناالذيا~بيالسياسيالقائدهذا

وروح،الرأيوأصالة،االطالعوسعة،االخالصوشدة

،المشهودةومواقفه،المعروفةحركاتهساثرفيتجلىماالكفاح
.الحاضرالوقتفي><العربفارس<«بحقنسميهجعلناوما

العربيةالجامعةسجلتهاالتيالنتائجمنهذاعلىأدلوال
منالحاضرالعصرأنباءفيهيتلوالذي<<الذهبيدفترها«0في

.تفصيلإلىيحتاجالماالبيناتااليات

مختلففيالعربيةالجامعةأدركتهاالتيالنتائجولوال
بهااالعترافإلىالمتحدةاألممهيشةاضطرتلمانشاطهاميادين

تمثيللهاالتيالوحيدةاالقليميةالهيئةوهي،اقليميةكهيئة
فيالجامعةشأنأعلىماوهذا،المتحدةاألممهيشةفيرسمي
ماالفرصمنلهاوأتاح،الوسائلمنومكنها<الدوليالمجال
يعلمكمامؤثرةفعالةبكيفيةالعربيةالشعوبلصالحتعملجعلها
...ومغاربهااألرضمشارقفيوالخصوماألصدقاءهذا

لتخدمتؤسسلمالعربيةالجامعةأنتوضيحهيجبومما
لتحريربالعمل_ترميبل،فقطالمستقلةالعربيةالشعوب
فيالعربساثرشتاتضمإلى_األخرىالعربيةالشعوب
،النظاممحكمة،البنيانمرصوصةكتلةفيوالمغربالمشرو
هذافيالعربيةالجامعةوفقتوقد<المشتركةالسياسةمنسقة



،العربيةالجامعةورجال<آنفسهمالخصومبهيعترفتوفيقأ
يعترضهممايعرفونءالعربسامةأوالعامةاألمانةأعضاءمواء

الخصومقوةويقدررن،والمغربالمشرقفيمشاكلمن
قادةعضدفييفتالهذاولكن،المشاكلهذهاصحاب
فيماومضيأءالعرببحقإيمانأيزيدهمبل،العربيةالجامعة

ءجسميةوتضحياتجبارةجهودمنالحقهذانصريتطلبه
العربيةالمشاكلرأسعلىبآنمعنايؤمنونالقادةأولشكوجميع
ءالعروبةلعالمالثانيالنجاح،افريقياشمالتحريرمشكلةاآلن

الجامعةأمامالساعةفمشكلةولهذاءجناحيهبأحديطيرالوالطاثر
شعوبإلىواالستقاللوالسيادةالحريةاعادةمشكلةهيالعربية
االستعمارواليه،وأنفالعروبةعالممنهواألياالفريقيالشمال
الجامعةأنيعلمانيواللالقاصيآصبحوقدءراغمالترابفي

والممكناتالوسائلمنتستطيعمابكلجاهدةتعملالعربية
دولةواقامة<االفريقيالشمالفياالستعماردولةبانهيارللتعجيل
هذاوفي،البائلاألجنبيالنظامانقاضعلىوالحريةالحق
الدولجامعةكفاحإن««:بقولهباريسفيوهوباشاعزامصرح
نحوعليهاموواجبافريقياشمالشعوبحريةأجلمنالعربية
أنيمكنوال،العربيالعالمقلبافريقياشمالألن،نفسها
تخررتإذاإالباستقاللهاالعربيةاألوسطالشرقدولتحتفظ
.<<افريقياشمالشعوب

منكبيرالفيفأضمجمعفيباشاعزامأعلنهمااقومصل

الدورةأثناءببارسىالعربيوالشرقاالفرمتيالشمالرجال



الجامعةكافحتهالذيالكفاحهوالمتحدةاألمملهيئةاألخيرة

.المغربقضيةفيالعربية

اشتدتحينهاالماضيمارسفيالكفاحاهلأاتوقا

علىالحمايةوجلبت،المغربفيوالحريةاالستعماربيناألزمة

إلىيحتاجوالمومعروفمما»»وخيلهابرجلها>«الملكيالقصر

.تعليق

علىباالحتجاجيومثذالعربيةالجامعةمجلسيكتفولم
جاللةشخصفيالمغربضدالفرنسيةالحمايةتصرفات
بمحاوالتهاالستعمارأحدثهاالتياألزمةخطورةادركبل،الملك
هامةمقرراتعدةفاتخذ،الباطلةاطماعهتحقيقبغيةالشريرة
االستعمارضدكفاحهفيالمغربومساعدة،الموقفلمجابهة
.الغاشم

ماهيكانتالمقرراتتلكأنشكبدونالقواءويذكر

حكومةإلىالعربيةالدولبرفعمباشرةفرنسامخابرة_أوأل
سياسةفيالعربيةالنظروجهةتعرضموحدةمذكرةباريس
بماوفرنساالمغرببينالقائمةالمشكلةحلوفي،الحماية

الحريةفيالوطنيةاألمانيويوضيخالفكليسوي
.واالستقالل

إلىالمذكرةتلكرفععلىباقدامها_العربيةالدولوان
إلىالتوجهأنومعتقدة،بهذهمغترةتكنلم_الفرنسيةالحكومة



،المغربفيسياستهاعنيصرفهاأنشأنهمنالحكومةهذه
العملفرنساإلىمذكرتهارفععلىالعربيةالدولحملوانما
الفرنسيةالحكومةترددتوقدءالعالمأمامعليهاالحجةالقامة

هذاإلىاضطرتولكنها،العربيةالدولمذكرةقبولفيأوال
أنالقرنيةالخارجيةوزارةفيالمسؤولونيكتمولم،آخرأ
ماوأيا،دبلوماسية<<مجاملة«0مجردكانالعربيةالمذكرةتسلم

هذهقبلتهاوقد،فرناحكومةإلىمذكرتهمالعربرفعفقدكان
المذكرةبموجبفرنساتعمللمواذا،كرهأأوطوعاالحكومة
كانبلءعبثايكنلمالدبلوماسيةالوثيقةهذهتقديمفإنالعربية
األممهيشةعلىعرضهاوقتخصوصاالمغربيةالقضيةصالحفيه

معالمخابرةرواقرعندماالعربسامةتوخاهماوهذا،المتحدة

.فرنسا

<والمغربفرنسابينالخالففيغربيةدولةتوسيط_ثانيا
أنومع<العربيةالمذكرةعلىفرنساجوابمناليأسبعدوذلك
الدبلوماسيةالمحاولةهز»جدوىعدميعتقدونكانواالعرب

الحكومةتعصبعلىأخرىحجةاقامةبهاأرادوافإنهمالثانية
وطبيعي،بالمغرباالستعماريةسياستهافيوتصلبها<الفرنسية

العتباراتاآلمريكيةالمتحدةالوالياتتوسيطفيالعربينكرأن

بماالعالمفي>»وصولةنفوذ0«ذاتكبرىدولةأنهامنها<شتى
تعدكما،وحليفتهافرنساصديقةوأنها،المتحدةاألممهيشةفيه

حريةتناصرديمقراطيةدعوةذاتوإنها،وحليفتهالمغربصديقة
بسببوأنها،واستعماراستبدا«كلضدوالشعوباالنسان

تمكنهابوضعيةتتمتع_وحديثهاقديمها_المغربفيمصالحها

ور



جراءمننرساوبينبينهاالقائمالخالفنيبالوساطةالقياممن
حكومةولكن،عاماأربعينمذالبالدعلىالمفروفةالحماية

فأجابتالواقعني1هذكلتاستو1نيتالمتحدةالواليات
فكاذ<بالوسا~للقيامماسبغيرالوقتبأذالعربيةالجامعة
مةالجاهلجأتوتد...واثرهمغزاهالصريحغيراالمتاعلهذا

كما_الجامعةوتصد،بالوساحةللقيامأخرىدول.لىالعربية
تضيةعرضعلىم1القد1قبلفرناعلىجديدةحجةاتامة.قال

.المتحدةاألممهيةعلىالمغرب

بوامعلةالمتحدةاألممهيةإلىالمغربيةالقضيةرمع_ثاآل
هذهونجاح،العربيةالدولمنالجامعةمجلىيختارهمن

اآلخريينبالمحاولتينالقيامعلىمتوقفأكاذااللةالمحاولة
المتحدةاألممعياةويشترطيرسمهمالجميعاستفاذآوذلك
.واجرادات،وخطط،شروطمننفه

فيالجامعةقراراتاتخاذعلىأسابيعبضعةتمضولم
فيالعربيةولاللسفراءمنواحدكلرفححتى(956مارسدورة
.المغربقضيةفيالموحدةالمذكرةالخارجيةوزارةإلىباريس

<وصبرتفرنسالجوابالعربيةالحكوماتانتظاروطال
فيالفرنسيةالسياسةتطوراتترىحتىالعربيةالجامعة
أندونالعربيةولالللجامعةالتاليةورةاللوقربت،المغرب
أنفرأيناءالمشروعةأمانيهايرضيبماالبالدهذهفيالحالةتتغير
،الماضيةالدورةأثناءالعربيةبالجامعةالمباشراالتصالمنبدال

فيالعربيةالوفودمحنجلسأناستطعناحيثتمماوهذا

رر



المغربيأالقضيةلدراسةالسياسيةاللجنةخصصتهالذياالجتماع
وما،الخطيرةوقراراتهاأ95(مارسدورةمنذثحلماضوءعلى

وفقالمغربيةالقضيةتوجيهفيأثرهالهاكانبياناتمنبهأدلينا
كانتومهماءالشرقفيالظروفكانتمهماالمقرراتتلك

السياسةتطوراتكانتومهما<العربيةالبالدفيالمشاكل
اللجنةفيالعربيةالوفودبجانبجلوسناأنوحقا<العالمية
إخواننافإنءعظيمأتاريخياحادثأكانقدللجامعةالسياسية

الجامعةمنالمغربيعتبرونأنهمعلىبهذابرهنواالعرب
فيدونيتردوال_فيهارسمياعضوابعديدخللموان_واليها
البالدبقضيةالخاصةوالتالماافيالوطنيةحركتناممثلياشراك
التعاونفيورغبةلكفاحهاوتقديراءالحركةبهذهاعترافأوذلك

.المخلصينرجالهامع

رجالإخواناوجدناأناهابهاالعترافيجبومما
لمتابعةوحماسأتضيقابعدالةإيمانأعايقلوذالالعربيةالجامعة

والغربالشرقنيمواقفهموجميع،سبيلهافي_دوليا.الكفاح
.دليلأقوىذلكعلىالسةهذهدلت

الوطنيةالحركةرجالمعالعربيةالجامعةتعاونمظاهرومن

فيكأعضاءالدخولإلى_القاهرةفيونحن_دعتناأنهاالمغربية

بمساعدةباشاعزاممعاليبرأسهاكانالتيالمغربيةالقضيةلجنة

للجامعةالمساعداألمين،بكالشقيريأحمدالكبيرأخينا

إذاالستعماريةسياستهاودعاوىفرنساموقفوبسبب،العربية

هيةاختصاص>>شكلةتواجهالعربيةالجامعةأمبحتذاك



وقاءالمغربقضيةفي<<اختصاصهاعدمأوالمتحدةاألمم
الوجو»مناالختصاصفيتقريرباعدادالعامةاألمانةإليناعهدت
العامةاألمانةأعدتهماإلىينضافوالدبلوماسيةوالسياسيةالقانونية

منويتألف«بقضيتناتتصلشتىمواضيعفيمذكراتمن
شومانووبير.م<0ملف««وهوغير<»المغربملف0«مجموعها
لالقناعوالللدفاعيصلحال<0ملفقملف>«أنهبعدتبيناألي

....ويستعطفويتوسلويستبكييتباكىلمنيصلحوانما

أثناء_العربيةالوفردوبينبينناالتعاونكانباريسوفي
تحققتالعربيةالجامعةوبفضلءوأوثقأحكم.األمميةاالورق
غير_االسالميةالدولتضمعظيمةكتلةالمغربقضيةحول

هذهأصبحتوقد.وافريقيةأسيويةأخرىدوآلتضمكما_تركيا
وكان.المتحدةاألممهيشةمجالفيوقوةوحولشأنذاتالكتلة
الدينوصالح،باشاعزامجانبإلى_وفوارسهازعماثهامن
الباكستانوزير،الخوريوفارس،بكالجماليوفاضل،باشا

أثناء_عنهالمأثورةاألقوالومن.خاناللهظفرمحماالداهية

العالمإن««كبيرإسالميعربيجمعفيقوله_الماضيةالدورة
بقيةعضوشكتمنهاشتكىإذاالواحدكالجسماالسالمي
فإنهاتمامأمستقلةالباكستانأنمنالرغمعلىوأنه،األعضاء
االسالميالعالمدولبقيةتعانيهمابسبب)بالمرض(تشعر

.<<سقممن،والجزاثر،وايران،ومراكش،كمصر

الدورإلىشارفيأندونيسيامناوبتحدثالجمعنفسوفي
0باشاعزاموسعادةالعربيةالدولجامعةبهقامتالذيالكبير



سبيلفي،بكالخوريفارسودولة<باشاالدينصال~ومعالي
العربيةالدولأندونيسياتؤيأبأنوتعهد،أندونيسياتحرير

.وساثلمنلديهامابكلواالسالمية

وأندونيسياالباكستانقادةأقوالطتاألعمالجاءتوقد

فيالعربيةالجامعةجانبإلىالمسلمينمنكغيرهموقفواالذين
المشاورفيوالمسلمينالعربقضيةهيالتيالمغربقضية

.والمغارب
تحت_األسيويةالعربيةالكتلةبهقامتماالبيانعنوغني

فيمعاركمنخاضتهوما<جهودمن_وتوجيههاالجامعةإشراف
الدورةأثناءالمتحدةاألمملهيئةالتابعةواللجنالمجالسمختلف

أمينةأيادفيأصبحتالتيالمغربقضيةلصالحوذلكالسادسة
.مستقبلهابحسنيبشمماحازمة

فياالفراطمنالمغربيالشعبنحذوأنعلينايجبولكن
الوقوفومن،التواكللخطةاالستالمومنلالتفاؤبمبدأاألخذ
قضيةالمغربفقضية<الخمولموقفالكبرىقضيتهمن

يريدمنعلىيجبولهذايعطيواليؤخذواالستقالل،استقالل
وربكأنتاذهبيقولونمنطريقغيرطريقأيتخذأناالستقالل
...قاعدونهناأننافقاتال

المغربقضيةتقديمعلىعزمتحينهاالعربيةوالجامعة
ميأتيالمغرباستقاللأنتقصدلمالمتحدةاألممهيشةإلى

قراراتبمجردأو<المغربحقعندفاعأتلقيخطببمجرد
العربيةفالجامعة،والمتحاكمينالمتخاصمينسماع~تتخذ



كفاحأنمعناتعتقدزالتوماكانت_باشاعزامرأسهاوعلى~

وأنءالغاليةالوطنيةأمانيهبتحقيقاعفيلهوالمغربيالشعب
الدوليالمجالفيتستطيعبمامساعدتناهيالجامعةمهمة
وتتولى،الكفاحفيمقامناتقومأنهيوليست،فحسب
،قاعدونالداخلفيونحن،الخارجفيأجلنامنالمعركة

قضيتهسبيلفيالكفاحبواجبالشعبفليقم...ومنتظرون
حريةمنيطلببماأحقأنهعلىالدليلوليقم<الكبرى

وليعلم،ويناصرهيؤازر»من_هذامع_يعدمولن،واستقالل
<ينصرهأنأحديستطيعالنفسهيخذلمنأنوآخرأأوأل

.ينصرهمناثهولينصرن

6952مارمى20موافق(37(الثانيجمادي23.العامالرأي
مسةالخاالسنة235العدد



حتامةالحمامة

:الحمايةقبلاالمالحباسمالتدخلسياسة

أيديفيمحتكرةالمغربتضيةفيهتعدلموقتفي
منأفلتتبل،المغروفةالحمايةباسمالفرنياالستعمار

هوالذيالجديدمجالهاإلىعمليأوتسربت_وهوراغم.قبضته
بواسطةالمبذولةالجهودبفضلوذلك،الفيحالدوليالمجال
دولمنوغيرهااالسالميةالدولوبمؤازرةالعربيةالدولجامعة

أثا،.استطاعتالتيالجوبيةوأمريكا،وأوربا،وافريقيا،آسيا
شرنيتدأأذ.باريىنيالمتحدةاألمملهيةالعاميةالدورة

دولةتجلىوأن،العالميالعامالرأيأمام<<الحمايةملف<<

الحقأنصارالحسابلياتشهااالتهامقفصفياالستعمار
:والسالموالحرية

وتقعدهاالدنياتقيمأنالحمايةسلطةفيهتحاولوقتوفي

العامالرأيتضليلفيسعيامستترةوأخوى<مكشوفةمحاياتبل
الحمايةبصالحيةاألجنبيالجمهوراقناعفيوطمعأ،الدولي

وأراجيفأباطيلمنبهتتمسكوبما،المغربفياالستعمارية
تواريبهاالتيالمزورة<<دالمهمة0و،<<الملفقةالرسالة><حول



.سمهاوثنفث،شرهاوثخفى«موأشها

القوميالحزنذكرى_<<الفظيعةكرىالل>«وقتوفي
العزيزالوطنمصابعلىعاماأربعينمروربمناسبة_المغربي
استقاللعلىجنايةكلهاكانت<<أجنبيةبحماية>«المفدى
،المجيدالطويلتاريخهامدىالبالدعليهتحافظأناستطاعت

التمدينيةورسالتهاالحمايةتلكالمشرحةعلىنضعأننريد
وازهاقأ<للحقاحقاقاالمنتحلةاالصالحيةومهمتهاءالمزعومة

.للباطل

فييطمعأخذتونسعلىلالستعمارالسيطرةتمتمابعد

فيوبقاثهنفوذهعلىيطمثنالبدونهالذيالمغربعلىبسطها
سهآليكنلمالمغربامتالكولكن،كلهاالفريقيالشمال
ورد0الوطنأرضعلىاالستعمارغاراتفشلتولما،هينأ

يظنهاكانبوساثليتذرعأخذنحر»فيكيدهاألشاوسأجدادنا
تلكوأبرز،القوةطريقعنأخفقتالتيمطامعهبهاليحققخفية

العملومآربهأغراضهلنيلاالستعمارا~مهاالتيالوسائل
يسميهكانلمااالنقيادعلىالمستقلالمغربحكومةلحمل

السلطانعصرففي،«<االصالحاتبسياسة««الطامحاالستعمار
االصالحات«0اقتراحمنالفرنسيةالحكومةأكثرتالحسنموالي

وسيلةبكلالسبيلهذافيمقدمةالمغربعلى<<الداخلية
لتحقيقمتطامحهافيماكلوعاملةالبرامجتلوالبرامجوالحاح
،رجالهامن<0الخبراء«0أيايوعلىبمساعدتهااالصالحاتتلك
مواليالسلطانكانإذ،وادفيصيحةكانذلككلولكن



تلكخلفمنبالمغربيرادكانمماوبصيرةبينةعلىالحسن
ألحفتكلمامنعةوأشديقظةأكثركانولهذا<»االصالحات0«

مقترحاتهاترويجفيوأفرطت،مطالبهافيالفرنسيةالحكومة
الحسنمواليالسلطانيكنولم،المغربيةالحكومةوبينبينها

مرةكلفيكانبل<الرفضبمجردالفرنسيةاالقتراحاتيقابل
ءاصالحاتإلىالمغرببافتقاريعترفبأنهأصحابهايجيب
وشعبهاالبالدلفاثاةاالصالحاتهذهتتحققأنيريدالولكنه

الحسنمواليحفزماوهذا،أنفسهمبةالمغارغيريدعلى
مختلفإلىوتوجيههاالمغربيالشبابمنبعوثالعداد
إلىوتعودالحديثةوالفنونالعلوملتتعلموالمعاهدارمىالمل

،المنشوداالصالحانجازعلىالوطنيةحكومتهلمساعدةالمغرب
دسائسعملتبةالمغارالمتعلمينمناألولالفوجعادلماولكن

المواطنينهؤالءأيايعلىيأتياصالحكلالحباطاالستعمار
الداخلياالصالحبرنامجتنفيذعدمفيالرئيسيالسببهووهذا
همةنشطتوفاتهوبعد<الحسنمواليالسلطانعهدفي
برامجها0>االهمالزوايامنوأخرجت،جديدمنمتعماراال

إلىبهاوتوجهت،المعروفاالصطالححسب«»االصالحية
لفرضواتتقدالفرصةأنظانةالعزيزعبدمواليالسلطان

االصالحأجلومنءالموهوماالصالحباسمالفرنسيالتدخل
تنجحأنالفرنسيةللحكومةالمرةهذهفيقدروقد،المزعوم
صنائعمنالسلطانحاشيةفيلهاكانمابببالنجاحبعض
السوءبطانةمن<<المتفرنس>دالفريقذاكإذيشلونكانوا

.شاكلتهعلىيعملمنهاواحدكلالمتفرنجة



:االصالحيةودعاويماالحمايةمعاهدة

3~تاريختحملمعاهدةلحمايتهتكونأناالستعمارشاء

هذهابتكرتالتيالفرنسيةالحكومةوشاءت،19(2مارمى
إلىالعهدعلىاتفاقهاالمغربلحكومةفيهاتنسبأنالمعاهدة
أو(الوثيقةتلكمقدمةعنهعبرتمابادخلالمحدثالنظام

وشاءت،الميادينشتىفيباالصالحات)األمحعلىالوثائق
نفسهاإليهاتسندأنالمعاهدةنفسفيأيضاالفرنسيةالحكومة
وتطبيقأءاصالحكلعلىوالمصادقة،اصالحكلاقتراح

واحكاما،المرسومةلخطتهاوتنفيذا،المعاهدةلنصوص
حبكهاالذياالستعمارقلممداديجفلمالمفروضلنظامها
فرضهاثم<وأمضاهاوسطرها،وزكاهاورسمها،ووشاها
<مصراعيهعلىالمزعوماالصالحبابفتححتى،وأمالها
طرفيهاأحدالمعاهدةاعتبرتهاالتيالمغربيةالحكومةفكانت

نصتماأنوذلك...الجديداالصالحضحاياأولىالمتعاقدين

بتنظيميقضيالجديدالنظامإن:قولهاالحمايةمعاهدةعليه
االستعمارحمايةتنظمولكيءاصالحيأتنظيمأالشريفالمخزن
العهداصالح0«ذاكإذيتطلبهكانالذيالتنظيمالشريفالمخزن

المغربيةالحكومةكيانفيتعملالهدممعاولأخذت<<الجديد

ا~_يأوالحقيقيبامضاثهاالتياألولىالضحيةوهي
...االنتحاروثيقةووقعت،االعادمأمضتإنماللمعاهدة

أوالمغربيةالحكومةكيانعلىالقضا>خطةتنفيذتموكيف



؟ولصالحهاوباسمهاالحمايةيدعلىالشريفالمخزن

«أكثروالأقلالفرنسينظامومهمتهابطبيعتهاالحمايةإن
والسيطرة<الفرنسيةالسلطةقالفكأنهالفرنسيةالحمايةقالفمن

.القرنيةوالسيادة،الفرنسية

الفرنسيالتدخلمنتضايقكانتأخرىأوربيةدوآلولكن

علىالفرنسيينمعمستمرصراعفيوكانتاالصالحباسم
شتىفرضتالدوليالجزيرةمؤتمركانإذاحتى،المغرب

أوالمؤتمرةالدولباسمالمغربيةالحكومةعلىاالصالحات

هذاعنلترضىتكنلمفرنساولكن،خاصةولصالحهاالمتآمرة
كاناصالحباسمالمغربفيتدخلهاإليهآلالذيالمصير
الفرنسيبالنفوذبالدناشملإلىتدريجيايفضيأنمنهالقصد
منوتخلصاءسابقأتونسفياألمركانكماالحمايةستارتحت

أزمةخالل<ذاكإذالمغربقضيةاكتتوالتي<<الدوليةالصفة>«
القديمفيمثلهاالتاريخعرفقلماءودبلوماسيةسياسية
أساسعلىأخرىوجهةبسياستهافرنسااتجهت،والحديث
معالمصالحوتبادلءجهةمنالمغربفيالعسكريالتوغل
ومحالفاتمعاهداتفيوذلكأخرىجهةمنالمنافسةالدول
إذاحتى،(91(عامإلى6904عاممنتسلسلتوعلنيةسرية

مقابللفرنساالمغربفيالسياسينفوذهاعنالدولبهذاتنازلت
مصر(أخرىأقطارفيسياسينفوذكلعنلهاهذهتنازل
وجلب،وجههعناالستعماركشف)مثالإليطالياوليبياإلنكلترا
وا«عىءبالحمايةدعاهماالمغربعلىونصب،ورجلهبخيله



األأنزلما<<تماييةرسالة0>لهاونسب<<حيةاهالمهمة>>لهذه

.سلطاذمنالمغربفيبها

نيلفسهاخولةالفرنسيةالسيادةهذهأذتذكرومن
وحق،.وباءهدمأيقتضيوهو_التطيمحقالحمايةمعاهدة

التيالمطلقةالتصرفحريةأدرك،وتفيذااقتراحأاالمالح
أذعلماواذا،الحمايةمعاهدةفيالفرنسيةالحكومةأخذتها
واالشتراكاالقتراذعلىقائم_ومؤداهمباهني_الحمايةنظام

قوية.سيادتينوين_ومحميةحامية.حكومتينبينوالتعارذ
والياأتينالحكومتينإحدىأذاألشياءبطيعةتمورنا_ومعيقة

التيتحكم<<فوتى>>التيوأذ،ومعنىحآاألخرىفوة
اسمأاالنيةيتركأذيكادبماتتصرفاألولىوأذ،<<تحت>>

الحمايةأنجزتهماوجميع..وعورةوشبحا..مسمىبدوز
اليادةمالحفيكانإنماالمغربيةالحكومةحسابعلى

بالمغربالعكمنطامفيشيآكلأخضعالتيالفرنسية
كياذنيالحمايةعملكاذوقد<الخامةوظروفهالمقتضياتها
،وابادةومحق،وقطعبترعملالسرعيةالمغربيةالحكومة
تسمىوكانتوراراتعدةالحمايةألغتوهكذا.وتمريدوسلب
وهذا،الخارجيةوزيربمابةكاذالذيالبحروزير:هكذا

الذيالعامللمقيماختصاماتهجميعالحمايةتأسكالمصب
كلنيوقامالدبلوماسيةوالشؤرذالخارجيةثقبالعالموعالأمبح
.الخارجيةوزيرمقامهذا

ظهيرأسندوقدالحربيةوزيربمثابةوهو:العالفالوزير



القائدالفرنيالجنرالإلىالوظيفةهذه69آ2أكتوبر3(بتاريخ
.االحتالللجشاألعلى

هذاألغيوقد<الماليةوزيرمقاميقوموكان:األمناءأمين
اختصاصاتهإسنادمع_9(4غشت5فيمؤرخبظهيرالمنصب

.الماليةإدارةإلىانتقالهاقبلاألعظمالصدرإلي

شتأحهثم<العدليةوزيرإلىفتحولالشكاياتوزيرأما
الصدرونيابة،(963يوليوز63فيمؤرخبظهيرلألحباسوزارة

أبريل27بظهيراألمالكوزارةأنشئتكماءالتعليمفياألعظم
أنيتضحالتصرفاتهذهجمعفمن.آ927سنةألغيتثمأ9آ9

مخزنيةهيشةإلىاستحالت_الحمايةعهافي_المغربيةالحكومة

عدليةووزارة«التعليمفيوناثبهاكبرىصدارةمنتتركب0«
الحمايةسلطتهالذيالهدمنوعيتبينهذاومنأحباس<»،ووزارة
هذهالحمايةجردتجهةفمنءالبالدفيالشرعيةالحكومةعلى

والحربية<الدبلوماسيةوهيالسيادةمميزاتمنالحكومة
بالقضاءيتعلقماسوىاختصاصاتهامنلهاتتركولمءوالمالية

الحمايةلسلطاتالصارمةالرقابةتحتالدينيوالتعليموأألحباس
،وختامأبدءاالفعليةالسلطةهيالرقابةأننعلمونحن<وادارتها
كماعهدهافيالعظمىالصدارةأبقتالحمايةأنظانيطنوقد
المنصبهذاأنهيالحقيقةولكن<االستقاللعهدفيكانت
متناسقةوادارةحكمأ«اةيجعلهبماالحماية»0اصالح«>فيهعمل
.المغربفيالفرنسيةالسياسةمع

اختالطعلىمرتكزاكاذالمغربيةالسيادةنظامإذ



سياسينظامفي_الوضعيفالقانونءاألساسيةالسلطات
البالدفيهوكماالعامةاالرادةعنمعبرأيكونال_كنظامنا

فلما«المشرعالحاكمإرادةيشلبل،البرلمانيةالدستورية
التيالعقباتوأمام،جهةمنالحقيقةهذهأمامالحمايةوجدت

فيفكرت،أخرىجهةمناالسالميمحالتشروجههافييقيمها
،جديدلتشريعالمجاللهايفسحبماالعقباتهذهتالفي

،السلطانيةثرالظهااختصاصمنبقيالمغربفيوالتشريع
اختصاصاتفيوأقوىأوسعبصفةتوكزتالتنفيذيةالسلطةولكن

التمييزهذااحداثإلىالحمايةتوصلتوقد،العظمىالصدارة
القاعدةباستغاللوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطتينبينوالفصل
.االختصاصبتفويضالمتعلقةالشرعية

:المغربفياالدارةفرنسة

التخصصعناصرتعوز»كانتالمغربأنعوىوبل
إداراتهيومحليةمركزيةإداراتأنشئتبةالمغارمنوالكفاءة
أماءوالمكاناالسمإالهذامنلهاليسولكن<مغربية
الوظيفةملكواالذينالفرنسيينمنفأغلبهمورؤساؤهاعناصرها
يكادنصيبسوىفيهاالبالدألهليتركلمبماالمغربفيالعامة
عنيقلالفيهاالفرنسيالعنصرنصيببينما،والعدميستوي
.الفريسةمناألسدنصيب

بصفاتالمغربيةاالداراتعلىالفرنسيالعنصرسيطروقد
الوالةعلىالفرنسيةالرقابةهيشةيؤلفبصفتهففريق،شتى
ماالعظمىالصدارةجعلنيةالمخزالحكومةتسلمولم«بةالمغار



عام،وهوالتفويضبوزارةاالسالميالقانونليسمى
منذالحمايةفيهافكرتمسألةالسلطةوتفويض،وخاص
جيعأنوردآ9ا2مارس30معاهدةفغي،األولاليوم

عنهينيهاالتيالسلطاتأوالسلطانجاللةبهايأمراالصالحات

31فيمؤرخبظهيرهذاتموفعآل،لذلكالصالحيةويعطيها
التشريعيةالسلطةبينالفصلتحققوهكذا.(9(2أكتوبر
ءثرالظهااختصاصمناألولىوأصبحت،التنفيذيةوالسلطة
بقاعدةهذهوليست،الوزيريةالقراراتاختصاصمنوالثانية

.التشرحإلىمنهاالتنفيذإلىأقربهيظهاثرتوجدإذ،عامة
إليهتعهافرنسيمجلسمهمةمن_الحمايةعهدفي_والتشريع
التقدمقبلالوزيريةوالقراراتثرالظهامشروعاتبوضعالحماية

للمصادقةالعامةاالقامةإلىثملالمضاءالمخزنحكومةإلىبها

علىالحمايةبهاتسيطرالتيالكيفيةندركهذاومن،والتنفيذ
بالرغموهذاالمغرب،فيوالسياسة،والحكم<التنظيممقاليد
36ظهيربمقتضىاألعظمرالصلإلىالعامةاالدارةإسنادعن

فياالسالميالقانونقاعدةالحمايةاستغلتوقد.1962أكتوبر

الفرنسيةالسياسةعلىتسهيألاالستغاللحدودأبعدإلىالتفويض
بعضيفرضاألعظمالصارأنذلكمن،ألغراضهاوتيسيرا

الوالةإلىبدورهاتفوضهاالتيالحمايةلسلطاتاختصاصاته
يطرألمنيةالمخزالحكومةأننرىوهكذاالمحتليين.الفرنسيين
ماإالواالصالحيدوالتجلالتنظيممن_عاماأربعينخالل_عليها
إلىكلهاهذهوحول،والمميزاتاالختصاصاتمنكثيراأفقدها
األهورزمامعلىتقبضتزالوالكانتالتيالفرنسيةاأليادي



المخزنيهفالهيشة،ومصلحتهاالحمايةمشيئةوفقوتصرفها،كلها
تختلفقلماأعورهاوتصريف<وتقاليدها،ونظامها،هيكلهافي
منعليهاطرأماوكلءالفابرالماضيفيعليهكانتعمااليوم
البالدحسابعلىكانكماحسابهاعلىكانفإنماتغيير

.وشعبها

ادارةهيخاصةادارةبهاتقومالتيالرقابةهل»من

،المغربيةالحكومةمستشار<<««يوأسهاالتيالشريفةالشؤون

يحتكرونالذينالفرنسيينالموظفينجمهورمنهيتكرنوفريق

الميزانيةمنالوافربالنصيبويستأثرون<العامةالوظائف

ومن.فيناتالسادةعيشةالبالدهذهفيويعيشون<المغربية

وهيالداخليةادارةالفرنسيونعليهايهيهنالتياالدارات

ماكلإليهايرجحالصفةوبهز»،السياسيةالشؤونفيالمختصة

بالسيامة«<الحمايةاصطالحفييسمىومابةالمغاربحياةيتعلق

إلىتحتاجالالتيالعاماألمنادارةهيأخرىوادارة،<<األهلية

ءالمالية:هياالداراتوبقية...وتعليقوتحليلتعريف

والصحة،والتجارة،والفالحة<العموميةواألشغال،والتعليم

ءوالعمل،والمياهوالغابات<والمعادنوالصناعة،العامة

ومن.فعآلفرنسية<اسمأمغربيةاالداراتهذهفجميع،وألبريد

أنالكبرىوأخطارهاالحمايةعهدفياالدارةمميزاتأغرب

تمكنانهمومغربيةفرنسيةاشنتين:صفتينرالوالةظفينالألكثر

ولوفيبةكمغارأخرىوتارةءكفرنسيينتارةفوايتصرأنمن

ففي،وجماعاتأفرادأهؤالءلصا_المخالفةوالظروفاألحوال



<الفر~للعكومةكمملينويعلمرذيتكلموذاألولىالحالة
العاوالمقيممذاومال،مخرتكطاتاآلتالحاقوي
.المنوبينرنافومملالذي

المشتركةالوزارة
:والفرنبينبةالمغاربين

:الحمايةتأسيسمنذهكذاالوضعظل

الحماية<<إصالحات<>خلفتهماكلهيمخزيةهية_آ

...كالهاهزالهايبدوهنهزيلةوهي،المغريةالحكومةمن

،المدنيةالخامةإداراتهابمختلفعامةإقامة.2

،والهياألمرماحبةهي<لياسيةواوالدبلوماسية،،والعكرية
...وعرمهاالبالدطولنيوالحراموالحالل

الوزاريةاالداراتبمثابةهي<«مفرنسة««مغربيةإدارات_3

...المغربغيرفيالفنية

بغيمنأتتمهما_الحمايةسياسةأننظننكنولم
الهيئة<<مسخ0«إلىستتطاول_الطويلماضيهافيوعدوان
تركيبهافيفرنسيةعناصرمشاركةبفرضحقيقتهاوتشويهنيةالمخز
وسيرها

بعيد_(947يونيو2(فيالصادرةثربالظهافعآلتمماوهذا
ثرالظهاتلك_الرباطفيلفرنساعامامقيمأجوانالجنرالمجيآ
أن<<االمالح<>هذاوخالصة.نيةالمخزالهيئةأوضاعقلبتالتي



بالصدارةملحقة<<مندويبات>«~ةأنشأالمذكورةالظهاثوأحد

آخرظهيرأأنكما<المركزيةالفنيةلالداراتوتابعة،العظمى

الملك،جاللةوثامةتحتالمخزنيينالوزراءمجلساجتماعاتنظم
إنما،ينفحمافيهيكنلمإذا~رمافيهليسوذاكهذاوكل
القراروفيالثالثالظهيرفيهوالجد~<<االصالح<<خطر

مجلسبتأسيسالمتعلقين(947سبتمبرآ5فيالمؤرخالوزيري
واذا،الفرنسيينالمديرينوكبارالمناوبةالوزراءبينمشتوك
بصفةأيالملكجاللةدعاهكلماالمخزنيالوزراءمجلساجتمح
كلفيمرةيجتمعوالمديرينالوزراءمجلسفإن،منتظمةغير
الصالحقضايافيالظهير_عليهينصكما~المشتركاوللتثهو
المديرينإلوينضاف،استشاريةبصفةعليه.المعروضةالعام

العاموالكاتب،فرنسيوهوالشريفةالحكومةمستشارالفرنسيين
أسندتوالرياسة،الظهيرفيكماالمغربيةالختصاصاتهنظراللحماية
كما،شكليةوهي،الرياسةوحدةضمنتوبهذا،األعظمللصدر
الواقعوهو،مواتبهوأعلى،مظاهرهأجليفيالسيادةازدواجضمن
يجردوالمديرينالوزراءبحلسكانواذا.المحسوسبإنكاريرتفع
الهيئةهيفماعليهابعوضهايتكرمالتيالقضايافياستشاريةهيشة

~عنهالجوابولكن،خطيرجدسؤال؟البالدفيالتقريرية
،الفعليةالسلطاتبهتستأثرإنماالتقريرحقأنوهو،يسير

فرنسيةالمركزيةالدارات0واالعامةاالقامةهيالمتصرفةواالدارات
.أومفرنسةكانت

منة><إصالحات>>منالمغربفيالحمايةأنجزتهماوان



9و7فيمؤرخينبمرسومينتونسفيالحمايةكذلكنغذتهقد194(
منكلفيواحدةالخطةأنعلىدلالذي~األمر،(947غشت

الوحدةنظاموتطبيقاتمقتضياتمنتنفيذهافيهماإغاكانوأنءالقطرين
وازدواج<والتعاونالمشاركةسياسةعلىالقائمةالفرنسية

<<الوطنأم«>بينوالمصيرالحياةواقتران<والحكما~دة
ذلكومنذ<بهاالمحتلةواألقطارالحمايةومتعمراتها،ودولة

للوحدةنظامإ~مفيالفرنسيةالحكومةطمعقويالوقت
معاهداتبواسطةوذلكوالمغرب،تونسفيعمليةبكيفيةالفرنسية
بعقود««وتسمى،القائمةالمعاهداتمحلتحلجديدة
فرنساعثلودعاهذاوالى،الحمايةمعاهداتبدل<»االشتراك

الموضوعفيجوانالجنرالوتصريحات،مثألالمغربفي
...وادفيميحاتكانتوقد...شهيدة

:الحكومةشورىمجلى

بل،بصلةالديمقرالحيةإلىتمتالالمجلىهذانكرةإذ
الجاليةونوابالحمايةسلطاتينتعاوذنكرةأساسهانيهي

شورىمجلىأذمنهذاعلىأدلوال،بالمغربالفرنسية
ليولحيأسمهمعضأفرنسيأمجلسأأملهنيكاذإنماالحكومة

تطيقعلىوالمسرف19(9مارسآ8نيمؤرخمقيميبقرار
الخارجيةوزيرمقاميقومالوقتنفىوني،فيهالحمايةسياسة

الحمايةريستصرفيتصرفماكيرابل<المغربلحكومة
يعتبرأنهوهو،هذامنأكرنقللمإذمعآالمغربيةوالحكومة



ملك<<كأنالبالدفيبأمرهوالحاكم،المسيطرالمتصرفنفسه
.<<إتاجبدون

كبارا_الفرنسيينوالوالقالموظفينتفوقيتجلىتقدممما
<والمرتبات،المناصبفيبةالمغار<<زمالثهم:<على_وصغارأ

:مفتأنفللفرنسيوالنفوذالسلطةمجالفيأما.واالمتيازات
الثانيةهيواحدةصفةالمغربيلزميلهبينما،ومغربيةفرنسية
!تذروالتبقيالالتيالمطلقةالقرنيةالرقابةتحت

التعاونلضمانالقرار~هذانصفيوردكما_وذلك
كانوهكذاءواالدارة<<المعمرين««بينومنتظمةمستمرةبكيفية
،العامةباالقامةخاصأمجلسأبدايتهفيالحكومةشورىمجلس

إالالمجلسلهذامغربيقسمإيجادفيالحمايةإدارةتفكرولم
(0بتاريخسقيميةقراراتبذلكصدرتحيث_923سنةفي

ذاالفرنسيالقسمأصبحنفسهاالقراراتهذهوبمقتضى،مايو
مقيميقرارصدر1926أكتوبر13فيثمءانتخابيةأسس
الفالحينغيرالفرنسيينلفاثاةلثةالثااالنتخابيةالهيئةاثبآحل

أعطيتالتيالجديدةالشعبيةالصفةوهذه،والصناعوالتجار

آ947سنةفيثمءسياسيةمبنةيكتسيجعلتهالفرنسيللقسم
تتعلقديسمبروهاأكتوبر30بتاريخوزيريةقراراترتصل

13بتاريخظهيرصاركماءالفرنسيبالقسماالستشاريةبالغرف
بتاريخمقيميوقرارءأكتوبر(4بتاريخوزيريانوقرارانءأكتوبر
انخابأساسعلىالمغربيالقسمتركيبحول«يسمبر20



القسرنوابهامنيتأفالتيالمغربيةريةاالستاالغرف
هذاتجعللموالموريةالجزئيةاالنتخاباتهذهولكن،المذكور
خطهمنيالحمايةوالةويزعمزعمكماديمقرالحيآالقم

القمذلكيبةالمغارشاركةأذكما<الرسميةوتصريحاتهم
بذلكيعملوذأنهممنالوالةأولكيدعيهماعليهايطقال

أذيتجلىتقدمومما.العاتوذالشرتدبيريبةالمغارالشراك

نيمقيميامجالكونهعنيخرجالالحكومةشورىمجلى
موريهوإنمامهالمغربيالقموأذ،وسيرهونظامهأمله
زربابمنيزالوالكاذإنمافوجوده،أكروالأقلالوثانوي
.غيرال...العيوذنيالرماد

نظاميجد«واأنالفرنسيونحاولالماضيةالسنةوفي
للفرنسييناالنتخابيالحقاعطاءأساسعلىالبلديةالمجالس
البالدأصحابأيمغاربةهؤالءكأنالمغربفيولألجانب
الملكجاللةإلىبذلكظهيرمشروعقامواوقد،الشرعيين

.المغربيةالسيادةلحقوقمخالفألنهامضاءهرفضالذي

محاوالتكلعنالحديثأردنالوالقولبناويطول
مزوغيرهماوالديمقراطيةباالصالحباطألتسميهفيماالحماية
صورةتقدموفيما،حقيقتهابةالمغاريعرفالتيالدعايةألفاظ

،الفرنسيةالحمايةوتطبقهاتفهمهاكمااالصالحلسياسةمختصرة
تكنلمالسياسةهذهأنقلناماإذمبالغيننكونأنناننكوال
فقدبةللمغاربالنسبةأما،للفرنسيينبالنبةإال<<إصالحية««

والقلميصفهالماالفسادمنلهمجلبتوقدمسيطرآشرآكانت



سياسةأقامتهما<الفسادوهذاءالشرلهذامثاالويكفيءلسان

ا~بحول<<مباشرفرنسيحكم0>منبالدنافيالحماية
<الفرنسيةالمستعمراتمن«دمستعمرةإل~واداريا~مياه

بعضعنبالرغمواقعياستعمارأنهاعلىالحمايةبرهنتوبهذا
تأمستمنذأنهالخطابوفصل..والشكلياتاالعتبارات

علىمستمرةجنايةمجعلهابمابالدنافيتتصرفوهيالحماية
إلى_تجنيأنالحمايةاستطاعتإذاولكنءوسيادتنا،استقاللنا

أنتستطعفلن<ودولة،وشعب،كوطنحياتناعلى_هذايومنا
يحافظأناستطاعالذيفالمغرب،وقعمماأكثرعلينامجني
هذاينتشلأنغلىقادرالمجيدتاريخهطوالاستقاللهعلى

جهودمنكلفهمااألمركلفهولوالغاصبأيديمناالستقالل
بمجردالحمايةجنايةحياتهعنالشعبيرفعولن.ومضحيات
بحركتهالمغربيتجهأنمن~البلوالمطالبةالشكوى
نحوقاصدا،حازماءجديااتجاهاءالشرعيةوحكومتهءالوطنية
الفعالةالوسائلمنيتحتمبمااستقاللهوتحقيقءسيادتهتحرير
بةالمغاريشاركالأنالوسائلهز»وأول.السياسيالكفاحفي

يعتصمواوأن،أنفسهمعلىالحمايةجنامةفي~وحكومةشعبا_
إالتحبطلنالتيسياستهفياالستعمارمع<«التعاونعدم«>أبب
مساعدةكلمنالحكومةرأسهموعلىءبةالمغاريمتنعمابقدر
الوطنحياةعلىعاماأربعينمنذ0<العابرةالمؤامرة«0على

الشعبطرفمن_التعاونوعدمءالمشاركةفعدمءالعزيز
بهنالتالذيالسياسيالكفاحوساثلأجدىمنهما_وحكومته
االستعمارإلىالوجهأما<وحريامهاحقومهاغيرنا.نعرب



فخطةمنهابهيجودأنعسىماوانتظار،والمطالببالرغائب

وخسارة،الفرصوتفويت،الوقتضياعمنفيهافاشلة
وسيلةذلكمنيتخذونالذينللخصومربحأيعدما<الحقوق
فيلماوحفظأ~فكارتضليآلوالدبلوماسيةاالسياسيةلمناورتهم

أصبحناولهذا<أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبحقمنأيديهم
فيبحقهاالثمعوبمطالبةمنالتملصيحاولاالستعمارنرى

منمعالمزعوم<<الحوار«<حولدعايتهتروجهبماوالسيادةالحرية
هوهناالستعماروحوار،األسيرةالشعوبفي»<األمريهمهم<>

يتفاهمونفالتكلحواوانءيتكلمونالالذين<»الصمحوار«<نوع

،وادفياآلخروالبعض،وادفيبعضهمألن<يتفقونوال
يقومأنوحريتهابحقهاالمطالبةالشعوبتخشاهمافأخشى

الحواريكونوأن<الحريةوهذهءالحقهذاحول>»الحوار>>

ءويتطور،يطولوأنصالحهرا،فيهومماأكثربهمامضرأ
طريقعن_يثبتهأنيريدومااالستعمارأجلفيينسأبماوينتهي
...الحمايةجنايةمنالبالدفيالحوار.

1952مارس29موافق(371رجب3العامالرأي
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كالملوكالمك
العرشعيدفكرةبرزتوكيفمتى

الذياليومبذكرىاالحتفالنكرةبوزت،آ933سةفي
لوالدهخلفاالمغربعلىملطانأيوسفبنمحمدسيديفيهبور

أما(.927فونمبر(8هواليوموذلك)يوسفموالي(اللطاذ

تاريخنيالخالدالعيداليومبهذااالحتفالفكرةظهرتكيف
،قوميةذكرىاليومهذاامبحوكيف،الحديةالمغربيةالهضة
أنهاهانجلأذواألمانةالوفاءفمن،ورسمياشعبياوعيدا
مجلة(ماحبميسةمالحمحمدالمرحوموليدةكانت

جريدةكتابواحد،بالرباطإذاكتصدركانتالتي)المغرب
والتي<فاسنيبالفرنسيةامدرهاكتالتي)السهبعمل(

والمحورالبالدنياألولىالياسيةالمغربيةالجريدةيومذكانت
<لهااالطقو:للماذالفتيةالوطيةالحركةحولهتتمركزالذي

.واقدامشجاعةبكل،عنهاالمحاربوالالح

جريدةتولتنقد،الفكرةماحبميةالمرحومكاذواذا
الونيوترجمانهاالمادةالوطيةالذبمفتها)الشعبعمل(

سيديلجلوسذكرىعامكلمننوفمبر18يومإتخاذإلىالدعوة
العلويالعرش<المغربيةاليادةعرشعلىيوصفبنمحمد



شعبياوطنياعيداالسنويةالذكرىهأ»جعلإلىبل،الهتيا
يومثذالدعوةهذهتجدلموطبعا<ولدولتهاالمغربيةلألمةورسميا
إلىتحولمامرعان،إعراضاإالالمسيطرةالفرنسيةاإلدارةمن

ءوحيلوساثلمناإلدارةتلكتملكهمابكلومحاربةمعارضة
خصومةاشتاتالعرشعيدإلىدعوتناقويةوكلما.وىاقيل

فيليفتهذامنشيآيكنولم.ومكرتوتنوعتءالمستعمرين
كانلماذااإلدراكحقندرككناألننااردناعماويثنينا،عضدنا

ءالعيدذلكوايجاد،الذكرىتلكإلقامةيدعرناالوطنيالواجب
خيرمنفيهوماذلككلمثلنايدركونالمستعمرونكانكما

العاجلفيلهمشرومنءوالمستقبلالحاضرفيوأمتهاللبالد
مما<نقيضطرفيعلىالنظروجهتاكانتوهكذا...واآلجل
للموقفينوأعطىءوالظاهرالباطنفيعنيفابينهماالصراعجعل
.واصراراوعنادا،صالبة

؟العرشعيدلماذا

،المكيالجلوسوذكرى،للعرشعيداأردنالماذاأما
مانهولحلقأهذامنشيآجهتهممنالمتعمروذيردلمولماذا
التيالةوهي1933عامنيالفتيةالوطيةالحركةأذ:يلي

أذارادت)نمتشهر(اشعبعملجريدةفيهاتاست
والملكالعرشحولكلهاالبالدنيجمعا>األمةوتلف<~

بيدالمغتصبة~1(الميادةاألول<بمفتهماالشاب
فيهوتتمركز~الذياألعلىيسالرواالي<المتعمي)

ببيعةإليهاألمةبهاعهدتوأمانةوديعةهيالتيالميادةهذه



،عليهاوالقيماألميناألمةهذهنظرفيهوكما،صادقةشرعية
وكنا،راغمالمستعمرينوانف،وشعبهالملكبينوميثاقاعهدا

إلىباإلضافة_الملكيالجلوسذكرىسبيلفيبسعينانرمي
تكوين_اإلسالميةاعيادناإلىيضافسياسيوطنيعيدإيجاد
والحركةالملكوبينوالعرشاألمةبنثابتةقويةمتينةوحدة

،شأنهاوتعزيز،جانبهاتأييدإلىحاجةفيكا~التيالوطنية
نرميكناكما،الملكياللواءتحتباالنضواءبناشهاوتدعيم
وحدةتحطيمعلىالقائمةاالستعمارسياسةإحباطإلىذاكبسعينا

الشقةوتوسيحالجماعةكلمةوتفريقاألمةشملوتمزيق<البالد
القوميةبالوحدةشعوركلعلىوالقضاءوعرشهوملكهالشعببين

وطبيعي،السياسيةوالكتلةالجنسيةوالرابطةالمغربيةوالجامعة
بينالمتيناالتحادطريقعنإاليومثذكلههذاتحقيقيرأمالأن

أنذلك.الوثابةالشعبيةوالحركةالملكوبين<واألمةالعرش
جميععلى<الغاشمةوخطتهالماكرةبسياستهقضيالمستعمر
واشتدبالدنافيالقوميةوالحياة،والسيادةالوحدةومظاهرعناصر
بالمبدأعمالذلكلكلوالفسادوالتخريبالتحطيمفيامعانه

علىىاعتلأناألمربهوبع،تسدفرق:فيليالمكياالشيطاني
سمىفيماتجلىفظيعأاجراميأاعتداءاإلسالميةاألمةمقدسات

هأهواطقيقة،الذكرالمشؤومةالبربريةبالسياسةالباثاالعهدفي
يجب:قالحينهاالفرنسيينمنبناتهااحدوصفهاالتيالسياسة
أردنافقد،أخرىوبعبارةالمغربيةالوحدةمرآةأيالمرآةتحطيم
وتقويةالوحدةهذهحفظالعرشعلىالجلوسذكرىباقامة
ءوتعزيزهونشرهالقوميالشعورواظهارواألمةالملكبينالرابطة

رو



،بالتسانداالستعماريةالياسةوخططاغراضومعارفة

إلىبهذارامين،العلياورثاستهااألمةبين،والتامر،والتعاون
للحركةاألعلىوالروحيالياسيالقائدالسابالملكجعل

المغربية~مةالمجاهدةالطليعةكانتالتيالفتيةالوطية
أذفعال.تحققوتد.تحققإذهذاشأذمنكاذوقد،االهضة
وكتلة<واحدأمفآ_وشعباملكأ_المغربيةاألمةمنيجعل

قوتهإلىليطعنيكنلمالذيالمتعمىتجاه،مترامة
األمةجعلعلىبالعملإال،السياسيةوسيطرته،المادية
،المقامأومختلفة،األهواءوموزعة،األوصالمفككةالمغربية

تعالى،اثهبفضلأردناماالتموقد.سافرةوذليلةمستكيةخانعة
الذيالعابالملكبتأييدترجتالتيالمبذولةالجهودوبفضل
.ونصرفعمل،وقدرأدرك

التيالرئيسيةواألهدافالجوهريةاألسبابهيتلككانت

الصريحةبالدعوة)الشعبعمل(جريدةأجلهامنقامت

هذهواتخاذءالملكيالجلوسذكرىإقامةإلىالمتواصلة

منلقيناذلكأجلومن.للدولةورسميالألمةقومياعيداالذكرى

شدةنزدادجعلناماالخانقينالخائفينالفرنسيينومعارضةمعاكسة

لجأوبمماالمنشودالوطنيالهافتحققحتىواصراراوصالبة

فيعلينايفوتواحتى_وتحايالمكرا_الفرنسيةاإلدارةرجالإليه

لجنةكوناحيثبفاسلنااظهرواانهماالحتفالفرصة1933سنة

<واالستعداداالنصاتمنشيثآذلكشأنفيمعهمللمخابرة

للناحيةالعسكريالحاكمالجنرالمححتىاالجتماعاتوتعددت



،باطبالاالتصالهو..بوعلاإلداريمكتبةمنخرجناوأخيرأ

حذرينهذامحوكنا<الرسمية..بالمساعدةالظفرعلىوالعمل

الحلولوشكعلىكانالذكرىيوموأنخصوصاالحذرا~

يتحققلماليومحلإذاحتى،ويقظةحذرفيولكن،فانتظرنا

..خالفنانحنإنوالتهديدبالوعيدفوجثنابل،الجنرالوعل

نعبأفلم<المستعمرينبوعوديثقونالذينمننكنلمأنناوكما

فوجيآحتىقليلغيريمضولم،هميلوتهلهمبرعيلمطلقا

منعندهمماكلمنهماشتروابمنفامىفيالحلوياتتجار

تقليديةوأفراحبحفالت)االكتساح(هذافسرواولعلهم،بضاعة

ومكتومامصونا)االكتساحمر(وكانءاليومذلكفيستقام

كذلكسرفيالترتيباتتمتماوبعد،اإلداريالمنحخشية

ليحضرمكانكلفيالمنبثينالدعاةبواسطةالمدينةفينودي

ساعةمنابتااهالجنودبابيالعموميالمتنزهمقهىفيالناس

،الرحابغصتحتىالجماهيرتواردتوفعال،الظهربعدمعينة

صاحبمنوطلبنا،)الشعبعمل(ةجريلباسموحضرنا

،والمشروباتوالقهوةالشايالحاضرينيسقيأن<المقهى

..يتساءلونفتثواماالذينمحوينالملعلىالحلوياتووزمحت

دورجاءثماالحتفالساعاتومرترالغريبةالمفاجأةهذهعن

ا،الذاهلينوتذكير،الغافلينوتنبيه،األسراروفضح<الكالم

يومهويالل)نوفمبر18(بمناسبةأعواانهمالناسفيوأعلن

وذلكالهنصرهيوسفبنمحمدسيايالسلطانجاللةبيعة

الذكرىهذه،الكراماسالفهعرشعلىجلوسهبذكرىلالحتفال

مالهموبيناءعامكلفيورسمياقومياعيداتكونأننريدالتي



اوفحاكما،عيداالذكرىتلكاتخاذإلىبالدعوةللقيامدعانا
االحتفالإعدادفيتكتماسبب_الحاسباالعتذارمع_لهم

وحماسباستحساذهذاكلقوبلوقد،السعيداليومبذلك
وهدوءنظامنياالنصرافالجميعمنطلباوختاما،كبيرين
سرفعبأناواعلماهم،يرأمماأحسنعلىشي>كلتمبعدما
يمنلاذمؤمليناثهنصرهاللطاذجاللةإلىالتهنهةبرقية

الذيالعرشبعيدالقادمالعامنيوحكومةشعباكلهالمغرب
توليتوفعال،وجاللروعةذاتشعبيةبكيفيةيومذبهاحتفال
المتزهمقهىفيالمحتشدةوالجماهيرالشبعملجريدةباسم

فأجابالثهاعز»السلطانجاللةإلىوالءتهةبرتيةرفعالعمومي
الشريفالمولويوالعطفباشكرفياضةببرقيةاثهحفظهعنها

جريدةتشوفتوقدالملكجاللةعننيابةاألعظمالصدرارسلها
برقيةمعالملكيةالبرقيةهذهنصفنهرت)الشبعمل(

تحمىالذيالشعبنفىنيمغزاهلهكاذالذياألمر،التهة
الفرنسيةاإلدارةأما.أمانيهاعزمنكأميةالعرشعيدإلىللدعوة

رد(فيبعيداتذهبأذتستطعولمالراتعباألمرفوجتفقد
مرةألولتموهكذا<ومحيطهانفسهافيخلفهالذي)الفعل

بذكرى~قالكماتعطروالتؤخذوالحقوق_الشعبياالحتفال
،العيفالعلويالعرشعلىيوسفبنمحمدسيديجلوس
عمل(واملتوقدنوعهامنواألولىالسادسةالذكرىوكانت
كلالعامرالقصرونياألمةنيوجدتالتيدعوتها)السهب
وزيريقرارمدرحتىكاملحوليمرولم،وشجعقبول
آ8(منجعل6934أكتوبر26موافق(_353رجب(6بتاريخ

رو



البواديدونالحواضرفيولكن،للعرشرسمياعيدانوفمبر»
وحماييهاالشعوبعواطفأنغير،محدودضيقنطاقوفي

ينحصر»والاإلداريةبالقترار~تيعصفهذاكلوتيارهاواندفاعها
العرشعيدأصبحوهكذا،والقيودوالشروطالحدودنطاقفي
قوياومظهرا،األمامإلىكبرىخطوةهذاوكانوالدولةاألمةعيد

األيامزادتهالذيالمتينواالتحادوالشعبالملكبينللتجاوب
تحقيقسبيلفيوسالحاقوةمنهو~واحكامامتانةواألعوام

والعرنى<والشعبالوطنتحرير:الكبرىالقوميةاألماني
.واالستقاللوالوحدةالسيادةوتحقيق

فيتحولنقطةالكبيرالتاريخيالحادثذلككانولقد
الحمايةباسماالستعمارلنظامالسياسيةالمعارضةحركةسير

سبيلفيالشعبيالكفاحفيجديدتطوربدايةكانكما،الزائفة
المعارضةحركةوجانبالشعبحقأنذلك،والخالصالحرية

ورعايةوتوجيهوتشجيعبعطفتأيدقدفيهالسياسيةوالمقاومة
بالرغم_ومساعيهوأفكارهوعواطفهبشبابهكانالذيالملكجاللة

_المستعمرينطرفمنوالمعاكساتوالعراقيلالصعوباتعن
ونسيررايتهاونحملفتصورهاكناكماالوطنيةللنهضةمثالخير

المستعمرونيكنولمءوالتضحيةالنضالطريقفيبدعوتها
العرشصاحبوتجاوبوالشعبالملكتضامنعنليسكتوا

والحيلوالدسائسالوسائلبشتىيعملونفأخذواالوطنيةوالحركة
لسوءولكنهم،سبيألهذاإلىاستطاعوامادونهماللحيلولة
التيالشعبوارادةالملكعزيمةامامالذريعبالفشلمنواحظهم



تلكصخرةفعلىءاثهارادةمنءيقالكمافإنهاتغالبال
محاوالتتخطمتالصلبةاإلرادةوتلك،القويةالعزيمة
الزوابعإثارةفيإال_نجاحاهذاكانإن_ينجحولماالستعمار
منمسلكهذافيسالكأالمشاكلوتعقيد<األزماتوخلق
أن_يدركأنلهوأن_مدركوغير،بظلفهحتفهفييعى
.الظالمينعلىإالعارانالوأنللمتقينالعاقبة

الملكبينللحيلولةاالستعمارتصرفاتتكنلموهكذا
وقد<وتنامرآ،وتعاونأ،وتساندأ،تقاربألتزيدهماإالوشعبه

أنوهو،السياسيالمبدأ.والسنيناأليامبتوالي~هكذاتجلى
السواءفيشريكانأنهماءبالملكوالشعب،بالشعبالملك
،واالستبداد،االضطهادسياسةضحيتامعاألنهما،والضراء
االستعمارهوواحدوعدو،مشتركخصمطرفمنوالعاوان

جنايةإال_والواقعالنظرفي.تكنلمالتيالحمايةبقناعالمتنكر
،حقوقمنسلبتهبماوذلك،والملكوالشعب،الوطنعلى

.كافةوأهلهاللبالدمشروعةمصالحمنواغتصبتهمقدسة

:أماسعلىممارتاالملكيةوالسياسةالوطنيةالحركةوألن
االستعماراشركهمافقابالعرش،والشعب،بالشعبالعرشأن
وزينءوالعاربالخزيصحائفهمالمماومحاربته،خصومتهفي

سارالتيوالمفاخروبالمآثر_والشعبالملك_الحليفينسجل

...اإلنسانبنيمنناطقكلشأنهاواعلى،كبانالربذكرها
،الحياةزينةيؤثرالذيبالملكيوسفبنمحمدسيدييكنولم

،قصورهمفيالملوكمنكثيريفعلكماءوسكينتهاءوبهرجتها



والالمة>لراحة.لىومخلدين،العوبعنبعيدين
كماالعبعرفهتديوسزبنمحمدسيدي~ن،والطمأنية

ليىولكن،حقآملكأورؤساشهابملوكهاكلهاالشوبعرفته
ملكأ،غيرهعونهكما،شعبهعونهفلقد:الملوكمنكغيره

الولحنسبيلني،عليهعزيزوبكلبفهمضحيامكافحأوطيآ
وشعبهوطهبادلهفكذلكوشعبهلوطهاخلمىوكماوالشعب

لهيعرفقلما،بوفاءووفاء<بإخالصواخالصأ،بحبحبأ
المحنةإنقلتماإذامبالغأولست.والحافرالماضيفيمثيل

العدوان~يوسفبنمحماسيديبهاامتحنالتيالكبرى
علىكلههذاوفي،واسرتهوشخصه،عرشهعلىاالستعماري
بموقفهفضربالمحبوبملكناجعلتقد<وأمتهالمغرب

هذا،والتضحيةالكفاحفيمصلاعظمالقويوثباتهءالرائع
قدرهماحقالشعبقدرهمايناللذالتضحيةوهذ»<الكفاح

الحريةسبيلوفيءوالعرشالملكأجلمنبدورههوفضرب
روعةيقلالمثآلوالتضحيةالكفاحمجالفيوذلك<واالستقالل

ثوراتهافيللشعوبومعجزاتمفاخرمنالتاريخسجلهعما
وتضحيةكفاح_وذاكهذاشآنمنيكنالكبرى،ولمالتحريرية

،المبينوالنصربالفوزلهمايعجلأنإال.معاوالشعبالملك
الوطناستقاللبتحقيقوالنصر،عرشهإلىالملكبعودةالفوز
.العلياقيادتهتحت

بومفبن~يمبدبمفراطبه

وتضحيتهالشعبكفاحليقودالمغربملكجاللةيكنولم



بلءفحسبملكأبصفتهالساميةافواألهلالعلياالمثلسبيلفي
الشعبيالزعيمبصفتهالتحريركتائبوتصدر،الكفاحصفوفقاد

يمقراطياللوالبطل،األعلىالسياسيوالرثيس،األكبر
سيديشعبيةوتستملءاستمدتكلههذاومن،األعظم
تفصيلإلىنحتاجوال.والخلودالقوةعناصرسفببنمحمد
من_الشعبرئيسوهو_تجعلهالتياخالقهديمقراطيةفيالقول
كانوان،ابناثهمنواحدكأنه،الشعبوالى،الشعب

الحديثإطالةإلىنحتاجالأنناكما،وقاثدهموملكهم،رئيسهم
تعاليممنالمستوحاةالدستوريةالديمقراطيةواتجاهاتهآراثهعن

إلى)اإلشارةهناوتكفي،العصروأنظمةالقرآنومباديآاإلسالم
بمبادىءوالتنويهوالحريةالحقبأصولاالشادةفيمواقفهجميع
وتفضيل_قول~الحكيمفيكماالملكأساسوالعدل_العدالة
أعلنطالماالتياألنظمةهذه،سواهاعلىالديمقراطيةاألنظمة
دستورهيقرعالذياإلسالمفيالحكمألصولموافقةانهاجاللته

مافكل9بينهمشورىوأمرهمءاألمرفيوشاورهم9:القرآن
والعدالةءالحريةعنجاللتهوتصريحاتخطبفيورد

علىدليلأكبريعدالدستوريةوالملكيةءوالشورىوالديمقراطية
واتجاهاتهآراثهعنيعبرترجمانوخيرالبالدملكديمقراطية
،األبيالحرالمغربيالشعبواتجاهاتآراءهي~التيالسامية
التامالتجاوبيقسرماوهذااألحرار.أو)مازيغاال(شعب

الملكبينمضىوقتكلمنأكثرءاليومالقائمالمطلق
بالءفيهاوأبلياوالحريةالحقغمراتمعاخاضايناللذوالشعب

إلىالضاللرايةوانتكستالهدىرايةانتصرتحتى،حسنا



داعيةخيرسنواتمنذنفسهمنجعلقدجاللتهكانواذا،1األ

اليوماصبحفإنه،وفضاثلهابمبادثهامبشروأعظم<للديمقراطية
كلضدلهاوناصروحام<راعأكبر_واالستقاللالسيادةعهدفي~

..عنيدخصم

_الوفيالواعيالشعباليقينهذافيويشاركني_ويقيني
فيالشعببهذاالحثيثللسيرجهدايدخرالالملكجاللةأن

ملكيةأاثريةفيوالدولةالحكموديمقراطيةوالعدالةالحريةطريق
الحكيمالراقيالسياسيالنظامهأايكونماكأحسندستورية
فيحفظوملكهااألمةبينويوحاورثيسهالشعببينرلفالذي
يجعلممابواجباتهالقياممنويمكنه،حقوقهمنهماواحالكل

<لصالحهوصيانة<للوطنحديةبينهماوالتعاونالتضامن
أنالملوكفخرمنانهوحقأالمتتاللووحصانة،لسيادتهوضمانة

إالهذايكونوالالشعوببهموتسعد،األوطانبهمتعتز
راعوكل،راعكلكم(:الشريفالنبويللحديثباالمتثال
الحكميجعلاإلسالمأنيتبينهذاومن،)رعيتهعنمؤول
،والضمير،اثهأمامومسؤوليةوأمانة،عهدأواإلمارةوالوالية
.والتاريخواألمة

يرعىفتىءماالمغربملكجاللةأنالبيانعنوغني
.ومسؤول،وحازم،وحارسيقظرعايةامرامته

الذياليوملهووأمتهاالبالدهذهحياةفييومأسعدوان
األمنيةكذلكهيالتيالقصرىامنيتهالملكجاللةفيهيحقق
هواألياألباةاألحرارلشعب_التاماالستقاللبعد_الغالية



والشمبالملكبينالمشتركةاألمنيةتلكوما،المغربشعب

األمنأرضالوطنهذامنتجعلالتيالصالحةالديمقراطيةإال
العزةحياةالشعبهذاحياة،ومن0والعدلوالحريةوالنظام
ءاالولأرقىمندولةرئيسالمحبوبملكناومن،والسعادة
ءالصالحالحكممملكةالممالكاعزمنمملكةوصاحب

بالشورىالمثلىوالديمقراطية،الحروالنظامالعادلوالقانون
الملكيوسفبنمحمدسيديهةعلىكلههذاوما،والدستور

ذكرىيومفيهذانعلن.محتنحوالبعزيز،الموفقواألمينالحازم
آتوكل_آتيومفيستقترنالتيالذكرىهذه،الخالدجلوسه
ذكرياتوكلها،التامالجالءوذكرى،الدستوربذكرى_قريب
الصالحاتسجلفيالعزيزللملكتعالىاثهسيكتبهاأوكتبها

.الخالدات

1956بونبو67المسر324:العددالعامالرأي



؟فطرفيالمفردلل

األمينقلمالعام)(الرأيقواءاثناءهاافتقدطويلةغيبةربعأ

)الغمرات(اليومإليهمتعود_الوزانيحسنمحمداألستاذالعام

المشاكلودراسةوالوطنيوالسياسيالثقافيالغداءفيهافيجدون

.)....ازاءهاالصحيحةالنظروجهةوبيانوايضاحهاالمغربية

ومصيراختطافحولالفرنسيينثائرة~فجأة_ثارت
األولىالحادثةعلىمروقا)بيران(والضابطمورو)(القبطان
ثائرةثارتوقد«الخمسةنحوالثانيةوعلىءاشهرالتسعةنحو

المغربماليةوزيريبينباريسفيداثرةوالمحادثاتالفرنسيين
الجفوةبعدوالصلة،الفراقبعاالتالقجوفيوذلكوفرنسا
إنحتى...الرضىوجلب،الثقةوبعث،العهدوتجايد

ءومحادثات،اتصاالتعنتحدثحينها)العامالرأي(

،باريسفيالفرنسيالمغربياألسبوعومآدب<وتصريحات
المقرهأاالفرنسيةالماليةوزارةمقرحيثويفوليشارعفيهابما
:نقول،راغبأزاثرآالمغربياالقتصادوزيوإليه)حج(الذي
.نااليسقهلماألسبوعذلكعن)العامالرأي(تحدثحينها
وساعاتهءأيامهبهزخرتلما)والوصالاألناقةبأسبوع(يسميه



اخبارهانقلتالتيالسياميةوالمغازالت،المجامالتمن

هواةجعلهذاوكل.اإلذاعاتتفاصيلهاوررجت،الصحف

فيوالمالالسياسيةبرجالخيرأيظنونالبشرىوروادلالتفاؤ

قاب)مبتغياته(مناصبحقدالمغربأنويتخيلون،باريس

..أدنىأوقوسين

الحسنةوالظنون،الطيبةاإلحساساتمنالغمرةهذهوفي

الفرنسيينالضابطينحولالضجةوقامتالواقعةوقعت

محلهحديثفيالمغربياالقتصادوزيرإنحتى،المختطفين

أنمنتعجبهيكتملمالبيضاءالدارفييوميةفرنسيةصحيفة

أن(فيهايظنكانالتيالساعةنفسفيبذلكالفرنسيونيفاجئه

وفرنساالمغرببين)تقديراقلعلى()لمجاريهاعادتالمياه

الومرابغرور)ضحية(كانالوزيرأنعلىقويادليآلجاءمما

والمغازلةالمجاملةيبادلونهكانواحينهاالفرنسيين،وأنوالأكثرأقل

لمأنهمتبينوقد،نفسهمفيلحاجةهذايفعلونكانواإنما

وسياستهمموقفهمفيسرابضحاياوال)المغرورين(يكونوا
.)والوصالاألناقةاسبوع(مدة

علىحتىنفسهاوفرضتتأكدتالتيالحقيقةهيهذه
.السياسةرجالعنفضألالناسمنواألغرارالغافلين

كتبتهفيما~الصريحةالغيورةالحرةالجريدةهذهكتبتوقد
المغربيةالسياسةعالمنياألسبوع)ومفاجأتحوادث(هن

مناألسبوعهذاخالللوايتحولمالفرنسيينأن.القرنية

~فجأة.انارواحيما،مملحتهمفييفرطواولم،حقيقتهم



لعبتهميلعبونكانوابل،األنلحدالمفقودينالضابطينقضية

حتىيقصدونماذاوالىيصنعونماعارفونوهمالبارعةالسياسية

محفهمفيشعراءحملةوشنوهاعليهاانقضواالفرصةواتتهماذا

أوالضابطينبحريةمطالبينواذاعتهموبرلمأنهموانديتهم

...بجثتيهما

المفقودينعنالبحثعلىيلومهمأنألحديمكنوال
أنالنظريستلفتالذياألمرولكن<بهماوالمطالبةالفرنسيين
بينوتآلفءوتفاهمءتقاربوقتكانلهذاوهاختارالذيالوقت

اثارةوقتيكنولمالمؤولين<والفرنسيينبةالمغارالسياسيين
<فعآلوأوجدوهالفرنسيونارادهكماصعوباتوخلق<مشاكل

وغيرمنهمالرسميين_طرفهممنوقيلجرىماكلومن
وماجاءوأنه<بليلدبرامرهمأنواضحأجليأيبدو_الرسميين

<والتوجيه،والتدبيرءوانصنعة،االيحاءمظاهرجمعيحملزال
مااألكمةوراءأنعلىقاطعةداللةيدل<مماواإلحكاموالنظام،
وراءها

ماكلاختمامهمنالذيالوزيراذاألمرنيوالغريب
قد،فورموريىالهيووهو<القرنيةالمغربيةللعالثقيرجع
ويكشز)المؤامرة(يفضحبماالجمهوريةمجلىنيمرح

.ذ:قالفقد،اخيرا)العامالرأي(سماهماكما)االنذار(

،المغربجوبنيمفقودةتكوزتكا>المغربيةالحكومةملنة
بماالضابطينمثكلةتسرعةمنتتمكنلمإذاالعكومة0هذواذ

حفظعنعاجزةأنهاعلىليال0سيقوم1هذفإذفرنسايرمي



وأنالمغربيالجنوبفيلألشخاصاألمنوضمانةءالنظام

للعالئقبالنسبةالنتائججميعهذامنسيستخلصونالفرنسيين
بتصقيقاتواإلندارالتهديدهذاوقوبل،المغربيةالفرنسية
أنعلىيدلفإنماشيآعلىالكالمذلكدلوانءالمجلس
المحادثاتاستغاللفيهاماأقلمحبوكةخطةيتغذونالفرنسيين
لمحاولةوباريسالرباطبينالمستأنفةواالقتصاديةالسياسية

كماالطريقفييسيرواحتىبةالمغارالمسئولينعلى)الضغط(
تلكفيماوأكثر...وعونهارضاهاأرادواإنفرنساترسمه
جديدعدوانالرتكابوالفرصاألسبابخلقالمبيتةالخطة

متتبعوكل.ووحدتهواستقالله،وسيادتهالمغربعلىوشنيع
أنيستطيعالفرنسافيالضابطينقضيةحولويجريجرىلما
<ألموتصريح،هونأاألمرفييرىأنوال،خيرابالقوميظن
تلقيالفرنسيةالصحفمنطائفةاألن.وأمامنامقعواضحفور
.فاضحةكشافةأنوارأالقضيةتلكحولالمقاصةالضجةعلى

تلككتاباتمنومغزاهامدلولهالها)نماذج(يليفيماونثبت
:تقول)بويسباري(فهذه،الصحف

باريىنيالعامالرأيطرفمنالفعلردوشدةتوةأمام(
أذمطلقايمكنالوهوالواقعهذااآلناإلنماذيدركوالرباط
الضابطينتحريرقبلاقتصاديةأومالية.وسياسيةتسويةأيةتوجد
.الفيكارو)(جريدةوكتبت.)فيهااذيوجدالتياألسرحالةمن

االخالالتمجموعفيتدخلاالختطافاتهذهإن(

نيالماليةالمفاوفاتوتتيح<المغربيةالفرنسيةوالزاعات



)ضخمةبحروفالكلمةهذهوكتبت(كللتصفيةفرصةباريس
.)القائمالنزاع

لمسؤولينلدىاتعاالضابطينمشكلةتسويةأنهذاومعنى

تريدهاأخرىتسويةلكل)مطلقاسابقأشرطا(الفرنسيين
أنأيضاذلكومعنىءفرنسامعفيعالئقهاالمغربيةالحكومة
أنبعاالطالبوضعةفييشعر.أنغيرمن_.مبحألمغرب

معالرسميةالسياسيةعالثقهعلىالطارئةاألزمةمدةمطلوباكان
هذهوبسبب،الجزائريينالقادةمعالطائرةاختطافعقبفرنسا

،الماهرةالفرنسيةدبلوماسيةالدفيهاوضعتناالتيالوضعية
~ويقيناحقادبلوماسيةعندناكانتإن_المغربية)بلوماسيةاالو(

إنجسيمبخطرومهددينعظيمحرجفيبةالمغارنحنأصبحنا
نعلمفالبوادرهأدركناوان<نتائجهنعرففالأسبابهعرفنا
.عواقبه

نسمعونحنوخطورتهاالساعةحرجمنكدتالوكيف

تهديدوكلهاالرسميةوغيرالرسميةوالتسريحاتالنداءاتونقرأ

والجيشالحكومةتستحثوكلها،وانذارواستفزازءوعيد

شخصفي)والجيشاألمةشرف(لحمايةالعاموالرأي

هذاويقال،والقوةبالحزمالعارومحولهماالثأروأخذالضابطين،

احتالألالمغربأرضالفرنسيالجيشفيهيحتلالذيالوقتفي
وفي،واالستعمارالحمايةعهدفيبهلناعهدالمحكمأمنظمآ

ورثيسالخارجيةوزيربيدو_المسيرفيهيقومالذيالوقت

إن:فيقولالبرلمانفيأمتوعلىدامهلخطيبا_سابقاالحكومة



كانإنمااليوملحدمورو)(القبطانسبيلفيبذلالذيالمجهود

فرنسيجنايألفثمانونالمغربفياآلنيوجدبينماسيآأبلوه
كانمماأكثريعنيء)البرلمانيالخطيببهاعترفماهذا(

االتفاثاتفيمطلقاشيآالإ«ثم«الحمايةعهدفيعدده
الفرنسيالجيشيمنعماالشريفةالدولةمعاآلنحتىالممضاة

إلىبالكالمبيدوالمسيرتوجهثمءمواطنيناحمايةيضمنأنمن
أنوتأكيدالحاحبكلأرجوكإني:فقالالوطنيالدفاعوزير
الرجالسبيلفيموممكنماتعملأنمنكينتظرأنهتتأكي

الرجالسبيلفيالمستحيلحتىتعملوأن،رجاألبصغتهم

.الفرنسيالجيشمنبصفتهم

إأل:فقالالفرنسيةالمغربيةثقالعالعنبيدوتحدثثم
)كاملقانونيفراغ(علىترتكزالمغربمعالمبرمةاالتفاقات
غيرنانفهمأنيجبواآلنءفيهارأيهيؤخذلمالبرلمانإنحيث
أنيجبكماوأحداتجاهذاتليست)المتبا«لةالتبعية(أن

قريبوعما،سيئةولوكانتاالتفاقاتنستغلكيفنعرف

)والتونسيةالمغربيةالشؤونوزير(فورالمسيرسيسمعني
بالصداقةتجوداالفيلزماالتفاقاتأماروتفصيلبافاضةا~ث

.)...مراكشفيلبترولوبامكناسفيوالدم،باريسفي

عنايةكليستحقوهو،تعليقكلعنئ~الكالمهذاإن

اليوميواجهونالذينبةالمغارالمسؤولينطرفمنخصوصاوتدبر

مسؤولياتهمأماماألننضعهموالذينجميعانعرفهاالتيالمشاكل

فهوبشيآ(بياو)تصريحاتنردفأنبدالكانواذا«الجسيمة



الشعبباسمنرجو_وخطرأزمةمنالفرنسيينالضابطينقضية
األمرأمامبسببهمانجعلأنوال،بهمانفاجأالأن~المغربي
.إزالتهأومواجهتهتعسرالذيالواقع

الشعبعلىكما<ولينالسؤفعلى،حرجةالساعةإن
0واالستعاا،والحزموبالعزم،واليقظةبالحذر،التارع
ويمكرون(والواجب،والوطن،اثهاعي0>ماأنللطوارى،
.)..الماكرينخيرواتهاثهويمكر
05»دأدمارسالبت5((:0ا~.لعامالرأي



سياستينأخطاربينالمغرب

تليمأذالمغربيالجمهورمزواحدغيرإلىيحيلتد
ذوهوالىبالرباطنسرالمر)اللطات(إلى)بيراذ(اضابه
،والمعفية،اليامية~نهائياحدآومع،بفرنا
و~لكررن،المدنيينبيننروال،النرسيوذشهاالتيواشعبية
مذهفيكانتالذيالرتتنفىنيالمغربيةالعكوتعلى

~وذلك)السطعلا-ماؤ(منجونيتعشالعكرة
األخيرمقامهخاللها0اتتماوزيروأجراهاالتيثات0للمحا
.بباريى

وتسليمتحريرعنبالرغممستمرةالحملةتزالمابل
بالنتيجةشكونبلسرواالذينوالفرنسيون»المذكورالضابط
رسميايواصلونكماالحملةهذهيتابعونالمنظمةلحملتهماالولى

األسرفىيزالونالالذيناألشخاصوتسليمبتحريرالمطالبة
.أحايدريالحيث

ويدفعدفعالذيالطبيعيالسببعنالنظروبقع
)الثورة(والىمواطنيهماعتقالعلىاالحتجاجإلىالفرنسيين
لمبمن)االحتفاظ(علىواألساليب_الوسائلبشتىاللحية_



العملوالىمعتقالتهمتعرفأوجثتهمتسلمأو<سراحهميطلق
اخراجأجلمنواالنذارالضغطوساثلوحتىالرسميةبالطرق

هناكفإن<الصحراءومجاهل<األسرمخابيآمن)المفقودين(

)األزمة(هذهيخلقونالفرنسيينجعلتأخرىواعتباراتعوامل

التياألدوارفيهاويلعبونالفرنسيةالمغربيةثقالعالفيالجديدة

ماأحديجهلوالبعيدة،والالقريبةوأغراضهممصالحهمتقتضيها

الفرنسيينأجلمنالقائمةالضجةوراءمنترميماذاإلى.الهي

.المعتقلين

أنفهوكلهذلكمنوعبرةدرسانستخلصأنلناكانوإذا

يضعونهابل،محاباةأومجاملةبمصلحتهميضحونالالفرنسيين

بل،هذاعلىنلومهمأنعناو~.أ~وكلشيآكلفوة

المسؤولينمنونريد<والواقحالحقيقةفيهمكماإليهمننظر

،أساساذلكعلىالفرنسيينيعاملواأنالمغربيةالسياسةعن0

واجتناب،والتقديرالفهمفياألغالطتالفييمكنبهذاإذ

بحقوقهللمغربواالحتفاظوالسياسةالحكمفيالعثرات

لهذهأضمنشيآ.والعابثايبهايعبثأنمنومصالحه

سياسة(تنافيوهي،الواقعسياسةمنوالمصالحالحقوق

»اليقظةفيالحلمواساليبهاخصاثصهامنالتي)السراب

السياسةوممارسةالواجباتفيوالتفريط<بالمسؤولياتوالعبث

أنالمؤولونعرفولو.ورقصاتومظاهرتمنيات،مجردكأنها

فهماالستقامواوالمصالحالواقحعلم•قيلكما_السياسة

فيويجريجرىماكلوبعد<وصنعاعمالوأحسنوا،وادراكا



وأزماتمشاكلمنفيهاويقومقاموماوتقلباتأحداثمنبالدنا
إلىأحوجماوقتفييكنلممغربنابأنالقولعننتمالكال

<جداعصيبوقتهوالذيهذاوقتنافيمنهالواقعسياسة

الفرنسيونيحكمهاالتيهي_السرابسياسةال_الراتعوسياسة
فيهمبماوأئمغاربةبالمغرباليومعالثقهمفيمطلقاتاماتحكيما
دليلإلىيحتاجاألمركانإن_دليالهذاعلىشئناولو.الحكومة

دليلوأي،فقطبواحدالبالعشراتاالتيانعليناعسرلما~ما
علىوحالياأخيراالمدبرةالحملةبمناسبةجرىمماوأقوىأوضح

منبالمعتقلينللمطالبةالفرنسيينلدنمنوالحكومةالمغرب
األوساطفيالحملةتلكقامتفقد؟المغربفيمواطنيهم
يظنونالناسكانوقتفيوالشعبيةوالبرلمانيةوالصحفيةالرسمية

حكومةوأنانفرجت،قدالفرنسيةالمغربيةثقالعالأزمةأنفيه
أصبحاقدواألمانيبالمبتغياتالظفرمناقتصادهاووزيرالرباط
السرابانقلبمامرعانولكن..أدنىأوقوسينقابذاكإذ

ممامشادةوالمجاملة،عبوساوالبشر،وجوماواالنطالق،حقيقة
كانتواذا،والمغالطةوالترددللشكمجالايمعهيبقلم

أحاطتقد،فيهالعاموالرأيالشعبمعكعادتهاالرباطحكومة
تعرفالحتىوالكتمانالسرمنبسياجاألخيرة)األزمة(

الفرنسيينفإن،أخطارهاوتدركخفاياهاوتكشف،حقائقها

قدالبرلمانفيمناقشاتهموأثناءصحفهموفي،بتسريحاتهم
أنالمغربيةالحكومةفيالمسؤولونحاولماأخرىمرةفضحوا
وهكذا<األحرارالمواطنينمنغيرهمدوفبسرهويستأثروايخفر»
ويتحطم<السرفينكشفتظهرأنإالالحقيقةتأبىأخرىمرة



.العنكبوتبيتمنأوهىكانوالذي،حولهأقيمالذيالسياج

ءعليناواجبانرىوالذيالحقيقةبددتهالذيالسرذلكأما
الشعبأعينأماماليومنضعهأنلر~~واداء،لمهمتناووفاء
يليكمافأمره

المغربيةالفرنسية)األناقةأسبوع(إلىالكرامبالقواءنرجع
محمحادثاتهيجريالمغربياالقتصادوزيركانحيثباريىفي

خاصةمنهمواالقتصادالمالورجالعامةالفرنسيينولينالسؤ
مناألسبوعذلكبهامتازبماالتذكيرإلىحاجةفيولسنا

األوهاممنلهمخيلماللناسخيلحتىوحفالتمجامالت
عند_المغربياالقتصادبوزيرحدامماواالنتصاراتوالظنون
أن_فورموريسمعتقابلحيثالخارجيةوزارةمقرمنخروجه

:المطمئنالواثق)لتفاؤ(فييعلن

ستستأنفوفرنساالمغرببينالطبيعيةالعاديةثقالعالإن(

سيحلالخارجيةوزيرزميلهأنأوضحكما)قريبمستقبلفي
أنيومثذأذيعوقد،مارس20يومباريسفيذلكأجلمن

المجالفيسيتمومثالصورةأحسنعلىالعال«تلكاستئناف
:االتيةباألهورالسياسي

التيالقرنيةالمغربيةالتوفيقلجنةأعمالتدشين_(
الطائرةاختطافقضيةفيللنظر1957ينايرشهرأواثلفيأسست
الجزائريالكفاحقادةتقلكانتالتي

(957قبلأسستالتيالحدودلجنةأعمالتدشين_2

.المغرببجنوبالحدودرسمومهمتهاقطتجتمعلموالتي



المرابطالفرنسيالجيشنظامحولمحادثاتفتح_3
بينالمشتركالدفاعأموعليهسيبنىالذيالنظاموحولبالمغرب
.وفرنساالمغرب

الرباطفيوفرنسي،باريسفيمغربيسفيرينتعيين_4
.المذكورةالمفاوضاتفيهتباشرالذيالوقتنفسفي

بينالطبيعيةالعاديةثقالعالاستئنافأنهذامنويتضح
كان_المغربياالقتصادوزيربهاوعاكما_وفرنساالمغرب

وعسكري،سياسيبمقابل(أخرىبعبارةأوءوقيودبشروط

،باريسفياألحوالانقلبتحتىجرىماذاولكنم~1ووراره
)بالضجة(المغربياالقتصادوزيرفيهمبماالناسوفوجيآ
_المغربيالوزيريكتمولم؟المخطوفينالضابطينحولالفرنسية
فيالسياسيةاألناقةوجو«الرغيدالعيشبحبوحةفيوهو
أنهعلئدلمما،واعصاراتتقلباتمنبهفوجى،ما_باريس
القولفيكماأوحولهبمنومغرورا،بهيحيطبمامسحوراكان

يتخذالسياسيةالمجامالتمحيطفيكان(أنه:المشهورالفرنسي
أحالماضغاثغيرتكنلمأنهاحينفي،حقائقأحالمهمن

الوزيروأنرقتدتفتبهالفرنسيبالواقعاصطدمتماموعان
تبخرءوهكذاالمرةالتأمالتفيدنيا_فرنسيةصحيفةقالتكما~
المعجلةالفرنسيةالماليةالمساعدةمنبهيحلمكانما

بينالسياسيةالمحادثاتنفه،فياألسبوعذلك،خاللوالشروع
.)الجانبين

أجلمنالحملةيشنونالفرنسيونأخذوذاكهذامنوبدال



أنوظنوا،ومريبطويلسكوتبعلالمخطوفينالضابطين
اللهمسنحتقدلخلقهاعملواأووهاترملطالماالتيالفرصة
علىشروطهمالمالءبلءاألسرمنالمعتقلينانقاذلمجرد
فيينكرونال.وكيفسياستهممآربوتحقيقءالمغربيةالحكومة

أجلمنالمغربيةالحكومةاليهملجأتوقديحاولونهوالهاا
بلباريس،إلفيهااالقتصادوزيروذهبوالمنشود<المفقودالمال

ويجوليصولحيث)ويفوليبشارع(الماليةوزارةمقرإلى
الوطنيالمجلسأمامالمغربيالوزيرتعهداأليرماديءألم

أنغةالشارعذلكعلىأبدايعرجواليزورهالبإناالستشاري

كانتالفرنسيةالشروطقائمةأنشكغيرومنمتكباراوترفعاوا
.وحينماجدآضخماالمطلوب)المقابر.(ملفيجعلمماطويلة

منشرطأولأخرجواإنماالضابطينقضيةالفرنسيونأثار
وبمجرد،أولهاكانوانباهمهاليسأنهالمؤكومن،شروطهم

حولالضجةوأقاموا،السانحةالفرصةعلىالفرنسيونانقضما
منويراود،ويجامل،يحا«ثباريسفيوهوالمغربيالوزير
يجابهحضرتهأخذ)ويفوليشارع(من)بشيآ(يرجحأنأجل

ومخلفاتأوهامعلىبسرعةقضىماورأىسمعوقا،الحقائق
فييتبصي_نظنفيما_جعلهاألياألمر،السياسيةاألناقةأسبوع
وينظرواالقتصاديينمنهمالسياسيينالفرنسيينمنمحادثيهأمو
.الواقعبعينوالرجالاألشياءإلى

الفرنسيينأصوات_معهوممعناالوزير~ممعوهكذا
إلىيجدبوالمإنالقوةباستعمالتتوعدنابل،بالصراختتعالى



باريساالقتصادوزيريغادرأنالمقررمنكانوقد...مطالبهم

سيعملبأنهالرباطإلىمبرقاالثالثاءليومسفرهفارجاالبتيوم
كماالضابطينقضيةفيالفرنسيةالحكومةرئيسلمحادثة
قضيةجعلعنباريسصرفالجديدةالفترةخاللسيحاول
بينالبساطعلىموضوعا)سياسياسابقا(موروالقبطان

،وأخطرأشدهوماإلىهذاتجاوزواالفرنسيينولكنءالطرفين

إلىتعليماتهاالوقتنفسفيأصدرتحكومتهمأنوهو
ءالرباطإلىخطيرةسياميةمهمةفيأوفدتهالذيتوياالكولونيل

المغربياالقتصادوزيريتمكنفلمالفرنسيةالحكومةرئيسأما
االثنينويوم،فقطالخارجيةوزيررأى~انماءيتهرؤمن

منبالغاتهابهاتسمتبمايتسمبالغابالرباطالحكومةأصدرت

توياالكولونيلاتصلاليومنفسوفي.واالرتباكالغموض
الصحفبعضقالتكما~وآبلغهمالرباطفيبالمسؤولين

،باريسحكومةموقفودقيقةقصيرةعباراتفي_الفرنسية
:فرنساأنوخالصته

إذاموروالقبطانبتحريروتعجيلإلحاحبكلتطالب_(
منذالمخطوفينالفرنسيينمنوغيرهمابيرانواليوتنانحياكان
جثتهتسليمفيجبميتاموروالقبطانكانإذاأماءىياةأشهر
أجلمنالعملإلىالمغربيةالحكومةتتسرعماوبقدر،لعاثلته
األزمة~مضاعفةفيترغبالأنهاعلىجهةمنتبرهنهذا

فيالفعليةوسيادتهاالحقيقيةسلطتهاعلىأخرىجهةومنالقائمة
.الجنوبفيهبماالمغرب



اختطافعنالمسؤولينومعاقبةباعتقالتطالبكما_2

.الضابط

حدودمسألةبتسويةتطالبالتيالمغربيةالحكومةإن_3

المغربجنوبفيسيادتهاعلىتبرهنأنعليهايجبالصحراء
.وبوعهفياألمنبضمان

ضدالموجهةالشتملحملةحدوضعبسرعةيجب.4
بحريةالسماحيجبكمابالمغربالمرابطالفرنسيالجيش

أنالعملحريةفيويدخلالجيشى،لهذاوالتنقلوالحركةالعمل
أحرارايدخلونبفرنسااالجازةمنعودتهمبعدالفرنسيينالجنود
.المغربإلى

مرغوبهاعلىتحصللمالفرنسيةالحكومةدامتما_5
الصداقةعالثق)بعث(فإنالسالفةاألربعةالنقطيخصفيما

أنإلىسبيلاليتحقق،وكذلكأنيمكنالالمغربيةالفرنسية
وتمويلالمغربيةالميزانيةعجزلتسديدالماليةمعونتهافرنساتمنح

.مشروعاتها

الحكومةعلىفرنسااشترطتهاالتيالشروطهيهذه
المغربيةالشؤونمستشارتوياالكولونيلبواسطةالمغربية
االثنينيوممنالمساءوفيالفرنسية.الخارجيةبوزارةوالتونسية
،الحالةفيللنظر)عملجلسة(المختصونالوزراءعقدنفسه
)واقعية(علىتدلفإنماشيآعلىالشروطتلكدلتوان

بلوينتهزونشيآكلقبلبمصالحهميتمسكونالذينالفرنسيين



أنهمعلىتالأنهاكما،لخدمتهاوالمناسباتالغوصيخلقون
منأبعدإلىيرمونكانواالضابطينحولالمقاصةبالضجة

علىوالحصولءوالقيودالشروطفرضوهوءتحريرهما
ونيشاؤكمااآلنلحلاليهيتوصلوالمالذي)المقابل(

.ويشتهون

الحكومةحاولتماكلهذلكمنجالءبكلويتضح
يعدوما<العاموالرأيالشعبعناخرىمرةتخفيهأنالمغربية
وحقوقه،نفسهالمغربعلىبلفقطالحكومةعلىالخطرا
.واستقاللهوسيادتهوحرياته

قضيةإلىتنظرلمالفرنسيةالحكومةإنأخرىوبعبارة
كما_منهماجعلتبل،أشخاصكقضيةوغيرهماالضابطين

العامةفرنسية)وطنية(قضية_نفسهاالفرنسيةالصحفقالت
منكذلكبل<فحسبوالشعبيالرسمياالهتمامحيثمن

أنزلماالتيالفرنسيةوالمطامعاألغراضلتحقيقوسيلةأنهاحيث
نفهمكنافإذا،المستقلالحرالمغربهذافيسلطانمنبهااله
الفإنناالمعتقلينمواطنيهمسراحالطالقالفرنسيونيعملأن

الجيشاحتالليخصفيماالخوضإلىهذايتجاوزواأننفهم
الدخولوحريةأجلهمنالعملوحرية،بالمغربالفرنسي
كانوافإذا<واالستقاللبالسيادةللمغرباعترفواوقدلجنوده
للمطالبةمعنىفاياالستقاللوهذاالسيادةهذهاحتراميريدون

المغربأرضعنالجالءأليس؟بهطالبوابماالفرنسيللجيش
أنأما؟االحتراموذلكءاالعترافلذلكالمنطقيالدليلهو



بينا~اقةوروابطالماليةاالعانةوايقياأنالفرنسيونيحاول

فهوسياستهملمشيشةوطنناواستسالمبخضوعوفرنساالمغرب
على)المساومة(علىترتكزالسياسةهذهأنعلىقاطع«ليل

.واستقالله»وسيادتهءالوطنةوحلحساب

تجاهالحاليةالفرنسيةالسياسةأخطارركنلهناومن
تزالوما_الرباطحكومةعملتالتياألخطارهذه»المغرب
استبداداوالبصائر.وذلكواألسماعءاألنظارعنالخفاشها_تعمل

والجلوسالشعوبعنالحقائقكتمانينالمسبطبيعةمنمر.ومن

.تذروالتبقيالالتيمقذوفاتهااتقاءالبراكينأفواهعلى

وعدموالفوضىءاألمنمعلبسببالمغربفإنوباختصار
لمإنالعاقبةوخيمةالخطورةمتفاقمةأزمةيعانيزالمااالستقرار

ءأسبابهااستئصالعلىوحزموعزمسرعةبكلالمسؤولونيعمل
حاوللمابكشفناونحنءمحودتهاشرمنالبالدوتأمين

العامالرأيتنويرسوىنردلمخفياسرايتركوهأنالمسؤولون
وأخطارءجهةمنالفرنسيةالسياسةباخطارواشعاره»المغربي
.أخرىجهةمنالرسميةالمغربيةالسياسة

بينقبلزيمنأكثراليوميوجدانوشعبهاالبالدإن
األجنبيةالسياسةخطرمنالتخلصبةالمغاريستطعولنءنارين
تعملأنبهاءوخيرسياستهاأخطارمنالحكومةخلستهمإذاإال

أنفسهميخلصواأنإلىتضطرهمأنمنلتخليصهمهي
.باديهم

•957أبريل9السبت~-:0العدالعامالرأي



ولياتهامسقآمامالحكومة

منأخيراالفرنسيوننظمهاالتيالحمالتأنالقواءيعلم
لهاعبثواوالتي،واالختطافاألسرمحنةمنضباطهمإنقاذأجل
قد،والثيعبيةوالصحفية~،،والبرلمانيةالسياسيةقواهمجميع
،فرنساإلى)بيران(الضابطتسليموهياألولىنتيجتهاأنتجت
أنعلىواضحةداللةدلمما،الفرنسيةالصحفقالتكما
العامالرأينظرفيتعدكانتوغير»الضابطذلكخالصمسألة

أدرك.وقدمسألة.االعةبل،قوميةمسألةباريسوحكومةالفرنسي
قدوماالحمالتتلكخطورةالمغربيةالحكومةفيالمسؤولون

فيجرىماكلخاللمنادركوابل<وخيمةعواقبمناليهتجر
واتتهمحينهاالفرنسيينأن_وشعبيا<وبرلمانياءرسميا_فرنسا

)القطيعة(بعاوالسياسيةالماليةالمحادثاتعودةوهي_الفرصة
لم.الجزائرييىالقادةاختطافعنأشهرمنذالناشئةالدبلوماسية

بلءالمعتقلينمواطنيهمعناالفراجلمجردالوسخروهايفلتوها
موواضحكماالمغربيةالحكومةعلى)ارادتهمامالء(لمحاولة

األنيعرفوالتي<تومابالكولونيلأنيطتالتي)المهمة(من
.)وبجرهاممجرها(اؤناقر



)االنذار(جراءمنالمغربتهددكانتالتياألخطارومن

الفرنسيالجيشتدخلخطرتوياالكولونيلحملهالذيالفرنسي
أمنحمايةبدعوىوذلك،باالحتاللالمغربجنوبفي

تطالبفرنساكانتهذاأجلومن،الحدودوتأمين،الفرنسيين

تلكفيوسيادتها،ونفوذهاسلطتهاباثباتالمغربيةالحكومة
قدستكونالحجةفإنهذامنشيآيكنلماذابحيثالجهات
مما،بةالمغارالمسؤولين)عجز(على،فرنسانظرفيقامت

التيالعسكريةبالوسائلتدخلهمالفرنسيينعينفي)يبرو(
األخيرةبحمالتهمالستعمالهامهدواوالتيإعدادأوهاأعل

.المعروفة
هذاكلالمغربعنيبعدلم)بيران(تليمأنو~

واألشخاصالضباطبتسليمتطالبتزالماففرنسا،ا~
هاالفرنسي(االنذار)تضمنهاالتيأ(المطالب)أنكمااآلخرين،

الوأيوعرفعرفناواذا،المغربيةالحكومةأمامموضوعةتزال
المسؤولينموقفنجهلفإننااالنذارذلكمحتوياتمعناالعام
حقوقعلىعدوانمنفيهالمارفضارفضتفهل،منهابةالمغار

فيالدرستحتجعلتأووعزته؟واستقاللهوسيا«تهالمغرب

خطتهمتنفيذعنمؤقتايتأخرونالفرنسيينجعلمماالرباط
؟واعتباراتالسبابالمغربيةالحكومةويمهلون،المبيتة

كانماعكسأثبت(بيران)الضابطتسليمفإنيكنومهما
،والتقصير،العجزمنالمغربيةالحكومةالفرنسيونبهيتهم

االستعماريةالخطةإحباطعلىيسامحاعامالجاءكماءوالتواطؤ
.المغربجنوبضدالمدبرة



من)بيران(الضابطاخراجفيالفضلأنفيهشكالومما
يرجعإنمانيةالغرالسلطاتبعدذويهإلىوتسليمه<المعتقل

أنوبديهي،الحسنمواليعهد»ولولياثهنصرهالملكلجاللة
ثقالعالتوترومنالفرنسيينحمالتمنيخفقأنشأنهمنهذا

الفرنسيةالحكومةأنهوالمالحظأنغير،الفرنسيةالمغربية

الملكيالتدخللنتيجةتقديرهمامعالفرنسيالعاموالرأي
الفرنسيينحولالمغربمعالقائمةالمشكلةيعتبرالمالمشكور

.أحدهمسراحالمعتقلين

بل،لذاتهالموضوعهذاعلىأخرىمرةنعرجلمونحن
الحكومةوأمام،المغربيالعامالرأيأمامجديدمنلنضع

،تطرانفياختطفواالذينبةالمغارالوطنيينمسألةالمغربية
منذوذلكوالجهاتالمدنمنوغيرهاواالارالبيضاءءءوطنجة
.قريبغيرأمد

الحكومةقيامةتقومأنيفهمالالمغربيالشعبإن

،الفرنسيينالمخطوفينعنللبحثجاهدةوتعملالمغربية
ظرففيفرناإلىوتسلمه،أحدهمعلىالعثورمنفتتمثن
وانتهتستويتقدمسألةفيساكناتحركأندونقليلةأيام

.بةالمغارالمخطوفينباطالق

هذينيقسرواأنالرباطفيالمسؤولونيستطيعشيآفبأي
وسكوت،الفرنسيينسبيلفيونجاحعملالمتناقضين:الموقفين
عنالمسؤولةالمغربيةالحكومةإن؟بةالمغارشأنفيوجمود
الواألجانبالمواطنينمنالسكانجميعسالمةوعنالعاماألمن



موقفهابةالمغارالمخطوفينقضيةمنواقفةتبقىأنيمكنها
والمساعيالجهودأقصىوتبذلبذلتأنهاحينفيإ~د<
،االختطافومخابيآالسريةالمعتقالتمنالفرنسيينالخراج
وقاادعاءأيوراءتشرأنالمغربيةللحكومةيمكنالوكذلك
السياسيالحكمسلطاتجميعقصيرغيرزمنمنذتسلمة

وغربهاشرقها،وجنوبهاشمالهاكلهاالبالدفيالعامواألمن

علىقادرةغيرأنهاتزعمأنتستطيعالأنهاوهوءآخروشيآ
أثبتتأنهاحينفيبةالمغارالمخطوفينعنالمجديالبحث
وكيف،الفرنسيينمنأشباههميخصفيماقادرةأنها

االختطافتفاصيلتعرفوهيذلكمنشيدزعمتستطيع
واشخاصهمباسماشهمالعصاباتورجالءاالعتقالوأماكن

الرأي(جريدةفيوتكرارامرأرانشرهذاكلإذ<وسياراتهم
المسؤولينإلىوعرائضورساثل،تقارير<بهرفعتكما)العام
ماالذيواالستقاللالشورىحزبطرفمنسواءالرباطفي
المسؤولينبسكوتويندد،العدوانيةاألعمالتلكيفضحفتىء
.والوالقالحكومةرجالمنالبالدفيالعاماألمنعن

أشهرشأنهافيوالبياناتاالختطافاتعلىمضتولقد
يقالماأقلالذيالغريبموقفهاواقفةالمغربيةوالحكومةعايدة

،تقديرأقلعلىالريبةإلىيدعرال.وكيفالريبةإلىيدعرأنهفيه
كماءالمخطوفينبةالمغارشأنفيشيآكلتعرفوالحكومة
يحملونمنهمعدداإنبل،واليقينالمعرفةحقالخاطفينتعرف
منولكنحقيقتهاندريلسنا_مزورةأوصحيحة_رسميةأوراقا

جواز(نوعمناألوراقوتلكرالحاجةعندبهايدلونأنهمالمؤكد



أهي)الجوازات(هذهحقيقةبالضبطنعرفالكناوذا)المرور
اختصاصمنمسألةوهز»_مزورةأمبالرسميةشبيهةأمرسمية
يحملونأصحابهاأناالختطافاتبدأتمنذتعرفا.لتيالحكومة

أوالطوقفيسيارتهمتوقفعندمابهاويدلوناألوراقتلك
نجهلكناإذانعم_)القديمة(المناطقبينالداخليةالحدود

الطرفيغضأوبهايسمحأويعطيهاومنالجوازاتتلكحقيقة
سياراتالحكومةتجهلوالتجهلالكما_نجهلفلسناعنها

أرقامالصحففيمراراونشرتلهاأعطيتالتياالختطاف
20رقمأخرىوسيارةفي.في64آشيفروليسيارةمثلبعضها

طنجةفيالوطنيينالختطافاستعملتااللتين28(3_.أ.م

جريدةفيوأخيرامرارانشرتالتيالتفاصيلومن.وتطوان
القادرعبداألستاذاختطفواالذيناألشخاصأن)الديمقراطية(

،األولالسيارةاستعملواطنجةفي1955اغسطس(6يومبرادة
يحرسونكانوالطنجةتطرانمناليومنفسمساءعادوالماوأنهم
لحزبوالمنتميةحاليابطنجةالمقيمةالياسيةالشخصياتاحدى

.معينمغربي
التي)المرورجوازات(عنأهميةتقلالمسألةوهناك

التيالشخصيةاثجالحومسألةوهياالختطافرجاليحملها
برادةالقارب_956أكتوبر20يومبمكناسالشرطةادارةسلمتها

غيرومنممزرسغروجوازمفاتيحهيوالتي،بوسليخنوصهره
المليونأما.ومنديل،ونظارات،جلدومحفظةصاحبهصورة

مجالحوأمعتردفلمبالمحفظةكانتالتيفرنكالفمائةوست
.جوابكلمنامتنعت



ولماذا؟بذلكبمكناسالشرطةادارةتوصلتفكيف
بعدالقضيةفيساكناالحكومةتحركلمولماذا؟الصمتالتزمت

؟اثجالحوتلكعنىالعثور

قدشبهاتويثير،وظنونشكوكعلىيبعثهذاكلإن
.معينةمسؤولةشخصياتإلىموجهةالكثيرتهماعينفيتكون

أنالرخيصةوالمغالطة،الفادحالغلطلمنفإنهيكنومهما

نحوبواجباتهاالقياموعدم،الطويلبسكوتهاأنهاالحكومةتظن
<هؤالءخبرتطويأنتستطيعأوطوتقدالمفقودينالمواطنين
.شأنهمفيومسؤوليةتبعةكلمنوتتخلص

الوقوعأو،الرهطذلكمنغلطارتكابعنبهانربأإننا
.القبيلذلكمنمغالطةفي

أمامموضوعةتزالوماكانتبةالمغارالمخطوفينفمسألة

كلمنأكثراليومأصبحتبل<المغربيالعاموالرأيالحكومة
بارزةمسألة،الراهنةوالمالباتالظروفبسببمضىوقت
الذينخاصةالمسؤولينوعلى<عامةاألنظارعلىنفسهاتفرض

المخطوفينعنالبحثفيالجدالشاغلشغلهممنآمبح
.أوأصواتاأحياءذويهمإلىبردهمللتعجيلوالعملالفرنسيين

الاألجانبهؤالءبمصيربةالمغارالمسؤوليناشتغالإن

منالمخطوفينبمصيرالوقتنفسفياالشتغالمنيعفيهم
.ويحتمواجباتهمويؤكا،مسؤولياتهميضاعفبلءالمواطنين
باسرعالواجباتهذهوارضاء،المسؤولياتهذهمواجهةعليهم



ارادوالوشيآكلامكانهم<وفي،االمكانفيماواحسن
<العائالتبواسطةكلهااألهورمنبينةعلىوهمخصوصا

.أيديهمبينالتيوالوثاثقوالوفود

األجانبالمخطوفينبعضسراحيطلقأنكبيرلعاروانه

أيالوقتنفسفييظهروالمنهماألخوينعنالبحثويواصل
الواجببدافعال.أخذتقدالحكومةأنعلىيالأثر~

واالعتباراالنسانيوالشعورالوطنيةوالمصلحةوالمسؤولية
برياءاألبةالمغارالمخطوفينسراحالطالقالعملفي_السياسي
الصارمالعقابوانزالالمعروفةاالختطافأماكنجميعواغالق

.المجرمينبالمعتدين

سبيلفيتحركهاولكنالحكومةسكوتطاللقد
عنواالقالعصمتهامنبالخروجيلزمهاالفرنسيينالمخطوفين
وسالمةوأمنبحريةعنايتهاعلىالبرهانواقامةسكوتها
هز»سكانمنبغيرهمعنايتهامثلاألقلعلى،المواطنين

.البالد

منهامطلوبهومابالفعلوتثبتالحكومةتتحركأنوالى
العقولستتركفإنهابةالمغارمناالختطافضحاياشأنفي

بموقفهاوستظل،المتناقضموقفهاتأويلفيمذهبكلتذهب
.والشبهاتوالشكوكللظنونعرضةهذا

العرةتمسرأذ.خرومرةونكررالجريدةمذهيتالوتد
مذهيلممأجابيوجدنلس،تتجزأالوحدةواألمن



حرياتمنللمو:هينليىما.وهنهامرالتي.،األرمى
.ومماقوحرتوسالتوأمن<وحتو»

حقوقمنفيهلهمبماالبناثهوطنايكونأنيجبالوطنإن
منشيآمنيسلبواأنمطلقايصحوال،وضماناتوحريات

والدخالءاألجانببينماغرباءأرضهمفيويصبحواءهذا
.المختار)اششعب(كانهمفيهاينعمون

وتحترمءاالممبهذاتسمىأنتستحقحكومةكلوان
لتحرصمهمتهاوتؤديءبواجبهاوتقوممسؤوليتهاوتقدر،نفسها
قبلليناألوحقوقوترعىءاألجانبقبلالمواطنينخدمةعلى

،الوطنيضدلألجنبيمسخرةحكومةفإنهاتفعللمفإنغيومم،
.المبينموالخسرانوذلك

جمعأجلمنالمغربيةالحكومةستفعلهماانتظاروفي

وعبد،برادةالقادروعبد،الوزانيكابراهيمالمخطوفينالوطنيين
:وجلعزفيهمقالممنوهم،كثير<وغيرهم،الطردالسالم
فيللمسؤوليننؤكا9عليهشهعاهدوامامدقوارجال9

ليستالصادقينالمخلصينالرجالاولئكقضيةأنالحكومة
ءالحريةقضيةهيبلفحسبعائالتوالأشخاصقضية

تهمعامةوطنيةوقضية،البالدهذهفيواالنسانيةوالعدالة

وطنفيأكثرهموما،األحراروجميع،العاموالوأيالشعب
وحكومةوامةدولةالفرنسيينالمخطوفينوراءكانفاذا،مازيزاأل

تدفعكلهاماليةووعودوجيشوصحافةوبرلمانعامورأي
وراءفإنالفرنسيينمنالمعتقلينهؤالءخالصأجلمنوتتعاون



علىقادراوإلمأعاماورأيا،وشعباعائالتالوهنيينألمخطوفين
أنيمكنالذيالزمنمضىوقد.ظالمهمنمظلومكلينصفأن
فيتعرفالبحيثالداخليالمحيطفيكتلكمسألةفيهتبقى

،الدوليالعاموالرأياالنسانيالضميرلهايتحركوال،الخارج
عناآلنلحدفعلتمماأكثرالمغربيةالحكومةتخلتواذا

باستمرارستنجوأنهاا~بةالمغارالمخطوفينمسألةفيواجبها
يومالمسؤوليكونومن؟الدوليالميدانفيالفضيحةمن

فياالنسانحقوقلجنةأمامبرياداألالضحاياأولشكملفيعرض
وكيف؟العالميالعامالرأيوأمام،المتحدةاألممهيشة

التياالوليةالتزاماتهاوبينسلوكهابينتوفقأنالحكومةتستطيع
المغربانضماميومأنها~لبر؟بلحقوقباحترامفيهاتعهدت
العالميالميثاقبتطبيقصراحةالتزمتالمتحدةاألمملهيئة
مبادىءمنةالمتحلاألممميشاةتضمنهماوجميعاالنسانلحقوق

؟وتعهداتوأنظمة

داخلي:وجهانلهايكونأنالمغربلحكومةيمكنال
ورعايةواعتبارحرمة:سلوكانالداخلفيوالونعارجي،
لمهذامنشيئا.إنللمواطنينواهمالواذاللومهانة،لألجانب
حيثاألجنبيوالحكماالستعمارعهدفيإالوأمتهاالبالدتعرفه _
بميزانينالناسيوزنكانوحيث،العنصريالتمييزسياستهكانت

أما<والعبيدوالسادةوالمحميونالحماةكانوحيثمختلفين،
الواالستقالل،العبوديةالالحريةعهدفيونحن_اليوم

تستطيعفبماذا_األجنبيةالسيطرةالالقوميةوالسيادة،االستعمار



المواطنين»نأحيانايجعلالذيسلوكهاتبورأنالرباطحكومة
األجانبهتعاملبينما)المنبوذينبطبقة(تذكر)بشريةحثالة(

؟المختاراثهشعبكانهم

مسؤولياتأماماليوملموضوعةالمغربيةالحكومةإن

أولهانفسهاهيستحكمتفعلالأوستفعلمافبقدو،جيمة
أحكمهوالذيتعالىاثهحكموبعدالشعبحكمقبلعليها

.الحاكمين

(957اأيريلاألحد448~العددالعامالرأي



والحرياتالعاماآلق

إحدىسياسيمجتمعوكلبشريةجماعةكلفياألمن
وهيفيهاوالتنفيلالسلطةوالدارةللدولةالكبرىالمهمات
أولىمناألمنبأنالقولفيمبالغةأوخطأالبل،الحكومة
مجتمعفكل،ومدنيةوحكومةدولةلكلاألساسيةالمهمات
ويسوداالستقرارفيهيقومأنيمكنالاألمنفيهيتوفيالانساني

أنوبديهي.وأكيدةمستمرةبكيفيةالحياةفيهوتسلمءالنظامفيه
والفوضى،واالختاللاالنحاللإلىحتمأيؤديهذاكلفقدان

والفتنة،وفتنةلضاللةوأنه،واالجرامواالرهاب،واالضطراب

.القتلمنأشد

أشارتوالجماعاتلألفرادبالنسبةوأهميتهاألمنولضرورة

~اوالثك<بظلمإيمانهميلسواولمآقنواالذينال~:الكريمةاألية
وعدتعالىاثهأنهذامنفواضحال~ونوهماألمنلهم

وعدوانظلمأيارتكابمنإيمانهميمنعهمالذينالمؤمنين
األتقياءالمؤمنينهؤالءسميكماءاآلمنوهوالوعودأحسن
ألنهمالينبالمهتلكاالناسفيوالعدالةاالستقامةمثالهمالذين

الضاللةواجتنبواالهدىواتبعوابالباطلوكفروابالحقآمنوا



الوعدلذلكوتأكيدا.المعصيةعنوأعرضوابالتقوىواعتصموا
منالوترفهينالمتعفقينعينالمتورالمؤمنينألولشكلماوتبيانا
الثهوعدط:تعالىقالالعبادوبيناألعندوالمكانةالدرجةعلو

كمااألرضفيليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمآمنواالذين
ارتضىالذيدينهملهموليمكنن«قبلهمينالذيناستخلف

عليهإبراهيمسألولما9أمناخوفهمبعدمنوليبدلنهم<لهم
ربإبراهيمقالواذ(:األمنمكةيرزقأندعاهربهالسالم
)...أمناالبلدهذااجعل

علىالمحافظةأولهاحقوقاللناساالسالمشرعوقد

صلىاثهلرسولالوداعخطبةوفي،واألموالواألعراضالنفوس
،الحاقنظامعليهاينبنيالتيالقواعدآهمبيانوسلمعليهاثه
وأموالكمدماءكمإن«0:هذافيوسلمعليهاثهصلىقولهومن

الصالةعليهيستثنولمء<<هذايومكمكحرمةحراموآعراضكم
<<اإلعالمبحقإال00:بقولهأوضحهواحداشيئاإالوالسالم
ماإالحرامواألعراضواألموالالدماءآنوهو<واضحومعناه

.الصحيحةالقانونيةبالطرقأخذهاالسالمشريعةأوجبت

القرآنطريقعناالسالماستنهماإلىهناباالشارةونكتفي
وصيانةءواالستقراراألمنمسألةفيالشريفةوالسنةالكريم
.البشريةالحقوق

الشارعفيالماديالنظامعنفهوعبارةالعاماألمنأما

وأعمالهموأمالكهموأماكنهم،أشخاصهمفيالناسسالمةوعن



االدارةإلىالدولةفيوالسالمةاألمنحفظويرجع
عنهويعبرالعامالنظامجهازمجموعهامنيتكرنالتيالمختصة
ذلكإلىجعةالراوالحكومةالدولةاختصاصاتعنيعبركما
وكلمة)بالبوليس(الحاضرالوقتفييسمىماأوالشرطةبنظام
كذلكتعنيبل،فحسبالشرطةرجالتعنيالهذه)بوليى(
بشؤونالخاصةواألنظمةالتشريعالشاملالواسعمدلولهافي

أعمالأهممنواحدعنعبارةالشرطةونظامجيعى<الشرطة
النظامذلكأنكما،المتحضرةالبالدفيالعامةوالسلطةاالدارة
العصورواالمصار.ويذهبحسبمدلولهفيحتىوتطورتغيرقد

السلطةفيجعلبعيدحدإلىاليومالشرطةمعنىتفسيرفيبعضهم
.أكثروالأقلالبوليسيةسلطةكونهاعنتخرجالاالدارية

لتنظيمهاعامةوقواعدقوانينتوجدالحديثالتشرحوفي
سلطةيبقىالبحيثواألمةالدولةلصالجمحكماتاماتنظيما
نطاقهومعيننطاقفيمحدودةوالمقيدةغيرسلطةالبوليس

العامةواألنظمةالقوانينفيعليهاالمنصوصاختصاصاتها
_البوليسيةالوجهةمن.اداريتدخلكلفإنهذاوبمقتضى
األمنيختلكانالعامةالمصلحةمنيبروهماعلىيقومأنيجب

<واالحتياطبالتالفييقضيمماهذامنشيآيتوقعأووالنظام
.والسالمةالطمأنينةوالسهرعلى

قانونياالبوليسيالعمليكونأنمنبافال،يكنومهما
السلطةعلىيجببل،وعدواناوبغيأظلمايصيرالحتى

للقوانينالتنفيأمثالتكونأنالبوليسيالنظامعنالمسؤولة



تضاعفأنإالشأنهامنليىلهذامخالفةوكل،واحتوامها
العملالبوليىالتزموكلما.وتبعاتهاالسلطةتلكمسؤوليات

إليهواطمثنانابهثقةالناسازدادباحتوأمهاواتصفالقوانينطبق
الحرياتوكفالةاألمنوحمايةالنظامحفظفيعليهواعتمادأ
.العامة

(~95(أيريل9الثالتاه450~العددالعامالرأي



يلتقيانوتركياالمغرب

تاريخفيهاماحادثأيعدبالمغربلتركياسفيرتعيينإن
الدولتانفيهاترتبطمرةأولهيإذ،الدولتينبينالعالقات

وذلكءالمباشرالدبلوماسيالتمثيلبروابطوالتركيةالمغربية
قبل:الحمايةالمغرباستقاللعهدفياألمر_عليهكانلماخالفا

تمثيللهاكانالتيالدولمنوغيرهوطننابين_واالحتالل

دولهميشلونكانواالذينالسفراءمقربصفتهاطنجةفيدبلوماسي
دولةكانتأنهاعنبالرغموتركيا،المغربسلطانجاللةلدى
وقناصلسغراءلهايكنلمالعثمانيةالخالفةأيامكبيرشآنذات

عنوالدفاعمصالحهابتمثيلتعهدكانتوانما،بالدنافي
ولعل<االنجلينمنهموخاصةاألجانبالدبلوماسيينإلىرعاياها
،المغربمنالعثمانيةالدولةموقفإلىيرجعكانالسبب
وتضامنأخوةمنيفرضهوبماباالسالمتمسكهشدةعنفبالرغم
احترامهعنوبالرغم،كافةالمسلمينبينوالضراءالسواءفي

كان،بهاالعالقةودوامالصلةحسنفيورغبتهالخالفةلدولة

السياسيلسلطانهاوالخضوع،إليهااالنضماميأبىالمغرب
وشمالعامةوالغربالشرقفياالسالمبالدمنكغيرهوالروحي

فيتركيامنالمغربموقفسببيكنولم.خاصةافريقيا



وعزته<القوميةونخوته<الفطريةغيرتهإالالماضيةالعهود
فيالمتغلغلةالسائدةواالستقاللالحريةوروبحءالوطنية

األحرارأي)يخباألماز(أنفسهميسمونكانواوبحق،بةالمغار
فتحابةالمغارعرففقلمابهذاليشهدالمغربتاريخوان.االباة

فيثبتواذا.ونفوسهمأرضهممنللفاتحينومكنوا،أجنبيا
منقطعاتحتلأناستطاعتولاللبعضأنالمغربتاريخ

ءقصيرةوآلمادالسواحلفيإالالغالبفيهذايكنفلمأراضيه
كانبلءوالمغاربةللمغربالنهايةفيأاثماالغلبةكانتبحيث
ينشؤواأنواستطاعوا<وفاتحينغزاةالعصورمنكثيرفيهؤالء

واسبانياجنوباالسودانإلىتقتلكانتعظيمةا~اطوريات
علىالعثمانيةالدولةاستولتولما،شرقاافريقياوشمالءشماال

منهلقيةالمغربإليهاتضمأنوحاولتوالجزاثروتونسليبيا
كيانهعلىيحافظأنبهذافاستطاع،حدهاعندأوقفتهامقاومة
فرنساخلقتأنإلىواستقاللهوسيادتهوحدتهوعلىءكدولة

بينالصراع<فانتقلتونسفيثم،الجزائرفيالعثمانيةولةالل
أنكذلكاستطاعالذيالمغربوبينربيةاألوالمستعمرةالدولة

ولما،سنةثمانينمنأكثروسيطرتهاعدوانهامننفسهيحمي
علىوامبانيافرنساطرفمناالستعماريةالحمايةفر~
بنفساالستعمارالمغربقاوم_ولاللمحبمؤامرة_المغرب

كانواالذينالعثمانيينبهاقاومالتيليةاالستقالالحرةالروح
واستقاللهبكيانهالمغرباحتفظوهكذا،الجزائرفييجاورونه

ليؤثريكنلمهذا<ولكناالسالميةالخالفةلدولةبالنسبةحتى
بةالمغارقلوببينيؤلفكانالذياالسالميالشعورطبيعةعلى



وردماناكرالمثالسبيلوعلى.سالطينهمفيهمبماوالعثمانيين
وهوعدم،الشعورذلكعنالتعبيرمنالحفيظيةالبيعةنصفي

معفليكنتحالفمنبدالكانإذابحيثاألجانبمعالترابط
،االسالمروابطمنالمغربوبينبينهالمانظرأالعثمانيةالدولة
وقد0األجنبيالتدخلأخطارمنبةالمغارمنهيتخونكانولما

منهاظناعزلةشبهإلىبالدنادمعمماوألواناأنواعاذاكإذمنهابلوا
فيماوالتطوراتالحوادثدلتوقد<مجديةوحصانةمناعةأنها
الخيركلالخيروأن<جنايةكانتاالنكماشسياسةأنعلىبعد
لحفظالمجديوالعمل<يلزمبمااألحداثمواجهةفيكان

ضحيةويسقط<األجنبيةللمطامعفريسةيقعأنمنالمغرب
.وقعواالستعماركمااالحتالل

المغربعنتنحدثونحنهاماحادثانغفلأنيمكنناوال
وحدةإالالهامالحادثذلكوما،والحاضرالماضيفيوتوكيا
مصطفىالغازيعهافيالحديثةتركيابينوالمقاومةالكفاح
البطلبقيادةالتحريريةالحربعهدفيالمغربوبينكمال
تركيافيههبتاأليالوقتففي،الخطابيالكويمعبدمحمد

رجسمنأرضهالتطهير_تسمىوقتثذكانتكماالمريضالرجل~
وذلك،عليهاالمتواطئيناالنكليزيوالنفوذءاليونانياالحتالل
ثار،)الفتاةتوكياحزب(منوأنصار»كمالمصطفىقيا«ةتحت
التاريخيةثورتهالخطابيالكريمعبدبنمحمدالمغربشمالفي

وكال<وفرنسا1إسباد.احتاللمنباليفالوطنأرضلتحرير
والمغربالمشرقفياالسالميالعالمهزاالعظيمينالحادثين

لتركياقدراذافىءوالنهضة<وائبعث،اليقظةهزةهيقويةهزة



لمأسفبكلهذافإن،أراضيهاعنالمحتلاألجنبيتجليأن
وظروفألسبابالتحريريةالمغربثروةحظالنهايةفييكن
..ومحليةعالمية

االحتاللمحنةالوقتذلكمنذالمغربعرفوإذا

قوميةتجربةطريقفياتجهتقدالظافرةتركيافإن،ؤاالستعمار

حتىوالحكمالكفاحفيورفقاؤهكمالمصطفىأنجزهماهي

فيومكانتهاشأنيلهاحديثةودولة،راقيةأمةوطنهممنجعلوا
.العالم

جميعفيدائمةوبصفةكلهالتنجحالتجربةتلكتكنولم

الفشلأسباببعضنفسهافيتحملكانتأنهاذلك<الميادين

الذي)الواحدالحزب(الدكتاتوريالنظامهذامثل.والهبوط

الشعببحزب(يسمىكانوالذي،كمالمصطفىأسسه

الزمن.منمدةيعيشأنالحزبهذااستطاعفإذا،)الجمهوري

التامةوالمسيطرة0البالدفيالوحيدةالسياسيةالهيئةبصفته

التركي.الشعبوثبةفإن<والحكومةولةوالكاألمةعلىالمطلقة

االنسانيةالحريةباممللوجودبرزتحتىطويآلتلبثلمالواعي

يحفظأنالجمهوريالشعبحزبيستطعولم،والديمقراطية

الديمقراطيةالقوىوثباتأماماالنهيارمنودكتاتوريتهسيطرته

القوىتلكاستطاعتوهكذاءالحديثةتركيافيالجارفةوتياراتها

وحزبها(الدكتاتوريةضدالمعركةتربحأنسنينبعضفي

كلمتهالتركيالشعبقاليومهزيمتهتمتالذي)الواحد

أغلبيةعنأمغرتحيثالبرلمانيةاالنتخاباتبمناهبةالحاسمة



التركيالديمقرا~الحزبهوالذيالمعارضةلحزبساحقة
.تركيافيالحكمزمانعلىقليلةغيرسنواتومنذاليومالقابض

لمبحيثيآلهنىالوقتذلكمنذفأصبحتوريةكتااللحزبأما

يقومأنمنيتمكنحتىالبالدفيمذكوراشيثآيكونأنيستطع
للحقفإن،جولةللباطلكانتفإذاوهكأا.المعارضةوربلفيها

اهلسنةتجاولناهسنةءالباطلجولةعلىتقضيصولة
.يآلتبل

سفيرهااليومإليناأوفدتالتيهيالديمقراطيةوتركيا
باممإالليتحدثيكنلمالملكجاللةيديبينمثلوحينما
األعلىللمثلاألتراكالقادةوفاءعلىيدلمماالتركيالشعب

ايفادإلىتركياسبقتلماذا:االنسانيتساءلوقد،الديمقراطي
الجواب؟بالمثلهذانقابللمأنناحينفيبالمغربلهاسفير
أوراقتقديمعندالسفيركلمةفييوجدالسؤالهذاعلى

عالثقهالتقويةالكبرىاألهميةمنتركياتعطيهماوهو«االعتماد
تسلكهوطءاالولمنبغيرهاواالقتصاديةوالثقافيةالدبلوماسية

الدول<والتضامنالسلمعلىتقومسياسةمن_ممثلهانظرفي.
القرابةروابطمنباألممخاصةيربطهاوما،العالميوالتعاون
مفهومأآخرسبباوراء»طبعايخفيهذاوكل،والمثاليةءالروحية

)بغدادحلف(فيأساسيةدولةبصفتهاتركياأنوغيرصريح،وهو
الوقتنفسفيبالرباطممثلةتكونأنعلىالحرصكلتحرص
إلىلجلبهومناوراتمحاوالتمحلالميربفيهيوجدالذي
كلحثمنوذلك_شرقا~لتركيامماثآل.غربا_فيكونالحظيرة،



ولعل.الحر)بالعالم(يسمىمحماالستراتيجيالدفاع)(يهمما
التركيالسفيرخطابعلىردهفيهذاإلىأشارالملكجاللة
فعالةبكيفيةيشتركاأنيمكنهماوتركياالمغربإن:قالحينها
...الشعوبوحريةاالوليالعاماألمنانقاذفي

العملغيرآخرشيئأتعنيأنيمكنالالشعوبوحرية
عبثمنبهاالمتمسكةالشعوبومصيرالحريةهذهلصيانة
.الباغينوكيد،العابثين
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ملاالستقالليفوزمتر
؟الجديدالعهفر)االستغالل(

،االنسانيةوالحريةالعاماألمنعنسابقمقالفيتحدثنا
األساسيةالدولةمهماتإحدىواألمنالنظامحفظأنإلىوأشرنا

الكفيلهومستمرة،نزيهة،فعالةبكيفيةالمهمةهذهتحقيقوأن
،الفوضىطريقعنوانحاللاختاللكلمنالوطنبسالمة

واالجرامالظلممنالمجتمعوبحماية،والفتنة<فطرابواال
النفسسالمةرأسهاوعلىوالحرياتالحقوقوبصيانة،والفساد
والحكومة،عامةالدولةلهوكلهذلكعنالمسؤولوأنالبشرية،
بكيفيةلهاالتابعةاالداراتمعفيهاالمختصةوالوزارات<خاصة
وكذلك«بهاالملحقةالعاماألمنودارةالداخليةفوزارة.أخص
األولى،المسؤوليةكلالمسؤولتانهماوتوابعهاالعدليةوزارة
والثانية،كلهاالبالدفيوالطمأنينةوالسالمةواألمنالنظامعلى

،أقضيقهمجميعفيوالعدلبالحقالناسبينالحكمعن
منهذاولوكانوبهتانوزور،وعدوانجوركلمنوانصافهم

،)االتهامات(تلفقالتيالمغرضةالسلطاتبعض)صنع(
بغية)الملفات(وتزور،جهنميةبوساثل)االعترافات(وتنتزع

.واالنتقامالتشفي
منمطلوملكلواإلنصاف«والعدلبالحقالحكمإن



.والقوةوالنفوذالسلطةذويمناألخيرهذاكانولوظالمه
حكومةوكلنظاميةدولةكلفيوممكنان،وطبيعيانءلواجبان
<القانونيالمبدأأساسعلىالعامةالسلطةفيهاتقومصالحة

.)السلطاتفصلمبدأهو(الذيوالدستوري،والسياسي

الحقوقوصيانة،واألمنالنظامكفالةفإنءعامةوبصفة

السلطةفيهاتكوندولةكلفيوحقيقيبايهيألمروالحريات
والكلمة،والسلطان،السيادةفيهاوتكونءومسؤولةشرعية
.لسواهالالعادلللقانونالعليا

الديمقراطيةبأنظمةتحكمالتيالحديثةالدولةفيأنوكما
والتصرفاالرادةمطلقةغيرأيمقيدةالسلطةتكونوالدستور
االجتماعطبيعةأنذلك،للحريةبالنبةاألمرفكذلك
بعدميقضيانللمجتمعالصالحالسياسيوالنظام<االنساني
يمكنالاطالقهماوشرط.إذقيدكلمنوالحريةالسلطةاطالق
الذيبالنظامإالتتالفىالالفوضىوهذهءالفوضىإالينتجأن

الوالحريةالسلطةأنوبعبارة<معأوالحريةالسلطةأمريحكم

وظاثفهماوتؤديا،مجتمعكلفيحقيقتهماعلىتوجداأنيمكن
علىإالوالمواطنواألمةالدولةلصالحوعهودهماوشروطهما

.الحقالقانونداثرةوفي،النظامحسنأساس

مبرراتجدأنيمكنالعامةسلطةكلأنفيهمراءالومما

المجتمعصالحأيالحقيقيالعامالصالحخدمةمنإاللها
والفردياالجتماعيالصالحهذافيويدخلعلى.الواء.والفرد
عنالسلطةتخرجماوبمجردرومشموالمأنواعهابجميعالحرية



لحرمةانتهاكأيعدماالتصرفمنوتأتي،المحدودنطاقها
<القانونينهزم_المصادرةأوالتهديدأوبالمخالفةاما_الحرية
وتسوء،األمنوينعدم<األوضاعوتفسد،النظامويختل
.الحياة

نجدهفماذااليوممغربنافياألمرعليههوماإلىنظرناواذا

؟والما~ياتوالتصرفاتاألوضاعمن

)يمسخها(أوفيهايماريأنأحديستطيعالالتيالحقيقة

غيرعامةبصفةوالمغاربةالمغربأمووأنهياألسبابمنلسبب

<المجاالتمنكثيرفيسليمةوالبل،واضحةوالءمستقيمة

نجهروكناءالقول«أامثلنقول_البائد)(العهدفي_كنالقد

كما_الكالمالحربأولكانإذابل،والخارجالداخلفيبه

<معركةإلىخوضراألمرنهايةفيالكالمبناأفضىفقد_يقال

وما،األمسمغربفياألوضاععنالمسؤولضدحربوشن

.البغيضاالستعمارإالالمسؤولهذا

يعملكانأنهالمتسلطالعدوهذابحقبهنتهمكناومما

وأنظمتهاالقائمةالسلطةوبواسطةءالتشريعطريقعنجاهدا

وهكذاوشيعتهدأهلهلغيروالحرياتالحقوقلسلبوتصرفاتها

والنظامغاصبا،والقانون،جارةالبغيضعهدهفيالسلطةكانت

.لهمسخرةالقوةوكانتمنظآ<الظلمكانوبعبارة.قاسيا

،خاصةهذاكلمنخالصالأنهبحقنعتقدكناولقد

السيادةواسترجاع،الوطنبتحريرإالعامةاالستعمارومن

باالمبتقاللللوطنالحريةبتحقيقأننؤمنوكناءواالستقالل



فردكلوسيتمتحء~كملهاالمغربيةاألمةستنعمبالسيادةوللدولة

هابعلاآلحرارالمواطنينشرنوالحرياتالحقوقبجميحفيها

ءاالستقالل~فيويصبحونءاالستعمارعبوديةمنرونيتحر

نعتقدكناكمااليومهووليس»يكنلم_)سفا»وااال~_ولكن

.المريرالكنماحغمرةوفيءاالستعمارمحنةفيونحن

مغرب(فيويجريجرىماكلتفصيلإلىنحتاجومل
مشاهدفيهشيآوكل<واضحجليوأمره)االستقالل
هذامنهوماكلتفصيلإلىنحتاجالطبعأإننا،ومحسومى
األوضاعفيمافضحإلى_استطعنالو_نحتاجكناواذا،القبيل
علىوخطرهشرهيقلالمما،)والخباياالخفايا(منالراهنة
الوطنيعانيهعماوالمستقبلالحاضرفيومصيرهماوشعبهاالبال«

الماديةالصعوباتمنوأفرادهامجموعهافياألمةوتقاسيه

حدلهايوضعأنالجمرمنأحرعلىيتنظالتيوالمعنوية
.ونهاية

على)كشافةأنوار(إرسالمناألذنتمكنالكناواذا

أيضأنحتاجالكناواذا<البالدفيالراهنالرفع<<زوايا>>بعض

األقلعلىفنرىوالعامالخاصلدىمعلومهوماتفصيلإلى

.اليوممغربنيهيكماهامةبحقاثقالتذكير

أساسيةأشياءمناالستقاللعهدفيتمكناإنأنناوأوالها
شأنأعنهاتقلالأخرىأشياءمناآلنلحدنتمكنلمفإنناءهامة
<منالوطنيتحررأنيجباالستقاللمحأنهذامثال،وأهمية



وكلأجنبيةاقتصاديةسيطرةوكل،ومدنيعسكرياحتاللكل
.المستقلةالحرةللبالدالعامةالسياسةفيخارجيتدخل

لنااالعترافعلىمضتسنةمنأكثربعدفهل
الميادينشتىفيومسؤولياتهاختصاصاتهوممارسة،باالستقالل
الحسابات)صفينا(قدإننانقولأننستطيعالمجاالتومختلف

بالجالءوثبتناهوعززناهكامالاالستقاللفحققنااالستعمارمع

حقيقيأتوحيداالبالدأجزاءوتوحيدالوطنأرضعنالعسكري
الدولةوتنظيم،المغتصبةوالحدوداألطرافواسترجاعءتاما

ماكلوالغاءوالديمقراطيةوالتعريبالمغريةأساسعلىالجديدة

العهدعن)الموروثين(والنظامالتشريعفيصالحغيرهو
العلياالوطنمصلحةتمليهاجديدةقوميةسياسةورسم،الماضي
؟واالستقاللوالسيادةالتحررعهدفي

وذلكالتصفيةتلكعنبعيديننزالالأنناهوالجواب
واناالستقاللمقتضياتجميعفحققلننزالالكما)االنشاء(
.والخارجالداخلالسيادة~فيومظاهراختصاصاتنمارسكنا

زلناماأننافهيالثانيةأما،األولىالحقيقةهيهذه
الحمايةتراثمنكثيرعلى_االستقاللعهدفي_نعيش
ليلوالتقاواألنظمةالتشريعفياالستعمار)مخلفات(و

ورداء،جديدجلبابعنعبارةاالستقاللفكا~ن،واألساليب

بهنتزى_وخيالءزهوبلورضىقنوعفي_يعجبناتشيب
لوحكماوأقساهمرأيأأثتبهمماالذينوالرقباءالمالحظينأعينأمام
.نعقلكنا



قدبهونعتزنفتخرالذياالستقاللأنهيلثةالثاوالحقيقة
واختصاصاته<ومظاهره،حقائقهمنكثيرفي_تحول

،سلطانمنبهاثهأنزلما)استغالل(إلى_ومسؤولياته

كلفيواقتصادياسياسيأ،ومعنويأماديأاالستغاللهذاويتجلى
المحظوظةالفئةإلىينتسبالمنوكل.مناسبةوكلمجال
علىوبالتاليطبعأحسابهعلىيعلم_قلةأنهافئةكل~وشأن
فياالستغالل)ماهية(وبغياظلماالمحرومةاألمةجمهرةحساب

والبخسالمنعمنالناسيقاسيهما)وهوية(<االستقاللعهد

.المتفشيالمتحكماالستغاللذلكنتيجة

علةتكمنفيهاإنلنقولالمؤلمةالحقيقةهذهعندونقف

عهدعلىالمغربفياليوميسودالذيالفاسدالوضعومسؤولية
على_االستقاللعهدفي_الشعبصالحلتغلباالستقالل
استمرتولماالمتنعمةوالطاشفة،المحظوظةالفئةمصلحة

وانتهاك،الحرياتوانتقاصالحقوقضياعمنالكثيرينشكوى
<استبدادأاألعمالواحتكاراألموالواغتصاب،الحرمات
للضماناتوجودفالهكذااألمرداموما.واستثثارا،وانتقاما
للصالحواألخيرةاألولالكلمةوليستواألمة<للفردبالنبةاألساسية
<وقيدشرطكلمنالمطلقةللسلطةبلالعادلوالقانونالعام

والخامةالعامةالشؤونفيومصلحتهامشيئتهابحكمالمتصرفة
األحكاموتفسد<والسياسةالحكمفيالفوضىتنشأهناومن

،والنفرساألفكارفياالضطرابويشيع<األهوروتختل
الثقةتضعفذاكواذ<الناسعلىذلكمنالخوفويستولي



وبعدموالنظاماألمنبعدمكالهماينعدمبلءاالطمئنانويقل
.والعدلالحرية

فيأزمةمن_أسفبكل_اليومالمغربيعانيهماوان

إلى،جدالوالشكبدون،لمرأهواالقتصادوالسياسةالحكم
يأتيهماجميعوالى،االستقاللعلى)االستغالل(أخطار

حسابعلىوخفيةظاهرةوتصرفاتأعمالمن)المستغلون(

االستقالليستقيم)االستغالل(يضمحلفيوموشعبهاالبالد
الحياةوتصبحوالعدالةالحريةوتضمنوالنظاماآلمنويكون
أنيجبكماءالخواصال،التاسمغربفيوالخاصةالعامة

عاخيررتكورمةط.وسعادة،وطمأنينة،يسراالحياةتكون
يقومويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلنالننصرإنا~يجمعون
سوءولهماللعنةولهممعذرتهمالظالمينينفعاليوماالشهدأ
.9الدار
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طالبوراءهمنضاعما

المفاوضاتبإنهاءالتعجيلعلىاليومفرنساتحرص
حكومةباسمالفرنسيةالسفارةوممثليالرباطحكومةبينالجارية
ماالتياالتفاقاتبمختلفالمفاوضاتنلكوتتعلقءباريس
أنالبيانعنوغني،الطرفينبينالبحثوقيدالدرستحتتزال

ماتحقيقإلىاالتفاقاتتلكإبراموراءمنيرمونالفرنسيين

العبارةهذهوتعني)المتبادلةالتبعيةضمنباالستقالل(يسمى
الفرنسيينمنالسياسيينبعضخيالابتدعهاالتيالسياسية
تلكتعنينقول_بهاالتذكيرإلىحاجةالظروففيوالمغاربة
كانتوانالتبعيةوهذه،بالتبعيةالمقيداالستقالل_العبارة

تبعيةإالوالواتحاهقيقةفيتعيالأنهاغير(بالمتبادلة)موصوفة
وكلمنهأقوىهولمنالضعيفتبعيةوهي<)واحاإتجاهفي(
علىويفهمها،هيكمااألشياءفيرىالعباراتتغالطهالمن

غيردولتينبين_قوال_المتبادلةالتبعيةبأنيسلمالحقيقتها
وباإلضافة<الجانبينبينمتساوية_فعآل_تكونالقوةمتكافئتي

علىتقوم)المتبادلةالتبعيةضمناالستقالل(عبارةفإنهذاإلى
والراتعالنظرفيمتعارفينشيشينبينوتجمعبينأساسيتناقض

فكالهما،التبعيةالوقتنفسفييعنيأنيمكنالاالستقاللإذ



أحدهماتحقيقإلىفعاليؤديإنماوإقترانهما،لألخرمخالف

متكافئتيغيردولتينعالقاتيخصوفيرا.الثارحسابعلى
ولواالستقاللحسابعلىإألالتبعيةتحققأنيمكنالالقوة
العبارةتلكمدلولإنمراراقيلولقد<والتساويبالتبادلامصفت

هذاوتوفيحتحديديطلبواألنالسياسيينببعضحدامماغامض
بحيثصريحة_نظرنافي_العبارةلغويآوسياسيادولكنالمدلول

،جليواضحاالستقاللمفهومإذ،بيانأيإلىتحتاجال
مناقضأنهوهو<وجالءوضوحاعنهيقلالالتبعيةومعنى

التعبيرفيوامطالحالفظاجازانالتبعيةوتبادللالستقالل؟

مجالوفي<الحقيقةعالمفييتجسمانيمكنالفإنهالياسي
يصبحالذياالستقاللحسابعلىإالوغيرهالياسيالترابط
والتعهداتوااللتزاماتوالقيودالشروطبمجموعومثقالمقيدا

.)المتبادلةالتبعية(اتفاقاتمختلففيعليهاالمنصوص

التيالسياسيةالنصوصبعضفيالعبارةهذهوردتواذا
لمبةالمغارالمسؤولينفإنالمغرب،باستقاللاالعترافبهااقترن

منكثيرفيوخوفهمقلقهمتجلىوقدءلذلكمرتاحينيكونوا
جعلتالتيالعواملأكبرمنهذافكانءوالمناسباتالظروف

واذا.المنصرمةالفترةخاللتتعثروفرنساالمغرببينالمفاوضات
الناشئةالمغربيةالخارجيةوزارةعلىتفرضأنفرنسا_ستطاعت

المتبادلةبالتبعيةيسمىماعلىتقومالتي)الديبلوماسيةاالتفاقية(
ومصالحهاالمغربيةالسياسةضروراتفإنالدوليالميدانفي

فيالمغربدفعتالعالميةوالمشاكلالقضايابعضطبيعةوكذلك



شروططبقالسيرعدمإلىوالمناسباتالمواقفمنكثير
الدولةأنعلىقويدايلهذاووفياالتفاقيةتلكوالتزامات
قيودمنباالنعتاقإألاستقاللهاعلىتحافظأنيمكنالالمستقلة

.بالمتبادلةالمسمدةالتبعية

0المفاوضاتبلءالمحادثاتاستئنافأناليومويتأكد

فياألخيرةالتمهيديةلالتصاالتنتيجة_وفرناالمغرببين
أثناءموقوفةكانتالتياالتفاقياتحوليدور_والرباطباريس
ولكن،الفرنسيةالمغربيةثقالعالعلىأشهرمنذالطارئةاألزمة
التيالسياسيةالشروطمنعدداآلنالجاريةالمفاوضاتيعترض

بهاالتسليمويجعل،اآلخرالجانبتجاهجانبكلبهايتمسك
والثقافية<القضائيةاالتفاقاتوابرامالمفاوضاتلنجاحضروريا
االستيطاناتفاقيةإليهاويضافاالقتصاديةوالماليةءوالقنصلية

تنظمألنهاغيرهامنأهمالفرنسيونويعدهاربنر~لالفرنسي
تعطاهأنيرادالذيالوجودفيبال«نارهذاالفرنسيالوجودوتضمن
فوجديرومما،والتعاقداالتفاقنتيجةشرعيةوصبغةرسميةصفة

التبعية(أساسعلىتقوماالتفاقياتهذهجميعأنبالتنبيه
المشاكلنهايةسيشهدالقادممايوآخرإنويقالء)المتبادلة
.وفرنساالمغرببينالقائمةالهامة

الفرنسياالستيطاناتفاقيةمشروععندقليالنقفأنونريد
الضماناتالعامةالحرياتنظام:فصولخمسةعلىوتشتمل
الفرنسيةالمصالحتمثيلاالقتصا«ية،المسائل،الجنسيةالقضائية

.المغربفي



،الفصولهذهجميعلمحتوياتتنعرضأننرياالونحن
التيوالحرياتبالحقوقيتعلقماوهو،منهااألوليهمناوانما
،بالمغرب)المستوطنين(لرعاياهاالفرنسيةالحكومةبهاتطالب
بصفته0المغربقبولعلىبذا~المطالبةفيفرنساوتستند
اإلنسانلحقوةالعالميللقانون(المتحدةاألممهيشةفيعضوا

<ورممياصراحةتعهدتالتيالمغربيةوالحكومة)والمواطن
الالعالميالقانونذلكبتطبيقالدوليةللهيئةانضمامهاعند

معوالحرياتالحقوقتلكواألجانبالفرنسيينتمنحأنيمكنها
للمواطنينتخولهاأندونالقانونيةالضماناتمنيلزمهاما

الذيوطنهمفيبهاأحقبةالمغارألن،سواهمقبلبةالمغار
الطبيعيةوحرياتهمحقوقهممنمحرومينفيهيظلواالأديجب

فيبةللمغارويضمنيعلنقانونيصدرأنبهذاوزمن،المقدسة
االستعمارعهدفيمنهمحرومينكأنرامال~من1التحريرعهد
وطنهمظفرأنمنذالجمرمنأحرعلىطويآلوهانتظروما،الباثا
منأكثراليومليشعرونبةالمغار.وانو~المتتاللوالسيادةبالحرية
مبررأيعهدنافيلهيبقلمالذيالحرمانبذلكمضىوقتكل

سيطرتهاوانقراضالحمايةبزواليزولأنالواجبمنكانوالذي

التيالفرنسياالستبطالاتفاقيةستبرمويوم.المغربعلى
والحرياتالحقوقجميعببالدناللفرنسيينفيهاومتضمنمتقلن
سيزدادالمتحدةاألممبميثاقالملحقالعالميالبيانفيالمسجلة
استنكارهموسيتضاعفالحرمانبذلكشعورابةالمغارالمواطنون

وخاصةعامةوحرياتحقوقمنلهمبمامطالبتهموستقوى،له
هننت~أكثرالمسؤولةالحكومةتتأخرآنجدآلغريبوانه



مواطنينحقآيجعلهممابكلاالستقاللعهدفيالمقاربةتزوا

األممفيللمواطنينبماالتمتعكلويتمتعونالتنعوركليشعرون
يعقبأنالبديهيمنكانولقد.الديمقراطيةوالدولالحرة
اإلنسانوحرياتلحقورمغربيإعالناالستقاللإعالن

المعلقةالمشاكلحلعلىيتوقفيكنلمالذياألمر<والمواطن
،المغربيةالسيادةصميممنداخليأمرألنه،الخارجمع

حقوقإعالنإلىتسرعوتستقلتتحررالتيالشعوبوجميع
فيالشأنوكذلك،الشرعيةضماناتهامحوالمواطناإلنسان
فييقعلمهذامنشيئأولكن،السياسيةواالنقالباتالثورات
ضمانةوالنظاميوجدالبحيثاليوملحدالمستقلالحرالمغرب

انتهاكها~نبل«والحرياتالحقوقمجالفيوطنهفيللمغربي
منومسمعمرأىوعلىاللطةرجالمنكثيرطرفمن

علىونحنمشاهدوملموس.واآلنشيآالحكومةفيالمسؤولين
مبرمةمعاهدةفيوالحرياتبالحقوقللفرنسييناالعترافوشك
منبةالمغارالمواطنينحرمانسيبقىفهلوفرنساالمغرببين

سينعمبينماالمتقلالحروطنهمفينصيبهمهووأكثرذلكمثل
بالنسبةمختارةوصفوة،ممتازةنخبةيجعلهمبمااألجانبفيه

والحرياتالحقوق~الحرمانسيبقيهمالذينبةللمغار
كأنهمبالمغربالمتساكنةاألقواممؤخرةفيالقانونيةوضماناتها

مهملةكميةالحريةعهدفييعيشوابأن)عليهمالمحكوم(من
؟منبوذة

لموفوعةفمانا~معوالعرياتالحقوقإعالنمسألةإن



،الفرنسيينأجلمنوفرنساالمغرببينالبحثبساطعلىاليوم
بدونتظلبينماهؤالءلصالحالهامةالمسألةتلكستسويفهل
؟بةالمغارللمواطنينبالنسبةبالمرة)عنهامسكوتأ(بل،حل

وراءهحقضاعوما.الحكومةفيللمسؤوليناآلنالكلمة
.طا~
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العاماألنحقيقة
الدولةوودبب

طرفمنعقدت)عملجلسة(أنآلخوحينمننسمع
الرأيولكن<)العاماألمن(فيللمذاكرةالرباطفيالمسؤولين

)العملجلسات(فيوقررراجلماجاهأليظلالمغربيالعام
علىومرنوا،تجاهلهعلىدأبواالمسؤولينألن،الحكومية
يقنيهمالعامةالسياسةأمركأنالمطلقاالستبداديالحكمأساليب
.الكلفيموالكلالذيالشعبدونوحدهم

منذ،تزالوماكانتالمغربفيالعاماألمنومسألة
فيالحكومةاستمرتهذاومعالمسائلمسألةاالستقاللتحقيق
.الواجباالهتمامبهااالهتمامعدم

المظالممنيومكلهناويرتكبإرتكبماإن
المدنمختلففيوالبوالةالحكامطرفمنواالضطهادات

ليسالقائمالحكمأنعلىقاطعةداللةليدلوالقباثلوالقرى
االستقاللويقتضيه،والشعباإلسالميريدهكماصالحبحكم
الوسائلمناستطاعتمابكلاألمةكافحتالذيالوطني

سعيدةوعزيزةمطمئنةآمنةظلهفيلتحىوالتضحيات



والفتنة،واالضطهادالظلمسياسةمنليبرأاإلسالمإن
السرفي_المنكراتمنترتكبهبماالسياسةهذهوإن،والعاوان
وتعاليملهيوحقوقنفرمىمنالهحرماتضل_والعالنية

فيالحاللأنمحنقيض،طرفيعلىونواهيهوأوامر»اإلسالم
.كذلكبينفيهوالحرامءبيناإلسالم

اإلسالملشريعةعافيةواالمطهاأالظمسياسةأذوكما
كلالياسةهذهتتنهافرفكذلك،األمةهذهشريعةهيالتي

حتىبرذيلةوليتفضيلةوالوطيةالمألالوطيةمعالتأني
ماكلمنبرا>نهيالحرماتوانتهاك،العكراتبإتياذتمح
ابتليتالبالدأذوكما،ستارهاوتحتباسمهاهذامنيعمل

أدعياءمنكيرمفوفهانياندسفكذلك،اديننيبدجآجلة
ولوتكرواأحدعلىيخفىالجميعاامرهمأذغير،لو~1

.والتلبيىللعليلمحاولة

المغربفيالمستمرةواالضطهاداتالمظالمكانتوذا
السياسيةالصفةعلىيالنوعهافإنفا~فيهالحكمأنعلىتدل

.عنهاوالمسؤولينبهاللقائمين

الظاميسودأذيمكنفالالحالةهيالحالةدامتتاة
وطيدةغيرالدولةأذ1هذومعنى،البالدنيوالطمأنيةواألمن
الظامعنفيهاالمؤولينواذ،الكياذسليمةوال،كاذاألر

العواتبوخيمالتاثجمس>.خالآلبواجبهميخلوذواألمن



الداخلفيالبالدوسمعة،الدولةمصلحةعلىخصوصا
.والنارج

النظامعنالمسؤولينمنبالواجباالخاللهذاوإن
وتحملاالختصاصاتممارسةعنبالعجزإماليفسرواألمن
واماواالستقاللالرشدعهدفيالمسؤولياتومواجهة<األعباء

منبل،وشبهاتوظنون،شكوكمنوأقطعأشدهوبما
...اتهامات

<السكوتخطةالحكومةفيالمسؤولونالتزموكلما
السلطةرجالمنالمتواليةواإلضطهاداتالمظالمأمام.وظلوا

يغيرونال)األيديمكتوفي(_المواطنينمنفريقعلىأنفسهم
نظرفيريبةهذاموقفهمدادان،بالمعروفيأمرونوالءمنكرا
.كبرىقساوةعليهمحكمهوقا<العامالرأي

المظالمتلكاستمرارفقطيستنكرالالشعبوإن

يتنكيبل_المسؤولينمنومسمعمرأىعلى_واالضطهادات
منغيرهمبينمابالمواطنينتنزلأنوأعظمأشدإستنكارا
يعيشون_يقالكما،لهحكمالوالنادر،جدآنادراإأل_األجانب

أصابماإنبل،مطمئنينآمنينالمستقلةالحرةالبالدهز»في

أناسومن<معروفةإستثنائيةظروففيإأليصدرلمبعضهم
المسؤولوناعتادالذيالرسميالتعبيرحسب)مسؤولينغير(
ويصيبأصابماأما،واألحداثالوقائعتلكفيبهيعتذرواأن

والوالقالحكاممنمسؤولينعنذلكبخالففصادرالمواطنين

.أنفسهم



فياألجانبأنعلىيدلفإنماشيآعلىدلإنهذاوكل
وأن،أنفهمالمواطنينمنحرمةوأكثر،جانبأأعزالبالدهذه

الميزعلىتقومولونينوجهينذاتالقائمالحكوميالنظامسياسة
.البغيضالعنصري

ءمثآلفرنسيفقدكلماأنهالتوضيحكلهذايوضحومما
الوزراءوسافر،المسؤولينقيامةقامتبالمغربمكانأيفي

فيماالحكومةوبذلت،المكانعينإلىبالطائرةالمختصون
نفسوفي؟سالمأالمفقودلردوالمحاوالتالجهودمنوسعها
وأصدقاشهمدويهمقيامةوتقومالمغار_ةمنكثيريفقدالوقت

والتعجيلالتدخلوطلببالشكوىالمسؤولينإلىفيتوجهون
اإلعراضإألوأهلهمبرياءاألنصيبيكونفالواإلنقاذبالبحث
يتجاوزفالااللتفاتمنقليللبعضهمأعيرإذاوحتى؟واإلهمال

مآسيوفيبرياءاألالضحايافواجعفييزيدماوهذا.مجر«الوعود
.األرضعدالةانتظارفياثهإلىأمرهاتفوضالتيعائالتهم

أنهاالحكومةومسؤولية،األمرفظاعةيضاعفماوان

من)المفقودين(إخراجعلىيساعلأنشأنهمنماكلتعرف

المعروفةالجهنميةالمعتقالتهاهعلىوالقضاء»المعتقالت

...عليهاوالقيمين،بهاوالقاثمين،بأماكنها

عامةالحكومةطرفمنالموقفهذايقسرفبماذا
أنلهؤالءيمكنو،ماذا؟خاصةفيهااألمنعنوالمسؤولين
واألشخاصءاألماكنعنالمعلوماتجميعولديهميعتذروا



أموووتستقيمالشاذالرفعذلكينتهيأنولى؟والحوادث
ويتحقق،النظامويسوداألمنفيهويستتبوطنهمفيبةالمغار

،األوضاعفاسدةستبقىالمغربفيالدولةفإن<االستقرار
بل،األخطاربشر.مهددة<التوازنمضطربة<الكيانسضعضعة

لهز»الكاملالصحيحبالمعنىدولةتكونأنيمكنالدولتناإن
سيرهاوسلم،سلطانهاوتوطدأوضاعهااستقامتإذاإألالكلمة
إحداهمادولتينعنعبارةدامتماهذامنشيآلهايتوفيوال

األ~ىداخل

وغير_رسميةدولتانالبالدفيتقومالأنيجبأنهوكما
المسؤولونفيعملالعاماألمنيتجزأالأنيجبفكذلك_رسمية
واجباألمنإنبل،المواطنيندونلألجانبضمانتهعلى

فهيفيه)أسبقية(منبدالكانواذاءالسواءعلىللجميع
أنوباطللوهموانه،جدالوالشكبدونوطنهمفيللمواطنين

أخصبكيفيةلألجانباألمنتوفيرأنالمسؤولينمنأحديظن

إنبل،كلهاوشؤونهمأنفسهمعلىمطمئنينآمنينميجعلهم
،المغار،ةوهماألكثريةوسطتعيشأقليةالبالدهذهفياألجانب
يمكنوهل؟والنظاماألمنحيثمنبينهماالفصليمكنفكيف

بةالمغارأمناختلإذابهمالخاصاألمنعنيرضواأنلألجانب

إنوبعبارة؟جميعابسالمتهمإألالبالدفيأمريستقيمالالذين
،تتبعضوالتتجزأالواحدةمسألةالمغربفيالعاماألمنمسألة

موطنهافييعيشونالتياألمةبأمنمرهوناألجانبفأمرولهذا
فيعملونالحقيقةهذهعندناالمسؤولونيفهم.فمتىأ~هاوبين



بةللمغارالعاماألمنضمانوهو،والشعبالواجببهيطالبهمما
يسودوحدهوبهذا،السواءعلىبينهمالمقيمينواألجانب

ماوهذا،النفوسإلىالثقةوترجعاالطمئنانويعوداالستقرار
مجاالتفيالمغربيعانيهاالتياألزمةحلعليهيتوقف
.واالقتصاد،واالجتماع،الحكم
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والوهناألمةحياةعلىوأخطارهاألنعدم

فيسميناهاكما_)المسائلمسألة(عنالحديثفبراصل
المرةهز»حديثناولكن،العاماألمنمسألةوهي_السابقالمقال

وهي،)األمنعدم(وهيالمعاكسةالوجهةمنإليهاميتطرتر
سلطاتأنوذلك<االستعمالقديمةبل،بجديدةليستعبارة

وخدمة<نفسهافيلحاجة..وجدتالماضيفياالستعمار
الحمايةسيطرةتحتكانتالتيالمنطقةفيألغراضها
كانوقد،)األمنعاممناطق(باسمخاصةمناطق_الفرنسية

حينهاولكن،مطلقةاستبداديةوالسلطة،عسكريأفيهاالحكم
وانما،كلههذامنشيئأنعنيال)األمنعدم(عناليومتنحدث

األوساطمنكثيرفيالمتفشيالشعورمناليوميوجدمانعني
كلفيعرضةيزالماالعاماألمنبأنواألجنبيةالمغربيةوالطبقات

بةالمغار_الناسفيصاب،أمرهيختلألنمكانوكلوقت
الحالةهذهفيبهيصابراأنيمكنمابكل_سوادهذافيوغيرهم
يقويما.وانماديآومعنويآوحرمانوانتهاك،واتالفضياعمن
الكافيةاألساسيةالضماناتانعداملهوأصحابهعندالشعورذلك

اإلداريالجهازوصالحيةألمورهاالمحكمالتشريعتنتجالتي
،فهاالعامةالشؤونتدبيربأعباءالقائمينالرجالوقيمة،لها



فيهاويشيحءالنفرمىفيالثقةويديميؤكدأنشأنهمنهذاوكل
ءأوخوفشك<كلمنحرزفيويجعلها»واالطمشنانالكيتة
عكسإلىيؤدي.نءمنهالصالحالجانبلو~ءشأنهمنكما

.النفوسفيذلك

حتىالمغربفيالناسيملكالأنجدآالمؤسفومن
فيالنظامحسنإلىمضافةاألساسيةالضماناتتلكاليوم

،البالدلحياةبالنسبةوأهمها<أكثرهاوما،العاماألمنمجاالث
بل،بهالجهرمجردنقصدالهذانقولإذونحن،العبادومصيو
بإيجادهاالتعجيلفيونلحالحيويةالضماناتتلكفقااننستنكر
تقومأنيكنيالأنهذلكءواالستقاللوالسيا«ةالحريةعهدفي
وجمايةءالنظامحفظفيمختصةوا«اراتوزاراتالبالدفي

منالقوةوساثلعلىفيهاالمسؤولونيتوفيوأنءالعاماألمن
يقومالالعاماألمنولكنضروريهذاإنوغيرها.وأسلحةرجال

والقوةالسلطةعلىأي،ووساثلهابرجالهاإداراتمجردعلى
لوجودوأضمنأكثرهوماوعلىءطبعاهذاعلىبللها<المسخرة
واذا.ثديياالنفرمىوفي«أوآلالشارعفيالعاماألمنواستمرار
هذا.نءالثانيتضمنأنالماديةوقوتهااإلدارةإستطاعت
،والسكينةللرضىنتيجةبلللقوةنتيجةيكونأنيمكنالاألخير

شيآإأللهايضمنهأنيمكنالماوهذالنفوس،فياواإلطمئنان
والسياسة<السليموالنظام<الصالحالحكموهوءالقوةغيرآخر

األمن(يكونهذاينعامفحيثما؟العادلوالقانونالمثلى
نظاممنبوالمماعرصاتفييسودبماأشبهالواقعفي)العام



عنالمأثورةبالكلمةنذكرالمناسبةوبهذه...وسكينة...

بالسيوفكثيرأيفعلأنيستطيعاإلنسانإن(وهينابوليون
باختصارهيتلك)...وسهارؤعلىيجلسأنإألوالحراب
األمنبعدمالشعورمنآنفأعنهتحدثناماأما.العاماألمنحقيقة

مانتيجةفهووأجانبمواطنينالناسمنكثيرفيشائعهوكما
نتيجةهوكما،وتقلباتأحداثمنالمغربعلىويجرىجرى

ثقةكلالناسيفقدبدونهاالتياألساسيةالضماناتالنعدام

ثمومصيرهموحقوقهمففوسهمعلىالقلقعليهمويستولي
الضماناتتلكوستظل،والقنوطإلياسإلىالقلقهذايسلمهم
ومنهاج،محكمجديانظامبدونالدولةدامتمامفقودة
دامقويمة،وماقوميةوسياسة،سليمإداريوجهازصالححكومي
غيروحرياتحقوقمنالبالدهذهفيللناسفأ0وجميعهذاكل

ورجالومؤسساتوأنظمة،ودساتيربقوانينمضمونوالموضح
.عليهاقوامين

هذهيوالصالحينتعالىاثهبهيةهذايتحققوريما
بعدوالشررميطر_اثأيدهالملكجاللةرأسهموعلى.األمة
والزالدبةالمغارمنبهالمتأثرةالفوسجميعيساشدأاألمن

تلكلتيبروسرعةبجدولونالسؤيعملأنوأمال،األجانب
يمكنحتىوالمؤماتالترينطريقعناألساسيةالضمانات
الياشةالقلقةالفوسيوتعويمهالشعورذلكافمحالل
تامتوتد،واالستقرارباألمنالعوروهو،المضادبالشرر
أوالزمن)فاعلية(علىباالتكالمتيرغيرهذاأذعلىاألدلة



تصريحاتمنحينبعدحينأالمسؤولونبهيتكرمماعلى
ماديأ_بهوالشعورالعاماألمنأمرإن.وتطميناتووعود،وبالغات
ويعبثويمزحيعزلأنلإلنسانيجوزفال<هزلالجد_ومعنويأ
.تأكيدبكلنعلمماوالخطورةوالضرورةاألميةمنواألمر

وخطر،لكثير)األمنبعدم(يسمىماعلينايجرهماوان

هومااألمثلةميبلعلىهذامننذكر،والمستقبلالحاضرفي
وانسحاب<األموالوسرؤوفرار<العسكريباالحتاللخاص

.السواححركةوتوقف،األجانبالفنيين

فييبروهمماأنأصحابهفيدعيالعسكرياالحتاللأما
الذينالفرنسيينللرعايابالنسبةخصوصا)األمنعدم(نظرهم

عليهمالسهرفيالفرنسيالجيثررعلىيعتمدواأنيريدون
فعدمءخطربهمونزلشربهمحاقإنعنهموالدفاعوحمايتهم
بقاءلتبريرحجةالمحتلينمنوغيرهمالفرنسيونيتخذهاألمن

التسريحاتتلكواحدكلويتذكراالستقاللعهدفياالحتالل

بالمغربالفرنسيالجيشرئيسكونيالجنرالبهاحددالتي
هذاومنالفرنسيين)وأمنسالمةضمان(منهاالتيالثالثيةمهمته
سيبطلالذيالعاماألمنبضمانرهنالجالءتحقيقأنيتبين
.الخصومحجة

األمنبعدمللشعورنتيجةفكذلكاألموالوسرؤفراروأما

كثرتاألجبيةاألموالوسرؤوبفرار،أمسربهابهيسهركما
التيواالقتصاديةالماليةاألزمةواشتدت0البالدفيالبطالة



،اإلفالسإإرالمغربية~الدولةتسيرأن_اثهقار~التوشك
رؤومىيشتملإنهبل«مستمرأيزالالالمغربمناألموالوفرار

فيمامليارأعشراثنيو~هابلغتالتينفسهاالمغربيةاألموال
بةالمغار)الرأسماليين(أنهذاومعنى،مطلعةمصادرمنبلغنا

لالشخاصبالنسبةاألمنبعامالشعوربسببوياثسرنقلقون
منبعاملليسالخارجإلىبأموالهمبةالمغاروفرار،واألموال
أصحابمناألجانبففوسإلىواالطمشنانالثقةإعادةعوامل
االقتصاديةالحياةإليهمتحتاجممنوغيرهمالعمرانيةالمشاريع

.وازدهارهاإنعاشهافيهيتمنىالذيالوقتفي

ااألمنبعدمالشعوربسبباألزمةخطورةفييزيدومما
ماوهذا،والمهناألعمالرجالمنوغيرهمالفنيينانحاب
اإلطاراتومنالعمرانيالنشاطعناصرمنكثيرأالبالديفقد

وانه<المجتمعوحياةولةاللسيرإليهايحتاجالتيوالكفاءات
ريثمااألجانبمنبغيرهمالفنيينأولشكتعويضالصعبلمن
،تقديرأقلعلىسنواتبعشرهذاأجلويقدر:بةللمغاريتهيأ
إلىالمجيآألمانيينوكيمأويينأطباءمنمرةالمغربطلبولقد

األجورحيثمنيعاملواأن،فطلبوابهوالعمللإلقامةالمغرب
المتحدةاألممهيشةنظامفيمقررهوماأساسعلىوالمرتبات

منحة(هذاعلىزيادةطلبوا،كماشهركلفيدوالرألفوهو
.فرنكماليينبخمسةتقدر)األمنعدم

المغربزيارةعنتوقفواالذينالسواححركةيخصوفيما
أموالمنبالدناتهفتمماهذاعنالناشئةالخسارةفداحةندرك



تقريباتمثلوهيالفرنكمنمليارأوعشريناثنينآ952سنةبلغت
للدولةاألساسيةالطبيعيةالثروةهواأليالفوسغاط~خول

.وخزينتها

الشعورهورئيسيسببإلىدجعبيانهتقاممماهذاوكل
فياالرتجالوسياسةاألساسيةالضماناتوانعدامءاألمنمبحه

األوضاعفيالثقةوعدمالعاماالستقراروعدم،الميادينمختلف
.المستقبلإلىاالطمئنانوعدمالراهنة

واإلرشادالنصحبواجبنقومإنماهذانقولإذونحن
وان.ووفاءواخالص<وأمانةصدقبكلوالتوجيهالتنويهومهمة
لعالجالعملوضرورةءبالمغربهيكماالحقائقمواجهة
أغضبتولوالتامةبالصراحةلتقضيانعنهاالناتجةاألحوال
~~.~ته~د~»ا~~االصالحإألأريلإن(بعضهم
.)أنيبواليهتركلتعليه

.1أ5(إبوبل19الجمعأ465:العددالعامالرأي



األولىالديمقراهيةالتجربةبدايةفيالشب

فيللمواطنينالحديثةالدساتيربهاتعترفالتيالحقوومن
حقيقياهذايكونوال،االنتخابيالحق:الحرةالشعوب
.الصحيحةالديمقراطيةاألنظمةذاتالدولفيإالومضمونا

عناإلعرابمنالشعبتمكيناالنتخاباتمنالغايةإن
ء.والقوميةالمحلية_العامةشؤونهتدبيرفيواشتراكهإرادته
إلىميبلوال.باالنتخابيختارهمالذيننوابهبواسطةوذلك
طرفمناالنتخابحقممارسةبجعلإالالغايةهذهتحقيق
وكلهاوضماناتهالقانوننظامعلىقائمةوالناخباتالناخبينجمع

وحدهوبهذا،ونزاهتهاوحريتهااالنتخاباتسالمةإلىتهدف
ويصدقأجلهمنشرعةماإلىوتؤديحقيقيةاالنتخاباتتكون
.العامةاالنتخاباتاسمعليها

ويباشر،ارتجاآليرتجلحتىهينةبمسألةاالنتخابوليس
،واإلبهاموالغموضالخفاءفيأمر»ويدبروالعجلةبالتسرع
سير»بمراحلويتالعب،والمباغتاتبالمفاجئاتعنهويعلن
لحاجةوالتزويروالتدليس،والغشالدسعلىيقومتالعبا
شعبيا<الوطاثفياعاماالخاصاانتخابأيريدونهالذينأنفسفي



الودكتاتوريا،حراالومقيدا<فزيماالومغرضا،قوميأالوحزبيا

.ديمقراطيا

وحريتهاالنتخابعموميةالحقيقيةالديمقراطيةوتقتضي
.ولزوماحتمأونزاهته

ال،صحيحاديمقراطيأانتخابأنريدالمغربفيونحن

يرياهماهووهذا،سافرأأومقنعأكانسواءمزورأدكتاتوريا

فاتحخطابفيأعلنهماهوالفصلالقولكانالذيالملكجاللة
:قالحيثالبيضاءبالدارمايو

والبواديللحواضرتكونحتىالسنةهز»تنتهيفلن(
للمصالحيرجعفيماوالتقريرالتداولحقلهاوجماعاتمجالس
التدرجسبيلخطتنافيسلكناقدنكونوبذلكإليهاالموكولة

الذيالنهجعلىالديمقراطيةسلمفيدرجاتوارتقيناالطبيعي
أخطارمنيحفظناوالذيالوطنيةالمصلحةوتفرضهالحكمةبهتوحي

التيالديموقراطيةتكونالأنفيرغبةمنلنالما،والتسرعاالرتجال
ديمقراطيةبل،بقيعةكسرابجوفاهديموقراطيةببالدناتحقيقهانريد
وتقاليدنادينناتعاليممنروحهاتستمدمتينةأسسعلىقائمة

.)نفعأوأجداهاأقومهاالعصريةالنظممنوتقتبس،السليمة

نييختلجماعينهوالملكجاللةعهعبرالذيوهذا
أخذناماالالليمةمامر.بجميعالعب0ويريدالعبمدر
،وشربعليهاالدهرأكلقدخبيناالاحصادأساليبمنشاهده



.المالتمنبصلةنزاهةأواوعدلأوحققانوذإلىتمتوال

أبىالماضياألربعاءيومالمنعتاالوزاريالمجلسوفي
المخالفونولوكرهوتوجيهاتهبتصريحاتهالحقيحقأنإالجاللته

بمؤسساتالبالدتجهيزفيرغبتهأكد(حيث،والمبطلون
فيريجيآتليساهمأنللشعبيتسنىلكيحقيقيةديمقراطية

العقباتعنكذلكجاللتهوتحدث،العموميةالشؤونتسيير
إنه:فقالواجراءهااالنتخاباتتنظيمعادةتعترضالتيالجمة
منيمكنماأقصىعلىمشتملةاالنتخاباتتكونأنيجب

أدىولوالدقةبكاملتنظيمهافيالبحثيجبكماالضمانات
.)أسابيحبضعةتأجيلهاإلىاألمر

جليواقعأمروالتجاوبوالتوافقالتجانسأننرىوهكذا
،الشعبوارادةالملكإرادة:اإلرادتينبينبارزتاموشيآ
وتسناها،الحقبينهايؤلف<واحدةإرادةالحقيقةفيوهما

.والمستقبلالحاضرفيوعرشهاوأمتهاللبالدالعلياالمصلحة
لنقضوالجهرالسوفييعملوال،كلهبهذاذرعأيضيقالوانه
والدس،والخداعالمكروساثلبشتىومعاكستهااالرادةتلك

ومنغيثالطواإالوالتزويروالتدليسوالتضليلوالتمويه،والتآمر
سماهبماتستوواولوالمسخرينوالعبيدالمرتزقةمنلفهملف
.)بقيعةسرابكأنهاالجوفاهبالديمقراطية(الملكجاللة

الليمةالساحقةكريةاألوال،يريدالملكجاللةفالراذذ

تتهي~بالدنانياالنتخابات(تطح)أذمعهتريداألمةني



تتجلىسياسية)مجزرة(يشبهماإلىالشعبمناألعظمبالسواد

األقطاربعضفينشاهدهالذيالنوعمنبغيضةدكتاتوريةفي

فيهدامةدكتاتوريةوهي،القرابةوساثلبشتىمناالقريبةحتى
اختفتولودكتاتوريةكلشآنهوكماوأهدافهاوأساليبهاأسسها
ءالزائفةالديمقراطيةنعالوانتعلتخداعةواستارحجبوراءمن

الدكتاتوريينبعضلسانعلىنسمعهماالرهطهذاومن

)وطمعأخدعةبالديمقراطيةالمتلبسونهم()المتمقرطين(
وماأنفسهمإاليخادعونوماآمنواوالذيناثهيخادعونالذين
يعدوهو)المطلقينالحكام(أحاقولهذاومثال.يثرون
ديمقراطيةنريدهاالتيالديمقراطيةإن(:بالديمقراطيةالشعب
<وجودكممنوجودهاوتستمدإرادتكممنإرادتهاتستمد
األقليةفيهاتحكموالاألغلبيةباسماألقليةفيهاتحكمالديمقراطية

.)ادواالمتبداالستغاللفيهايتحكمالديمقراطيةاألغلبيةلتخدع:

كالمولكنه.والنفسوالعقلالسمعيروةجميللكالمإنه
الحكمشبهعلىحكمهويقومبأمرهيحكمطاغيةمنيصدر
الجيشوقوةالواحدالحزبنظاموعلى،المطلقالفردي
المنمقالقولبذلكنعم.لالمةالعامةاالرادةوقهر<والبوليس
فيفكانالديمقراطيةعنإليهالمشارالدكتاتورتحدثالمموه
،نفسهالملكمنأكثرملكيا_الفرنسيالتعبيرحدعلى_هأا

ظاهرهلقولوانه،الصادقينالديمقراطيينمنأكثروديمقراطيا
.باطلبهاأريدحقكلمةإنها:المثلفيأوكماالعذاب،وباطنهاالمة

الحريةوادعياء،عامةوالمشعوذينالدجالينشأنوهذا



وزمانمكانكلفيمعروفهذاوشأنهم،خاصةوالديمقراطية

ويستعبدوا،والديمقراطيةالحريةعلىااكتاتوريونيجهزفلكي
سبيلفيوالعبادالبالدو~وا،أمرهاعلىالمغلوبةالشعوب
الشعوبتهوا»ماإلىعادةونيلجأوجبروتهمونفعيتهمطغيانهم

وأساليبهمامبادثهماوينتحلونفيدعونهماوالديمقراطيةالحريةمن
اعترفإذاحتىبالدينالدجالونيراثيكماهذابكلونويردؤ
إبانأصواتهملهموبالواشبكتهمفيووقعواوسايروهمالناسبهم

سيطرتهمعليهموفرضواعليهمانقلبواالمزورةاالنتخابات
ضحيةكانواأنهمالناسيدركيسخرالعبيدءواذاككماوسخروهم
حيثروك~~فيسعراكالذينوأنهمومؤامرةخدعة
منحداتهامعالخرفانتساقكماالطغاةأولشكوراءانساقوا

والتءالندميشتدوهنا<والسلخالذبححيثإلىالجزارين
.منامساعة

منرهطعليهاتسلطالتياألقطارمنكثيرفيهذارأينالقد
حتىوتغريرأتضليألوالديمقراطيةالحريةيخادعونكانواأبناثها
المزورةوانتخاباتهاالزائفةالديمقراطيةباسماألمرمنتمكنواإذا

سوءمونهيسو،جالدينحكاماوانقلبواللشعبتنكرواالباطلة
الجبارينعبثومصالحهاالبالدبأنظمةويعبثونءالعذاب
همالمخادعونالمهومبونهؤالءكانواذا<المطلقينوالنفعيين

فيمنكروعسف،فظيعظلممنيرتكبونهعماالمسؤولين
هذهمسؤوليةفإنمتسلطينحكامأعليهاانتصبواالتيالشعوب
لمإنفيهاالمتحكمينالظالمينمسؤوليةعنتقلالالشعوب



بنغسهاوقذفت،األمرأولبهماغترتحيثوأشدأعظمتكن
والبؤسالطغيانمنلجفيأغرقهاحتىالجارفتيارهمفي

.والشقاء

منقاسيةتجاربومصيرهاحياتهاتهددالتيالشعوبوان
تجاربمنتستفيدوأنحذرةيقظةتكونأنفيجبالنوعذلك

ماال~ارغوائلمننفسهاتؤمنحتىالالزمالو~فيغيرها
عبوديةعرفتالتيالشعوبمنهاخصوصا،االستعبادودواهي

الالغاليةوالتضحيةالمريربالكفاحوتحررتواالحتاللاالستعمار

لتعيشبلالداخليماالستبدادوهو_وأفظعموأدهيفيماتقع
كلههذاإلىسبيلوالسالم~والوالنظامالقانونظلفيطليقةحرة
حاكماوالقانونميدأالشعبفيهايكونالتيبالديمقراطيةإال

.أجمعينالناسعلىمرفرفاوالسالمسائداوالنهام

أوالصرحاهالدكتاتوريينعلىالشعوبهانتواذا
الحيةالشعوبعلىواجباولفإنبالديمقراطيةمنهمالمخادعين
الأنعلىواشدهالحرصكلتحرصانالمغربكشعبالواعية

المتجبرينمنيرحمهاالمنإلىفتسلمهانفسهاعليهاتهون
.العتاة

ويومالدنياالحياةفيآمنواوالذينرسلنالننصرإناط

سوءولهماللعنةولهممعذرتهمالظالمينينفعاليوماالشهدأيقوم
فيهاليمكروامجرميهاأكابرقريةكلفيجعلناوكذلك_،الدار
.9يشعرونوماأنفسهمإأليمكرونوما
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وهنيواتحادسياسيفنوج

قدالمغربفيالديمقراطيةدعوةأنفيهشكالمما
وتصريحاتهخنبهفيالملكجاللةتزعمهامنذوتأيدتتعززت
أصلحهوالديمقراطيالنظامأنومؤكدةمعلنةكلهاجاءتالتي
أصارمنذوتأييدأتعزيزأازدادتإنهابل<ودولهاللشعوبنظام

باالنتقالالقاضيةالصماميةوتوجيهاتهوتعليماتهأوامرهجاللته

إقراريخصفيماالعملمجالإلىالقولحيزمنوشعبهبالمغرب
.البالدهذهفيالديمقراطيالنظام

رغبةهيالتيالملكجاللةرغبةتنفيذأذنرىونحن

لمتزالماالبالدأنذلك،اليسيرالهلباألمرلسالشعب

الديمقراطيةلنشوءالالزمةوالطروفالشروطاآلكإلىفيهاتتوفر

القوانينإلىمفتقرةبالدناتزالماوكذلك،الملىالحقيقية

ديمقراطيةتجربةكلتبدأأنيمكنالالتياألساسيةواألنظمة

فيهاتروجبالداالمغربيجعلأذوذاكهذاشأذومن،بدونها

وتنزعالديمقراطيةعنالحديثفيهاويكر،الديمقراطيةدعوة

الديمقراطيةإلىوالسياسيةالفكريةوالقواتالشعبيةالجماهيرفيها

يطلهذاومع،الياسيللمجتمعوكنظامللحياةأعلىكمل



بل،الديمقراطيةبنظامالتمتحعناليوميكونماأبعدالمغرب

.المنشودالساميالهدففحوهذاالمنظمالحقيقيالسيرعن

هذايتجاوزونوقدءهذالقوليبعضهميعجبوقد
بالمجلس(يسمىمابوجودذلكعلىاالعتراضإلىالعجب
يشلالمجلسهذابأنمنهموادعاءظنا)متشارياالالوطني

ء)نيابيمجلس(بمثابةالبالدفيويقومالديمقراطيةنظام
.برلمان)شبهو(

الوطنيالمجلس(أنوهولبايهيهذاعلىالجوابإن
الشوريةومجالسهاللديمقراطيةورديئةمسيخةنسخة)االستشاري
دعاةنحنونتمناهانفهمهاوكما،األممعندهيكماالنيابية
ذلكقيامإنبقوليمغاليالستبلءوجنودهايمقراطيةالل

فيومبكيةمضحكةومهزلةءالسياسيالعبثمنضربالمجلس
هذاأقول.عنهمانميفيراشدحركشعبكناواحاآن

تجربتناألن<أحشاشيمنيحزواأللم،نفسييمألواألسى
بما_واالستقاللوالسيادةالحريةعهدفي_بدأتالديمقراطية

ءالسياسةفيالمرتجلينبمظهر_كرهناأمأحببنا_أظهرنا
ءهزلالجداألمرأنحينفييمقراطيةاللميدانفيلينوالهان
.يقالكماالعبثعنتصانالعقال،أفعالوأن

وسيرونظامطبيعةفيأخرىمرةبهنددماالشعبعلموقد

فيبسلفهوشؤونهمظاهرهمنكثيرفييذكرالذيالمجلسذلك
مقلدايكونأنالجديدعهدهفيمغربناعلىقدركأنهالباثاالعهد
أمرافتضحوقد،ثورياالورجعيامجدداالومحافظامبتكراال



بالمشاهدفضيحةوازدا«صبيأمهدهفييزالوهوماالمجلسذللث
النادرةوراتاللفيمسرحهعلىتشلتأومثلهاالتيوالروايات
.التأسيسمنلهالعقلدعيالتيالسلبيةالخاطفة

استشاريةكهيئةالمجلسذلكصالحيةبعدمنادناوطالما

فيالسياسيةوالقواتالفكريةاالتجاهاتمختلفتمثل
المجلسذلكنظامبمراجعةمناسبةكلفيطلبناكما،المغرب

الحقيقيةلألوضاعمالثمأيصبححتىشؤونهتابيروكيفيةوتركيبه
علىيؤديأنيستطيعوحتى،والشعبالبالدفيالصحيحة
وأرى،أجلهامنوجدالتيالمهمةمثالوأكملصورةأحسن
أصدرهالذيالملتمسنصالتذكيرسبيلعلىأثبتأنمناسبأ
6957مايو20فيواالستقاللالشورىلحزبالوطنيالمجلس
:عنهالمتحدثالمجلسبخصوص

_البرلمانإقامةانتظارفي_)الوطنيالمجلس(يطالب(

التمثيليكونحتىاالستشاريالوطنيالمجلسنظامبمراجعة
لألمةصحيحةمرآةيكونوحتى،صحيحاشعبياتمثيألفيه

هذايدعىأنويجب،معينحزبلصالحالفيهالممثلة
العامةالشؤونفيصراحةبكلا~أيوابداءللتداولالمجلس

الرأييطلعحتىالعمومعلىمداوالتهتنشروأنالشعبتهمالتي
.)عليهاالعام

مطهركاولأقيمالذيالمجلسفيمورأيناهذا
.االستقاللعهدفيلنا)ديمقراطي(



المغربنإذحالهاعلىزالتاللقمازداركانتواذا
كذلكيموسو~جديدةخطوةأبوابعلىأمبر

القيامالمزروةوالقرالبلدةاالنتخاباتيتلك،بالديمقرا~
.بها

الشعبيةاالستشارةهذهعلىلإلقدامطبعأنتحسونحن

مبادثهاللديمقراطيةألنمديمتراطيتتكونالوقد<تكونقدالتي
خلتإذايحث،وضماناتهاوشروطهاوأنظمتهاوقوانينهاوقواعدها

شعبيةاستشارةأبدأتعدلمهذامنشيآمناالنتخابات

.وقرابةصلةبأيةالديمقراطيةإلىتمتتبقوا،صحيحة

،المقبلةالمحليةاالنتخاباتإلجراءنتحسإنناقلتنعم
سالمةنعتقد.~أنوأنناءحقآديمقراطيونأننااألسبابومن

صفةأحسنعلىكلههذاتمإن_ونزاهتهاوحريتهااالنتخابات
طغيانكلعلىالديمقراطيةانتصارإلىحتماستؤدي_وصورة

قوليمنالقارىءيفهمأنينبغيالولكن،سافرأوخفيداخلي
ومغامرةمقامرةاالنتخاباتعلىاالقداميكونأنأريدأننيذاك
الهذامنشيثآأن«فيهماالفداءوكبشالضحيةالشعب~اايصبح
أعلنأننيغير.األوفياأالشعبأبناءمنأحديرياهوالأريده

الحاليةمرحلتهافيتبدوكمااالنتخاباتأن_الواقععلىاستنادا_
بماأنهاذلك،األسامىباطلةوالناخباتالناخبينإحصاءوهي

،والتسرعوالمفاجأة<واالرتجال،السريةمنعليهارتكزت
ليستمكانكلفيوالعامالخاصيعلمهمماوالتزوير<والتحيز

فإذا،وبجرهاممجرهاواحاكليعرفمكشوفهسياسيهمؤامرةإال



أسسعلىجديدمنتنظمولم،جذعأاالنتخاباتأمريعدلم
فكريةاتجاهاتمنفيهبماالشعبنظرفيصالحةسليمةواضحة

ستظلفإنها_فقطالمسؤولينبعضنظرفيال_سياسيةوقوات
تنبىىاألوائلألنغداعنهستسفرماذاأحديجهلالمؤامرة
يراددكتاتوريةفرضوهوبالمثالينذروالحال<اخرباألو

إليهاالمراحلتطويأنالمزورةالسريعةالمرتجلةباالنتخابات
والتفاهةالسهولةمنالمسألةكأنغير<الأثىر~فيطيا

!واأسفاهبعضهميتخيلهالذيبالقدروالمهانة

الديمقراطية)بتجاربه(يسمىفيماالمغربوصلهنافإلى
ومعناهامبناهافيالغرابةأشدغريبةلتجاربأقولوالحقوانها

تغرالفهيولهذاروآثاروانتائجهافيالقساوةأعظموقاسية
فيتزالماواألهور_وعسى.أحدإليهايطمثنالكماءأحدا
فيهاالنظرإعادةيجب،كماالتجاربتلكتخضعأن.بدايتها

حتىألخطاثهاوالتصويبءألوضاعهاوالتصحيح،لهاوالمراجعة
.مرضيةسليمةحقيقيةتجاربتكون

فيالملكجاللةبتدخلليقوىهذافياألملوان
العملجلسةوفي،الماضي0االربعايومالوزاريالمجلس
المناسبتينكلتاوفي،المنصرمالجمعةيومالملكيبالقصر
ويبدو)العامالرأي(قالتكما_انتصاراتالديمقراطيةسجلت

مدرتالتيوالتوجيهاتوالتعليماتاألوامرمنواضحأجليأهذا
وقد،الرباطفيالمخلصينالموظفينوكبارللوزراءجاللتهمن
علىيحرصالجاللةصاحبأن(الملكيالديواذبالغأكد



سالمتهاعلىويسهرالمجالهذافياألولىالتجربةهذهنجاح
حقوقللمواطنينتحفظموفوأنهالضماناتبجمحواحاطتها
عمليةسالمةوضمانةوالمرشحينالناخبينلوائحمراجعة

نزاعموضوعاالنتخاباتتكونالأنجاللتهويريداالنتخابات،

.)ووحدتهالمغربيالشعبلنضجمظهرآبلوتفرقة

وحدهاالحكومةبيدولكن،التأييدأشدهذافؤيدونحن
مراحلتمرحتىالمتحدةوالشعبيةالملكيةالرغباتتحققأن

الحكمةيقتضيهاكما_واجراء<واعدادا،تنظيما_االنتخابات

عملناهذاأجل.ومناىميةوالوحدةالسياسيوالنضج،والتبصر

صالحوراثدنا،وقوةوسيلةمننستطيعمابكلالعملونواصل
الصحيحالديمقراطيالنظاموبناء،والعرشوالشعبالمغرب
مصافإلىبالمغربالسيربغيةلتشييدهيعملجاللتهفتىءماالذي
.الراقيةالدول
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والتسبللدولةالتطامبديهيات

العهدفيالمغربيةالسياسةعلىيسجلنقصأكبرإن

بجدانصرافهاعدمهو_االستقاللإعالنمنذأيالحاضر_

مطلقاعنهامحيدالأساسيةتعتبرالتياألنظمةإنشاءإلىواهتمام

عنالعهدهذايتميزبهاوالتيءالمتحررةالقوميةالسيادةعهافي

لقد.العامةالوطنيةالحياةترتكزأنيجبعليهاوالتيءمابقه

الكفاحةملطوالا(استعمارسياسةعلىنعيبهكنافيمانعيبكنا

البالدأبناءوتسخراألجانبتخدمسياسةكانتأنها،السياسي

التيوالعمرانيةواالقتصاديةالسياسيةاألنظمةولمصلحةلمنفعتهم

يسودونكانواالذيناألجانبأولشكأجلمنهناقائمةكانت

.األرضهذهفي)المختارالةشعب(كأنهم

كلمنمحرومينكانوابةالمغارأنبهذاأعنيولست

_الباثاالحكمعهدفي_كانتالسياسةأنأعنيولكن،ةفاثل

،الثانيةالدرجةفيإألالمواطنينتنفعالبحيثاألجانبمتخل

يستفيدواأنللمواطنينسابقأقدرإذاوحتى،القصرىرجةاللبل

عرضاهذاكانفإنمااالستعماروأنظمةومشارينمؤسساتمن

للجاليةبالنسبةلشعبناكانتالتيديةالعلالكثرةوبحكم،واتفاقأ

.المحظوظةاألجنبية



بأن(المقرضالعهدذلكفيأنفسنانعزيكناإذاولكن
االستعمارطبيعةمنوأن،)عليهسؤالفالأملهعلىجاءمن

وسيطرنشأأجلهومنذلكبدافعألنهوأكشوذلكيفعلأن

عهدفينملك_ونحنفال،ومكوواستغلوإستبد<وحكم
.ذلكمنشيثآنفعلواالستقالل_أنوالسيادةالحرية

فيالمغربيةالسياسةعنالمسؤولينعلىواجبأكانلقد
السياسةفيالبدءيجبكانحيثمنبيدأواأنالحافرعهدنا

عهدفيبهنطالبكنامايتحققحقوالتنظيمواإلصالحوالتشرصع،
غيرناعلىنعيبهكنامااليومفرتكرالوحتى،والكفاحالنضال
.)والحمايةالحجر(عهدفي

يتضحوبالمثال،ذلكبخالفيزالوماكاناألمرولكن
في،المسؤولينآولشكعلىيقضيالواجبكانفقد،المقال
بالتفكير،إليهاواالستقاللوالسيادةالحريةبعودةالبالدعهداول
وبحكموتنظيماتتشريعاتمناالستعمارمخلفاتتصفيةفي

ولةاللفيوالمسؤولياتلالختصاصاتوممارستنا،التحرر
مطلقألهاعالقةالصرفةداخليةالمسألةتلكأصبحتالجديدة

حلهاوالمتوقف<االستعماردولوبينبينناالمعلقةبالمشاكل

الوقتنفسفييقضيالواجبكانكما.المفاوضاتسيرعلى
تحقيقهاأجلمنعملناطالماالتيالجوهريةاإلصالحاتبإنجاز
عليقانخضلكناشوها،محرجاءوبكيفيةنادراإألبهذانظفرأندون
عبثشأن.ومنوتملبوعنادهافي،)الحماية(سياسةتمادي
تحقيقإلىسبيلالأنيقيننافىيزيدكانأنهاالستعماروتالعب



منالتحرربعدإآلوتنظيمإصالحمنالبالدإليهتفتقركانتما

<القوميةوالسيادةءالوطنيالحكموامترجاعاألجنبيةالسيطرة

مروقدمعهتحققت.فهلوالتضحيةالكفاحبفضلهذاتحققوقد

ألنهاواألمانياآلمالكلأقولاليسيرغيرزمناستقاللناعلى

ولكن،والكفاءاتواألموالاماألعوإلى_إليهتحتاجفيما_تحتاج

.ومستعجلضروريفومنهاما

طريقفيهيأوأنجزتومشارينأعمالأنشكال
العاديةاألهورمنتعدوالمشاريعاألعمالهز»ولكن،اإلنجاز

اإلصالحاتمنومحكمواضحبرنامجأماءوحكومةدولةكلفي
للرأيبالنسبةمفقودفشيآالعامةالميادينشتىفيالجوهرية
)مخابى،(في)موجود(أنهفرضناإذاالمغربيالعام

.الوزارات

وورثناهااالستعمارخلفهاالتيوالتنظيماتالتشريعاتوأما
فيتزالمافإنها،عليهاالمأسوفغير)للحماية(تقيلةكتركة
حتىالحاضرالعهدفيالدولةوتنظيماتتشريعاتهي_معظمها
للسياسةامتداأ_هذايخصفيما_الراهنةالسياسةلكأن

تلكمراجعةعنعاجزونكأنناأو،مضىفيماومنجزاتها
وضررواعوجاجفسادكلمنتطهيرهابغيةوالتنظيماتالتشريعات

المطلوبةوالمصلحةالمنشودةالضالةبقاشهافيوجدناكأننابل
.المرجوةوالغاية

تزالماوالتطهيرالتصفيةأجلمنالمراجعةهذهمسألةإذ



يفهمالالشعبوانءالمسؤولينأمامالبساطعلىموضوعة

والنظامالتشريعيصبححتىالمراجعةبتلكالقيامفيتباطؤهم
.االستعمارزمنأمرهماعليهكانماغيراالستقاللعهدفي

وانماءنظاموكلتشريعكلبإلغاءنطالبأنناهذامعنىوليس
دونللبقاءصالحهوبمالالحتفاظكلههذافيالنظرإعادةنطلب
.غيرقليلأنهنعتقدالذيغيره

تحتاجماإنشاءفيالتفكيريجبالتصفيةهذهجانبوالى
وتنظيماتتشريعاتمنالجديدةأوضاعهافيالبالدإليه

.مستعجلةضروريةءأساسية

ومقتضيات،الحريةمعانيجميعتحقيقطليعتهافيونجعل
الشعبيشعرحتى،واالستقاللالصيادةومستلزمات،التحرير
وذلكحقاجديدعهدفييعيشبأنه،خاصةمواطنوكل،عامة

فبهأا<والحرياتالحقوقمنفيهوبتمتعالنعممنفيهينعمبما
حواءميداأصبحأنهوالباديةالحاضرةفيالمغربيركيلو~»
كانممافعآلوتخلصالكاملة)إنسانيته(استعادوأنهمطمثنأوآمنا

.وعبوديةوذلةحرمانمنالماضيفيعليهمفروضأ

مواطنولكلللشعبنطالبفتثناماكلهذلكفيوسعيأ
الالتيالثورةوان«والفرديةالعامة)والحوياتالحقوقبميثاق(

بثورةتسمىأنتستحقالصورةأكملعلىهذاتحقيقإلىتبادر
.والشعبالوطنلصالحتحريريةسياسية

االستقاللعهدفيالسيادةتمارسوطنيةحكومةوان



بماوحرياتهحقوقهجميعالشعبتخويلفيهذامحوتتباطأ
يطابقبحكومةليستوالتطبيقيةالتشريعيةالضماناتمنيلزمها

فماواألوالمقاصد،النودياسليمةمخيوتعتبرإنهااسمهامماها،بل
طالماالتيوحرياتهحقوقهالشعب~التعجيلمنيمنعهاذا

وحتميةمنطقيةنتيجةهيوالتيالمتسلطاالستعمارمنهاحرمه

سلبيةعلىوطنيوانتصار،سياسيوانقالبشعبيتحريرلكل
؟االستعمار

،وسيادةحريةمنإلينارأبماحقآنعتزبةالمغارفنحن
نمارسأننابحقونفخر<والتضحيةالكفاحبفضلوإ.ستقالل
ونقعدهاالدنياونقيم،القوميةالسيادةومسؤولياتاختصاصات

والسعادةوالعدالةوالحرية،والنظام،اإلصالحنريدأننامعلنين
ونمأل،والحضارةالمجدفيعريقةأمةبأنناكافةالناسونباهي
الهشاءإنسيجعلنامماالمعجزاتمنحققبأنناصيحةالدنيا
.األمثالومضرب،اإلعجابمناط

األمايطقاألفعالتكوزحتىنفعلأوفعالماذاولكن
؟واألتوال

اعتبرناإذاقليلغيرشيثآونعملعملناأنناشكال
الناسومعأنفسناومعاثهمعصادقينكناإذاولكن،المظاهر
،الحكمفيقساةسنكونفإنناالمظاهردونالوقائعواعتبرنا
الدولةبديهيات:مثاللهذاولنضرب،التقديرفيغالظآشدادا

التشريعحسابعلىاآلنحتىتعيشفدولتنا0الجديدةالمغربية



يتجدألمبحيث<نادرأإألالحمايةعنالموروثينوالنظام

ءواالستقاللوالسيادةالحريةعهدالجايأالعهدفيكالهما
الدستورانتظارفيالمستقلةللدولةأساسيقانونيوجأالوكذلك

إجماعمحلألنهينتظرالأمروهو،والحرياتالحقوقميثاقوال
اإلذاعةومثلهاأساسياقانوناتتطلبتزالماالعموميةوالوظيفة

بالدناتظلأنيمكن.وكيفالتشنلومسألةالرسميةالمغربية
الحالةنظاممنمحرومةكثير_منقليلوهو_هذاإلىباإلضافة

لوازمإعدادفيشرعناأنناحينفيوالمانيةالشخصية
أعورنامنالعجبيأخذههذايسمعمنكلإن؟االنتخابات

فوضىفيتسيرتزالماالتيبةالمغارأحوالفهمفيويحار
المتناقضاتعلىوتقومارتجالإلىارتجالومن،شاملة
الشعبأنلهوهذاكلفيالقلبيدميماوان،الغرابةفيالقصرى
الخالصإلسبيلمنوليس،فا«حأغاليأذلكثمنويؤديأدى
بدلواإلحكام،الفوضىبدلألعمالناأساسأالنظامإتخاذإأل

الالبدءيجبحيثمنوالبدء<التناقضبدلوالتجانس،االرتجال
سقطةالطفرةتكونأنمنولنحذر،الناسينتهيحيثمن

إلدائآاألمامإلسليمةالوثبةتكونأنعلىولنحرص<ونكسة
األمام
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هابوراءهحنضاعما

ليسالمغربفي)والحرياتالحقوقميشاة(إعالنإن
يعدالتيالقوميةالواجباتمنبل<الكماليةالمطالبمن

يرتكبشنيعاعدوانابل<مزرياوتقصيراآثماتصرفابهااإلخالل
،اإلنسانيةوضدواألمةالوطنضدومستمرةمكشوفةبكيفية
جميعهافإنها<الخلقيةوالقيم،والقوانين،والشرائعواألديان
،وتعلنها~وخامتهاعامتها~اإلنسانيةوالحرياتبالحقوقتعترف
«قاطعاباتاتحريماوسلبهامنعهاوتحرم<وتضمنهاءبهاوتومي
لعبادهاثهافترضهاالتيالحقوقألنها،بالحرماتسميتولهذا

أوانتهاكهافيهاالتفريطفحرم،بهاوميزهموخصهم

هنانثبتاإلسالمفيوقداستهاالحرماتهذهمكانةولبيان
:وجههاثهكرمعلياإلمامحد~

غيرحالالوأحلءمجهولغيرحراماحرماثهإن(

وشد،كلهاالحرمعلىالمسلمحرمةوفضل<مدخول
مواضعهاأي(معاقدهافيالمسلمينحقوقوالتوحيدباإلخالص

بماإألالمسلمأذىيحلوال،بالحقإألويدهلسانه)الذمممن
عنحتىمسؤولونفإنكمءوبالدهعبادهفيالهامقوا...يجب



منةوتقطقوةتضعضعفعلةتفعلواوال...والبهاثمالبقاع
،التراصففياألشياءأوسعفالحق...وذلةوهناوتورث
وال،عليهجرىإألألحديجريال،التناصففيوأضيقها
يجريواللهيجرىأنألحدولوكان؟لهجرىإألعليهيجرى
علىلقدرته،خلقهدونسبحانهشهخالصاذلكلكانعليه

جعلولكنه،قضاثهمروفعليهجرتماكلفيولعدله،عباده

تتكافأفجعلها،بعضعلىالناسلبعضافترضهاحقوقاحقوقه
أعظم،ببعضإألبعضايستوجبوالبعضهاويوجبوجوههافي
وحقالرعيةعلىالواليحقالحقوقتلكمنسبحانهافترضما

،كلعلىلكلسبحانهاثهفرضهافريضة«الواليعلىالرعية
إألالرعيةتصلحفليست،لدينهموعزآ<ألنفسهمنظامأفجعلها
أدتفإذا،الرعيةباستقامةإألالوالةتصلحوال،الوالةبصالح
الحقعزحقهاالرعيةإلىالواليوأدىحقهالواليإلىالرعية
وجرت،العدلمعالموإعتدلت<الدينمناهجوقامت،بينهم

الدولةبقاءفيوطمع،الزمانبذلكفصلح،السننأذاللهاعلى
برعيتهالواليوأجحفواليهاالرعيةغلبتواذا.األعداءويثس

فياألدغالوكثر<الجورمعالموظهرتالكلمةهنالكاختلفت
األحكاموعطلتبالهوىفعملالسننمحاجوتركت،الدين

وال،عطلحقلعظيميستوحشفال،النفوسعللوكثرت
وتعظم<األشراروتعز،األبرارتذلفهنالك،فعلباطللعظيم
العبادعلىاثهحقوقواجبومن....العبادعنداثهتبعات

وليس.بينهمالحقإقامةعلىوالتعاون،جهدهمبمبلغالنصيحة
،فضيلتهالدينفيوتقدمت،منزلتهالحقفيعظمةوانأمرؤ



صغرتهوانأمرؤوال،حقهمناتهحملهماعلىيعاونأنبفوق

يعانأوذلكعلىيعينأنبدونءالعيونواقتحمتهالنفوس
.)عليه

هذافبمثل،ومعنىلفظاوأفضلهالكالمهذاأجملما
والى،المسلمينفييتحاشواأناإلسالمقادةألفالكالم
فيعابلليسوهذا.العبادوحقوقالهحقوقعنالمؤمنين

المسلميكونالبحيث،وحرماتهفرائضهمنهوبل،اإلسالم
أنندركهناومن.ويدهلسانهمنالمسلمونسيمإذاإألمسلما

منالمسلمسالمةوليست.والعبادالهلحقوةجامعةاإلسالم
حقوقهفياإلنسانينالأذىكلمنبل،فقطواليداللسانأذى

النفسأوالجسمفيايةاإلذوليست،كلهاوحرماتهوحرياته
كانفرديا،معنوياأوكانماديألإلنسانماكلفيبل،فحسب

تحتيدخلالمماهذاغيرإلى،قانونياأوسياسيا،إجتماعياأو
.أوحدحصر

من_وجماعاتأفرادا_الناسمنعطبعاايةاالذومن

.ودرجاتهاأنواعهااختالفعلىوحرياتهمحقوقهم

اعترافاالحقوقبهذهاالعترافعدمكذلكايةاإلذومن
أسسهاعلىتركيزهاوعدم،وتقنينهاسنهاوعدموقانونياشرعيا

والتطبيقيةالتشريعيةبالضماناتكفالتهاوعدمالمتينةالواضحة
علىالعامةوالمؤسساتوالمحاكمالوالةطرفمنالسهروعدم

والحكامالوالةيعمأأنأماءالعابثونبهايعبثأنمنحمايتها
والعدوانءوحرياتهمالناسحقوواغتصابإلىالمسؤولون

•••



منفهذا«بهاأمبحابهايتمتنأندونوالحيلولةبالباطلعليها
فيعليهمالمعتدىعنهايسكتوالالثهيغفرهاالالتيالكبائر
الواعية،العاقلةاإلنائيةوحرياتحقوقوهويملكونماأعز

.الغيورة

وشريعةءالقرآنهديعلىقامتاإلسالمثورةأنوكما
عبادةمنتحريريةثورةفكانت،والسالمالصالةعليهمحمد

األقوياءوتسخير،برةالجباوسيطرةباثهوالشركءاألوثان
الثورةقامتفكذلك<والشعوباألوطانوإستعباد،للضعفاء

واستغاللعبوديةمناإلنسانتحريرعلىالتاريخفيالسياسية
نظامعلىالجديدالمجتمعفيالحياةبناءوعلى<اإلنسانأخيه
.والمساواةوالعدلوالحريةالحق

حرصتبل،ذلكبإعالنالحديثةالثوراتتكتفولم

،وعهودمواثيقفيوالحرياتالحقوقجميعتسجيلعلى
ءالمقاصدبينة،المعالمواضحةتكونحتىءودساتيروأنظمة
وثيقةالعهدنافذةءالذمةوافرةءالحرمةثابتة،األسسمحكمة
.األمان

إلقوانينأنهابإعتبار،الدساتيرتضمنتهماإلىوباإلضافة
وتنظيمتفصيلمن،الديمقراطيةالعصريةواألممللدولاألساسية
الراقيةالحرةاألممفإنضماناتهامعوالحرياتالحقوقلتلك

اإلنسانحقوقببيان(تعرفوعهردآمواثيقلهااتخذت
أولوالحرياتالحقوقعهدمنالنوعهذاظهروقد)والمواطن

إلىالفكرةانتقلتثم،األمريكيةالتحريريةالثورةأثناءظهرما



تقاليدمنصاروقد،()879(المشهورةالفرنسيةالثورةزمنفرنسا

فيهتعلنلها)بيانا(تتخذأنواجتماعيةسياسيةشعبيةثورةكل
العصبة(تكونتاإلنسانحقوقعنودفاعأ،والحرياتالحقوق
.)اإلنسانلحقوقالدولية

حقوقلجنةفيهاتألفتا~ةاألممهيشةتأسمستولما

أ~رتإنهابلءاألساسهذاعلىميثاقهاقامكمااإلنسان
وليستء)اإلنسانلحقوقالعالميبالبيان(المشهورالميثاق
لإلنسانحصينأحصنأإألوالمؤسساتواألنظمةالجهودهذه

.والدكتاتورية<واالستغاللءاالستبداد~والشعوب

الحقوقمسلوبياالستعمارعهدفيكناالمغربفيونحن
سياسةويسبب<الجائرةوقيودهاالقوانينطريقعنوالحريات

مطالبهاأعظممنالوطنيةالحركةجعلتولهذا.والحرمانالمنع
.بةالمغارللمواطنينوالحرياتالحقوقومنح،القيودتلكرفع
الحركةومطالبوتصريحاتوخطبصحفإلىرجعوقن

الشعبمطالبدفترو(<قويأواضحأذلكوجدالمغربيةالوطنية
نصر»يوسفبنمحمدسيديالملكلجاللةقدمالذي)المغربي

تحتفصلعلىيشتمل(934سنةالفرنسيةوللحكومةالثه
والحرياتالحقوقفيهفصلت،السياسيةاإلصالحات:عنوان
لحرفمنالمغربيللشعبذاكإذبهاالمطالبوالعامةالخاصة

.الوطنيةالكتلة

اليومونيش،وسيطرتهاالحمايةمنتخلصناقدنحنوها



حقوقبيانالللشعبوليس،واالستقاللالسيادةعهدفي
المغربيعيشبل،ويضمنهايعلنهاجديدقانونوالوحريات

كانوقيودهابشروطهاالحمايةتشريعاتعلىالمستقلالحر
بل،اإلثزةقوانينهيفرضالبالدعلىمسيطرأيزالمااالستعمار

منواالعتداءالحرماتانتهاكمكانكلوفييومكلنشاهدأننا

لهمثيلالبماوحرياتهمالناسحقوقعلىوالحكامالوالةطرف
التيالمتوحشةوأحياناالدكتاتوريةأوالفوضويةالدولفيإأل

بينالغاباتفيالسائلالنظامغير.قانونوالنظامبدونتعيش

بمايومكلطافحةوجريدتنا،والبطشالقوةقانونوهوالوحوشى
اإلنسانأنعلىتدلومنكراتحوادثمنبالدنافييجري
«مرعيةحقوقوالءمصونةكرامةبالدهفيلهليستالمغربي

.مقدسةحرماتوال،مضمونةحرياتوال

بضرورةالسابقاليوممنأكثريومكلنشعرهذافبسبب

في_المغربمنيجعلالذيوالحرياتالحقوقميثاقإعالن

،والماواق،والعال،الحريةأرض_واالستقاللالسيادةعهد

وقتكلفيبالحقأعزقأناسيالمواطنينومن،واإلخاء
.ومكان

ءواالستقاللالسيادةومقاصدمعانيجميعتتحققوهكذا
ذات)مغربيو(،)مواطنو(<)إنسان(كلماتوتبح
بأنهواحدكليشعرفقطذاكواذ،رفيعةواقعيةومدلوالتمعان

منويخرجالفعليةالسيادةوسيدا،الحقيقيةالحريةحرآأمبح



والحقيقةالصدقعالمإلىالكاذبةالسلبيةالجوفاهاأللفاظعالم
.واإليجابية

األحرارسمحوالاثهقدرال_هذامنشيآيتحققلمفإذا
فمعناه_األو~البالدمحررالملكجاللةرأسهموعلى:لغيورون

<وسياسيأ<وفرديأ،مرانسانيأ<داخئيآيتحررلمالشعبأن
خارجيةسيطرةاستبدلالشعبأنأيضاومعناه0واجتماعيأ

؟أومعناهأهليةعبوديةإلىأجنبيةعبوديةمنوانتقل،داخليةبأخرى
كافحالتيوالواجهاتواألهدافالمقاصةأخطأالشعبأنكذلك
.وقيودهوبغيةوسيطرتهاالستعمارضدأجلهامنوضحى

؟وحرياتهحقوقهإعالنأخوماذا:ليتساءلالشعبإن

يتمتنأنمنالحكومةتخافوهل؟شرالتأخيربهذايرادوهل
منهايمنعوهل؟ضماناتهامعوحرياتهحقوقهبكاملالشعب
سورليساقأو،أمرهمعلىوالمغلوبينالعبيدسياسةليسدس
؟واألنعامالدواب

أووالحرمانالمنعسببهوهذايكونالأننؤملإنا
اإلنسانوحرياتحقوقإعالنأمويتأخيالوأنوالتقصير،التفريط

منيخافومن،اآلنلحدتأخرمماأكثرالمغربيوالمواطن
حسابألفلهذايحسبومن،وحرياتهابحقوقهاالشعوبتمتع
الدولأما<والدكتاتورية،واالستبداد،الفوضىحكوماتغير

وحياةنظاماالديمقراطيةاتخاذتعتزمالتيأو،حقاالديمقراطية
والمغرب،والحرياتالحقوقوكفالةتشريعإلىسباقةفإنهالها

إعدادفييشرعاألولىيمقراطيةاللبتجوبةيقومأنيريداألي



<والحرياتللحقوقميثاقكلمنتمامأخلووهواالنتخابات

يتعهاالتيالمتحدةاألممهيشةفيعضوأنهمنبالرغموهذا
الحقوقتلكواحترامباتخاذاألساسيميثاقهافياألعضاء

أوطانمنغيرهاوفي،شعوبهموبينأوطانهمفيوالحريات
.وشعوبهالعالم

اإلنسانيةإجماعمحلوالحرياتالحقوقمنحأنوبما
فياألمريحتاجفالواألشرار_البغاةمنعنهماشذماإأل_واألمة

سنعلىمتوقفاألمربلءوقعمماأكثربهينتظرأنإلىالمغرب
حقوقمنالديمقراطيةاألممعندمايتضحنأساسيقانون
هناكأو؟عاجآلالغاليةاألمنيةبهذهأمتناستظفرفهلوحريات
؟هذادونحاثآلتقومومطامعموانع

مناألمريهمهملمنعنهالجوابونتركالسؤالنضعإننا
،طالبوراءهتىحتضاعماأنهيجهلونالوانهم<المسؤولين

.أخذاتؤخذإنماتعطىالالتيالحقوقوأن
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)!المتمقرهة(الدكتاتوريةرنحذا

أولكناالمغربفيوالديمقراطيةالحريةحزببصفتناإننا
زفهاالتياالنتخاباتببشرىالصادقالكليالترحيبرحبمن

يكنولم،المغربيللشعب،أشهرثالثةمنذ،الملكجاللة

بالنسبةوطبيعيبديهيهوالذيالموقفهذاغيرمنالينتظرأحد
انتخاباتقتضيحقيقيةديمقراطيةكلإن،الجميعيعرفكمالنا

شيثآن_واالنتخابالديمقراطية_فكالهما،ولزومأحتمامحيحا
هذاوتفسير.اآلخردونأحدهمايوجدأنيمكنالمتالزمان

حكمهي_السياسيمدلولهافيالديمقراطيةأنوهوواضحسهل
مباشرةبكيفيةهذايتمأنيمكنوال،الجماهيروسلطةءالشعب
إآلمنهاالصغيرةحتىكاألممالكثيرةالبشريةالجماعاتفي

فيبعضهأوكلهالشعبوكالءيكونونوممثليننواببواسطة
وال.القوميةأوالمحليةالمجالسداخلالعامةشؤونهتدبير

عبارةوهواالنتخابطريقعنإألالشعبيالنيابيالتمثيليتحقق
االختيارحسنمنناخبينبصفتهمالشعبأفراديمكننظامعن
والمجالسالهيشاتمختلففيعنهموممثليننوابأيرتضونهملمن
.العامة

منديمقراميكليكونأنوالطبيعيالبديهيفمنلهذا



كمذهبالديمقراطيةمقتضياتمنهوالذياالنتخابأنصار

.ونظام

انتخابكلوال0بحقيقيةديمقراطةكلوليست
بهوتالعبوتمشدتىهذااأىمنكلليىأنهكما،بمحح
وزورأكذبأوانتحلهاأمحا»مماشيآيبمادتىنفسهيلحاجة

.وتفليآلودعاية

خصوممنكلهالحذريحزرأنالشعبعلىواجبفأول

وهم،)بالمتمقرطين(سابقمقالفيسميتهماألينالديمقراطية
ونظامهابالديمقراطيةبالتمسكيتظاهرونالذيناالستبداديون

لموانلداءاألاؤهماأعدأنهمحينفيومكيدةورياءمنعة
.ومكرأوطمعأخوفا<العداوةبهذهيجهروا

سوءتظهرالتيالقاسيةالمؤلمةبالتجاربمليآوالتاريخ
فأولقهم)المتمقرطين(بالدكتاتورييناغترتالتيالشعوبمغبة
وسخروهاواستعبدوهاعليهاانقلبوافازواإذاحتىوأصواتهاثقتها

هأافيالشعوبتجاربعنيقالوما.العذابسوءوساموها
التجاربتلككانتفقاوعروشهاملوكهاعنكألكيقالالمجال
الشعوبتعاديالالدكتاتوريةألن،للجميعبالنسبةواحدة
تعاديبلوالمقدساتوالحرياتالحقوقمنلهابمافحسب
تكونالتوريةاالكتاإنءوالعروشالملكيةاألنظمةكذلك
جميعيدهافيوتجمعتمسماهايطابقاسمهاكانإذاإألحقيقية

رقابمنهاتستثنيالالرقابجميعليطرتهاوأحنت،السلطات



كبارعامةوبعفة<والزعماأوالرؤساء<واألمرا>الملوك
)مطلقةو()إجماعية(إذذفالدكتاتورية،األمةنيالخصيات

هذاكلنيوهي،واللطآتوالفوز،واليطرقالحكمي
واالستغالل،واالستعبادواالستبدادوالطغياذالتلطعلىتقوم

اإلجماعذلكيجمومما،واالستارواالمتياز<واالحتكار

نيها~1الوالحزبقيامالدكتاتوريةنيواإلطالق

:هوشعارهافإذأساسهاذلككاذرازا

فيفشلغصوساثلهاأما.)الدولةوأنا،أناالدولة(
تبررالغاية(:وهيوالدكتاتوريينبرةللجباالمنهوبةالكلمة
ماللدكتاتوريةمالحةالوسائلجميعأنومعاها،)الوسيلة
واالستعبادةالسطهيالتيالغايةإلىال.يمولتضمندامت

والتزويروالبطىبالطلمالدكتاتوريةعرفتولهذاواالستغالل.
وعلىجهةمنالغاشمةالقوةعلىتعتمدهذاسبيلونيوالتمليل
األموالعليهاوتفقالدكتاتوريةفيهاتتفنالتيالكاذبةالدعاية
محفمنوالتأثيرالنهروساثلجميعلهاوتخر،.الباهظة
.وغيرهاواذاعة

وسيطرتهانظامهافرضسبيلفيالدكتاتوريةتتورعوال
كيواستهوانهاواغراثها،للجماهيرالتملقعنالشعوبعلى
بالديمقراطيةبالتظاهروذلكوضحيةفريمةشبكتهافيتقع

االنتخابمنهاالتيوأساليبهاونظمهامبادثهاواستعمال
الديمقراطيةعنتختلفالدكتاتوريةولكن،النيابيةوالمجالس



<مخادعةكاذبةالدكتاتوريةوألنءكاذبةوتلكصادقةهذهأنفي

إسمهاإألوانتخاباتهاالديمقراطيةمنتأخذالفإنهامضللةوضالة

مناألشياءيفرغتزويرأوأساليبهاوأنظمتهاحقيقتهاتزويرمع
حسابعلىالمعكوسةالنتائجأسوأإلىتؤديويجعلها،معانيها
.ملكيأالدولةنظامكانإنوالعرشوالشعبالبالد

~التيالشعوبتاريخفيواألدلةاألمثلةأكثروما
أدركتالدكتاتوريةهذهتغلبتماوبمجرد،الدكتاتوريةعليها

أن_الفرصةوضياعاإلبانفواتبعد_وملوكهاالشعوب
كانتوانماديمقراطيةاألمرأولتكنلمالمقنعةالدكتاتورية

وتزورهالتمسخهاالديمقراطيةوساثلاتخذتوأنها،)متمقرطة(
بالدوكل.والملوكالشعوبضاالسيطرةلنفسهاتضمنحتى

أذاهامنملوكهاوالشعوبهاالتسلململلدكتاتوريةخضعت
،الحاضرالعصرفيورأيناه،التاريخفيهذارأينا.وبطشها
تصرفاتلنرىالمغربخارجبعيدانذهبأنإلىنحتاجالونحن

بحدتفترضلمالدكتاتورياتوأكثر،الدكتاتوريةوحماقات
غفلةمنورؤساؤهاالشعوبارتكبتهبمابل<والقوةالسيف
محايةاللبسببثقةمنالدكتاتوريينفيوضعبماثم،وتفريط
ذوسيفاالنتخابفإنلهذا.االنتخابطريقوعنالمضللة
فيواجردؤ»ونظامهوضعهأحكمإذاكلهخيرايكونفقد،حدين
ءأمسإذاكلهشرآيكونقدكماءوالنزاهةوالحريةالحقداثرة

فيالحاركلالشعوبفلتحذرءواستعمالهوتنظيمهتشريعه
الحذرأكثرملوكهاوليحذر،الحذرفيهيجديالذيالوقت



بآفاتهاالدكتاتوريةفترةعليهاتمرقاالشعوبألنوأجداه
الخالصإ(~وتطلعصبرفيهذاكلفتعانيوويالتهاوأخطارها

علىالسيروتتابعالديمقراطيةفيهاوتنتصرالخالصهأايأتيهاثم
بالدكتاتوريةوزثتبالدأنعرففالالملوكأما،ونورهاهديها
والت_الندمشرندمتوقدوبطشهاوزثهامنهمملموابينما
الوقتفيتتبصرلمالتيوالعروشالشعوبجمع_مندمساعة
الدكتاتوريةأنءالتقديرينفعكانحينها<تقدرولم،الالزم

الديمقراطيةوباسمحيناالغاشمةبالقوةالجميععلىتتغلب
التاريخوانءأحيانأالمزورةاالنتخاباتطريقوعنءالمزعومة

شهادةإلىاحتاجتإنالحقيقةهذهعلىشاهدلخيرالحاضربل

..ودليل

.(95غشت(4األحد563:العددالعامالرأي



!واليوماألسبيناألرضفيالمعذبون

االستعمارية)الحماية(عهدفيواإلدارةالسياسةكانت

الفرنسيونكانواذا،واالستبدادالسيطرةبطابعمطبوعتين
والسيادة،المطلقةالسلطةأصحابهميومثذنيونواألسبا

السيطرةفرضفيوأدواتهمأعوانهمفإن_الشرعيةدون_الفعلية
الشعبعلى~والحكمواإلدارةالسلطةباسم_واالستبداد
يكنولم،والشيوخوالخلفاءوالقوادالباشواتمنكانواالمغربي
المقصورةالوظائفتلكلتشغلهؤالءاختيارفيقبلمنيدخل
وال،علميةمؤهالتوالشخصيةمواهبالبةالمغارعلىوقتشذ

منكلفييتوفيأنيجبمماشرطأيوال،اداريةكفاءات
،العامةالمناصبلتقلدالشروطمنوالدولةاألمةييضطلع

الوظيفةتكونحتىبواجباتهاوالقيامءمسؤولياتهاوتحمل
فيهاتتجلىوحتى،العامالصالحخدمةعلىقائمةالعمومية

.مستقيمتينعليمتين~بماوالسياسةاإلدارة

كانوافيمنالمستعمرونيراعيهكانالذيالوحيدفالشيآ
انعدامهوالمذكورة)اآلهلية(الوظائفاليهميندون
فيهذامنشيآوجدإذاوحتى،والكفاءة،والعلم،الشخصية



يتوخونكانواالمستعمرينفإنالوظائفلتلكالمرشحينبعض

منهم)بالحيوانات(أشبهيجعلهممااألشخاصفيشيآكلقبل
استطاعوهكذا،والسياسيةاإلداريةاألشغالممارسةفيباألناسي

أيديهمفيطيعةأدواتهؤالءمنيجعلواأنالمستعمرون

ويبطشونويكأبرنيظلمونبواسطتهمفكانوا«ألغراضهمو~ة
...المغلوبينويسوعونويجكمونيديروناخرىبكلمةأو

وقوادباشواتمنبةالمغارالوالةفوقاالستعمارجعلوقد

ولووالنهياألمرأصحابهمالواقعفيكانواالحكاممنطبقة
(يراقبوا)أنهؤالءعلىكاناألصلوفي.(بالمراقبين)تسموا

<ومفسدةظلمهومامنهاليزيلوااألهاليالوالةوأحكامتصرفات

،للعبيداألسياأمراقبة)يراقبونهم(الحقيقةفيكانواولكنهم
وباالضافة.تحتهملمنبالنسبةبأمرهمالحاكمينأواألمروأول
،النامىعلىيستبدأنيتعماكاناالستعمارفإنهذاإلى

في،يحافظحتىاألهاليالوالةبواسطةويسخرهم«ويظلمهم
بمظهرالمراقبيظهروحتىءوالنفوذالسمعةعلى_نظره
.ظالمهمنالمظلومالنصاف)والمرجعالملجأ(

لهايخدعلماالستعماريةالخدعةهذهأذالبياذعنوغي
وأهاليمتعمرينمنالحكامأذيعلمكاذالشعبوأذ<أحد

ويدعوعليهم،الوادعلىبينضهمفكاذظمةكلهمكانوا
فرتىالالطلمدولةفيهتقرضالذياليوم.لىويتطلع<أجمعين
الحركةكانتولقد<واألعوازواألتباعالمتعسرينبينفيها

المحاربةاشدواليامياإلداريالطامذلكتحاربالوطية



تطالبكانتوباألخص<وأصلحاليقهوبمابتغييرهو~ب
الصالحيةذويمنمراتبهماختالفعلىبةالمغارالوالةباختيار
االستعمارسياسةمعمتعارضأكانهذادولكنواالستقامةوالمقدرة

والذلةوالرهبة،والظلم،القوةطريقعنالسيطرةفيوأغراضها
منالسياسةتلكتستخدمهمكانتالذينبةالمغارالوالةفكان

...المسيطرينلألسياأالصالحالنوع

الباثاالعهدإدارةتحملأنالوطنيةالحركةحاو~وعبثا
اداريااصلحبنظامءوالشيوخوالقوادالباشواتنظامتغييرعلى

والكغاحالمطالبةحركةطولمطالبناتتضمنهكانتومما،وسياسيأ
امتحانبواسطةالموظفيناوالشكالختيارصالحةطريقةاتخاذ
.المرشحينفيواالستقامةالمقدرةاشتراطمعالمباراة

والحكومةالدولةو~رتالبالداستقاللتحققولما
سياسةبمخالفةيقضيالواجبكاناالستعمارسيطرةمنوالسيادة
منوكان«الواليةلنظاميرجعماكلفيالمنقرضةالحماية
نطالبفتثناماالتيالعموميةالوظيفةفيهذايتجلىانالضروري

والفسادوالشرالعبرعناصرمنيطهوهااساسيبنظاملها
عهدهافيواألمةللدولةالعامالصالحسبيلفينظامهاويحكم
.الجديد

علىمضىوقا~فسجلأناألسفأشديؤسفناولكن
ءيتحققلمذلكمنشيئاأن_قليلغيرزمناالستقاللتحقيق
نراهماإنبل<التحقيقوشكعلىبأنهتنبيآبادرةأيةنرىوال

فياألنظمةمنموجوداكانبماانعملاستمرفقد،ذلكبعكس



كنظام،خلقهاالتيالمشروعاتمنكثيربتنفيذأوالماضيالعها
أنلوهذافيعيبيكونالوقد.الممتازينوالقوادالعمال

يستحقهالمنوالجهاتالمدنمختلففيكلهاقلدتالمناصب
<الجدياالعهدفيبالواليةفوجديركماواستقامة،وكفاءةاهلية

اكثرأنالواقعولكن،الوطنيواالستقاللالقوميةالسيادةعهد
يعرفهمماوغيرهماوالقرابةالسياسياللونفيهمروعيقدالوالة

منيعانيالشعبامبحبحيثمكانكلفيوالعامالخاص
كانمانفسالجدد)االقطاعيينو()الطغاةو()األسياأ(مؤال>
ماديأوسياسيأإداريااالستعماريةالحمايةزمناسالفهممنيعانيه

.شدأكثروايكنلمإنومعنويأ

الظلمةمنكانأحدهما:فريقان_نادرأإأل_اليومروالة
وفريق،الحاضرالعهافيبمناهبهفاحتفظاالستعمارعهدفي
اليوممغربكآن<السابقينسيرةفيهافساراليومالوظائفتقلد
بل،وسياسيأإداريافيهيتفيرلمشيئاوكأن،األمسمغربهو
القرىفيخصومأ~نادراإال_والكلإنقوليفيمبالغالست

منفيأتيبامرهالحاكمكانهوظيفةفيييرامبحوالقباثل
ثسروطمعالمتنافيةالمنكراتومن،للقانونالمخالفةالتصرفات
توجهمافأين.وفظاعةكثرةوصفهعنالواصفيعجزماالوالية
وان،واالستياءوالسخط،والثكوىالتذمرإاليسمعالاإلنسان
فيالشعبطبقاتمختلفوبينالبالدفياليومتسودكالتيحالة

حتىاحديجهلهالماوهذا،بخيرءتنبىالوالبواديالحواضر
فيالسيئةوأحكامهمصرفاتهمنتيجةألنهانفسهمالوالةمن



ولعلهم<نميهمعنيرعوونالولكنهم،الواليةمسؤولياتممارسة
علىأوءمنهمأعلىهممن)حمايات(علىهأافييعتمدون
الذىنابليونعنالمشهورةالكلمةمتناسينأوناسينالقوةمجرد

:هيوالتيالحروبقيادةوفيالدولسياسةفيالقوةحقيقةخبر

علىتجلسأنإالبالسيوفشيآكلتفعلأنتستطيعإنك(
منأحدايفوتالالتاريخيةالكلمةهذهومغزىء)وسهارؤ

.والصغارمنهمالكبارالحكام

البالدفيالوالةأكثرسيرةتبلغأنوأمرأدهىهوماوان
يسمعهامنتجدفالوتظلماتهمالناسشكاوىمعهترتفعمبلغا
النكاوىهذهتتسببماكنيرأبل،فيهاالواجبيفرضهماويعمل

العقابوانزالعليهمالظلممضاعفةفيالصحابهاوالتظلمات
هذاسيستمرمتىفإلىا~هتعمار.زمنالشأنكانكمابهمالصارم

علىالحكومةفيالمسؤولونسيظلوهل؟الخطرالسيآالوضع
منالوضعهذايبطنهماازاءوتهاونهم،و~~تجاهلهم
الحالفيالعواقببشروتنذراألياممعتشتدوأخطارمساوي
يزهقونوالحقايحقونالساكتينالمسؤولينبالما؟والمثال
؟يستطيعونأالأال~ن؟،يعلمونأال؟باطال

إلى)جحيمهم(منلينظرون<األرضفيالمعذبينإن
الصيحةتلوالصيحةنحوهمويرسلونالحكومةفيالمسؤولين
.والمصلحةالواجبهوكماكونيتحرمحساهم

.9والمؤمنونورسولهعملكمالهفسيرىاعملواوقل9



،أمستناولتهالذيالخطيرالموضوعإلىأخرىمرةأعود
الواليةإنفأقول<والقباثلوالقرىالمدنفيالواليةنظاموهو

فيكذلكويمثلها،االستعمارعهدفييشلهاكانالتيالمغربية
المسموناليومفيهمبما(والقوادالباشوات،االستقاللعهد

تعتبرفتثتوماكانت<وأعوانهموحلفاؤهموالشيوبخ)بالممتازين
بينالعالقةجوهرتمسمشكلةأنهاذلك،خطيرةأساسيةمشكلة

بلءالجميعوواجباتحقوقحيثمنوالمحكومينالحكام
تعقداازدادتالمشكلةهذهبأنالقولشيآفيالمبالغةمنليس

إال_الحكامأولشكألن،الحاضرالوقتفيخطرهاواستفحل

بماسلطاتهمويمارسونوظاثفهمفيفونيتصرأصبحوا.نادرأ
واكثرهمءومسؤولياتواجباتمنعليهمماوحقيقةيتفققلما

امتيازاتوذووحقوقاصحابانهميعتقدونالذينسيرةيسيرون

فيبمسؤولياتومنوطينبواجباتمطوقينيكونواأنقبل
بمثابةيجعلهمالفاسداالعتقادذلكإنبلالعامة،مناصبهم
اعتقادهمعلىشجعهموقدرقيبوالعليهمحسيبالطواغيت
وجاوهماالسيئةخطتهمفيالمضيعلىوأغراهمالباطل
رتبةمنهمآعلىهممنىللواإلسنادالحمايةمنغالبأويجدونه



فإنبعضهمأوكلهماألتاليمعمالمنهذاظهرإذاوحتىوسلطة
اإلداريالجهازعنفيهاوالمسؤولين،عامةبصفةالحكومة
والصالحالواجبعليهمر.يفرضخاصةبصفةالعموميةوالوظيفة
وتالعبالسلطةبمسؤولياتعبثلكلحدايضعواأنالعام
للنظاممخالفةتصرفاتمنالحكاميأتيهماولكلاإلدارةبشؤون
أنيجبالذينالمواطنينبحقوقوماسةالقانونعنوخارجة

فياألحرارشأنمطمئنينآمنينالمغربيالحكمظلفييعيشوا
بماالعموميةالوظيفةبتنظيمنطالبهذاأجلومن.الحريةأرض
بنظامكذلكونطالبواألمةالدولةلصالحمهمتهاتؤدييجعلها
بإصدار>هذافو~وونطالبالعامةوالواليةاإلداريللجهازصالح
فيالمغربيالمواطناإلنسانلحقوقشريعةيكونأساسيقانون
.واالستقاللالحريةعهد

والحرياتالحقوقنظامتشريعفيالمسؤولينتباطؤوان
،تساؤالتالنغرسفيليثيروالتطبيقيةالقانونيةوضماناتها
موقفواتخاذ..تهمدتاألياممعتصبحقدوشبهات،وشكوكا
بل،المسؤولينصالحفييكونأنيمكنالهذاأمامالسكوت
حوليحومماأمامالمسؤولونهؤالءيملكوهلءبالعكس
تبرىءأولتبريرهاوسيلةمنلوتساؤظنمنومواقفهمفواياهم
هذاإلىسبيلمنلهمليسوألنهم؟بهميظنمماساحتهم
قانونسنعدمعلىاصرارهمالسكوتعلىمصريننرأهم
أماءاالستقاللعهدفيوالمواطنلإلنسانوالحرياتالحقوق
أنيريدون.نهموهو،فواضحوذاكهذاعلىيصرونلماذا



والءقانونوالنظامبسلطانيتقيدواأندونالناسفييتحكموا

الوالةويسيطر)فوضىشبه(األمريظلوال~يات،وبهااحقوق

الحكمبقيطالماومشيثتهمهواهموفقويتصوفونويتحكمون
يكونأنيجبكماقانونيوالنظاميغيرأيءطاغيااستبداديا
.والقانونالنظام

الجدياإلصالحنرىأنفيأملفالهكذاالوضعداموما
الحاكملصالحالواليةونظاماإلداريالجهازعلىيطرأالمطلوب
بواجباتهالقياملفيمنهماواحدكلصالحوان.معاوالمحكوم
تنبنيأنفيمعاصالحهماأنكما،بحقوقهتمتعهمقابل

.السليمالمتيناألساسهذاعلىعالثقهما

الحقيقةفيهمكماسيظلونالوالةفإنهذايتمأنوالى
قليلةطائفةإال)دهمأسيا(ومصالحمصالحهمخداموالراتع

.منهم

السابقالمقالفيإليهاأشرتالتيالعيوبإلىوباإلضافة
القرىفيخصوصأ_اليوموالةمنقليلةغيرنسبةأنأذكر

الثانويةالمدارسبتالميذأشبهفهم،السنأحداثمن_والقباثل
العامةالقيادةبمناصبيضطلعونالذينوالرؤساءبالحكاممنهم

ونفوذبسمعةينزلأنهذاشانلمنوانهءالكبيرةومسؤولياتها
وعبثءطائشتصرفكلإلىويعرضها،الحضيضإلىالوالية
.وتالعب

عنعذراتقومأنيصحالواإلطاراتالرجالفقدانوأزمة



فياألصلليتدهياألزمةتلكأنيعرفواحدكلألنءذلك
والقيادةالسلطةمركزفيالشبانوصغاراألحداثتوظيف

والقرابةوالمودةالسياسيةللعصبيةإنأصرحوبعبارة،والمسؤولية
العامةالمناصبفي)الصغار(تعييناتمنكثيرفيكبيرادخال

بسببالسلطاتفوضىهيتلكءالمغربفياليومهيكما
مثالوشيوخقوادمنالوالةبينجهاتعدةفييقومالذيالنزاع
فالوالة،المفوضونالحكاموهمالجددالقضاءرجالوبين

عهدفيكانواكماقضاةكذلكيكونواأنيريدونالمذكورون
القضائيةالسلطتينبينيفصلالقانونبينما،االستعماريةالحماية
اختصاصاتعلىوالشيوخالقوادبعضتطاولون.والتنفيذية
ضربأالواقعفيالسلطاتفصلقانونليجعلالمفوضينالحكام
ولو،العدوانإلىالناسوحرياتبحقوقويعرضءالعبثمن

منكثيرأأنألعلمواني،القولبيلطالاألمثلةسر«شئت
وال.السلطاتفصلقانونتطبيقعدمضحيةمعتقلونالمواطنين
أنواشاءولوهذايجهلونالالحكومةفيالمسؤولينأنشك
عليهمشقلماللقانونالمخالفينالوالةلطغيانحدآيضعوا

؟فاعلونهمفهل<األمر

الحمايةزمنيحدثكانمانفساليوميحدثوما
للدفاعالمحامينتدخليعتبرونالوالةبعضأنوهواالستعمارية

يتحق)جريمة(والعسفالظلمضحاياهمالذينبرياءاألعن
افظنمنوهذاوالعذابالسجنمضاعفةعليهابرياءاألهؤالء

.اإلنسانوخطبهبشر»ابتلالذيواالستعباداالستبداد



موعل،الحاضرالوقتمشاكلأهملمنالواليةمشكلةإن
حقوقلحمايةوالقانونالنظاميقتضيهحالبحلهااالسراع
ءتعقيدأإالالمشكلةيزيدالمعاوالمحكومالحاكموواجبات

واألمةالوالةبينالعالقةومستقبلحاضرعلىخطرهايضاعفكما
إلىإالتحتاجالقوانينتوجددامتمالسهلالمشكلةحلوإن

.السلطاتفصلكقانونالتامالتطبيق

العموميةالوظيفةقانونبإصدارالتعجيليجبوكذلك
العلياالمحكمةفيقسممجردال_الدولةمجلسواحداث
والحرياتالحقوققانونتشريعيجبهذاكلوفوة_يدةالجل
.ومواطناانسانأوطنهفيبهاالمغربييصبححتى
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الطرهحرم)دستور(وأقدمأولالعظيمالقرآن
شرعكما<مبمسطرعليهملست~9_مثآل_بقولهواالستبداد

اآليةبهذهعنهمعبراوللشعبءبالشعب،الشعبحكم

وأمرهمالصالةوأقاموالربهمامتجدبواوالذين9:الكريمة
فيوشروطأحكاممنلهابماوالشورى.البينهمشورى
جماعهيليناألوالمسلمينتاريخفيطبقةوكما،اإلسالم
ففيها<واألخالقية،واالجتماعية،والسياسية،المدنيةالفضائل
:والمواطنلإلنسانالعلياوالمثلالساميةالميمجمعتمثل
واالستقامه،والعفة،والحريةءوالعدل،والواجب<الحق
خيرمنالصالحةوالدساتيروالشرائعاألديانبهتامرمماهذاوغير

.وسالمةوحكمةومعروف

هوالعصرامطالحفيالشورىعنتعبيروآحسن
شورىوآمرهم9:واآلية،المثلىالصحيحةالديموقراطية

ولهذا.االختياروحسنالرأيحريةوسياسيأشرعآتعني9تينهم
.باالنتخابيعبرعنهمامعناهافييندرج

سباقأكاناإلسالمآنوهيالحقيقةهذهتننتجتقدمومما



الكلياتعلىاذالقراقتصروقد،الديموتواطرالنظاملشريع
تطيقيظمواأذعمركلنيللملمينتاركاالجزئياتدوز

.مملحتهمتقتضيهبمإالكليةعد1لقو1

كاألوروبيينالملمينغيرعداألمرعليهكاذمانانظو.ذا

أواالختيارسالةأذعلمحمعوذوالياسةالقانوذعلماءذ1رايا
التاريخيةالوواتبعدإالتوجدلمبعيثحدشةاالنتخاب

.عشراالمنالقرناواخرنيالفرسيةكالورقالتحريرية

عصورهاطوالأوربانيالعكمكاذفقدهذاقبلأما
تلكقيامحينإلىفيهاالحكمكانبل<مطلقااستبدادياالعظمة
الوتتذلحاكم1فكاذ~،واأللوهيةالقداسةبصبغة~الورق

وهذا،الربانيةالعنايةفهتتجسمباعتبارهبل<فقطبأمرهيقكم
فاسدةيةنظوهي<اإلهيالحقيةبظاألوروبيينعدعرفما

دستورهوهو.الكريمآذالقرخاطبنقد،اإلسالميقرهاالباطلة
:بقولهوالالمالصالةعليهاثهرسول.الخالداألعظ

الرسولعهدعلىفعالكانماوهذااألئرالينيوشاورهم9
.بعدهمنالرائدينوالخلفاء

امرولهذا،الصالحوالحكموالحريةالحقدينفاإلسالم
أواالختياروحق،الوأيحريةمنتقتضيهومابالشورى
.االنتخا~

فحينما_الملكجاللةوأمناوعلى~بةالمغارنحنأ~

النظامبهذااألخذفيونفكروالديموقراطيةالشورى~مننصر



بهمأموروننحنبمانعملإنماالعامةوالحياةللدولةكأساس

ولهذا.الصالحالسلفوسيرة،والسنةءالقرآنبحكمشرعأ
هيبلغيرنامنومقتبسةعنااجنبيةليستالديموقراطيةفالفكرة
ءوسياسةوشريعةدينأاإلسالمصميممنإنهاحيثوالينامنا

والقواعدالكلياتتقريرعلىاقتصرأن_آنفأقلتكما_واإلسالم
االختيارحريةلناتركفإنهوالتفاصيلالجزئياتدونالعامة

األنظمةمنلمصالحناوأضمنءبنااليقنراهلماواالقتباس
.والمؤسسات

،الشورىنظامتطبيقمجالفيعلمناهمارأيناواذا
هذهمنخرجناالحديثةالديموقراطيةواألساليباألنظمةواقتباس
ألنههذاأقول،والخيبةالعبثإاليسمىأنيمكنالبماالنظرة
أومتجاهلأومغرضإالهينكالالذيالراتعهواسفبكل
.مخادع

عنبعيدينزلناماأنناغيرالديموقراطيةندعيإنناوبعبارة

ونباهيفتبجحأنلنايصحفالءاألرضعنالسماءبعدحقيقتها
للدولةكنظام)الديموقراطيةسبيلفيخطواتخطونا(بأننا

بخطوات(بعضهميسميهقدماأنذلك،العامةوالحياة
أماميةال)عكسية(خطواتإالالحقيقةفيليستديموقراطية)

باسمطبقمابأنالقولفيمبالغةالبل،للديموقراطية
الديموقراطيللنظامواساءةوتشويهمخبالدنافيالديموقراطية
فياريافلقااالستشاريبالمجلسيسمىماهذامثال.الصحيح
نظامهفيجاءولكنهالديموقراطيةسبيلفيأولنخطوةأصله



،بالفشلناطقةصورةونتاثجهتركيبهوفي،النظامهذاوتطبيق
أندونالديموقراطيةباسميؤسسأنيمكنماالسوأوتجسيما
ذلكفيللمشاركةقبولنامعونحنلمسماهامطابقااسمهايكون

هأاتصحيحاجلمنالعملنواصلالراهنوضعهفيالمجلس
.الجمعلصالحسليماديموقراطيأيجعلهبماالوضح

ويضمنينظمماعلىالبالدفيهتتوفرالالذيالوقتوفي
يموقراطيةاللإلىتطمحدولةكلفيالبديهيةوالحرياتالحقوق
بينماالمواطنينوحرياتحقوقفيهتداسالذيالوقتوفي
الراتعفيالومحترمةمحفوظةاألجانبومصالحوحرياتحقوق
النوعيةالصفةيعطيهاممارسميةاتفاقياتعدةفيبل،فحسب

يسمىبماالبالدتفاجأناسهالوقتهذافيالكبرى،والضمانة
وأعلنت<وغموضإبهامفيابتدأتأنهارأيناباالنتخابات،وقل

غشمنمومعروفبماأجلهامناالحصاءوفجأة،وبوشربغتة
ملكطليعتهوفيالسهب_جعلالذياألمر،وتزويروتدليس
بكلويطالب،التامالسخطاألساليبهز»علىيسخطالبالد_

يجعلهابمااالنتخاباتتنظمحتىوالسياسيةالقانونيةالضمانات
الصبربفارغالنعبينتظرهماوهذانزيهةوحرةسليمةحقيقية
المجلسكتجربةالديموقراطيةالتجربةهذهتكونالحتى

جاللةسمحوالاثهقدراليكن_لمفساداوفشالدإناالستشاري
مندمساعةوالت،وندامةخطرأأشدالملك_
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اليوممفربفياألوضاعحقيقة

الغاليةالتضحيةوكانت،الطويلالمريرالكفاحكان
.االستقالليتحققأنمعهمابدالوكان،الكبرى

يجبكماوفعلياتامايكنلموانموجوداالستقاللهذاإن
وحقاثقهومظاهره،وصفاتهمعانيهبجميعاستقاللكليكونأن

.ونتاثجهومسؤولياته

أصبحناوأننا<رسمياباالستقالللنااعترفأنهحقيقة
السيادةخصاثصمنكثيرأنمارس_االعترافهذابمقتضى_فعآل
وتأسيسمغربيةحكومةقيامطليعتهاوفي،والخارجالداخلفي

،خارجيتمثيلوانشاءعامةشرطةوتنظيمءوطنيجيش
وليةاللالهيشاتمنوغيرهاالمتحدةاألممهيشةإلىواالنضمام

المغربشخصيةمعهابرزتذاتهاحدفيهامةأشياءكلهاوهذه
الحرةالبالدمظاهرفيبهاوظهر<والخارجالداخلفيجديدمن

.فواالستقاللبينقوميمطلبكلهبهذافتحققالمستقلة

ماالمغربفي_أسفبكل_بقياالستقاللهذامعولكن
~لءآنكلفيتهديلثريهادهمابلءمعهويتنافىيناقضه



،واألمريكيواالسبانيالفرنسيالعسكرياالحتالل،هذا
،العسكريمنوهعنخطرايقلالالذيالمدنيواالحتالل

ءواإلداراتالوزاراتفياألجانبالموظفينجيوشبهوأعني
ءألفابعيناألرحواليعددهمويبلغوالشرطةالجيشوفي

ارتباطفيجهةمنويتجلىومالياقتصاديالثالثواالحتالل
فيأخرىجهةومن،الغرنكبمنطقة_وماليانقديا_المغرب

علىخصوصامنهموالرأسماليينءعموماالفرنسينسيطرة
جميعمعنطمئنأنلنايمكنفكيف.واقتصادياتهاالبالدخيرات
وسيادتهاحريتهاوعلىبالدنامصيرعلى)االحتالالت(هذه

بدايةفيوناشثاصبياالمهدفييزالماهذاوكلواستقاللها<
هناومن.تقديرأقلعلىومهددناقصاستقاللإنه؟الطريق
هأامعوندرك،أحصبكيفيةفحققهلموما،حققناهماندرك

إنأحسنهيوبالتيبالسياسةلتحقيقهنعملأنلنابقيماكله
يكونمابقدرالزمانوان،األمرلزمإنأخرىبوساثلأوأمكن
أنعلينايتحتمولهذا،وخاذالخصمايكونقدونصيراحليفا
احتياطاعدتهكللهنعدوأن،هزلالوهوجداآلمرفيننكر

.الظنسوءالحزممنبأنوعمال،للطوارى،واستعدادا

للبيانإكماآلباالستقاللاالعترافعنالحديثإلىوأعود
االعترافهذاأنإلىباالشارةوذلك<القائمللرفعوتمحيصأ

وليى،والعمليةالقانونيةالوجهتينمنكامالنفسههويكنلم
والسيطرةوالتدخلاالحتاللأنواعمنآنفاذكرمابسببهذا

الحمايةمعاهدتيالغاءعدمبسببحتىبل،فحسباألجنبية



االتفاقاتمنلحقهماأوتقدمهمامابجميعواالسبانيةالفرنسية
الحمايةمعاهدةيخصوفيماوالعلنيةالسريةاألجنبيةوالعقود
الغاءهاصراحةيتضحنلمباالستقاللاالعتراففإن~مثآل_الفرنسية
بهاوتدخرهالحاجةتحتفظأنأرادتفرناكأنحالهاعلىبقيتبحيث

الحكومةتقللتالفرنسيةالمغربيةالمفاوضاتبدايةوفي<نفسهافي
الدستور_بمقتضى_تملكالبأنهاالمعاهدةتلكالغاءعدمفيالفرنسية

هذايستطيعالذيوحدههوالبرلمانإنحيثاللغاثهاالصالحية
والتردلملماذا:نسأل.وهناطبعاالحكومةمنبطلبدستوريأ
دامتماالبرلمانمنذلكتطلبأنالفرنسيةالحكومةتريد

؟بمكانوالخطورةالغرابةمنهذاأليس؟باالستقالللنااعترفت
يكونأنيجوزفهلالفرنسيةالحكومةموقفهوذلككانواذا
إن؟والسكوتاالهمالهووائحاضرالماضيفيحكومتناموقف
قلقعاملأنهاالحمايةهدةمغاالغاءعدمفييقالماأقل

.وفعلياوقانونيا،سياسياوتشويشىواضطراب

رسالةيوجهتهكتالذيالطلب.الىاإلشارةتجدروها
وذلك،بارسييومذونحنالمغربيةالحكومةريسإلى

الريالحقيقيالصإظهارعلىالفرسيةالحكومةلحمل
مواليترتعيحملالذيالعريالمىوهو،الحمايةلمعاهدة
ولقد،نعلمفيماالوحيدنويالقاالصهووالذي<الحفيظعبد
مائدةعلىبةالمغارالمتفاوموذيجلوأذالغريبمنكاذ

منوأغرب،المىهذايجهلوذواألولوذالقرنيينرالمذاكرة
والعلنيالرينمهايالحمايةمعاهدةإلغاءأذ~اعنهذا



أنوتزعمزعمتالتيالفرنسيةالنظربوجهة)يقتنعوا(وأنءمعآ
النفسهالبرلمانوأن،وحد»البرلماناختصاصمناإللغاءذلك

ماعلىفرنساحصلتإذاإالهأامنشيآعلىيقدمأنيستطيع
الحاضرفيوامتيازاتهاومصالحهاحقوقهاجميعويضمنيرضيها

لهايمكنفقطواذاكءواذاك،الجديدبالمغربوالمستقبل
فقطنائمةذلكبحكمظلتالتيالحمايةمعاهدةالغاءفيالتفكير
أوكماالنائمةكالفتنةهذانومهافيدوهيوتضمحلتموتأندون

فوقبشعرةالمعلقداموكليسكسيف(الفرنسيالمثليقول
.)الرؤوس

بعا.ولو_الحمايةبمعا~ةتحتفظفرنساإنواحدةوبكلمة

يحققأننهاثيآإلغاثهافيوتشترط_باالستقالللنااعترافها
االعترافصحبالذياألساسيالشرطمعهاالمستقلالمغرب

يسمىماباسمفرنسامعالدائمالوثيقاالرتباطوهو،باالستقالل
منسلسلةطريقعنوذلك،)المتبادلةبالتبعية(امطالحا

المغربفيولجاليتهالفرنساتمكنالتيالثنائيةالمعاهدات
التبعيةطبقةوفعال.المضمونةواالمتيازاتالمصالحبواسطة
علىفرنساهوجانبمنمفروضةأنهاحينفيبالمتبادلةالمسمدة
يتحققأنبمعقولليسإذءالمغربهوالذياآلخرالجانب
لآلخرتابعاالطرفينأحدفيكون.)المتبادلةالتبعية(منشيآ
يكونأنيمكنالمافهذا؟والوامحالنظرفيالمساواةقدمعلى
بل،ودوليا،وسياسياواقتصاديا،عسكرياوضعيفقويبين

التحقيقطريقفيهوأوتحقيقهتمماوهو،الصحيحهوالعكس



نيبينهماالممضاةالمعاهداتفإذ،وفرنساالمغرببين

والقضاءوالقافةوالتعليم،والتقيةواالدارةالدبلوماسيةمجاالت

الالواقعنيوهي،المتبادلةالتبعيةأماسعلىقائمةكلها
وهكذا.الميادينمختلفنيلفرنساالمغربتبعيةفيإالتتجلى
لصالحوأكذوبةوخدعةمسمىبدوزاسماالمتبادلةالتبعيةنوى
واالستغاللاالحتالللتمديدوأداةووسيلة،الضعيففدالقوي

التبعيةومعاهدات.االستقاللعهدفيةوالسيطوالتدخل
يكوذقدمنهابقيماواذ،طويلةسلسلةالمزعومةالمتبادلة
مالاالستيطاذمعاهدةفهز».نفسهاالحمايةمعاهدةمنأخط

وحدهاهيستكوذشأنهافيالمفاوفاتاليومتجريالتيوهي
لمالمغربفإذ<وافحأمروهذا<الحمايةمعاهدةمن)خطر
فيبزوالهاويطالبيحاربهاكاذبلالمعاهدةبهذهمعترفآيكن
معاهدة0ميادةذاتمستقلةوهودولةميمضيأنهحين

فرنساتريدهكماالفرنسيالوجودمعاهدةهيالتياالمتيطاذ
ألفثالثماثةمنأكروهمبالمغربالمتوطوذرعاياهاويريده
فإنها.فرنسانظفي_االستيطاذمعاهدةوألهمية<وقوةعددا
الماليةالمعونةإسداءنيأساسياشرطاإمضاثهامنتجعل
الواستقاللهالمغربسيادةحسابعلىمارمةوهذه<للمغرب

هذهلرفضالجامحةالمغربيةالحكومةتملكفهلأكروالأقل
التحالف(المشتركالدفاعمعاهدةمنسيتلوهاوماالمعاهدة
؟واالقتصادالمالومعاهدة،الحدودومعاهدة)العكري

الحكومةموقفبسبباالنتتعثرالمفاوضاتأنالمالحظ



المطالبفيوالمغاالةواالفراطالشططموقفهوالذيالقرنية
ءهذارفضبينالحائرةالمغربيةالحكومةوموقف،والمطامع
الوجودمعاهدةامضاءمقابلالماليةالمعونةعلىوالحصول
الشعبنحن_نخشاهما:خشىوانءالفرنيواالستيطان
لمدةاألقصىالشرقإلىالخارجيةوزيرسفريكونأنالمغربي~
واالرتجالواالرتباكالحيرةسياسةأملتهقداثنينشهرين

)دبلوماسيقرار(عنعبارةيكونفإنههذاصحفإذاءوالعجز
لتنوممأوالمسؤولياتعنوالبعدالمشاكلمنللتخلص

بهيجودقدماانتظارفيالوقتوكسبالزمنمنمدةالمفاوضات
.القدر

الذيالوزيرسفريفرفهلذلكمنشي>يكنلمواذا
و1الدوليةللمجاملةكرحلة.رهاتآسيرهقهاماالميزانية~
يمكنعما~كمحاولةأوواالستجمامللراحةكإجازة
احتماالتكلهاهذه؟بهاواالرتباطنرنامعونةعنبهاالستنا>
الخامرنيللمغربواجداهاأحهايمدةأذنرجو

.والمتقبل

ماالشجاعةمنالرباطلحكومةيكونأنفنرىنحنأما
وحزمعزمفي_وتتمسكوالمسؤولياتالمشاكلتواجهيجعلها
الطامعةلفرنسافتقول،المستقلالحرالمغرببحق_وصالبة
نفسفيالحكومةتلكتعملثمالوألفال<الملحةالمساومة
علىلناالمرضيةالتامةالتصفيةاالستعماريالتراثلتصفيةالوقت



واستقاللهسيا«تهوتعزيز،وخارجيأداخليأالمغربتحريرأساس

التشريععلىاألجانبمصالحضمانةفيواالقتصار،تهووحل

...السيدةالحرة)اولجميعفيموالشأنكمافقطالمغربي

6957اغسطسإ4األربعا>573:العددالعامالر.ي



واليوماألسبينالمغربلنيالحريةمعركة

معركةتخومى.األوليومهامذ.المغربيةالوطيةكانت
الذياالستعمارأذذلك،والعامةالفردية:اإلنسانيةالحرية

،واستقاللهته0سيانيالمتجمةالوطنحريةباالحتاللاغتصب
وأمالبيهاأنواعهابجميعاألمةحريةعلىالوقتنفرفياعتدى
الغاشمالمعتديلالستعمارفتم،وأنظمتهامظاهرهاجميعوني
البال>استعبا>وهوأال،طيعتهومنبهالزوهومما0أراماكل

،بالخيراتواالستار،واللطاذبالحكم0واالمتبدا،وشعبها
مملحةسبيلنيشيدكلواستخدامواحدكلوتسخير

.المهميناألسياأباعتبارهمالمتعسرين

نيالمعركةتلكالمغربيةالوطيةالحركةخافتوقد
االستعمار)عمالقة(فدالنطورةمتاهية0القسوشديدةظروف
القوةوساثلمنلديهمكاذعمابالرغماالستعبادودهاقين
الحركةتعتمدتكنولم،الوحشيالقمعوأساليب،الظالمة
قوةعلىإالواالستعباداالستعمارلمقاومةالمجاهدةالوطية
0الروحومالبة0الفىوشجاعةاإليماذومدتى،الحق
هذابببهاذوتد،والتمحيةالذاتونكراز،الباتوهز~



يقينهاعظمكماوأذى،خطبكلالوطنيةالحركةعينفي
...للمتقينالعاتيةوأنءالظالمينعلىإالعدوانالبأن

الوطنيةالحركةبينالمعركةوساثلأننرىهناومن
كانواالمواطنينمنكثيرأإنحتىمتساويةتكنلمواالستعمار

فيويشكونيتشاءمونءالرأيفيوخطأ،اإليمانفيلضعف
حكمةولكن<المكافحةالحركةوانتصارءالظالمةالقوةانهزام
الشعبإرادةفكانتواألحداثاألياممعلهمتجلتالخالدةاثه
تغلبوالتقاومالالتياثهإرادةمن_قيلكما_ألنهاالغالبةهي

.أبدآ

المثل.محرىمرةرءوصلالباطلضاللحقالنصرتموهكذا
.الساعةقيامإلىالحقوصولةءمدعةالباطلمجولةالمشهور:

محكانبل،فحبوالصبراإليماننتيجةالنصريكنولم

اما،والسنيناألحقابطوالوتضحيةوكفاحعملنتيجةهذا

كانتوكيف،الحرياتعلىاالستعماريالعدوانكانكيف

من.كثرشغلوراشعحافلتاريخفهوسبيلهافيالوطنيةالمعركة
فيالشعبهذامنالصادقونالمخلصونقضاهاسنةأربعين

ءوالوطنالثهواجب:األقاسبالواجبقيامأيفترالنضال

.واألت

تلكمراحلعنالتفصيلمنبشيآاالنالحديثتركوان
_القارىءسيرىكما_بعدتنتهلمالتيالشديدةملةالطوالمعركة

اثواألحه،والحقاثقءاألصولببعضالتذكيرعنيغنيال



.المغربفيالحريةمعركةعلىيدوروالكالم

والناربالقوةاحتالالتهيواليكانوقتما،االستعمارإن

بعدجماعةاألقواموشريعتهلسيطرتهبهماويخضعالوطنألرض
الغلبةلهفيهاتمتالتيالجهاتتنظيميتولىكان<أخرى
وميد،وضعيفوقويومغلوبغالبأساسعلىوالحكم
وشريعةالغالبإرادةفيهاتجلتالتيالميادينومن<ومسود
)العامالنظام(ميداناألجنبيالسيدوسيطرة،القوي

االستعمارسياسةفيا.وليعنيوال.)العامةالحرياتو(

أنكما،والعسكريوالجندرسالبوليسيالنظامسوى
:السيامةتلكوواقعنطرفي،تعنيإنما)العامةالحريات(

سيطرةتقوموعليهما،التامواالمتعبات،المطلقأالستبداد
أصولهافيواستغاللية،وعنصريةدكتاتوريةوهياالستعمار

.وفروعها

مطابقأاالستعمارعمليكنفلمالعامالنظاممجالفيأما
لذلكاألهليةالبالدفيالعامالنظامحقيقةعليههيلما

واألوطاناألصليوطنهباختالفيختلفعملهإنبلاالستعمار

علىالعامالنظاميقوممثآلفرنساففي،عليهاوميطراحتلهاالتي
األمنلحمايةوشرطياإدارياويعمل،السليمةالقانونيةاألسى

البوليسيللجهازالكبرىالغاياتهيوالخيرالعام،فهذهوالنظام
بتلكيتصلمايحققأواليطابقالبوليسيعملكلبحيثالعام

سوءنتيجةالعامبالصالحومخالللقوانينمخالفأيعدالغايات
المخولةللسلطاتاستعمالوسوء«بهمسموحغيرتصرف



وشرطيأإداريايتدخلأنالبوليسحقمنكانواذا،للبوليس
التدخللهأايكونأنيجبفإنهلههوالذياالختصاصباسم
:ماالعامالنظاماختاللمعهيخشىمايباركان،صحيحمبرر

يعنيالالعاموالنظامءالسالمةبفقدانواما،األمنباضطراب
والممتلكاتالنفوسوسالمة،الشارعفيالماديالنظامغيرشيثآ
،والحيوانات،األجسامصحةإالتعنيالالسالمةأنكما

أوعامبعملالبوليسقاموسواء،والمبانيوالطرقءوالنباتات
العملهذايكونأنيلزمفإنه_اختصاصاتهداثرةفي_خاص

ولاللتشريعفيهأاويعرفءسليمةقانونيةأسسعلىمرتكزا
أنيجببحيث،)البوليسيةالعملياتشرعيةبمبدأ(الراقية

)وقاثيأ(كانسواءبوليسيعملكلفيالشرعيةهذهتتجلى
.المختصةالمحاكمبواسطة)يأزجرأو(،االداريةبالطرق

أنينبغيالبحثأنيستنتجاالجماليةالبياناتهذهومن
يتخذهاالتيواألشكالالصورحيثمنالبوليسيالنظاميتناول
أنينبغيكما،العامالنظامحفظيخصفيمااإلداريالعمل
األولالقمأما.العامةالحريات)ببوليس(يسمىمايتناول

العاماألمنإداراتلمختلففيرجع~البوليسياإلداريا~أيه
ولحالة،للنظامحفظاالمسلحةالقواتولتدخلءوالشرطة

.الطوارى،

أتحدثأن_لهذايتسعالالمجالألن.طبعأأرياوال

وأوجهفروعهبمختلفالبوليسياإلداريالنظامعنبتفصيل
اختصاصاتأنإلىاإلشارةعلىأقتصرأنأريدوانما،نشاطه



،الداخلياالستقرارذاتالنظاميةولاللفيهيكما~البوليس

ثالثة_المثلىوالسياسة،الصالحوالحكم،السليموالتشرمن
سالمةعلىبالسهرالمكلفوهو)األمنبوليس(:األولأنواع

أوالنفوسعلىاالعتداءاتمنععلىبالعملوذلكاألرواح
الجرائمعنالبحثاختصاصهفييدخلكما،االغتياالت
تقديمهمأجلمنالمسؤولينأصحابهاواكتشاف،والمخالفات
والقيام،وأحكامأوامرمنالمحاكمتصدرهماوتنفيذللعدالة

والفنادق<العامةوالمالهيكالبناءالمراقباتبجميح
.الطرقالمرورنيوحركات،)(األوتيالت

بحفظيتعلقمابكلويتكلف)البلديالبوليس(:الثاني
وتدابيرقراراتوتنفيذ،القوانينوتطبيقالشارعفيالنظام
.الشرطة

ومهمتهما)الخاصوالبوليساالستخباربوليس(:الثالث
أخبارمنواألمنالنظاميمسماكلعنواالستطالعالكشف

.وأسرارومعلومات

بكيفيةيغيرألنهامشناثيأفيعد)الطوارى،حالةنظام(أما
واألمنالنظامحفظعادةعليهينبنيالذيالقانونيالنظامجوهرية
والمحاكمالسلطاتقيامفياالستثنائيةالصفةتلكوتتجلىالعام

القضائيةوالمحاكمالسلطاتمقام_معينةداثرةفي_العسكرية
ومن<والزجريةالوقائيةالبوليىاختصاصاتممارسةفيالمدنية
وذلك<المحدودةالمؤقتة)النيابة(هذهحقيقةتوضيحالمهم



تتجاوزالالعسكريةالمحكمةأوالسلطةجعلمبدأعلىتقومأنها
بهذاسمحإذاإالاختصاصمنالمدنيةالمحكمةأوللسلطةما

.صراحةالقانون

تقومأنيجبالبوليسعملياتجميعأنالقولوخالصة
أوجهازهفيسواء_نفسهالبوليسكانوإالالشرعيةأساسعلى
.والقانون،واألمن،النظامعلى_حرباأعماله
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واليوماألسييقالمقرهقيالحريةمعركة

الجهازحقيقةعنوجيزأبياناالسابقالمقالفيقامت
،العامةوالسالمة،العامواألمنالعامالنظامحفظفيالمختص

مزاولةفي_وثيقةعالقةلهدولةكلفيالجهازذلكقيامألن
بنظام_مسؤولياتهومواجهةسلطاتهوممارسةءاختصاصاته
الشرطةجهازأنالبيانبذلكأوضحناوقد.العامةالحريات
علىيؤسسأنيجب،الشاملاختصاصهوفيءالواسعبمعناه
يكونالحتىشرعيةوعملياتهحركاتهجمعتكونوأن،القانون
عليهأنحينفي،القانونعدوونشاطهنظامهفينفسهالبوليس
احترامفيقدوةأحسنويكونمثالخيريعطيأنولزومأحتمأ

ءالعاماألمنوحمايةالعامالنظامحفظوفي،والقوانيناألنظمة
أداءمنالبوليسيتمكنوحدهفبهذا،العامةالسالمةوضمان

.العامالصالحسبيلفيبمهماتهوالقيام،واجباته
كلوكان،سليمقانونينظامللدولةكانإذايتمهذاوكل

التامةالسلطةوحدهلهالذيالقانونوفقبالعمليلتزمفيهاجهاز
الصالحويرعىءالعامةاالرادةيشلأنهباعتبارالكاملةوالسيادة
والواجبات،والحرياتالحقوقنظامويحكم،العام

.والمصالح



واجباتمنيقابلهاوما،والحرياتالحقوقنظامويقوم

دولةكلفيأي،حرةديمقراطيةدولةكلفيوذلكومسؤوليات
كلأنعلى<الصحيحالنظامويحكمهاالعادلالقانونفيهايسود
جميعاالسالمسبقوقا.وأعمالهأفكارهجميعفيحرإنسان

عبرماوهو<اإلنسانيالمبدأهذاتقريرإلىالتحريريةالثورات
:بقولهالخطاببنعمراالسالمخليفةعنه

ويوم)؟أحرارأأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتممتى(
يشرعولميعلنلم9تينهمشورىوأمرهم9:األيةنزلت
االنسانيةالحريةمبدأإالالخالداالسالمدستورهوالذيالقرآن

.المثلىالديمقراطيةأساسهيالتي

هيليستمبدثهافيمطلقةتبدوالتياإلنسانيةوالحرية
_صالحهافي_تخضعبل،تطبيقهامجاالتمختلففيكذلك
تنتهيإنسانكلحريةأنهذاومعنى،بالقانونالمحكمللنظام
الغوضىتمنعوبهذاءاإلنسانبنيمنغيرهحريةتبدآحيث

وحرياتحقوقمنمجتمعهمفيالناسلجمعماتنظيمويتسنى
خيربالنظاموأنهاالفوضىهيليستالحريةأننرى>وهكذا
.الدولةفيالمواطنينبينيؤلف

حتىالمحكمالنظام_حياتهافي_تقتضيالحريةوألن
فقد،الضماناتمنيلزمهابماوتحاطوالعدوانالعبثمنتصان

األنظمةمنعنهايتفرعوماالدساتيرعلىودولهاالشعوبآقامتها
يهتموالالصحيحبمعناهالدستوريكونالوحينماوالقوانين
وانتهاكتطاولكلمنضمانهاأجلمنالحريةبنظامالقانون



والحرية.وعمالوجردآالحريةتكونأنيجبكماالحريةتنعدم

،التفكيروحرية،والسفروالتنقلالحركةحرية:هيأنواع
الضميروحرية،المشروعةالوسائلبمختلفعنهاالعالنوحرية

وحريةءا~ماالجتماعوحريةالمهني،العملوحرية،والوجدان
.الشرعيةبالطرقالتملكوحريةالجمعيات،تنظيم

كما~أصلهافيمطلقةتبدوإذالحرياتهذهجميعولكن
وهذا،والتقنينللنظامنفسهولصالحهاالراتعفيتخضخ_أسلفنا

فيهاالحرياتتشريعيهتمالتيالديمقراطيةالحرةالدولفيحتى
وموكيفمهماتهاوتوضيح،مجاالتهاتحداأساسعلىبتنظيمها
المتعلقةوالمسؤولياتالمخالفاتعلىوالتنصيص،ضماناتها

يمسما_ومستقيمأسليمأكانإن_طبعأهذافيوليس،بها

يحكمهامابقدرالحريةوتعتزتتأكدبالعكسبلءالحريةجوهر
كلههذاعلىيبعثماوانالحقالقانونويحميهاالصالحالنظام

بينالتوفيقهوبلءبحقهاالعبثأوالحريةتقييدهوليس
فيالعامةالمصالحوصيانة،الجميعلصالحالجميعحريات
.العامةالسلطةمهاممنوهذا،االنسانيالمجتمع

نظامأننجدالدولمختلففيالواقعإلىننظروحينما
النظامطبيعةباختالفيختلفبلءفيهاواحداليسالحريات
.السائدةالحضارةودرجةالقائمالسياسي

فيإالسليمايوجدالالحرياتنظامفإنعامةوبصفة
وتشرعالدساتيرتقومحيثالديمقراطيةوالدولالحرةالشعوب
والدولالشعوبتلكغرفيأما.واألنظمةالقوانينبمقتضاها



قوانينو()دساتير(فيهاوجدتإنوحتىءبخالففاألمر
.ضماناتهيأكثرهماوآفاتقيودفهي)وأنظمة

يزالومااالستعمارعهدفيكان_أسفبكل_والمغرب

ألخطرالحرياتفيهاتخضعالتياألقطارمنهذاوقتنافي
هذاعنوالمسؤول.والقانونالنظامباسماآلفاتوشرءالقيود
تشريعمنأوجاالذياالستعمارهوالفاسدءالسالوضع
كانوقدالتعسفيةوخطته،االستعباديةسياستهيالشمماالحريات

فيعطيعنصريأالتشريعذلكيجيآأنمقتضياتهمامن
يصلحماإاللغيرهميتركالبينمااألسياأحرياتللمستعمرين

.المسخرينللعبيد

علىالحرياتمجالفياالستعمارسياسةقامتوهكذا

ومغاربةفرنسيينمناألقوامومعاملةالعنصريالتمييزأساس

فيتسيرفرنساكانت.وبهذاشيآكلفي~نهامحتلفينبميزانين

الحريةتشريعاتمناآلهليةبالدهافيلمامخالفةسيرةسياستها

الورقأعلنتهالذي)والمواطنساذاالحقوقعياة(.ساسها

والسبب.واألنظمةالقوانينومجموعالدستوروقوامها،الفرنسية

والسيطرةالعنصريالميزهوالمتناقضةالمعاملةهذهفي

السياسةهذهفيزادوقدالميادينمختلففياالستعمارية

قوانينمناالستعمارحكمفرضهمااالستعباديةاالستبدادية

وبلغ،69(4أغسطرمنذالطوارى،حالةنظامباسماستناثية

والمقيد(947آبريل26فيالصادربالقرار.شد»العنصريالميز

هذهعقدالقرارذلكاخضعوقدوالخامةالعامةلالجتماعات



المحليةالعلةمعاتفاقبعدالعكريةاللطةالذناالجتماعات

الكالمبحريةسمحالقرارذلكأذهذامنوأنظن<المراقبةأي
كما،غيرالالقرنيةوباللغةوحدهمللقرنييناالجتماعاتني
بةالمغارعلىمعهيمكناالجتماعاتلتلكالدخولأذعلىنص

سةمزوبالجنبالغرامةالقرارعليهايعاقبهذاومخالفة
يوجدالبمابةللمغارالحريةسلبهذاومعنى<سواتلخمى

.الدولمننعرفهنفيرنيماله

جميععلىفرفىاالستعمارتشريعفيإنعامةوبصفة
ومن،الضيقةالقيودمن_بةللمغاربالنسبةخصوصا_الحريات

التشر-ذلكجعلماالغريبةالعراقيلومنءالشديدةالشروط
باسمهذاوكلءواالستعبادواالستبداد،والجبروتالطغيانمثال
الديمقراطيةوبطلة،التحريرية)الثوراتأم(بأنهاتفتخر.مة

.والحضارةالعلموزعيمة

الفرنسييندون_بةللمغاربالنسبةالمغربكانوهكذا
وراءما(التيالبالديشبهجحيمكأنه،األجانبمنوغيرهم
البوليسيوالحكم،الدكتاتوريالنظامحيث)الحديديالستار
وحرياتاإلنسانحقوقجميعهذابمقتضىتنعدموحيث

.المواطن

االستعماريالتسريعبواسطةالمظمالحرماذهذاكاذوقد

العواملمنالغاشمتينوالسياسةبالقوةوالمفروض،الباغي

حربأذالبياذعنوغي.الوطنيالضالحركةفيالكبرى



علىالمغربفيتقتصرتكنلم.والمسلحةالسياسيةالتحرير_
كانتبلءفقطاالستقاللبتحقيقاألجنبيالنيرمنالخالص
الداخليةالعبوديةمنمعأوالفردألشعباعتاقإلىهذاتتجاوز

وذلك،كافةالمواطنونوهم<ألويهاوالحرياتالحقوقبتمليك
الباونهاالتيالديمقراطيةذههالبالدفيالديمقراطيةباقامة
وعيشوعدالةحريةمناالستقاللومشموالتمعانيتتحقق

.هنيآ

.15ى7أغطس1•السرال.ال:0العدالعامالرأي



والبوماألسببنالمغربفيالحربةمعركة

االستعمارسياسةإلىاإلشارةتقامتالسالفالمقالفي

بالنسبةالمغربفيالحرياتتقييديخصفيماوتشريعه

لهمسمحالتيمنحتىاألحيانأغلبفيوسلبهم،بةللمغار
.مسيخةوصور،هزيلةأشكالفيبها

فيوالمعروف،الحريةفيالعريقالمغربيالشعبإن
االستعمارليتركيكنلمءاألحرار.و)يخاألماز(بشعبالتاريخ
ءبالسالحولويقاومهأنغيرمنأرضهفيويستعبده،عليهيسطو
الشعبفيهاأبلى<سنة27منأكثروامتافعآلتمماوهذا

جعلحسنأبالء_ووساثلهاالقوةتكافؤعدمعنبالرغم_المغربي
،أشداءرجالبةالمغاربأنكتابهيعترفوناالحتاللجيشرؤساء
ذلك،األفذاذاألحرارومنءحربوصناديد،شجعانوأبطال

قليهاشنوابل،واالحتالل،الطغيانلقواتيستسلموالمأنهم
فاو»الذيوطنهمعنتواالمتابمنتهىودافعواءشعراءحربأ
مرتخصكلنادرينوشجاعةباستبسالهذافيباذلينشبراشبرا
_الجهادطولوبعدالنهايةفي_الغلبتمإذاوحتى،وغال
إأليكنلمالغلبهذافإناالستعمارودولةاالحتالللجيش
.غيرالعسكريا



،بمعنوياتهمنتصرأهذامعظلفقدالمغربيالشعبأما
وهذا،االستعمارنيرمنالوسائلبكلالتحررعلىالعزموموطدا

السالحبقوةالمغربيالتراباحتالليتمأنيكدلمبحيثكانما

والتيسياميةصبغةاتخذتالتيالتحريريةالحركةظهرتحتى

وبإنجاز،البالدفياألوضاعبتصحيحللمطالبةكحركةبدأت
.إليهاتدعوالحاجةكانتالتيالجوهريةاإلصالحات

واالستعمارالوطنيةالحركةبيناألولالصراعقامولقد

البربريةالسياسةتكنولم<)البربريبالظهير(عرفمابمناسبة

الدانيةاألهدافمنإليهترميكانتفيما_ترميالفرنسيةللحماية

حريةمنالشعبمنشطرأكبرتجريدغيرشيآإلى_والقاصية

بمحاولتهاوذلك<والتديناالعتقادوحق<والوجدانالضمير

منماليينواخواج،وشريعتهلإلسالمالكياوهي،المجرمة

.المكيدةوأفلحتالمحاولةنجحتلوفيماحظيرتهامنبةالمغار

الشعبهبفقاعليهامزيدالبماالخطورةمنكانتاأنهماوبما

المستعمرينضدواحدكرجلالناشئةالوطنيةالحركةبقيادة

فكانتالصليبيةالتعصبية<الطغيانيةسياستهموضد<المعتدين

خطبحيث،بفاسكالقرويينبالمساجدالعامةاإلجتماعات

عشراتفيهامشىشعبيةمظاهراتهذاأعقبتثم،الخطباء

واستعدادهم،أشاهخماسهمبلغالذينالمواطنينمناآلالف

علىنكوانالعلألنءوصفعليهيأتيالحدآالغاليةللتضحية

وهذا،االعتقادوحرية،التدينحقوهو<اإلنسانيملكهماأعز

فييفتولم،ومواطنإنسانكلوحرياتحقوقأقدسهن



فيكنتوقد_تعذيبوالجلدالالشعبيةاالحتجاجيةالحركةعضا

يدعلىفاسبمحكمةاالستعمارجلدهمالذينطليعة
الحمايةسلطات_ضطرارعنوبالرغم.ونفيسجنوال_باشاها

وهوفونسةالبربريالظهيرفيمابعضعنالتراجعإلىالفرنسية
بلوتتراجعتتنازلأنالوطنيةالحركةأبتفقدالمغربيالتراب
تهديدوال،نكالوالإرهابالعنهيثنيهاالجهادهافيإستمرت

.وعيدوال

فيآي،سنتينبعدالفتيةالوطنيةالحركةأصدرتثم
علىباالحتجاجصوتهالرفعبباريس)مغرب(مجلة1932
،ياتوالدبالحقوقوالمطالبةءبالمغرباالستعماريالوضع

علىالمغلوبالمنوبيالشعبلصالحوالمنشآتواإلصالحات
فيالصوتنبلغأناستطعناوقد،خضوعوالذلةغيرفيأمره

نفسهالمغربإلىباريسومنءمختصةجهةكلإلىباريس
ولومعالمستحيالتمنتعدعنهوالتعبيرالفكرحريةكانتحيث
.القائمةوالعراقيلءالمفروضةالقيود

أمدرأذاستطعتبقليل)مغرب(مجلةمدوروبعد
أولىوهي،القرنيةباللغة)العبعمل(جريدةبفاس
بالحمايةالمشمولالمغربفياإلطالقعلىالوطيةالصحف
الحركةتاريخنيعطيمآفتحأمدورهاكاذوقد،الفرنسية

نيقاطعمتينوسالح،بليغقويلممازلهاأمبحالتيالوطية
حولهرتتلوالذيالمحور)السهبعمل(كانتبل،الداخل
السياسيةالصحفيةالحركةتلكجعلممااالهضةالسعبيةالقوى



سبيلفيالمناضلةالمغربيةالوطنيةللحركةالبارزةالصورةهي
،التعرضأردتلوالقولبيويطول.واإلصالحوالحريةالحق
االستعمارضد)الشعبعمل(خاضتهاالتيللمعاركبإيجازولو

وحقوقالوطنكيانعنالدفاعأجلومن«الباطلةومياسته
ضدالمشهورةالمعركةالمعاركملكأشهر.ومنوحرياتهالشعب

وضد،لصالحهمبةالمغارملكيةنزعوضا،)المعمرين(
مماءبةالمغارحسابوعلىالمغربيةالدولةميزانيةمنتمويلهم

ويطالبون،الرباطفيتمرونيأوجعلهم<المستعمرينأحنق
،وسهمرؤعلىمملتاسيفاذاكإذكانتالتيالجرياهبمنع
.نحورهمفيكيدهاالثهردإجراميةمكيدةليويبيتون

االستعمارياالنتقامضحية)الشعتعمل(ذ~وقد

جاللةزيارةبمناسبة(934مايوفيالفرنسيالجيسقيادةفمنعتها
الزيارةهذهكانتحيثءلفاسيوسفبنمحمدسيايالملك

،البالدتاريخفييتقدملمبماوالشعبالملكاللتقاءمظهرا
عمل(وان...بعدهمالهكانبينهمارائعوطنيوالتحاد
اللسانكانألنهإألاالعتداءاتهذهلمثليتعرضلم)الشعب
ظنخابوقد<معاوالعرشالشعبوحرياتحقوقعنالمدامع

)الشعبعمل(صوتخفرتعلىقليليمرفلم<متعماراال
رفيقمعتوليتوقد)المغربيالشعبمطالب(برزتحتىمؤقتا

الرباطفيالرفقاءمنوفدرفعهاكماباريسلحكومةمقديمها
كبرنامج)المغربيالشعبمطالب(جاءتولقد.الملكلجاللة

الحاضروشملت،الميادينجمعفيالمغربيةلإلصالحات
باسمالمفروضالفاسدالوضعنقدجانبوالى.والمقبل



نطالبكنامابيانعلىاشتملتوالمغاربةالمغربعلىالحماية

واالجتماع،والقضاء،السياسةفيأساسيةإصالحاتمنبه
فصولتضمنتهومما<أخرىواصالحاتوالمالية،واالقتصا«

وهي<والعامةالفرديةوالحرياتبالحقوقخاصهوماالمطالب

.الديمقراطيةالحرةالدولفيتوجدالتي

كانتحركتناأنعلىالحجةنقيمأناستطعناوهكذا
االستعماريزعمكانكماوهدمنقدحركةالوبناءإصالححولحة

بدحضلهاإلحراجمنهذافيكانوقا<وباطالغرضأ
وحنقاالحركةمنخوفايزدادجعلهمادعايتهوتسفيه،أباطيله

عنتتخلىأناالستعمارسلطاتمنننتظرنكنولم<عليها
حركتناولكنءالمطالبإعالنلمجردنميهاعنوتقلعخطتها
المخالفالحقيقيبمظهرهاظهورهامنوسياسيامعنومأاستفادت
لتلكالواضعيننكنلمأنناومنها،المستعمرينوأكاذيبلمزاعم

فرنسيينوضعمن_الباطلةدعراهمفي_هيوانما،المطالب

رخيصةبتهملنارميهمأيضأومنها<حكومتهمسياسةضد
منمافرعينكانواالوطنيةالحركةرجالأنوهيمضحكة
تهاترمنوهذا،وررمة،وموسكو،برلينفيفرنساأعداءاألجانب

الالذينومن<المضللينينالمغدمنوأضرابهمالمستعمرين
علىالكالبنبحمنأهونذلككانوقدءحياءواللهمضمير

.العربيالمثلفيكما،السحاب

الحركةهبتفقدالمستعمرينمناليأسكانوحيث

يؤخذالحقبأنعمآلوالحرياتالحقوقأخذإلىالناشئةالوطنية



الحركةنزلتولهذاغالبا.إألتؤخذالالحريةوأن،يعطىوال
تعقد(936سنةفأخذتأخرىمرةالميدانإلىالوطنية

فاسفيمثآلهذاكان<الخاصةالدوربكبارالشعبيةاالجتماعات
إعالناالجتماعاتتلكمنالغايةوكانتءالبيضاءالدارفيثم

والمطالبة<واالستعبادواالضطهادالضغطسياسةعلىاالحتجاج
انتظارعدمهذامنوأكثر.والوطنيةاإلنسانيةوالحرياتبالحقوق
سياسةومعارضةللشعبذلكمنشيآعناالستعمارتنازل

دونهاولوكانوالحريات،الحقوقاخذعلىبالعملالتعسف
علىحركتناسارتوهكذا،موأكثروما،والسجن<القتادخرط
.األمرالواتعأماماالستعماريةالسالتجعلأماس

كالدفاع)(جديدةبصحفللحركةسمح6937سنةوفي
زميلتهامعبفاستصاركانتوقد،المغربيةالقوميةالحركةلمان
العسكريالمنعإثررمعصدورهااستأنفتالتي)الشعبعمل(

الحركةأنعلىدليألقامالسياميةالصحافةهذهوصدور»عنها
وجعلوالحريةالحقأخذخطةفيصوابعلىكانتالوطنية
.مرالواقعاألأمامخصومها

ألولأعلنتأنهاالمغربيةالقوميةالحركةبهامتازتومما
ماالتيواألهدافالمبادىءالعامةالوطنيةالحركةتاريخفيمرة
الحقوقميثاق(هذامنوأذكر،وأهدافنامبادثناهيتزال
جريدةلسانهافيذاكإذالقوميةالحركةنشرتهالذي)القومية

)والمواطناإلنسانحقوقلبيان(مطابقالميثاقوهذاالدفاع)(
لحقوقالعالميللبيانو(<الكبرىالفرنسيةالثورةأعلنتهالذي

.بعدفيماالمتحدةاألممهيشةأصدرتهالذي)اإلنسان



وغاياتهامبادثهاإثباتعلىحرصتالقوميةالحركةأنكما
الشورىكانتوقدالدفاع)(جريدةعنوانبجانبيعادكلفي

أما.والغاياتالمبادىءتلكضمنبهمامصرحأواالستقالل
المغرب(:العبارةبهذهفكاناألجانبمنالموقفتحديا
أحديكنولم،)لضيوفناكوماءبالدنافيأحرارأ<بةللمغار

فلملووجدوحتىبذلكالجهرليستطيعالوقتذلكفيغيرنا
.فخروال<غيرناأحايفعله

تبيانإألذلكإعالنمنتتوخىالقوميةحركتناتكنولم

وبثبالحقوالتبشير،خطتهاورسم،دعوتهاوتوضيححقيقتها
تفعلكانتإذوهي.كافةالمواطنينبينوالتحريرالحريةروح
منوالتضحيةبالكفاحإأللتحقيقهسبيلالأنتعتقدكانتهذا

الهدفنحوجهادهوتوجيه،صفوفهتنظيمبعدالشعبطرف
.والغاية

بالحركةذرعأضاقأن_االستعمار_كعادتهلبثوما

الناسوبإقبالوحريتهابالصحافةجانبهاتعززالتيالمغربية
المطالبةصوتإلسكاتمكيدتهفدبرصفوفهافيلالخول

فكانتبهماالمضطلعةالحركةسالحوتحطيم،والمعارضة
،الوهنيينمنكثيرفيهااعتقلالتي(937سنةخريفحوادث
.سنواتتسعلمدةفيهاونفيت

(957(أوغسطس8األحد57(:العدد:الحامالرأي



النهايةبدايةأوسطر25امرةمن

بواسطةالكرةالفونسياالستعمارأعاد1953مارسشهرفي
فظهرتءالبائلالعهاوالةمنلهالمسخرينوالعبيدالفونةفئة

سميبمااإلجراميةالمؤامرةوانكشفت،العدوانيةالحركة
اتخاواهؤالءأناألمرفيماوأفظعءوالقوادالباشواتبعريضة

وهمالشعبعنوالنيابةءبراءمنهموهوالدينعلىالغيرةلباس
والعبيدالزعانفهؤالءأنالمضحكومن.اءاألللأعداؤ»

باطآلزعموا_كمابصفتهموالكفرالبهتان)عريضة(فيتحدثوا
زمامعلىوالقابضينءلهالممثلينالمغربرجال(_ألنفسهم

وأدوات«االستعمارأذنابكانواأنهمحينفي)الفعليةالسلطة
المتآمرونأولشكيفضحأنالهشاءوقد،األثيمةيدهفيولعبات

توجهودلماوالعارالخزيبأيديهمفسجلوامؤامرتهمسرأنفسهم

األمة(ومنمنهملتمسين)العامالمقيمسيدهم(إلىبالعريضة
.الملكجاللةيخلعاأن)الفرنسية

األمرنكالمغربفيالمستعمرونالفرنسيونهذافعللو
جاء)مغاربةوالة(منذلكصدورإليمم،ولكنبالنسبةطبيعيأ
أمتهمعلىوالخارجين،الدينمنالمارقينهؤالءأنعلىدليآل



الفرنسيينمنأكثرفرنسيينالشنيعبفعلهمكانوامموملك
ومما.وملكهماوأمتهملوطنهماآلعداءأألكانوابلءأنفسهم
كتبتعريضتهمأنوالخوارجالمارقينأولشكفضيحةفيزاد

لفظأالفرنسيونشاءهاكيفاالستعماريةاإلدارةفيبالفرنسية
لنواياوكاشفةفاضحةإآلالعريضةهذهتكنولم،ومعنى

توضحوالتيتضمنتهاالتياالنتقاداتومن.ومراميهاالستعمار
أذنابهمبواسطةالفرنسيينيحرككانالذيالحقيقيالقصدبجالء
العملرجاليناهض(كانالملكجاللةأنبةالمغارالوالةمن

إلىبوقوفهيناللألصولمخالفإتجاهفيويسير،المغربفي
.)بهاالمعترفغيرالمتطرفةاألحزابجانب

تلكأصحابوهم_الحقيقيينيناللأعداءنرىوهكذا
منالملكموقففيهوماالدينباسميستنكرون_العريضة
والعصيانوالفسوقالمروقمحاربةأيءالحقيقيالدينمميم
،المكافحةالوطنيةوأحزابهااألمةبجانبوالوقوف،جانبهمفي
متطرفةكانت.واألذنابالفونةأولشكنظرفي_األحزابفهذه
.وصناشعهأذنابهبصفتهمومنهماالستعمارمنبهامعترفوغير

حقيقتهمعننهاثيآأبانواومآمرتهمبأعمالهمهؤالءأنوالخالصة
الملكجاللةرأسهماوعلى،وأمتهموطنهمغدرواأنهموهي

ا~طنأعداءالمستعمرينزمرةفيودخلوا،الوطنيةوالحركة
الغدرعريضةتعرفتكدولمءالوطنيةوالحركةوالملك،واألمة
المؤامرةعلىباالحتجاجوملكهالشعبثائرةثارتحتىوالخيانة
تلكعلىالتوقيعاتبسرالقرنيونإحتفظوقد،المدبرة



آغلبأنهذاعلىحملتهمالتياألسبابومن.العريضة
أبلحقدتوقيعهمعنوبالرغم،الوالةكبارغيرمنكانواالموقعين
مماءواإلكراهالضغطتحتهذافعلواأنهمالملكجاللةهؤالء

رفحلماأكثرهأاتأيدوقدءفرنسيةالعريضةأنعلىيدل
الجمهوريةرئيسإلىرسالة1952ديسمبر(7فيالفرنسيون

وحلالعهدولياألميروابعاد،الملكبخلحفيهايطالبون
استمراروتأكيد<العامالمقيمسلطاتوتوسيع،الوطنيةاألحزاب
.الفرنسية)اإلصالحات(بتنفيذالقياممعالحماية

الفرسيينبينوتشتدتتطورواألزمةالوقتذلكومنذ
يدةالسؤواألمةالوطيةوالحركةالملكجاللةوبين،وأذنابهم
جاللةسعرفقد،والعدوازالمؤامرةحركةعنوبالرغم.لهما
والشعبالمغربيقيحتىإحباطهانيالوسائلبكلالملك
وردهمالفرسيينلتبصيرعملأنهوالحالمة.ذلكشروالعرش

بأمرالمتمردينوالباشواتللقوادالمحركوذهمألنهم،نميهمعن
لبا~1ذ1يعلمجاللتهكاذوقد.نعمتهموأولياءدهمأسيامن

موتفههووالباشواتالقوادلحركةالقرنيينإثارةعلىاألكبر
وحرياتهالعببحقوقومطالبتهالمغرببيادقوتمكهالوطني
اليادةواعادةالحمايةمنالبالدتحريرأجلمنوعمله

يعارضجاللتهكانكلههذاأجلنمن<.ليهاواالستقالل
إمالحهومماممتنعغير،وسيامته،االستعمارشروعات

نيونالغرعليهيعرفهكاذفيماهذامنشيآوجدلومدت
إتجاهنياليرإألالملكمنيريدونالكانواهؤالءولكن



إرادةتلككانتماوبقارالمغربفيوسموهاكماسياستهم
مماالوطنيةوحركتهشعبهإرادةهيالملكإرادةكانتالفرنسيين

إأليتربهاالبعيدةوالفرنسيالمغربيالجانبينبينالشقةجعل
االستعمارحاولوعبثا.المغربيالحقأمامالفرنسيالباطلتنازل

الوطنعلىمعهالمتآمرينبةالمغارالزعانفذمةشربواسطة
منومراميهمطامعهيحققأنالوطنيةوالحركةوالملكوالشعب

.الوطنيموقفهعنالتنازلعلىالملكحمل

تلكوؤمماءووعيدتهديداشتد6953أغسطسوفي
ووجتهاوأحاديثتصريحاتفيوذلكلالستعمارالمواليةذمةالشر

...النفوسفيلحاجةكبيراترويجاالفرنسيةالصحف

ذلكمعتزدادالكانتوالملكالشعبمعارضةأنوكما

فيالوطنيةالمعارضةفكذلك<الداخلفيوصالبةقوةإأل
تاماالتجنيدكانوهكأا.ودويأشدةعنهاتقلالكانتالخارج
وهذا،والتطوراتالحوادثإنتظارفيوالملكالشعبطرفمن
معلهحديثفي(953أغسطسا_فيالملكجاللةأعلنهما

تبليغوسيلةتملكونالعزلةفيأصبحتمهل:سألهفرنسينائب
أنإألالملكمنكانفما؟يبلغأنيجبحيثإلىصوتكم
:سألهثم،المغربشعبكلوراثيإنعزلةفيأنا:أجابه

سترىالعريضةهز»الملكفأجابه؟والباشواتالقوادوعريضة
القوادوساثلبإحضارالملكفأمرءقيمتهاحينبعدبعينك

منونيتبرأوفيها،العريضةعلىالحمضينوالباشوات
يقرأالفرنسيالناشبوأخذ<واإلكراهبالقهرالمنتزعةاإلمضاءات



للملكوالوالءاإلخالصإظهارمنالبراءةيصحبمامعذلك
كلعينهفيقحاقرأ»مابآنالمذكورالناشباعترفوقد،وعوشه
الملفهذاإن(:الملكلهقالهذاوبعد.البادللعريضةأثر

الكبرىمناميةاألالوثيقةوميكونالمتحدةاألممهيشةإلىميتوجه
الرأيمحكمةأمامبهسأتقدمالذياالتهامعليهاسيقومالتي
وصولمغبةموءالفرنسيالناشبخشيوقد)الدوليالعام

فسأل،العالمأمامبواسطتهاونشرهالدوليةالهيئةإلىالملفهذا
تالفيإلىسبيلمنأليى؟قليالبهذاتتنطرونأال:الملك
لباريىتاهبواأنهوسبيليوجد،نعم:الملكعليهفرد؟ذلك
فرنسأمنأنتنوإنيلهوتقولواشخصيأالجمهوريةوثيسريةلرؤ
لريسالفرنسيالناشبسلموفعال،ذلكلتالفيصالحأعمآل

عصريبنظامالمغربتزويدعلىجاللتهنداءالجمهورية
واالمتيازاتالمسؤوليةعدملنظامنهائياحدآيضعوديمقراطي
.المفرطة

الملكنداءحولكيومالجنرالتحدثأغسطس(2وفي
13وفي،باريىفيالخارجيةووزيوالحكومةريسمع

فرنسيةلجريدةالعريضةأصحاببإسمناطقصرحأغسطى
ثرالظهاالملكآمضىولوخطتهمعنيتآخروالنبأنهمبالمغرب

الفرنسيةالسياسة)إصالحات(اجلمنعليهالمعروفة
.بالمغرب

في(:بباريساستعماريةجريدةكتبتأغسطس14وفي
وفاالبونيقاسذهبثم)جديدسلطانلناسيكوناليوممساء



أمحابيحركوذكانواالذينالالثة_ودوبليسوذ

وفي.المبيتةالحطةإليقافهؤالءمعالتفاوضبدعوى_العريضة

عرفةابنأذالفرنسيةاألنباءوكالةأعلنتظهراالرابعةالدعة

تأكدأغسطى(5يوممنالسابقةالماعةوفي،)إماما(سيعين

فيهتزعمبالغاتصدرالفرسيةالحكومةجعلمماالتعيينهذاخبر

أزمةالقائمةالسياسيةاألزمةإلىانضافتوهكذا،مساعيهاخيبة

الملكجاللةأمدرأغسطى(6وني.خطرأعنهاتقلالدينية

ماوأن،الوقتنفىفيواإلمامالوحيدالملكأنهفيهيعلنبالغا

حوادثهذاأعقبتثم،وبهتانكفرهوإنمامراكشفيجرى

أممدرأغسطر(7وني.مراكشرفيهابماالمدذمختلففي

جرىماأنويؤكدوالسكينةالهدوءفيهيطلبنداءالملكجاللة

علىالمتآمرينعلىالشعبغضبعنيعبرإنماحوادثمن

كلهااألمةتعلقشدةعنيعبركما<والعرشوالوطناإلسالم

الوزراءمجلىاجتمع(أغسطى9وفي.الشرعيبالملك

خلعوخصومأنصاربينحادنقاشبعدتقررحيثبباريى

فقدفورإدكارأما.هذابتفيذكيومللجزالاألمرإمدار،الملك

القرارهذافيالمشاركةبعدمالجمهوريةريسإلىكتابأأرمل

مجلىجلسةبمحضركتابهيرفقأنطلبكما،الخطير

~~ذد~

وتقررباريسفيالوزراءمجلسانعقدأغسطس20وفي
فيكيومالجنرالعمدلهذاوتنفيذأ،المغربمنالملكإبعاد
القصراقتحامإلى_القيلولةوقتوهو_ظهراالثانيةالساعة



عنالتنازلوثيقةالملكجاللةإلىموقلءزبانيتهمحالملكي

إألالعامالمقيممنكانفما،هذاالملكفأبى،ليوقعهاالعرش

زبانيةأخاتهموقد<األميرينمحالملكباعتقالأموأن

العسكريةالقوةمنكبيرمظهرفيالحربيالمطارإلىاإلستعمار

الطائرةغادرتظهرأونصفلثةالثاالساعةوفيءوالبوليسية

بواسطةاالستعمارنادىاليومنفسوفيكورسيكاإلىالمغرب

الظالمجنحتحتليألبهأتىبعدما)سلطانا(عرفةبابنأذنابه

النهايةبدايةفكانتالمؤامرةتمتوبهذا،مراكشإلىفامىمن

.الباغيةوشرذمتهلال~ر

القاهرةمنإليهاجثتالتيبسبقةمؤقتأأقيمذاكإذوكنت
ميدانمنمقربةعلىألكونوفرنساالمغرببيناألزمةتأزهتلما

كبيربنشاطسردةإبناألخمعقمتالقاهرةوفي،الحوادث
الوطنلقضيةالعربيالشرقتأييدوكسب<المؤامرةتلكلفضح
أنكما،باختصارولورمتهلوعنهالحديثيطولمماءوالعرش
لخوضوامكانياتهرجالهبجميعمجندأكانالداخلفيالحزب
أدىوقد<وصناشعهاالستعمارضدوالملكالشعبمعالمعركة
والخارجوالملكالشعبعرفهممابمهمتهوقامءواجبهالحزب

.وقتهفي

وجهتالملكإبعادخبرعلمتمافبمجردسبقةفيأما
لالممالعامالسكرتيرإلىالتلغرافبواسطةطويلةتقارير
دلبمارئيسهاعليردالتياآلسيويةالعربيةوالكتيةءالمتحدة
إلىالوسيلةبنفسذلكمثلأرسلتكما،وتأييداهتمامعلى



الديبةالهياتوجميعالشرقيةوالحكومات،العربيةالجامعة
السباذوجمعية،األزهرومشيخة،المسلمينكاإلخواذ
الشرتىنيالكبرىوالخمياتالياسيةواألحزاب،الملمين
نيبهااتملتالتيالجهاتجميعتحركةوفعأل.العربي
األخالحيننيأوفدتبلهذاعلىأقتمرولم.الخارج
لتفيزالقاهرةإلىالوزانيإبراهيماألستاذالكبيرالوطنيالمجاهد
الحوادثلمواجهةالحزبطرفمنتقررتالتيالخطة

إلىالوزانيإبراهيماألستاذوملساعة24وبعد.والطوارى،
،المبعدوملكهالمغربعندفاعاوأقعدهاالدنيافأقامالقاهرة

بواسطةوذلكالداخلنيبالحزبمستمرةملةعلىكتوقد
الذيبرادةالقادرعبداألستاذالكبيرالوعلياألخكاذحيثطجة
األخبواسطةوكذلك،الوطنيالواجبسبيلفينفهجد

والدارسبقةبينيسافركاذالذيالشرقاويمحمدالسهيأالمكافح
،وسريعاحيا)بريدأ(حقافكانالخامةالسريةبوساثلهالبيضاء
السلطاذعلىاثهعبدبنعاللالشهيدهجومساعةحضروقد

أمحابهمنثلةمعنجاوبأعجوبة،بالمسورعرفةإبنالزائف
يدإغتالتاالستقاللوبعد.االستعمارزبانيةقبضةمنالفدائيين

األخوينأخرىأثيمةأياداختطفتكما،الفداياآلخذلكأثيمة

مناآلذإلىاختطفهمفيمنبرادةالقادروعبدالوزانيإبراهيم
.المجاهدينالمخلعينالرجال

منالداخلفيالمعركةيخوضالحزبكانبينماوهكذا
فيالمعركةتداركانت،الكبرىوقضيتهماوالملكالوطنأجل



نيويوركإلىالحاسبالرتتنيسانرتثمسبقةمنالخارج
بسبقةسردةبناألختركتبعدماالمتحدةاألممبهيةللعمل
.والعمللالتصالنفها

والملكالشعبلثورةالرابعةالذكرىاليومتحلواذ
منهمالمجهولينالمخلصينالجنودأولشك_ووفاءإعترافأأذكر_

برحمتهالهتغمدهالشرقاويالشهيدمنهموخاصةوالمعروفين،
قامواالذينبرادةالقادروعبدالوزانيإبراهيموالمختطفين

األزماتوأشدالساعاتأحرجفيالخاماتمنوملكهملوطنهم
فيلهممحفوظفإنهوالمكابرونوالحسادالمغرضونجحدهإنما

.يبعثونيومإلىالخالداتالصالحاتمجل

.ا5.~أفطى65الئالئاء(.5:العدد:العامالرأي



والشعبا~5ألرألكوكاي

الملكثورةيومهوالذي.نمطر20ذكريمرت
نظامعلىوشعبيةملكيةثورةحقآهذهكانتوقد،والعب

وعدوازوفاد،وبنيوظلمةوسيطتلطمنفيهبمااالستعمار

.واستعبادواستبداد

األثيمالعدوانذكرىهياغسطس20ذكرىكانتواذا
كذلكفإنها،وأسرتهالملكشخصفيوالسيادةالعرشعلى

،الكيانعنودفاعأ،للعارانردآالشعبانطالقذكرى

.)لكموفوخيرشيثآتكرهواأنوقسى(

وهيآتها،وعناصرها،طبقاتهابمختلفاألمةأجمعتولقا
اتحادأتخليدهافيالكلمةواتحدتالذكرىتلكإقامةعلى
والمقاومءوالقاثأ،الملكحولااللتفاففي_جهةمن_تجلى
الوفاءفي_أخرىجهةومن_،الخامسمحماجاللةاألول

عبدابنعاللاألولالفدائيطليعتهموفياألبرارالشهداءألرواح
.والمغفرةبالرحمةتعالىالمولىتغمدهاثه

في_واالستقاللالشورىحزبرجالنحن~لناكانوقه

عالل،والحريةءوالوطنيةءالحقشهيدذكرىوتخليدإحياء



منكانشهيدمقاوملروحالوفاءهوخاصمغزىاتهعبدابن
الشورىلواءتحتسنضويتانألنهماعليناعزيزتينوأسرةقبيلة

منرجالهمافي~بماصفوفنافيوعاملتانوالديمقراطية
ءالهعبدابنعاللالشهيدإخوةإنبل،وثباتوتفانإخالص
فروعفيوالمسؤولينالبارزيناألعضاءمنيعدونعمومتهوأبناء

الحقلفينشاطااليوميقلونالوهم<وناحيتهابكرسيفالحزب
الفداءزمنالكفاحميدانفيبهقامواعماطيوااليمقراالسياسي
.والمقاومة

الحفالتعلىفيهاليقتصرأغسطس20ذكرىتكنولم
فيتجلتبل0المعهودةوالخطببالمظاهروالشعبيةالرسمية
،عامةالناس..فاجأتلعلهاجديدةظاهرةالسنةهذهذكرى

معلقةأصبحتالتيالالفتاتكثرةهيتنك،خاصةوالمسؤولين
األياديحملتهاالتيأوالمدنمنوغيرهاالبيضاءالدارشوارعفي

.الثالثاءظهرالرباطبمشورأقيمالذيالرسميالحفلفيحتى

آنفيوناطقةصامتةمظاهرةالالفتاتتلككانتوقا

عنصادقاقوماتعبيراتعبرعليهاكتببماكانتإذ<وا~
دلوان<وحكمهءومعارضته~ارادته،ورايه،الشعبإحسامى

ووعيالشعبفيمتجددةيقظةعلىيالفإنماشيآعلىهذا
ليتحررويقاوميكافحكيفعرفشعبفيمنبعثوسياسيوطني
ليتحملالوإقتصادياسياسيا،واجتماعياوفرديا<وداخليأخارجيا
تقالنالواقطاعيةدكتاتوريةيدعلىاالستعبادمنجديدا.رهطا
.االستعمارعهدفيشبيهتيهماعنوخطراشرا



عناالتحدثالالفتاتبعضفيوردماهنانثبتأنويكفي
ماوعلى،الجديدةالشعبيةالظاهرةتلكحقيقةعلىللوقوف
)بالمعجزات(أتىالذيالشعبهذاصدورفياليوميختلج
أنعلىأمسمنهاليومأقدرهووالذي<والتحريرالجهادزمن
ونصرا،لحقهوصوناءكيانهحفظا)>باهوارق(آخوىمرةيأتي

.وكيدعبثكلمنلحريته
واالقتصاديالسياسيبالتحريريطالبالمغربيالشعب(_

.)والعسكري

تتميمأجلمنللبذلمستعدالمغربيالشعب(_
.)االستقالل

.)االستيطانمعاهدةعلىيوافقالالمغربيالشعب(_

.)بالجالءيطالبالمغربيالشعب(_

اإلداريالجهازبتطهيريطالبالمغربيالشعب(_
.)الفونةمنوالحكومي

واإلقطاعيينالفونةبمحاكمةيطالبالمغربيالشعب(~
.)أمالكهمومصادرة

كمساهمةالمغربيالفرنكقيمةخفضيقبلالالشعب(~
.)الجزائرحربفيمنه

الشعببهاعبرالتيالالفتات:ضمنتهمابعضهذا_
تجاهالحاضرالوقتفيومطالبهوغاثبهعنأغسطس20في

البيانعنوغني<المستعمرينمعالقائمةأوالداخليةالمشاكل



حزبنحن_نعلنهافتثناماالتيهيوالمطالبالرغائبتلكأن
فيسواءليب،واآلساالوسائلبمختلفوذلك_المعارضة
الرسميينكبارمعاتصاالتنااوللعامةاالجتماعاتاوالصحافة

الوطنلصالحتتحققلكيجاهديننعملكماالمسؤولين
.والشعب

وقعكانكيفأدريفلستالحكومةفيالمسؤولونأما

يكونأنألرجوواني،ففوسهمفيالشعبيةالالفتاتتلك
الشعبيريد»كماالمستقيمالطريقنهجعلىوتصميمأاستحسانأ
قومةذاكرةلهأنعلىأغسطس20ذكرىبمناسبةبرهنالذي
.حسابهالهايحسبأنيجببارزةوارادة،حية

حركةباسمناطقاالمواطنونممع•أ~20ذكرىوفي
الحقائقهذهمثلوالحكومةالملكجاللةأماميعلنوهوالمقاومة

بكاملتخلالتيالمظاهربعضنشاهدصرنا(:المؤلمة
علىالبالدفيأجنبيجيشبقاءمنهابسيادتناوتمس،لنا_ستقال
علىاالستيطاناتفاقيةفرضومحاولة،وكرامتهاتتنافىصفة
منوطأةأشداستعمارإلىبالمغربلرجعتتحققتلوصورة
.)..ا~ول

أنإلىالشعبطبقاتجميعدعوةالمواطنونممعكما
اإلصالحمعركةأجلمنيدفييداوتتعاونوتتكتلءتتجند
لقاءبالرباطالثالثاءظهرحفلفيفعالتجلىوقد،واإلنشاء
المتحدثعبارة_حسبكانحيثوالقلوبواالرواح،االجسام،

وفي<واحد.صعيدفينقفأنجميعايشرفنا(_المقاومةبإسم



شعارتحتوالثعبالملكبينيفرقمظهركلمنخالاجتماع
.ءالمبدأأجلمنوالوفاءوالتضحيةالثورة

وقد،الملكيالنطقبصاعالمواطنونحطيهذابعدثم
بماذاأما.الذكرىومغزىوروعةبجاللجديراالخطابجاء

«معروففأمرالمناسبةهز»فيللشعبالملكجاللةمحدث
والمعنويالماديالتقدملتحقيق:قالجاللتهأنوخالمته
خاضتهاالتيالمعركةأنتنسالأناألمةعلىيجبللوطن
ميانةإلىسبيلالوأنه،أجلهامنكانتإنماالملكبقيادة
وهو،واالستقاللالحريةبحمايةإألالوطنيةوالمصالحالحقوق

:باللفظفقالهذاجاللتهأوفحثم،الكلمةبجمعيتأتىما

منالمغربلتحريروالشعبالملكثورةكاتتلقد(
الدولمصافإلىوايصاله،االستبدادمنوانقاذه<متعباداال

~بذلهيجبعمامتحدثاجاللتهوتابع،)العظيمةالراقية
األمنوتدعيم،واالقتصاديالسياسيبالتحرروذلكاالستقالل
تتحققالاههبدونإذ<الوحدةعرىوتمتين،ارواالمتقر
.الشعبلصالحالمشاورتنجزوال،المطامح

األخيرخطابهفيالملكجاللةعنهعبرماإنالحقيقةوفي
شعرواالذينالمخلصينالمواطنينففوسفييختلجمانفسهو
وتجاوبتجانسمنوالشعبالملكبينيوجدبماأخرىمرة
.تامينجليين

،مبشراأاثمافيهعهدكمابهذاالملكجاللةكانوته
قدجاللتهبهنطقماأن~شكالو~<أ~وظ~و~»_



،الشاعرتعبيرحدعلى)فتمكناخاليأقلبا(الشعبفيصادف
،الحقالملكلنداءاستجابةالشعبيفعلهأنيملكماذاولكن

الحكومةفيالمسؤولينبيدبلالشعببيدليساإلصالحو.مر
التقدموانجاز<واالستقاللالحريةحماية:هذامثال؟القائمة

بتحريروالشعبالملكثورةأهدافوتحقيق،والمعنويالمادي

وتوطيداستبدادكلمنوانقاذهم،استعبادكلمنوأبناشهالمغرب
هومماأكثرالحكومةعملمنهذافكل،واالستقراراألمنأركان
هوماالشعبمنتنتظرالحكومةأنأظنوال،الشعبعمل>من
منوتملكه،مسؤولياتمنتتحملهلماوعملهااختصاصهامن

،ويطالب،يراقبأنالشعبوحسبومكانياتوساثل

الحكومةومهمةواجبمنهومايتولىأنلهوليسءويحاسب
.الوطنيالعاموالر.يالملكأمامالمسؤولة

وشعبهاالبالدر.سعلىتبقىأناألسف.شدليؤسفناوانه

الصالححسابعلىوالفشلالعجزعلىوتبرهنبرهنتحكومة
والمشاكل،فاسدةالداخليةاألوضاعجعليقا<طبعأالعام

واأليامءمتكاثرةواألخطار،متواليةواألزمات،معقدةالمتنوعة

.الغيبهوسربماحبالى

حديثمنيكثرواأن_ألفوهفيما_ألفوافقدبةالمغار.ما
واألمن،والعاالة،والوحدةواالستقالل،والسيا«ةالحرية

يخصماإلىيخصهمماكلههذافيتجاوزوابل،واالستقرار

منهمأكثرالرنقالهامالواسعالمجالهذافيوهم،غيرهم
يقولونقومكلهم0فعالينالتواليناألصحعلىأوءفعالين



الحرية:مثالالهلضربوال،قلوبهمفيليسمابأفواههم
أعوانامنقضيتهاكسبتهمجالها)أوماذافيكسبنا»ماذا:فاسال

أنظمةوالسيادةاالستقاللمعتحققوهلالصاخبةالعريضة

فيالتباطؤهذاكلولماذا؟ومواطنكإنسانللمغربيالحرية
وأين؟الضروريةضماناتهامعوالحرياتالحقوقميثاقإصدار

السياسيةالةالعلهيوأين«الصالحالحكمنظامهو
قصير؟غيرزمناالستقاللعلىمضىوقد،واالجتماعية

بةالمغاربهيتمشدقزالوماتمشدقماكلأينوبإختصار

دعايةمجردهذاكلأنهوالجواب؟والوعوداألمانيمن
المسؤولونيحسبهإذاألمروأنءعمليةبسياسةوليس،كالمية
بخيبةينعرالشعبهذاأخذولهذا،جدآالشعبيعدههزال
والتبصراليقطةموموقفجديااموقفايقفجعلهشعورااألمل

إلىسبيلمنليسبأنهمؤمنهذافيوهووالمطالبةوالمحاسبة
كلهااألوضاعتصحيحإالوالهناءوالعدالةالحريةفيآمالهتحقيق
لتغييروانهالسياسةوحقيقة،الحكمأداةطليعتهاوفيالبالدفي

وهلءوالشعبالملكثورةبأهدافجديرايكونأنيجبجوهري

والرجالاألوضاعفيإنقالبغرالحقيقيأساسهافيالثورةهذه
.؟واألساليب
كيفعرفااليالملكجاللةمنالشعبيؤملهماهذاإن

معركةفيكذلكيقودهكيفويعرفالتحريركفاحفييقود»
.والديمقراطية،واإلصالح،الحرية
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)المتبادلة(بالتبعيةالمقيداالستقاللقمته

خاليايكنلمفرنسالدنمنالمغربباستقاللاالعترافإن
ذلكفليسءوموضوعاشكآلمعهالمتنافيةوالشروطالقيودمن

يريدوكما،استقاللكليكونأنيجبكماإذناالستقالل

وسليمأءمقيدغيروطليقأناقصغيركامآلءاالستقاللالمغرب
الصنةبهذهواالستقالل.مشوبغيروطاهرآءمشروطغير

باليهدأالوماءأجلهمنالشعبوضحىكافحماهووالحقيقة
.وأهلهاالبالدلسعادةيتحققحتىأبناثهمنللمخلصين

ءوأطوارمراحلذاتقصةالمغربباستقاللولالعتراف

ثم،بهاللتذكيرباقتضابأرويهاأنأريد،وفصولوأصول
مسألةوهي،الخطيرةالمسألةعناصرمنيهمبمالإلحاطة

الرباطحكومةأمضتوبمقتضاهاباسمهاالتي)المتبادلةالتبعية(
،والثقافيةواالدارية~،،الدبلوماسية:االتفاقياتمنسلسلة

كاتفاقيةأخرىاتفاقياتإمضاءوشكعلىوهي،والقضائية

معاهدةأهمفرنسانظرفيوهذه،بالمغربالفرنسياالستيطان
ءواالمتيازاتالحقوقمنوتخوله،ببالدناالفرنسيالوجودتنظم

الجاليةمنيجعلأنشأنهمنماوالمنافىالمصالحمنلهوتضمن



الدولةداخلدويلةو(،)المختارةالخبة(الفرنسية

المستوطةوجاليتهافرنساعلىسيهونهذاوبكل،)المغربية
الالمعترفاالستقاللأمر،وشرعيةتعاقديةبكيفية،بالمغرب

مناألجانبيعطا»أويتزعهماكلأنالمسلمومن.به
فيمركزهميعزنإنمابالدنافيوالمصالحواالمتيازات<الحقوق
.إليهمبالسبةجانبايضعفكماعقردارنا

،القنصليةاالتفاقيتينستتلومعاهداتوهناك
والدفاع،واالقتصادالماليةمعاهداتوهي،واالمتيطانية
ألن،وأبعدأكثرإلىالسلسلةتمتدوقد،والحدود،المشترك
مبدثيآمستعداتفاقياتعشريمضيمنوألن،شرهاالستعمار
!ذلكضعفالمضاء

المغرببينالممضاةاالتفاقياتكلأنالبيانعنوغني

عليهاصطلحلماتطبيقهيإنماستمضىالتيأووفونسا
مبتكراتمنالعبارةوهذه)المتبادلةالتبعيةداخلباالستقالل(

االستعماريوالخداع،الدبلوماسيوالدهاءالسياسيالمكر

.باليمنىيناولهماباليسرىليآخذ

أرادتلسياسةعنوانوهي،العبارةتلكتاريخويرجع
فيهحددتالذيالوقتإلى<المغربعلىتفرضهاأنفرنا
ظهرتوقد،العامةالمغربيةالمشكلةتجاهخطتهاباريسحكومة

وعلى،6955سبتمبرأواثلفيالسياسةلهذهالكبرىالخطوط
،بالمغربعالثقهاتوطيدعلىحينثذفرنساعزمتأساسها
.دائمة0متينة<قويةيجعلهابماثقالعالهذهمستقبلوضمان



عقودطريقعن.تضمنذ1تبلتفرنا.ذذلكوكيفية
نييصبححتىبالمغربتيروأذالمغربيةاليادةمبدأ.ومواثيق
يكوذهذامعولكن<سيادةذات،حرة،عصريةدولةنظامه

تبعية(علىقائمةدائمةبروابطفرسامعمرتبطآالجديدالمغرب
حقوقتكوزهذاوبمقتمى،واختيارلحواعيةعنمقبولة)متبادلة

،لياسيةواتيعية1لتر1المياديننينرناوممالح
وكذلكومفمونةمحترمةوالقانية،ديةواالتتما،والدبلوماسية

.بالمغربالمقيمينللفرسيينما

هوماإلى،كلهذلكخاللمن<فرنساترميكانتوقا

الحرالمغربفيولرعاياهالهامصالحصيانةمنوأخطرأأكثر

ووضعيةوضعيتهاحفظتريدكانتإنهاحيث،المستقل

كما،بهلناالمعترفاالستقاللمنهماينال.نمنالفرنسيين

الوجودباستمرار_االستقاللعهدفي_يمسالأنتريدكانت

نظروفي،وامتيازاتحقوقمنلهمامعالمغربفيالفرنسي

نظرأوالخلو«الدوامصفةالوجودهذايكتسىالفرنسيةالسياسة

المغربيربطولما0واالستعماراالحتاللزمنالمكتسبةللحقوق

!عرافاتنفصمالالتيالروابطمنوفرنسا

هذهالستخالصواإليضاحالبيانزيادةإلىحاجةفيولسنا
االعترافأرادتحينهافرنساأنوهيالخطيرةالقاسيةالنتيجة
آخرتنازلتنازلهايقابلأناالتشألموسيادتهباستقاللهللمغرب

بالقيودمثتلينوسيادتنااستقاللنايجعلالمغربطرفمن



تبعيةبمقتضىفرنسافلكفيأاثماندوريجعلناكماءوالشروط
.واحدجانبمنإالالراتعفيوليست،بالمتبادلةمدعى

حولأولىرسميةوثاثقفيسجلعماوبالرغمؤطد
جاللةعودةفإن)المتبادلةالتبعيةداخلاالستقالل(سياسة
فيتأخذالساسةهز»جعلفرنساإلىمدغكارمنالملك

وبقوة،بسرعةتسيركانتوالتطوراتالحوادثألن،التالشي
وضعهاكماالسياسةتلكعناصرلبقاءمجالمعهمايعدلم

وطنهإلىالملكجاللةبرجوعهذازادثم،األمرأولالفرنسيون
<الجديدالمغربميالدبهدشنالذيالرجوعهذاءوعرشه
الفرنسيةالسياسةمشروعاتمنسبقماعلىالستاربهوأسدل

الحكومةتصريحطليعتهاوفي،المستقلالحرالمغربتجاه
برنامجابهحددتكانتالذي(955أكتوبرفاتحفيالفرنسية
بين)شركةو(،الدولتينبين)دائمةلوحدة(أساساارا«ته

استعدادهاالتصريحذلكفيتعلنفرنساكانتفإذا<الشعبين
كا~فإنهاوديمقراطيةسيادةذاتدولةنظامنحوبالمغربللسير
دائمةبروابطالمغرببهايقترنأنهوأساسيبشرطهذاتربط
ءتعبيرهاحسبالرضىبكاملالمقبولةالمتبادلةالتبعيةمن

تجاهسياستهاأنأكدثالمذكورالتصريحفيفرنساأنوالخالصة
:اآلتيةاألسسعلىستقومالمغرب

الحقوقمعبالمغربالخاصةالمعاهداتاحترام_6
.للدولالمخولة

.المغربيالترابووحدةالمغربيةالصيادةاحترام_2



القطرينلصالحالمغربفيالفرني0الوجووام0_3
.الحرالعالمولصالح

الجاليةاللتيناكتسبتهماوالحقوقبالمكانةاالعتراف_4
والدور<منشآتهاوضخامة،عددهابقوةالمغربفيالفرنسرة

السلطاتأما.المغربيةالحياةمجالفيلهاالذيالجوهري
فاسمعاهدةداثرةفياختصاصاتهافتمارسالمغربية

ثقالعالنوععنالفرنسيالتصريحتحدثثم.)الحماية(
التاماالحتفاظهومنهاالقصدإن:فقاللتيناالوبينالدائمة

والشؤونفاعاللمجالفيلفرنساالمخولةبالمسؤوليات

المذكورالتصريح~نبل،الطرفينصالحفيوذلكالخارجية
عبارةهيمشتركةمؤسساتفيثقالعالتلكإبرازعنتحدث
.الشعبينوبين«الدولتينبين)شركة(عن

التصريحعلىالفرنسيالبرلمانصادقأكتوبر8وفي
عنفورإدكارالحكومةرئيستحدثأنوبعد،كبيرةبأغلبية
جميعأنأعلن)المتبادلةالتبعيةضمناالستقالل(فكرة

إلىبالمغربالوصوليريدونإنهميقولونبةالمغارالمفاوضين

السيريكونبأنيطالبونهمالفرنسيينولكن،االستقالل
.بمراحل

سيرهافيأسرعكانتسابقأقلناكماالحوادثأنغير

أنيملكونيكونوالمالذينالفرنسيونبهيحلمكانمماونتاثجها
!الساعةعقربيوقفوا



6955نوفمبر8فيالمؤربخالمشتركالتصريحكانواذا
االستقاللأجلمنوفرنساالمغرببينمفاوضاتإجراءتضمن

شرطعلى)المتبادلةالتبعية(بروابطبفرنسااالرتباطمع
يقعلمالتحايدهذافإن0واختيارطواعيةعنوقبولهاهاتحايل
يرادماذاالمغربوالفرنساتدريأندونالعبارةبقيتبحيثقط

الالذياالستقاللالمغربأخذولهذا،والوامعالحقيقةفيبها
كما)المتبا«لةالتبعية(ظلتبينما،وتعريفيدتحلإلىيحتاج
وليسالمدلولدقيقةوال<المعنىواضحةغيرعبارةءوضعت
خطتهمابخالفجرتاألهورأنإالهذافيسببمن

كانكمامنهاأقوىالحوادثكانتالتيالفرنسيةالمشروعات
،وسيا«تهالستقاللهتقييدكلعنالمغربعزوفمنهاأقوى

قولفيكمارالقللهااستجابأوفعلتأرادتإذاوالشعوب
والتسريحاتالمشروعاتفيالمغربرأىولهذا!الشاعر
عداهماكلوأهمل<وحاهاالستقالليخصماالرسميةوالوثاثق
بينواستمرنشأالذيالخالفيدركهناومن.التاماالهال

ضمناالستقالل(موضوعفيوالفرنسيةالمغربيةالنظروجهتي
.مستموجوهريوهوخالف)المتبادلةالتبعية

68بتاريخالعرشخطابفيالخالفهذاتجلىوقد
الوصايةنظامنهايةالملكجاللةأعلنحيثأ955نوفمبر
جاللتهيتعرضولم،واالستقاللالحريةعهدوحلولءوالحماية
بفرنساممالئقناتالشييعنيالعليهماالمغربحصولأنفأوضح
.وتعاون،صداقةمنالقطرينبينلمانظرا



التيالرابطةنوعملكهلسانعلىالمغربحددوهكذا
،الصديقةفرنساوبينالمستقلالحرالمغرببينتقومأنينبغي
ضمناالستقالل(منالفرنسيونويقصده~هماغيرطبعأوهذأ
.)المتبادلةالتبعية

فياألولىالمفاوضاتجاللتهبهدشنالذيالخطابوفي
وهي،المتفاوضينمهمةأوضح(956فبرايرآ6يومباريس
المغربوممارسةالحمايةمعافاةبإلغاءالمغرباستقاللتحقيق

نوعتحديدهيكما0السيادةومسؤولياتاختصاصاتلجمع
غير،)المتبادلةالتبعية(أساسعلىالفرنسيةالمغربيةثقالعال
التيالمتناقضاتمنالتبعيةمعاالستقاللألن<يتملمهذاأن

.بينهاالتوفيقيستعصي

هيكانتمفاوضونعنهاعبرالتيالمغربيةالنظروجهةوان
الولهذا<متساويتانمستقلتانحرتاندولتانوفرنساالمغربأن

يسبقهإذالم)المتبادلةالتبعية(موضوعفينقاشىأييمكن
الحمايةمعاهدةوالغاء،الكاملباالستقاللللمغرباالعتراف

رسميةمذاكرةكلعلىوسابق،االعترافهذافيأساسيشرط
.)المتبادلةالتبعية(تحديدموضوعفي

تعلنمذكرةالفرنسيةالخارجيةوزارةنشرتهذاعقبثم
،يتجزأالكآلالمقبلةاالتفاقاتتعتبرالفرنسيةالحكومةأنفيها
روابطإيجاديصحبهأنيجبالمغرباستقاللإعالنوأن

•)المتبادلةالتبعية(



وقد،(956مارس2بتاريخالمشتركالتصريحصدرثم

الحياةلضروراتمالثمةتعد_الحمايةمعاهدةأنأعلن

وبناء،وفرنساالمغربعالثقلتنظيمصالحةتبقولم،العصرية

محالمغربباستقاللالفرنسيةالحكومةتعترفهذاعلى

بأنالتصويحزادثم<الترابووحدةوالجيشالدبلوماسية

منسيتفاوضان،متساويتينمستقلتينكدولتينوفرنساالمغرب

أساسعلىالقطرينبينالمتبادلةالتبعيةتحدداتفاقاتإبرامأجل

علىاالتفاقاتهذهتحقيقانتظاروفيءالمشتركةالمصالح

الرعاياومصالححقوقوضمانة<المتبادلةالتبعيةأساس

نومتبل،ملغاقغيرالحمايةمعاهدةبقيتبالمغربالفرنسيين

المغربعليهحصلالذيمثلانتصارنصفوهذا،تنويممجرد

أوألالفرنسيونأرادهاالتيالمتبادلةالتبعيةاتفاقاتتحديدبتأجيل

.بعدهالباالستقاللباالعترافمقترنة

.1957أغسطس23الجمعأ582:العددالعامالر.ى



النبعبةمعللاستهال

خطةفرضوهو،أرادتمالهاتمحينها،فرنساإن
علىالحرصكلحرصت،)المتبادلةالتبعيةداخلاالستقالل(
بينهتقومأندونالمغربمعثقالعالمنالنوعبهذاتنفردأن

نظرفي،المتبادلةالتبعيةأن<وبعبارة<مثلهاعالثقغيرناوبين
تكونأنبتاتاتقبللمبحيثوبالمغرببهاخاصةكانت،فونسا
وتحجيرتقييدذاتهحدفيوهذا،أخرىدولةمععالثقهأساس
.سيادةذاتمستقلةحرةدولةبصفتهللمغرب

فيإسبانيامعالمفاوضاتبعدفيماسارتلذلكوطقأ

الفرنسيةيةالفظأساسعلىالمغربشمالونعيةشأن

كانتالمغربنيألشاملةالعامةالحمايةأذوهي،التقليدية

3~فيالمؤرخةفاسمعاهدةبمقتضىوذلك،وحدهالفرنما

27معاهدةالدولةتلكمعأبرمتالتيإسبانياوأن<(9(2مارس

فيكانتإنماالشمالمنطقةعلىنفوذهالبسط(9(2نوفمبر

.الغيرالمستأجرونعية

6بتاريخوفرنساالمغرببينالمشتركالتصريحتضمنو~

دوا.،_مستقبلهمامعآبينياأنالقطرينعلىيجبأنه1955نوفمبر



<مشتركةبضمانةسيا«تهماتوطيدأساسعلىثالث_طرفخل.تل
احترامأساسعلىوكذلك<حقوقمنولرعاياهمالهمالما

.القائمةللمعاهداتطبقأالمغربفياألجنبيةاالولوضعية

إسبانياإال)ثالثطرفتدخلدون(عبارةتعنيتكنولم
جاهدةوتعمل،الثنائيةالمفاوضاتفياالشتراكتريدكانتالتي

.ثالثيةلتجعلها

عنبعيدةفبقيةءهذافيتنجحلمإسبانياولكن
)تسوية(تستهدفكانتالتيالفرنسيةالمغربيةالمفاوضات
إن)المتبادلةالتبعية(أساسعلىالد.ولتينبينالقائمةالمشاكل

!باطآلوان<حقآ

استقاللعلىاالعتراضفيإسبانياموقفيخفيوال
بشدةانتقدتالتيفرنساطرفمنبهاالعترافوعلى،المغرب
فرانكوالجنرالطرفمنوذلكللمنوبعنهتنازلتلماوعنف

فيبالتدخلالمطالبةأسبابمنولعل<بتطوانالعاموالمقيم
الحتىاحباطهامحاولةفيالتفكيرالفرنسيةالمغربيةضاتالمفاق
المغربشماللمنطقةاالعترافإلىمضطرةإسبانياتصبح

سياستهاعملتطالماالتيالمنطقةهذه<والوحدةباالستقالل

إسبانياإلىوضمهاالمغربيالتراببقيةعنلفصلهاالمعروفة
على<بالقاهرةإقامتيأثناء<عملتمما<بأخرىأوبصفة
تدأبكانتالتيالعربيةالجامعةلدىواحباطهوفضحه،كشفه

على<المغربيةالعناصربعضمعبتواطيآ<االسبانيةالسياسة
الشعبعلىبهااستعانةواستمالتها،ودولهاهيتضليلها



مدريدخططوتنفيذ،االستعماريةالمطامعتحقيقفيالمغربي
لماكلهذلكعلىالملكجاللةاطلعتوقدالسريةوتطوان
.المغربإلىالمنفىمنعودتهقبلباريىفيبمقابلتهحظية

يسحلموسيادتهالمغربباستقاللفرنساإعترافوأمام

أمراضية_فتنهج<الواقحباألمرتعترفأنإالاألخيرفيإسبانيا

،الرسميةالوثائقلهاتعترفأندونولكن<فرنسامنهج_كارهة

إليهاالملكجاللةرحلةأثناءمدريدفيالصادرالتصريحوخاصة

ذلكتضمنوانما<متبا«لةتبعيةبأية<المفاوضاتأجلمن

.واسبانياالمغرببينفقط)التعاون(عبارةالمشتركالتصريح

)التعاوذ(منإسبانيامععليهاتفقماأذفيهشكالومما

فرنسامعحتىيكوذأذيجبكانماهو)المتبادلةالتبعية(دوز
واالستقالل،والسيادة،الحريةمعيتفقماهوهذاألذ،نفسها
المقيداالستقاللأما،الدولبينالتامةالمساواةأساسعلى

إنهاحيثالواقعهوكماكذبأال_مدقامتبادلةكانتولوبالتبعية
،وناتصأ،مروطأاستقالالإالهوفليى_واحدلحرفمن

أجبيةةوسيط،عبوديةتحتهيخفياستقاللإنهوبعبارة<وواهيآ
شتىنيفةمفروأنهاحينني)بالمتبادلة(المسمدةالتبعيةباسم

جانبمنوالمعاهدات<الرسميةالوثائقوبمقتمى،الميادين
كل_محبوكةعظمة)كعبودية(_عليهايضفيمما<آخرعلى

عليهكاذلماخالفا،والشرعية،والقانونيةالتعاقديةالصفات
ونقاوم،نحاربهكمابل،بهنعترفالكاالذيالحمايةنطام



أوتقدمهابماسواء1962مارس30بمعاهدةالمفروضباطله

.والدوليةالثنائية<والسريةالعلنيةاالتفاقاتمنلحقها

عبارةأنوبصيرةعينينزيلكلينجليتقدمومما
خداعمنهيإنما)المتبادلةالتبعيةداخلاالستقالل(

أنوكما،بنفسهنفسهوفاضحمكشوفخداعولكنه<العناوين
والتبعية<بيناالستقاللفكذلكءبينوالحرامءبينالحالل

يخفيالشفافوهو<)المتبادلة(ستارتحتتسترتولو،بينة
أهبحالواقعوفي!وأعماهماثهأضلهمالذينعلىإالوراءهما

منفرنسامعأبرمهمابمقتضى_المستقلالحرالمغرب
أدريولست،لهتابعةهيتكونآندونلهاتابعا_معاهدات

أنمنهممحاولةبةالمغاررامهلوهذايمكنكيف_رييلأحلو~ه
بروابطالتذكيرإلىحاجةمنوهل؟فرنممامعالتبعية)يتبادلوا(
ماأحديجهلوهل؟بفرنساتربطناالتيالتبعيةأو)العبو«ية(

مناثهاجرمنفيهتنخبطوماومسؤولياتتبعاتمنفيهأوقعتنا
؟وأزماتمشاكل

؟حقاومستقلون،وسادة،أحرارإننانقولهذابعدفهل

الذيالوقتفيهذامنشيئاندعيأننستطيعالإننا
االستيطانمعاهدةفيبفرنساأكثروثاقنالشدمفاوضاتفيهتباشر
جديدة،~يةمعاهدةبمثابة_الفرنسييننظرفى_وهي_مثال_

تطرفنقابلأنشيآفيواالستقاللوالسيادة،الحريةمنوليس
«الفرنسيالوجودمطالبفيوافراطها<وشططها،فرنسا
،ذلكيضاعفأنشأنهمنبمااألجنبياالستيطانومطامح



هذاومثال<وأشرأكثرهوبماحقوقنافيالطامعينويطمع
أجلمنللتفاوضباريسإلىالمغربيةالحكومةوفدشخوص
بعدمنتظرأكانهوماهذاعكسإن،وغيرهاالمعاهدةتلكإبرام

المفاوضاتفيأخيراحدثتالتيالصوريةأوالحقيقيةالجفوة
معاهدةإبرامفيالراغبةالطالبةهيالرباطحكومةفهلبالرباط

<بوعدهافرنساتفيأنعسىبالمغربالفرنسياالستيطان
مهماوهي،المعونةباسمالفرنكمنراتالملياببعضوتتصدق

استسالمعنماديأتعويضاأاو،مقابآلأو،ثمنأإالليستقيل
.مطلقايقعاالأننرجووتنازل

يخص.فيمانظرهموجهةعلىيصرونالفرنسيونفتىءوما
الشؤونفيالفرنسيالدولةكاتبصرحفتبالمغربعالثقهم
أولالمنوبيالوفدعلىألقاهالذيالخطابفيوذلكالخارجية
معا~ةفيهابما،االبرامالوشيكةاالتفاقاتبأنأمس

منضرورتهاتستمد)عائليةمصالحات(هيإنما<االستيطان

بكيفيةوفرنمماالمغربالقدربهاربطالتيالكثيرةالروابطنفس
الفرنسيالوزيروأصلوالنخداعاالدعاءفيوامعانأ،وثقى
السيرطريقتحديدهوالمفاوضاتمنالقملإن:قاثآل

مصالحواحتراموالمساواة<التبادلأساسعلىللمستقبل
<بفرنساالمقيمينوالمغاربة،بالمغربالمستوطنينالفرنسيين
)والمساواةبالتبادل(عىيلماأنحيثهذايكذبالرامحولكن
مساواةفالوالمغاربةللمغرببالنسبةمسمىبدوناسمهوإنما
فيالمغربيةاألوضاعبينمقارنةوال،والمصالحالعددفي



ذلككلفيالمساواةانعدمتوإذاالمغرب.فيوالفرنسية،فرنسا

هو،واحدجانبمنتبعيةمقامهوقامت،تبادلكلمعهاانعدم

<والعجز<والحرمان<النقصاننفسهفييرىمنجانب

فيالمغربمثالهوأسفبكلوهذا<فوقهمنإلىوالحاجة

ومسلك«واالستقاللالسيادةعهدفيفرنسامحالتعاقديةسياسته

وعبثا.التحريرهحقيقةمعالمتفقالمسلكمخيوهوالسياسةهذه

ويلباألقاوتغطيةءهذااخناءالمسؤولونالرسميونيحاول

،الماثلةالحقائقمحأحدلهاينخدعالالتيالسفسطائية

المفروضةوالتبعياتءالمستفحلةواألزمات<القائمةوالمشاكل

الوسالسل<األحرارتغلاصفادهيالتيالمعاهداتبشتى

منهليقولولسانهمعبوديتهميستلذونالذينالعبيدإاليرضاها

؟مزيد

.(95(أقطرهةآليتأل83.دالعهالعامالرأي



االستيطنباسموصايةوال،حمايةال

قيدوالشرطبدوناالستة(لبل

باستقاللاالعترافأنبجالءاتضحالسابقينالمقالينمن
جعلماوهذا،وعمليأرسميأ،وقيودلشروطخضخالمغرب
شعوبحققتهالذيباالستقاللشبيهاوال،تامغيراستقاللنا

رددتهبماالمغربيالشعبوضحىجاهدأجلهمنوالذي،غيرنا
.وتقديرا<واعجابأ<إشادةبأسرهاالدنيا

منردحوالسيادةباالستقالللنااالعترافعلىمضىولقد
صفيتأو،مصفاةغيرتزالمااالستعماروتركةقصيرغيرالدهر

اليوميقفالمغربإنبل<شوها،ناقصةتصفيةأجراثهابعض
هيتلك»الدواهيوداهيةالعقدوعقدة،المشاكلمشكلةتجاه

سنة43نتائجوتثبيت،بالمغربالفرنسيالوجودتدعيممحاولة
،الحقوقباسموذلكوالسيطرة<والحماية،االحتاللمن

صداقةوباسم<جهةمن،المكتسبةواالمتيازات<والمصالح
..أخرىجهةمن،وفرنساالمغرببينمغرضةومعونة،مزعومة

يسمىبماالمتقلالحرالمغربعلىفرضهيرادهذاوكل

العكومةبيناالبراموشكعلىهيالتي)االستيطاذبمعاهدة(

.الرباطوحكومةالفرنسية



االستيطانمعاهلدةإن:أقولبأسعاثهااألشياءولتسمية

_جديدوشكل<جديدبعنوان_اداامتإالأمرهاواقحفيليت

مارمى37فيالمفروضةمعاهدتهاإلغاءفرنساتعلقالتيللحماية

السابقةالمعا~اتمنوغيرهاالمعاهدةتلكإبراممحلى(االا

عليناوخطراوطأةأشدهاوما_أسغاهوا_أكثرهومنا،والالحقة

إواآلجلالعاجلفي

اللتينوالسكنىاإلقامةمجرد)االستيطان(يعنيوال

أكثريعنيبل،ودولهمأوطانهمغيرفيلألجانببممايمح

لوكانتكمادائمةبكيفيةواالستقراراالستيطانوهوحق،وأ~

مابمقتضى<يصبحونالذينللمستوطنينوطناالمستوطنةاألرض

والمصالحالحقو~من_كرهاأوطوعا_لهمعنهيتنازل

األصليينالمواطنينمنوأقلاألجانبمنأكثر،واالمتيازات

.فقطأشياءفييخضلونهمالذين

علىقامإذاوشرعيةقانونيةصبغة)االستيطان(ويكتي

البالددولةوبينالمستوطنينالرعايادولةبينوتعاهدتعاقد

.المستوطنة
يضمنأنه،أصحابهنظرفي،االستيطاننتائجأهمومن

االستعماربقيلوكماتقريباوالنشاطوالحياة،والوجودالبقاءلمم

وهكذالهمثانياوطنآروهااختاالتياألرضفيوسيطرتهوحكمه

حقو~منفيهلهمبمااألصليوطنهم:اثنانوطنانلهميصبح

تعطاهمحيثالثانيووطنهم،وامتيازاتومصالحرو~يات

فيمعشونفهمهذاوبببلذلكمماثلةتكونأنتكادوضعة



ودولتهملبالدهمبالنسبةمواطنينباعتبارهمسواءممتازةوضعية

.)والميعاد(الفتحأرضفيمستوطنينأوبصقتهم،وجنسهم

صاغرونوصميدعنلألجانبلهمعمايتنازلونقوماوإن

عليهماويفرضون،واألمةالوطنحقوقفيغادراغريطأليفرطون
أرضهمفيالمواطنينحرمانعلىتقومشاذةوضعيةفييعيشاأن
<وسياسة،وشرعا،عادةهوليسبمااألجانبفيهايتمتنلكي

.وحدهمللمواطنينبللألجانب

أشبهويجعلها،االستيطانمعاهدةخطرفييرياماوإن
المبرمةباالتفاقيةمنهاالضعيفعلىالقوييمليهاالتيباإلرادة
لهوسليمةمتساويةحرةلمفاوضاتنتيجةواختيارطواعيةعن

لدىالمعروففمن<بهتتشكلالذيوالمساومةاإلغراءشكل
لنأنهاتامةصراحةفيتعلنفشرمافونساأنوالعامالخاص
معاهدةمعهاأمضىإذاإالالماليةمعونتهاللمغربتقدم

فكأن«)وهاتخذو(<)بتلكهذه(أساسعلىاالستيطان
،المغربلحريةنيلمنفيهابماالمعاهدة<<شراء>>تريدفرنسا
والضاثقة<االقتصاديةاألزمةاستغلتوقد،واستقالله<وسيادته

سياسةوفقالرباطحكومةعلىللضغطالمغربفيالمالية
مومطاوعةالغريببل،بغريبهذاوليس)الشانطأج(وأسلوب

أوراضينلذلكوانسياقهم<الحكومةهذهفيالمسؤولين
!أومضطرينمختارينكارهين

الضغطذلكإلىنفسهاباريسصحففطنتولقد

التي)أوبسيرفاطورفرانس(جريدةطليعتهاوفيآوالشانطأج(



لدىمومعروفمماطيةالرباالحكومةلحزباالنحيازأعادت

أغسطس15بتاريخألسياسيةالصحيفةهذهكتبتهفمما<الجميع

إن)مليارأ20أجلمنالمقيدةاألياديأوالمغرب(عنوانتحت

تحايالحقأيعدسابقكشرطالمعاهدةبامضاءالماليةالمعونةربط

وهذ»(والوعيدوالتهديد،واالكراهالضغططريقعنو!ختالسأ

فرنساتريدالتيالمطامعأنويظهر0)شانطأجلملفظمعاني

.)...األخيرةاألسابيعخاللتضخمةقدفرضها

إن:أغسطس(2بتاريخ)لومند(جريدةكذلكوكتبت

«قيقةبضماناتالظفرعلىالفرنسيةالماليةالمعونةمنحتعليق

اختيارإلىمضطرةالمغربيةالحكومةيجعلالمعاهدةفصولحول

:أمرينأحد

المصالحوسيطرةتفوقتضمنالتيالشروطقبولإما
الماليةالقروضمقابلوذلكالممغوبياالقتصادميدانفيالفرنسية
تلكرفضوإما،إليهاالحاجةبمسيسالمغربيشعرالتي

خطيرةبتقلباتتهديدهذاوفيعليهاالتقشفوتفضيلالشروط
واستحالةاألموالوسوؤفرارخصوصاءاالقتصادمجالفي

.)آجالمنسيحللماالمغربيةالدولةمواجهة

بصفةتعنيأوالديوندفعمواعدالجريدةتعنيهارترى
؟الماليةالدولةالتزاماتجميععامة

من(:أغسطس(3بتاريخالمذكورةالجريدةأيضأوكتبت
اتخذتإذاوالفرنسيةالمغربيةالنظروجهتيبينالتقريبالعسير



،)الخاصةالفرنسيةاألوساطبعضوحججآراءباريسحكومة

.والفالحية،والصناعية<الماليةالمصالحأربابهذاويعني
تحريرأنأغسطس23بتاريخ)لومند(قالتكماويظهر

فيالفرنسيينبممارسةتتعلقوهي،تمقدا.ولىالثالثةالفصول

<القضائيةوبالضماناتاألساسيةوالحرياتللحقوقالمغرب

حولصعوباتقامتوقد،الجنسيةبمساثلالخاصةوبالتدابيى

أراضيمسألةومنها،االقتصاديةبالحقوقالخاصالرابعالفصل

المصلحةوباسمالملكيةنزحبطريقةأخذتالتيالمعمرين

بمختلفاالستعمارمناطقتأسيسأيامللفرنسيينفأعطيتا،لعامة

،بخسبعوضبةالمغارمالكيهامنانتزاعهابعدالمغربجهانة

فهذهالعامةالمصلحةأجلمنالملكيةبنزعيسمىكانماوهذا

ولهذا،جائرقانونطريقعنواالكراهبالقوةمغصوبةاألراضي

الحقوق(منيعدونهاالفرنسيينولكن،شرعيةغيرفهي

عهدفياالستيطانمعاهدةلهمتضمنهاأنويريدون)المكتسبة

حلإلىتوصالوالفرنسيالمغربيالوفدينإنويقال<اال~ل

قضيةكلفيللنظرمشتركةلجنةتأسيسوهوأعرج_أيوسط_

الالنوعهذامنهيالتيالقضاياإنويقالءنزاعفيهايحصل

وقتإلىتاريخهايرجعإذ،المغربفيستةأوخمسةتتجاوز

ستجاريالحكومةأنمحإنهذاومعنى،فقطعرفةابن

وقصر،المذكورةاللجنةبوامعلةتحايلهمفيالفرنسيين

تمكينا<المأزقمنخروجامحدودةقضاياعلىاختصاصها

زمنبةالمغارمنالمنتزعةبأراضيهماالحتفاظمنللفرنسيين
.االستعمارية)الحماية



مع)مفاوضة(فيالمغربيةالحكومةأناألمروخالصة

تقعمفاوضةوهي،االستيطانمعاهدةإبرامأجلمنالفرنسيين
،المساواةعدمأساسوعلىءواالكراهالضغطمننوعتحت

الفرنسيينعلىيسهلأنشأنهمنبباريسالمغربوفدووجود
لباريسبهأقهذاأجلمنولعله،عليهالتأثيرواحكامالضغط

الالفرنسيبالجومغمورأويكون،المغربجوعنيبتعدحتى
.غير

فيهيعترفالذيالوقتفيآنهوهيآخرىومسألة
والضماناتوالحرياتبالحقوقخطيرة_معافاةفيللفرنسيين_
،بةللمغاراالعتراففيالمغربيةالحكومةتفكرالالقضائية
فهمالقضائية،والضماناتوالحرياتالحقوقبنفس،كمواطنين

ومعنى،واألجانبالقرنيينالمستوطنيندونوضعيةفياآلن
فيبةالمغارخسرهابينمااالستقاللصفقةربحواهؤالءأنهذا

يومنافإلى<واالستعمارالحمايةعهدفيأمرهمكانكماوطنهم
كانسانالمغربيوحرياتلحقوقميثاقأييوجدالهذا

.ومواطن
ماأنهااالستيطانمعاهدةمحتوياتخطورةعلىيدلومما

أمرآوتصبحتبرمأنإلىوالكتمانالسرمنبسياجمحاطةتزال
علملماالستاربعضفرنساصحفعنهأزاحتماولوالءواقعا

حولهاثارالتيمحتوياتهاوبعضالمعاهدةفصولعناوينأحد
.النزاع

عنالبحثضدمبدثيآلسناأنناأذكرأنهأابعدوأرى
المغربيأخذهاأنيجبولكنه،فرنسيةأوخارجيةماليةمعونة



أوءواستقاللهوسيادتهبحريتهيمسانقيدوالشرطغيرمن
أنيجبإعانةفكلءوالخارجيةالداخليةسياستهفييتحكمان

<واقتصاداستقاللمنلنابماتضرالبحيثسليمةنزيهةتكون
معونةكلالمغربيرفضأنعليهنخضلفإنناهذاغيركانإذاأما

تنظيمإلىيلجأوأنالعاديةالمعقولةالشروطبغيرمشروطة
اخلاللفيلكيانهحفظاوذلكالخاصةوامكانياتهبوساثلهاقتصاده
واالستقاللالسيادةصيانةبغيريتمالماوهأا<والخارج
.واالقتصاد

منبصفةتنالمعاهدةكلنعارضأننايتضحسلفومما
ذاتمستقلةحرةكدولةومصالحناوحرياتناحقوقنامنالصفات

المشروعةالمصالححفظفيالمغربيقتصرأنونرىءسيادة
الدولساثرفيومقررمعهودهوماعلىواألجانبللفرنسيين
أخرىضمانةوهناكالعادل.التشررأساسعلىالحرةالعصرية
التيالدوليةوالمواثيقالعهودتطبيقعنتنشأالتيوهيلألجانب
.أوطانهاغيرفياألجنبيةالجالياتوامالكحياةتحمي

الرباطحكومةفيالمسؤولونعليهسيقدمماإن،وأخيرأ
بالنسبةالخطيرةسابقةيعلفرنسامعاستيطانةمعاهلإبراممن

وضعيتهاتشبهالتيلتونسبالنسبةحتىبل،فقطللمغرب
فيفرنساستفاوضأوفاوضتأنهانسمعلمهذاومعوضعيتنا
سببا_حينبعد_المغربسيكونفهل<استيطانمعاهدةإبرام
؟واستقاللهسيادتهعهدفيوطننابهفتشقىهذافي

.1957اغطر25األحد5-:العددالعامالراء



ناالستيهلمعاهدة~ورةنم7

المستقلالمغربمعمعاهداتإبرامعلىفرنساحرصإن

وعن،والمستقبلالحاضرفيبهثقتهاعامعنيظهرفيماناشىء
الحمايةحلفتهاكمابالدنافيوضعيتهابمعظمالتمسكحب

.االستعمارية

_وحكومةودولةشعبا_بناتثق_حقا_كانتفرنمماأنفلو

كما،وطننافيمصالحمنلهمماوعلىرعاياهاعلىالطمأنت
عنلتنازلتالكاملالحقيقياالستقاللفعآللناترياكانتلوأنها
المصالحمنإليهيتطاولواأويدعرهأنولرعاياهالهاليسماكل

.واالستقاللالسيادةعهدفيواالمتيازات

الحقوق(أنتعلمفرنساأنوهوآخرشيآوهناك
بشرعيةليستبالمغربلرعاياهاأولهابالنسبةسواء)المكتسبة

ولهذا،الجديدالمغربيالعهدفيعليهايخافالالتيومن
طريقعن)المكتسبةالحقوق(تلكتضمنأنفرنساأرادت

.المستقلالحرالمغربمعالمعاهدات

بالفرنسيينسوءايريدونالبةالمغارأنالبيانعنوغني
شرايبيتونالأنهمكما<المغربفيقاءوأصلكضيوفواألجانب



إنبل،الميادينشتىفيمشروعةمصالحمنجميعالهؤالءلما

ومزاولتهموغيرهمالفرنسيينببقاءتقضيوأهلهالمغربمصلحة
لهمكبرىضمانةنفسهفيوهذا،بالدنافينشاطهملمختلف
أنإاليرضهمولم،كلههذاعنتغإفلواأوغفلواالفرنسيينفكأن

أرادرهعمالهميتنازلحتىومعنويأمادياالمغربعلىيضغطوا
التيوحدهاهيبالمغربالخاصةالظروفوليست»كضمانات

السيامةتساهلكذلكأغراهمبل<المطامعبعدعلىأغرتهم
.وطمعأ،وعجزآضعفاالحاليةالمغربية

عددضخامةعنبالمسؤولين_بةالمغارنحن_ولسنا

مناليومنطالبحتىالمغربفيومصالحهاالفرنسيةالجالية

بلغتومهما<وتشتهيتريدعمالهابالتخليفرنساطرف
عمابالرغمأجنبيةجاليةفهيوالمصالحالعددحيثمن،جاليتها
الحدودتلتزمأنمصلحتهاوفيخيرهالمنوانه،نفسهالهاتسوله
وهايتجاوزأن_خاصةبمعاملةظفرواولو_لألجانبليسالتي
بةالمغارإرادةدامتوما.بقومهمليسواقوموفيأوطانهمغيرفي
حملفيإذنالسببفمااألجانبمصالحضمانكذلكهي

يكنلمإنوقيودشروطعلىقائمةمعاهداتإبرامعلىالمغرب
؟الجديدبالمغربالثقةوعدماالستعماري)الجشعهو(

الفرنسيةالجاليةومصالحعادضخامةفيالخطروليس
تأشيراتألغيتبعدماخصوصااألياممعهذاازديادفيبل<فقط
إلىالفرنسيةالهجرةميسهلمما<وفرنساالمغرببينالسفر
ةمعاهلوباألخصالمعاهداتساثرستعطيهماإلىباالضافةبالدنا



كأنهمعندنامتجعلهموامتيازاتحقوقمنللفرنسييناالستيطان

.ووطنهمأرضهمفي

التخوفشديدالمغربيالشعبهذاكليجعلأنوطبيعي
،ومصالحهحقوقهعلىالقلقوعظيمءواستقاللهميادتهعلى

الرأيتطمينعلىالرباطفيالمسؤولونيعملأن~لولكن
فحويمحالمفاوضاتسيرعلىواطالعه،المغربيالعام

بينةعلىاألعومنيكونحتىوالمغربيالفرنسيالمشروعين
،وتكتماصمتاإالاألهورتطوراتمعيزدادونالفهم،وبصيرة

معلعلىأخيوااتفقااآلنباريسفيالمتفاوضينلوفدين0اإنبل
شيآنشرأريدإذاأوالجاريةالمفاوضاتحولشيآأينسر
إمعاناهذاوكل<الطرفينبينسلفاعليهاالتفاقيتمأنفيجب
يجريمابعضعلىخصوصابةالمغاريطلعالحتىالكتمانفي
.الخطيرةومحتوياتهااالستيطانمعا~ةحولباريسفي

بأنأذكرأنالموضوع~فييلالجلانتظارفي_وأرى
خارجيتهاوزارةفياالجتماعاتتعددتمابعد_الرباطحكومة

بالمقترحاتعلماأحيطت_والفرنسيالمغربيالوفدينبين
اجتماعفيالمشروعينبينتقارنأنوأمكنهاءالجديدةالفرنسية
36فياالجتماعاتاستأنفتثم،يوليوز20بتاريخمصغروزاري
هامة~يالتمعمقترحاتهالمغربيالوفدعوضحيثيوليوز
منكانمماأقربهذابحكمأصبحياللاألصليمشروعهعلى

الفرنسيونالمتفاوضوناحتفظهذامحولكنالفرنسيةالمقترحات

أنهمبعدمنظهروقدحكومتهمرأييؤخأأنإلىبالجواب



عليهكانتماإلىباألهورورجعوابةالمغاربهتقدمكانمارفضوا

الحكومةامتنعتكانتالذياألولالفرنسيالمشروعفي
عنوبالرغم،والمفاوضةللمناقشةأساسأاتخاذهمنالمغربية

فيالخالفنقطذاعتفقدبةالمغارالمسؤولينتكتم
حينثذاتضحوقدالسابقةالمقاالتفيإليهأشرتمماالمفاوضات

تصلناالالمفاوضاتإطالةيريدكانإنما_الفرنسيالوفدأن

احتجالتيالمغربيةالحكومةعلىالضغطمنهمحاولةبل،فقط
الوفدتماطلعلىبالرباطفرنساممثلالىخارجيتهاوزير

التباطؤوعلى،االستيطانمعاهدةمفاوضاتيخصفيماالفرنسي
.الماليةبالمعونةالخاصاالتفاقامضاءفي

السيامية)المدورة(هذهالمغربيةالحكومةقابلتوقد

الذيالرباطبالغعنهاعبرالتيوهي<ملها)بماورق(الفرنسية
المغربعزمحولالرسميةالمغربيةبالتسريحاتالتذكيرنضمن
تضمنكما<أرفهفياألجبيةالمصالحوفماناحترامعلى
الداخليالترينوأن،اليومالواقعهوهذاأذإلىالتبيه

<المتيةالفعليةالضماناتالمصالحلتلكيعطيالمغربي
نيكاذقدالتشرمنذلكعلىباء.بةالمغارأذالبالغوأضاف

استطاذمعاهدة(علىفرنسامعبالتوقعيكتفواأذاستطاعتهم
أنهاباعتبارالجزئياتشاكلفيالدخولدوز)عامةصبغةذات
.أخرىأتطارفيبهيعملمماالمغربيالتثرمنمجالمن

وجهةليؤكدالمذكورالرسميالبالغبهمارماوان
والعامةالاستيطانلمعاهدةمطلقاضرورةالأنهوهيءنانظ



متحررةمستقلةدولةأيةفياألجانبمصالحضمانةوأنخاصة

وسلطتهاسيادتهااختصاصمنهيإنماوالقيودالشروطمن
.خارجيتدخلدونوتشريعها

فيآخررسميبالغأعلنالفرنسيالموقفتصلبوأمام
وصيانةحفظعلىالعزممصممالملكجاللةأنأغسطسعاشر
،وسببهنوعهكانكيفماأذىأييلحقهاأنمنالقوميةالسيادة
.وتأييدارتياحبكل_طبعأ_هأاالشعبقابلوقد

األوساطباليومثذشغلقدالمفاوضاتتوقفكانوإذا

كانالذيالصلبالموقفعنالتنازلتظهرلمهذهفإنالفرنسية
األوساطتلكبهدعمتومما.بالرباطالفرنسيونالمفاوضوناتخذه
رسالةخيرالمغربيةالحكومةتجاهالموقفهذا_علنا_الرسمية

وتتضمنالفرنسيةالحكومةإلىسنةمنذالحكومةهذهوجهتها
النظربوجهة_األوساطتلكحسب_الصريحاالعترافالرسالة

بجعلالتسليمتتضمنكماالوقتذلكفيحددتالتيالفرنسية
.االستيطانمعاهدةالمضاءتابعأالفرنسيةالماليةالمعونةاسداء

نزالمنالرباطفيالطرفينبينحصلممافبالرغم<وبعد
استطاعفقد،المعاهدةمشروعفيهامةنقطبعضحول

لبقةدبلوماسية(بفضلوذلكبسرعةاألمريتداركواأنالفرنسيون
منالمفاوضاتينقلواوأن،)لومند(جريدةقالتكما)صبورة

عليهمامتفقوكتمانسرفياألنتدورحيثباريسإلىالرباط
المفاوضاتإنويقال،والفرنسيالمغربيالوفدينبينرسميأ
الشعبسيفاجأأخرىومرة،النهائيةبمرحلتهااألنتمر



)االستيطانمعاهدة(هوجديدواقعبأمر_أيامبعا_المغربي
داخلاالستقالل(لسياسةوخطيرةبارزةصورةستكونالتي
تقلالأخرىمعاهداتالمعاهدةتلكوستتلو)المتبادلةالتبعية
.ومستقبلهحاضرهفيالمغربعلىخطرا



!محنةبعدهاماالمغربفيمحنة

معاهدةفييتفاوضالحكومةوفديزال_وما_كانبينما
في)الفرنسيللوجوددستورأ(الفرنسيونيريدهاالتياالستيطان
الماليةللمعونةأساسياشرطاإبرامهامنيجعلونوالتيءا~ب

شديدبإلحاحالرباطفيالمسؤولينطرفمنالمستجداة
أجلمنباريسفيالتفاوضكانبينما<نعمءمتنا»وامتعجال
مهماالمغربحقوقحسابعلى~طبعأ_ميكونمما<ذلك
فيلحاجةينالمستبشرالمتفائلينبةانمغارمنطائفةزعمت
وزيربين_فجاثيآمانوعأكان_دبلوماسياجتماعانعقاالنفوس
ضهايفاقالتيالفرنسيةالحكومةفيوالتونسيةالمغربيةالشؤون
فيوذلكإسبانياخارجيةوزيروبين،باريسفيالمغربيالوفد
كلاالسبانيةالحكومةتصطافحيث)سيباستيانسان(مدينة

لخرآ)مامأدرماماميآ~~آه~«ءاالجتحاذلك~ذولقد
~واالذوالدوليةاألورتكأروللمسا،فيانعقدالذي<للمكاذ
شاركتا-روالديايا~سرالحكوللحميياتفيراحتالتي
علىفيا~إاليعلمهاالى>أ-واعتياراتوألمييأب،في
.المداوالتوأمرار،األهورخفايا



نتيجةإال)سيباستيانسان(مؤتمريكنلمالحقيقةوفي

<العاديةالدبلوماسيةبالطرقتمتالسريةالمخابراتمنللسلة

األخيرةالمدةفييعملونكانواالذينالخبراءوفدوبواسطة

والتمهيدالحكومتينبينالتقريبأجلمنإسبانيابعاصمة

ومصالحمشاكلمنلهماتجادماأساسعلىجديدمنالتفاقهما

.متعاونتينمتكتلتينتواجهاهاأنالحكومتانتريدمشتركة

المغربمعالقائمةالمعضلةالمشكلةأنالمعلومومن

فيتسببتالتيالمشاكلكبرياتمنكانت_نفسهاأرضهفي~

أهممنكانتكما،االسبانيالفرنسيالدبلوماسيالمؤتمر

وموقفقرارفيهااتخذقاوربما،فيهبحثتالتياألهور

.مشتركان

عملكانماذا:البديهيالسؤالهذايسألأحداولعل

تآمربل،سرياثتمارموضحأخرىمرةأصبحالذيالمغرب

التقتحيثنفسهالتاريخأعادهل؟واسبانيافرنسابينسافر

سرآالمغربعلىللتآمر1904فيالتقتاكما(957فيلتاناالو

بهيفضيمماوغيرهماالسؤالينهذينيسألأنللسائل؟وعالنية

يمكنالتياألسئلةكلعلىيجدلنولكنه<الخطيرالموضوع

ال:المفجعالمؤلمالجوابهذاإالالموضوعفيعليهتتواردأن

،والتفرج،والتجاهل،واإلعراض،المباالةمحدمغيرشيآ

»السماء،العمياىالسياسةاصطالحفيعنهيعبرماوهذا

حتىجناحهاتحترأسهاتدفنالتي)النعامةبسياسة(<البكماه

بسياسة(أيضاعنهايعبرأنيمكنسياسةوتلك،ترىوالترىال



<دبلوماسيوخمول،سياسيانعزالمنتقتضيهبما)الفرغ

<والخارجاااخلفيوالماجرياتاألحداثأمامفيوانسحاب

الفرغ(هذايمكنكيف:فيقولهذامنمتعجبيتعجبوقد

لمنوانه؟الخارجيةالشؤونوزارةالرباطوفي)الدبلوماسي

يضطلعونالذينهممنولكن،نعم:فوراعليهالردالسهل

اليومهوأينهذامنوأكثر،الوزارةتلكبمسؤولياتاآلن

عصيبوظرف<حرجو~فيالميدانيغادرألم؟وزيرها

فيوالغرهبينبةالمغارالمتفاوضينبينالخالفثارلماوذلك

سفريكنألم؟االستيطانمعاهدةمشروعفينقطحولالرباط

علىأو؟المسؤولياتمنوهروبا،المشاكلمنفراراالوزير

مابالنيابةالخارجيةوزيروحتى<وخارجاداخآلهكذافهماألقل

معاهدةفيفرنسامحللتفاوضباريسإلىالمغربباربحإنلبث

،أمرهاتمإنالكوارثكارثةبمثابةستكونالتياالستيطان

وسفر،الوزيررحلةبسببوهكذا<باطلهاالمغربعلىوفرض

وهنا<فرغفيليقحإالفراغمنالمغربيخرجلمبالنيابةالوزير

مؤتمرقبيلالفراغهذاحدوثكانهل:لالتساؤعنأحجمال

دبرتهبالعكسأو،مخيوالواتفاقصدفةمجرد)سيباستيانسان(

كنتوإذا؟الرقباءمنغفلةفيالمؤتمرذلكيمرحتيخفيةأياد

فلستالسؤالهذاعلىاالنباتأوبالنفي)الجوابأملكال

الكبرىوللدبلوماسية،خباياا~ولفيالعلياللسياسةأنأجهل

كثيربهايفطنالووساثلوأساليب،ودساثسحيالدهاتهاعند

؟غيرهمبهايفطنفكيف،النابهينمن



أو_المغربفيهممنأنابأنيجديالوحيث

الموضوعإلىفألعد،بالموتىهمومابالموتىأشبه_خارجه
الفرنسيالدبلوماسي)سيباستيانسان(مؤتمروهوبالذات
علىباالعتمادوأسرار»مخبثاتهعنالستارإزاحةمحاوألاالسباني

.أخيرابهنشر.وصرحما

وزيرنائبسفرباريسصحفكبرياتإحدىوصفتفلقد

الحكومةفيالمسؤولالوقتنفسفيهوالذي،فرنساخارجية
باهتمامجديرةبأوصاف،والتونسيةالمغربيةالشؤونعن

الترابفيقصيرة<<باغارة«>قامالوزيرأنقولهامنها،الباحث

منبقليلأكثركانت)االغارة(هذهبأنوزادت»االسباني
كما)االسبانيةالصحفوصفحسبالجوار)حسنزيارة(

أن_الفرنسيةالمصادرحسبويظهر_،)تقارب(منأقلكانت

عن~يثهافيكانتبالرسميةالشبيهةاالسبانيةالجرائدتعاليتى
عباراتهوهلء)صموتةمنأكثر(الثنائيالدبلوماسياالجتماع

،نفسهاالسياسةسبيلفي،تفصحلموان_سياسيأ_بليغةكلها
مجالفيمحالةالاأليامعنهاستكشفمكنوناتمنتحتهاعما

.ستاروراءتقررهنلماوالتطبيقالتنفيذ

ولصلتهاءلتحريهاالمعتمدةالفرنسيةالصحفتعاليتىومن
الدبلوماسياالجتماعأنيتضحالرسميةاألخباربمصادرالوثقى
الحرب(نهايةإلى~قريبأجلبعد_سيؤدياالسبانيالفرنسي
المصا.لحتقضيالتيالمعنويةالدهر)مالر»و(ء)الباردة

األقلعلىبالعمل~افريقيافيخصوصا_للدولتينالمشتركة



الفرنسيةالصحفوأضافت،مستطاعحدأبعدإلىمنهاللتخفيف
واتحادأاتفاقأاآلنينتجلموان،الدبلوماسياالجتماعذلكأن

،الدولتينبينثقالعالتحسيننحوأولىخطوةالواقعفيفهو
الصحرا>وفي،عمومأافريقيافيمثمرتعاوننحوتوجيههوكما

.خصوصا

اهتمقدالفرسيالوزيرأذإلىباريرمحفوذهبت
إسبانيامعتقاربكلأذفأوفح)المغريةاالحاساتبمراعاة(
المملكةمصالحرعايةفينقصإلىيؤديأنيمكنال

إالمغربية

.العريالملنيكماإمدتىإذعمروأفلح

ونصفساعةمدةمقابلتهإثرالفرنيللوزيرتصريحوفي
)عامةمراجعة(علىالمرةهذهفياقتصرأنهاالسبانيزميلهمع

مغمورةكانتالمحادثةوأنللتسويةاآلنالمعروضةللمسائل
والمصلحةهذافييشكومن<الحقيقيةالقلبيةالمودةمنبروح

~الفرنسيالوزيرقالكما_وهي؟واحدةالجديدةاالستعمارية

الماضيفيبالخوضتعنيمماأكثرالمستقبلآناةبفتحتهتم
أظهراالسبانيبقرينهاجتماعهأنالوزيربهصرحومما،المعكر

منليس_المجاالتمنكثيرفي_البلدينبينيوجدماأن
بينهاالتوفيقيستحيلأويعرالتيالمسائلمنوال،المتناقضات
والصحراءالمغربيعنيشكالوهو،افريقيافيخصوصا
.بهذايمرحلموانعليهاالمتنازع



والفاضحءالفاجعالفرغإلىفباإلضافةالمغربفيأما
ثكنة(يشبهماإلىويحيلها،الخارجيةوزارةعلىيهيهناألي

التآمربلءواالثتمار<الحرجوقتفي)والدراويشالعجزة

للحكومةفعلردأيفسجللم،مناومسمع~أىعلىضدنا

بمعاهدةبالتعجيلاهتمامهابشيآتهتمالأنهايظهرالتي
أجلومن،الفرنسيةالخزينةبابلهاتفتحقدألنهااالستيطان

شأنهمنمامنهايبدوالحتىساكتةخاملةبالرباطفالحكومةهذا
اغتنمواالفرنسيينفكأنباريسفيالمفاوضاتصفويكدرأن

سكونمنعاصمتنايسودماأوالرباطفيلهمالجووخلوفرصتها
للخططإحكامأإسبانيامفاوضةعلىلالقدامالمقابربسكونأشبه

.وصحراثهالمغربفيالمشتركةالمشاكللمواجهةالموحدة

فيتصدمنافتثتماالتيالمرةالحقائقسلسلةهيهذه
كاننتكلمالوصموتءنتحركالوقوفونحنوالخارجالداخل
ولكن،مشاكلبدونأمةأوكأننابعياوالقريبمنيعفيناالاألمر

،تحصىأنمنأكثرمشاكلناأنهودافعلهليسالذيالراتع
لهاعالجناكيفيةأومنهاموقفناوأن،بهايستهانأنمنو.عقا

ءأمرنامنوتجعل،نغمةالطنبوروفي،بلةالطينفيتزيدإنما
<شهواألمر،محنةبعدهامامحنة،الحاضرةالحكومةعهدفي

!شهإالحكموال

.(957أغسطس28األربعا>587:العددالعامالرأي



االستيطانياالستعماروسياسةالحماية

علىبفلسطينمطامعهاتحقيقفيالصهيونيةاعسرتلت
بمختلفالعربيةاألراضيعلىواالستيالء<إليهااليهوديةالهجرة

فيللمهاجرينالتمكينأجلمنوذلك،واألساليبالوماثل
النطاقوامعةعقاريةسياسةبواسطةهذاوتم<)الميعادأرض(

المناطقمختلففيالزراعيةالمساحاتأكبرتدريجياشملت

اليهوديةالوكالة(فظمتوقد،العربيةفلطينمنوالجهات
يسمىكانماشكلفيالمهاجرينكتل)العالمية

يمكنفيمااألساسيالعاملكانتالتياليهو«ية)بالمستعمرات(
فلسطينفيالصهيوني)التوطين(أو)باالستيطان(نسميهأن

فيوممتازةمتفوقةةتلميلكانتالعالميةالصهيونيةولعل.العربية
ألساتذةالعنصريواالستيطان،العقارياالستعمارسياسة
اكتسحتهماولوالوايطاليينفرنسيينمنخاصةالالتينياالستعمار
،البالدتلكيستوطنواأنالمهاجروناليهوداستطاعلماالصهيونية
.هناك)وجودهم(عنفاعاللفيويستميتوا

الصهيونيةبينالتامبل،القويالتشابهيتضحتقدمومما
ونحنءليبواألماوالوماثل،واألهدافالمطامحفيواالستعمار

وبجرهمحجرهوخبرنا،االستعمارمساوى،قاسيناالذينبةالمغار



تصابالتيالبالدعلىأخطارهاالدراكتمامندركميدانكلفي
.سيطرتهتحتوتدخل،باحتالله

واإليطاليوالفرنسي_الالتينياالستعمارأنالمعلومومن
وتوطينالهجرةعلىيعتمداستيطانياستعمار_خاصةمنه

اسمعليهمأطلقالذينوهمالمستعمرين،منالمهاجرين
لألهاليبالنسبة)مخربين(إالالحقيقةفيوليسوا)المعمرين(

والحقمعيتفقالممابأخرىأوبكيفيةأراضيهميسلبونهمالذين
األناسيتسخيرالممتلكاتسلبإلىيضيفونبل،قانونيجيزه
.لألسياأبالنسبةالعبيديشبهبما

البدايةمنذقامتالمغربفيالفرنسياالستعماروسياسة
موزعةكانتالتي)االستعماربمناطق(سميماإحداثعلى

مختلففيمدروسةوخطةمعينبرنامجطبقمنظمآتوزيعأ

.المغربيةوالجهاتالنواحي

ينزعإالالمناطقتلكإحداثمناالستعماريتمكنولم
منالملكيةنزعيكنولم،تشملهاكانتالتياألراضيملكية
هذاعكسعلىكانبلوشرعياقانونيأاالستيطانياالستعمارأجل
تموقدوالدول<األممفيالملكيةنزعنظامعليههولمانحالفأ

نزعلظهيرتنفيأآ)للمعمرين(المسلمةاألراضيعلىاالستيالء
و~،وينتقديعابماالظهيرهذانصفييكنولم<الملكية
كانالحمايةزمنالفرنسيةاالستعماريةاالدارةطرفمنتنفيذه
التيوالنواحيالجهاتجمعفيبةالمغارالمالكينعلىطامة



المعمرينعلىوورعت،االستعمارمناطقفيهاأ~ثت
.كمزارعينليتوطنوها

مطامعهوحققءاالستيالثيةخططهاالستعمارنفذوقد

العامةالمصلحةأجلمنالملكيةنزعظهيربوضعاالستغاللية

والنهبالسلبعلىقام<لصوصيبل،جائرءمستنفيذموضع
فيبةالمغارالمالكينمنكثيرونأقوامجردوهكذا<والغضب

وتمت،بعضهاأوجلهاأوكلهاأراضيهممنوالبواديالحواضر
أجلمنالملكيةنزع(باسماالجراميةاالختالسيةالعمليةهذه

)اختطافحملة(إالالواقعفيتكنولم)العامةالمصلحة
للمعمرين_حقبغير_تمليكهاأجلمنالمغربيةاألوافيألجود
.األفاقشذاذمنمنهمعددكانالذين

تجريدهيكانتاالستعمارنظرفيالعامةفالمصلحة

منهااألورييالمعمروتمكين_بخسبعوض_أرضهمنالمغربي

.مطاعأسيدافيهاليعيش

إلىعمدلمانفسهمحمنطقيأذلكفياالستعماركانولقا

السبيلأنيرىكانأنهوذلك،المغربيةاألراضياغتصاب

هواستغاللهواستمرار<سيطرتهودوام،وجودهلفرضالوحيد

كانفقلهذاإلىوباالضافة،المعمرينمنعددأكبرتوطين

بواسطةاألراضي)تعمير(فيأخرىومصالحمآربلالستعمار

مناطقاثإلحلاالستعماريةالسلطاتتبنييقسرماوهذا،رجاله

بكلومساعدتهموتمويلهملتجهيزهمالعملمحبالمعمرينخاصة



منالنوعهذاعرفوقدواالمكانياتالوسائلمنإليهيحتاجونما

~في)الرمميباالستعمار(الزراعياالستيطانياالستعمار

.الحماية

أجلمنبةالمغارملكيةنزععلىالفرنسيونيقتصرولم
الدولةأمالكإلىكذلكأياديهمامتدتبل،المعمرين
ءاإلسالميةاألحباسوأراضي<الجماعاتوأراضي،المغرية

لمدةاإليجاربطريقةأخذالملكيةنزعبطريقةأخذ»يمكنلموما
منهاأخذمابلغوقد<مثالاألحباسألراضيوقعكماسنة99

االستعمار(باسماألراضيمنأخذماأماءهكتارألفخمسين
حواليبغفقدبالمغرب)فرنسالحمايةالرسمياالستيمالن
االستعمارتملكهاالتياألراضيومجموعءهكتارألفثالثماثة
أجودمنتعدهكتارأمليونتجاوزوالوساثلالطرقبمختلف
.المغربيةاألوافنيوأخصب

المستفيدينأنالمطلعينبةالمغارمنأحدعلىخفيوغير
في)مدللين(كانواالفرنسيالزراعياالستيطانياالستعمارمن
يملونكانواأنهم)الدالل(هذابهمبلغبلءالحمايةعهد~~~

الكانتالتيالسلطاتعلىمطامعهمويفرضون<إرادتهم
المعمر)(عاشوهكذا،طلبالهمترفضوال،أمرألهمتعصي
صولةذا،النفوذبعيدالكلمةنافذسيااالمغربأرضفي

.وسطوة

جمعياتهمفيمتكتلينالعهدذلكفيالمعمرونكانوقا
مومهمفيزادمماءالفالحيةغرفهموداخلءالعامةأوالجهر«



يعارضون_مناسباتعدةفي_كانواكلههذاوبسببءونفوذهم

منمطالبهمفيإرضاثهمعدمبمحاولةنفسهحدثتهمنكل

عنللدفاعفرنساإلىالوفوديوفدونوكانواالفرنسيينالمسؤولين

لهميحسبعاممقيمكلكانولهذاءمناوى،كلضاشؤونهم

منبلغتمهمامطالبهملتياروينقادويخشاهم،حسابألف

.واالفراطالشطط

ومنءالحمايةعهدفيالمعمرينشأنباختصارهذا
والدولةالشعبحسابعلىواستغنواأثروامابقدرأنهمالمعلوم

بةالمغارمناآلرقعثاتوشقاءبؤسسببكانواالمغرب<في

األرضوجهعلىوهاموا،وشردواأراضيهممنهمأخذتالذين

المعمرينظلممنبأنفسهميفرونأوءللعيشوسيلةيطلبون
منالحمايةأحدثتهماولوال،الغادرينالحكاممنوأعوانهم
البواديمنالهجرةوفودتكاثرتلمااالستيطانياالستعمارمناطق
تزالوماكانتالتيالقصدير)مدن(انتشرتحيثالحواضرإلى

المسؤولينمنالمتغافلينأوالغافلينتذكرمكانكلفيقائمة
الكبرىالجرائممناألرضهذهفياالستعمارأجرمهبماوغيرهم
عثاتملكيةنزعأوالهاكانتوالتي،الدهرأبدتنسىالالتي

المغاربنةالمالكينمنالعددهذالمثلالهكتاراتمناآلالف
مناآلفأجلومن،المزعومة)العامةالمصلحة(باسم

.األجانبالمعمرين

المشروعيريدالتيلهيوالنهبالسلبذلكنتائجوان
بينيةتعاقلبصفةيضمنها.ناالستيطانلمعا~ةالفرنسي



علىليسبغوذلك<واالستقاللالسيادةعهدفيوفرنساالمغرب
الشرعيةالضماناتوليكسبهاالقانونيةالصفةالمعمرينأرافي
الحكومةياتستطعالبحيثمصونةمحفوظةكلهبهذافتصبح
بعداألجانبأولشكملكيةمنيخرجهابماإليهاتمتدأنالمغربية

.للمقاربةالمغربفياألمرصارأن

.19سنمبر_11بعاداألراكا:العددالعامالر.ى



الوطنيةالحركةمعارضة
الحمليةزمناالستيطانلسيلممة

اتخاذإلى•927سنةفيالحمايةسلطاتعماتلقد

مناطقإلحداثالملكيةنزعبينبهامزجتوتدابيرقرارات
اهلوبمقتنىءالعامالصالحأجلمنالملكيةونزعاالستعمار
ورسميأقانونيا_الجائز،مناالستعمارعرففيأصبح
المعمرينمتناولفيلجعلهاالمغربيةاألوافيسلب_وعمليا

الضيعوا~اثتملكهاقصداألوروبيينمنوغيرهمالفرنسيين
االستعمارمناطقأنشئتومنذ.)ماتالفير(فيهاالزراعية

االحتاللتركزالمغربنواحيجميعفيالزراعياالستيطاني
،واستغاللواحتكار،واستعبادسيطرةمنيالزمهبمااألجنبي
تعززهاالحلقاتمحكمة)شبكة(داخلوشعبهالمغربوأمبح

واالستيالء،العسكرياالحتاللمنأخرى)شبكات(
ولكن،االقتصاديواالستغاللالسياسيواالستبداد،اإلآاري
الحمايةنظرفي<يعدكانالزراعياالستيطانياالستعمار
هذهفيالفرنسيللوجودوالضمانوالعماداألساس<ومياستها
منادابتاالملكيةنزعقراراتبعضإلىسريعةونظرة<البالد
_زمناالستعمارارتكبهعماواضحةفكرةتعطي(927سنة

وسلبغضبالحماية_من



االستعمارمناطقبإحداثقرارأ(4صدر6927سنةففي

هذافحيةوكانتالمغربمنجهاتعدةفياالستيطاني

،القبليةالجماعاتمنكيراللصوصيةوهذه،العدواك

سبيلوعلى،الهكتاراتمنآالفوعدةالفالحيةوالعائالت

زمورقبيلةمنبالصوابىالخاص27ه7ه23قرار:أذكرالمال

،وعاثلةفالح((0منتقريبارهت820انتزعفقد<الرباطناحية

ناحيةسادذبنيقبيلةمنلجماعات27~7ه(9قرارإنتزعكما

.هكتار3400فاس

،استعماريةماطقبإحداثقرارأا(ممدر(928سةوفي

،تارةناحيةغياثةقبيلةمنبمكامةيتعلق28>4>(8قرارمنها

فالحألفمنأكثريملكهاأرنيةتطهة72مهاانتزعتوقد
28>7>(6قرارانتزعكما،هكتارات602ساحتهاوتبلغمغربي
منآالفلعدةقطعة288فاسناحيةالحيايةقبيلةمنونباينا

قبيلةمنلوآتةقبيلةوفي،هكتار2330ساحتهاوبلغتالفالحين
عددهاأرنيةتطعأ28>9>آ5قرارانتزعفاسناحيةيرسيأيت
ومجموعهكتارات656و503بينتتراوحبعضهاومساحةء73

(7مدر6929سةونيهكتارات2260المترعةالقطعمساحة
2902>5قرارمنها،متعماراالأجلمنالملكيةبنزعقرارأ
صاحةتادلةماللبنيناحيةموسىوبنيعميرلبنيأخذالذي
القراراتتلكوأغلب،~ر)4~0~0(ألفبأربعينتقدرزراعية

.المغربنواحىكيرمنفيالجماعاتأرافيعلىبهااعتدي

(9»4.«24قرارمنهاقرارات4مندرت6930سةولي



من357ملكيةإنتزعوقد،وزانناحيةليالدفابعينالخامر

لكلالهكتاراتعثاتمنهملعددوأخذ<والفالحينالعائالت

.فكقارات4908المتنوعةاألراضيمساحةوبلغتأاحد

3آ»7»28قرارمنها،قرارات8(صدرت93امنةوفي

،الرباطبناحيةاالستيطانياالستعمارمنطقةبإ~اثالخاص

عليهااستولىمساحةأكبروهيهكتار438مساحتهاتتجاوزولم

االستعمارمناطقإحداثتوالىوهكذاالسنةتللثفياالستعمار

.6934سنةإلىالزراعياالستيطاني

االستعمارسياسةمنلتقفالوطنيةالحركةتكنولم
السياسةهذهلمقاومةجهدهاعملتبل،سلبياموقفأاالستيطاني

فيسواءعليهاواالحتجاجواستنكارها<بهاوالتشهيربفضحها
بفاسأصدرت،1933سنةأغسطس3ففيالخارجأوالداخل
0المعتذرمنكانألنهالفرنسيةباللغة)الشعبعمل(جريدة

.همابالعربيةجريدةإصدار،والسياسيةالقانونيةللموانعنظرأ
يعانيهكانوماالمغربيالفالححالة)الشعبمحمل(بهيهتمكان
ثارت6934و6933بينمافترةوفي<وسلبوظلمحرمانمن
تلبيةبعدمصدمتهمالتيالحمايةسلطا~علىالمعمريننورة
،التعويضاتأخذفيمطامعهمساثروتحقيق،مطالبهمجميع

<مفرطأحدابلغتالتيوالتسهيالت،والمساعدات،والقووض
المؤتمرينالمعمرينمنموقفهافيالعامةاإلقامةتسلبتولما
فيوخرجوا،المزعوملحرمانهمرمزارؤومهمخلقواالرباطفي



.ومتوعدينمحتجينالعامةلإلقامةبهاواتجهواكبرىمظاهرة
،المنكرةالحركةهذه)الشعبعمل(عارضوقا
وفي،خفاياهاعنوكشف،بأخطارهاونددأصحابهاوناهض
الذينبةالمغارالفالحينومصالححقوقعندافعنفسهالوقت
الصراعيبقلموهكذا،االستعماريةالحمايةسياسةضحاياكانوا

وجانبءالمتثامرينالمتكتلينالمعمرين_جانبالفرنسيينبين
إلىتحولمامرعانبل_اإلداريينمنوأنصارهاالعامةاإلقامة

الوطنيةالحركةفيممثلينبةالمغاروبينالمستعمرينبينصراع
ماوقدرالمغربداخل)الشعبعمل(حولالملتفةالناشئة

،مناوراتهموأحباطمحارتهمفيخطتهمفيالمعمرونأشتط
والمسخرالمحرومالمغربيالفالحومصيرحالةعنالدفاعوفي
في)الشعبعمل(ةجريلعليهاعتمدتومما،وباطالظلما

أخذهماكلببيانخاصةألعدادإخراجهاالوطنيموقفها
في<والتسهيالتوالمساعداتواألموالاألراضيمنالمعمرون

كانوابلءهأاكلمنمحرومينكانوابةالمغارالفالحينأنحين
واإلرهاق.وكافتبالعسفومعاملين<والتكاليفبالضرائبمثتلين
وذاكهذابكلناطقةالرسميةوالمستنداتءواألرقام،الحقائق
،الرباطفيمؤتمرونوهمشديداحنقاالمعمرينأحنقمما

)الشعبعمل(بمعالمطالبةقرارباإلجماعيتخذونوجعلهم

بل،التحريرورثيسومديرامؤسسأبصفتيمنيواالقتصاص

جاءتوفعالءشخصيامنيلالقتصاصمنهمجامحةإيفادرواقرإنهم
ولوال،فاسبناحيةالمعمرهنرؤساءمنتتركبكانتالتيالعصابة

لكانتالالزمةواالحتياطاتءالصارمةالتدابيرمنذاكإذاتخذما



بهزيمةاألزمةانتهتوقد،آخروالأوللهايعرفالعميا،فتنة

الحكومةأذغير،فيهيطيعوذكانوابمايظفروالمالذينالمعمرين

.العاممقيمهابإقالةلهمعرفتالفرنسية

يوسفابنمحمدسيديالملكجاللةزيارةكانتثم

المناسبةهذهفيبواجبها)الشعبعمل(ةجريلفقامتلفاممى

الوطنيةالجردةيمنحوجعلهاإلستعمارأغضبمماالكريمة
ولكننا1934/مايو8فياالحتالللجيشاألعلىالقائدبواسطة

سجل(أخرجناحتىأشهرتمرفلم،العدوانلهذانستسلملم

للحكومةباريسفيقدمتهاالتي)المغربيالشعبمطالب

عامكبرنامججاءالذيالسجلذلكتضمنوقد»رفيقمحالفرنسية

والفالحةاالستعماربسياسةخاصأفصآلالفتاةالوطنيةللحركة

نصوصجميعبالغاءالمطالبةالفصلهذاطليعةوفيءالمغربية

سياسةعننهائيأوالتخلي،االستعمارأجلمنالملكيةنزع

إذالموزعةوغيرالمنتزعةاألراضيواعادة،الرسمياالستعمار

األصليينالمالكينمنأصحابهاإلىالمعمرينعلىذاك

ردمنتمكنهموتسهيالتمساعداتمنحهممحءبةالمغار

سواءالملكيةنزعقراراتتنفيذوابطالالملكيةنزعتعويضات

المعمرينوالزامءالتنفيذطورفيهومااوينقذلممامنها

قانونبهايقضيالتيالشروطجميعبتطبيقالرسميين
ميامةجماحكبحأجلمنذاكإذمطالبناأهمهذه،المعامالت

التراثعلىوالمحافظة،الزراعيءاالستيطانياالستعمار

ومما.والغصباللبضحيةيتمرالحتىالمغربيالفالحي



لفائدةالملكيةنزعتيارتوقف)ناستطاعتحركتناأنفيهشكال

هاافيتسيركانتالتيالسياسةنهاثيآتبطلوان«الممرين
.1934سنةبعدتعش~،التيار

ةلفاثلالمنتزعةاألراضيجميعاعتبرناالوقتومنذذلك
وهمبةالمغارفيهيتمكنيومسيأتيشرعيةغيرأمالكأمتعماراال

.شأنهافىالحقإحقاقعلىالعملأحرارهن

البا«ثينهمكانواالفرنسيينولكن،اليومهذاحلوقل
،االستيطانةبمعاهلسموهما)وطابهم(منأخرجواحيث

العقاراتجميعبضمانفيهايلتزمأنالمغربوأرادوا~باطآل،من
زمنبأخرىأوبكيفيةالفرنسيينحوزةفي«خلتالتيالفالحية
أنعلىاألدلةأقوىلمنهذاوان،وإستعمارهاالحماية

االحتفاظالمغرب_تريدإستقاللإعتوافهاعنفرنسا_بالوغم
أواالستيطانياالستعمارقدمتثبيتطريقعنفيهبوضعيتها
،واالقتصادي،العنصريأشكالهبجميعالفرنيالوجود

واالستعماراالستقاللاخلتلهأاومعنىءوالزراعيءوالعقاري

.المزعومةالمتبادلةالتبعيةبإسمفرنسافيهتطمحكما

.1957مبتعبر(2الخميسكا2:العدد!العامالرأي



الحربةمحنة

مرتشهراعشرسبعةبعدصدوره<<العامالرأي0<يستأنف

المغربالعامالرأيتطعوطالماواحتجابه.ءومنعه،توقيفهعلى
ولماضيها،لديهالجريدةهذهلمكانةنظراأليومهذاإلى

سبيلفيبهاتضطلعكانتالتيالكبرىوللمهمة،المجيد
وقد،والمعارضة،والسياسة،الصحافةمجالفيواألمةالوطن
.<«الحماية<«_زمنفكانت،األولىنشأتهامنذشأنهاهذاكان
أصبحتكما،االستقاللسبيلفياالستعمارضدالكفاحسالح
سبيلفيوالطغيانالفسادضدالكفاحسالحاالستقالل__منذ

فيهاوجدالذيالشعبجريدةكانتولهذا،والحريةالصالح
ءالنضالميدانفيعظيمبفراغشعروالذي،المنشودةضالته
.الصدورعنفيهاترفقتالتيالمدةطوالوالتوجيهوالدعوة
فيالوجودعالمإلى0<العامالرأي<«يبرزأناثهماءوث

ليستأنفمضىوقتكلمنأكثرإليهماسةالحاجةأصبحت<وقسر
هيابغيرواألمانةوالصدقوالقوة،رالروحبنفسالخالدةرسالته

.الثملوعةالحقوفيفياشهتأخذهوال،وبلوال

الرأي««جريدةفيهااحتجبتشهرأعشرسبعةوان
يدعلىأصابتهاالتيالمحنةتلكتنسيناالالصدورعن<»0العام



حيةذكراهاتزالماالمحنةهذهالبالد»وانهذهفيالحريةخصوم
فمرالدعة،وحادثة،اليوموليدةكأنهالألنظارماثلة،األذهانفي

مفحتهايطوولمءمنسيانسيايجعلهالمعليهاالزمان
.طيآ_السوداءه

إلى<<العامالرأي«>عودةفرصةتفوتناأننريدالولهذا
<الرأيمحنةحقآكانتالتيمحنتهعنتنحدثأندونالميدان

.االستقاللمغربفيوالصحافةءوالحرية
أنالمحنةمدروحاولماإشهارإلىنرميالحديثوبهذا

العامللرأييصورو»أنواموابماوالتشهير«الناسعلىيخفره
<0العامالرأيمحنة<>أحاطلماوالتوفيحوحقيقته<صورتهغيرفي

للحقيقةتسجلبأنجديرةكلهاوتصرفات،وأحداثظروفمن
.للمعتبرينعبرةتكونوبأن،وللتاريخ

شقيققطرمحنةرفيقةكانت<»العامالعام«>الرأيمحنةإن
وأهلهالقطرهذامحنةوما،والتونسيونتونسهماءعزيزوشعب

(958فبرايرشهرفييوسفسيديساقيةفيجرتالتيتلكإأل
.المعروفالفرنسيالعكريالعدوانيدعلى

بمانذكر~انما،األليمواذالعدهذاحوادثنذكرالإنا
بفىيومذشعرالذيالمغربشعبنيتويفعلردمنلهكاذ
سيديساقيةنيواذالعدذلكنعيةالتوسياشعبشعور

الشعورذلكعنينشأأنوالواجبالبديهيمنكانلقد
.وتضامناستنكارمنفعآلنشأماالمغربي



كزميلتها_العامالرأيوجريدتهحزبنايكونأنالقدروشاء
الذياألمر،والمتضامنينالمستنكرينطليعةفي_الديمقراطية
الحالمينكانواوقد،الوقتذلكفيالحكمرجالأغضب
أمليماعليهموأملي،السياسةاحتكارفيوالطامعين،بالسيطرة

الرأيحريةعلىالعدو:نأقلهايكنلمومواقفتصرفاتمن
اآلمنينالسكانعلىعدوانكانوهكذا<واالجتماعوالصحافة
والمنهبأخفليسآخرعدوانكانكماءيوسفسيديبسياقية

الرأي«>جريدةفيممثلةالمغربيةالحريةعلىالعدوانوهوبأهون
.<>العام

تستحقعجيبةفقصةجرىوكيفالعدوانهذاأسبابأما

وقتشذنحن.الحسنةللموعظةوكذا،وللتاريخللحقيقةنووبهاأن

مجزرةجراءمنوغليانثورةفيوتونس1958فبرايرشهرفي

ويستنجدونويقاومونيحتجونوالتونسيون،يوسفسيديساقية

واجماالرمميالمغرببقيهذاومح،البغاةضدويستنفرون

أنوالخارجاخلاللفيأحديستطعولم...متكثامترددأحائرا

وأمامصالحأ.مبرراوالواضحاسبباالغريبالموقفلهذايجد

الشعورباافححزيناهبتونسفيالمجزرةوقوعوفور<هذا

ميديساقيةفيالشهيدةتونسلنصرةالمطاعوالواجبالكريم

فيأوالهذاتجلىمعها.لقدوالتضامناالستنكارواعالن،يوسف

الحبيبالرئيسمايقيإلىالحزبباسموجهتهاالتيالبرقية

الفرنسيةالحكومةرئيسإلىالمرسلةالبرقيةفيثم<بورقيبة
بإيقافومطالبة،تونسمحللتضامنواظهارالالستنكارإعإلنا



الشمالشعوبضدالعدوانسياسةعنوالتخليالجزائرحرب

الوطنيةالمنظماتنداءتلبيةفيموقفناتجلىكما؟اإلفريقي

ساقيةيوما9ه8فبرايوآ4الجمعةيوميكونأنقررتالتيا~نت
إلىاألمرأصدوناالتضامنلقراووتنفيذا،الشهيدةيوسفسيدي
تونساءشهلأرواحعلىالترحمصالةبإقامةالحزبفروعجميع
في~كلماتإللالستماعمراكزهوباحضووفي،الجمعةصالةعقب
.منهاالعبوةواسخالصروتطوواتهاتونس

اهتمامهاكلصحفناأولمت،وذاكهذاإلىوباإلضافة
فكانتوغيرهمالمسؤولينوجالهاومواقف«تونسلحوادث
التدابيرفيتشلتالتيتونسانتقاضةعنمتحدثةهذاكلتروي

الموقفلمواجهةالتونسيةالحكومةطرفمنالمتخذةالصارمة

الفرصةوانتهازتكرارهمععلىوالعملالعدوانوردالخطير
وتحدثمتهوسياد،ما.أرضهاتحريرفيالتونسيةاألمانيلتحقيق
التيالتامالجالءمعركةعنأحصبكيفية<«العامالرأي«>جريدة
بتقديمالقافيالقرارهذاشعباوحكومةدمنتونستخرفنهاكانت
محاولةعنبالرغماألمنمجلسإلىالفونسيالعدوانمسألة
لرغبةمطابقاالقرارذلكجاءوقد،دونهالحيلولةالغربيةالدول
.الملحةا~

االستنكارمواقفمنذكرماعلىنقتصرأننشأولم

معركةفرصةبانتهازالمطالبةإلىهذاتجاوزنابل،والتضامن

اخلاللفيوالخطةالموقفمعهالنوحدتونسفيالتامالجال>

والمغربتونسبينمشتركةالمعركة0هذتصبححتىوالخارج



إن><:)6/695812((<<العامالرأي«0جريدةكتبتهذاوفيمعأ

االستفزازيةاألعمالإطارفيتدخليوسفسمديساقيةحوادث
خيرأننعتقدوالتيالفرنسياالستعمارمنألفناهاالتيالعدوانية

دابرلقكلحاإلفريقيالشمالأبناءجهودتوحيدهيلتالفيهاوسيلة
السيطرةأنواعجيعمنوتحريرهاالبالدبهذهالفرنسياالستعمار

عبرةلنفسهاالتونسيةالحكومةاستخلصتوقداالستعمارية.
القواتبجالءفطالبتتونسترابعلىالفرنسيالعدوانمنكبرى

وقا،بنزرتذلكفيبماالتونسيالترابمجموععنالفرنسية
قيددونبالدناعنالفرنسيةالقواتبجالءيطالبداثمآحزبناكان
فبرايرثالثيومتدمناهاالتيالماكرةفيفعلناكماشرطوال
الجديلالتونسيللموقفالعميقارتياحناعننعبرأللكلي،االا

فيواجبهاتؤديأنالمغربيةالحكومةمطلقا.فعلىتأييدأونؤيده
نسيةالفالقواتبجالءالصريحةالرسميةبالمطالبةالمجالهأا
ومطالبةتحقيقى،منبدالوطنيةضرورةالجالءإن،ترابناعن
القوىجميعتعبئةالمغربيةالحكومةعلىيفرضبالجالءتونس
.<«ببالدناالمرابطالفرنسيالجيشإلجالء

:عنوانتحتافتتاحية)695812(/3(<<العامالرأي«<نشرثم
إلىاإلشارةوبعد<<الجالءتونسعلىالعدوانمنواحدةعبرة0>

فيهاتجلت«تونسفيوالحكومةالشعبومواقفحركات
قضيةلقيتأماوالى<العملفيواإلجماعالوأيفيالوحدة
:الجريدةكتبتوتأييدعطفمنالدوليالمجالفيتونس

اإلفريقيالشمالمصلحةتفرضهالذيالوطنيالواجب<<



الفرنسيالجيثرمنتقفبأنالرباطحكومةيلزمالواقعفيكله
،ببالدهاالفرنسيالجيشىمنتونسحكومةموقفنفىببالدنا
ءالوضوحبكاملالبساطعلىالفرنسيالجيشقضيةتضعوأن
جيشلجالءبالعملالوحيدالرشيدالموقفذلكفيتتخذوأن

رسمياالفرنسيةالحكومةومطالبة،ترابناعنالفرنسياالحتالل
وتحقيقهالقواتجالءبتطبيقوالتعجيلالمغربعنقواتهابسحب
منالعبرةتستخلصأنالمغربيةالحكومةمنينتظروالشعب
ءترابناعنالفرنسيالجيشجالءبتحقيقتونسعلىالعدوان
التورطعناوتبعدسيادتناتصونتامةمستقلةقوميةسياسةوباتباع
،مثالاالستبطانكاتفاقيةاستقاللناعلىالخطيرةاالتفاقاتفي
علو.الخطيرةاالتفاقاتفيالتورطعناوتبعدسيادتناستفعلهفماذا

الحكومةستفعلهفماذا،مثألاإلستبطانكإتفاقيةإستقاللنا
سيديساقيةبعدوانشبيهةعدوانالتقاءجهتهامنالمغربية
.<<؟الفرنسيمتعماراالسياسةعنالناجعةواألخطاريوسف

تمسكبرىمشكلةفينظرناوجهةهيهذهتزالوالكانت
فيوتمسها،واالستقاللوالسيادةالحريةفيالبالدحقوق
موقفناأنفييجادلأنيستطعفمن.ومصيرهاوحياتها،مميمها

تشوبهالموقفا_كانتونسأحداثضوءعلى_المشكلةتلكمن
؟شائبةأية

الومنيةعليناتمليهكانتإنمابهأطالبناوأعلنا»كتبنا»ماإن
واجبعليناويفرضه،الرشيدةالسياسةإلينابهوتوحيءا~

قوةموقفنالتزيدإالتونسظروفتكنولمءا~لحةا~ر~
علىجديدمن~األليمةالظروفهذهانتهزناولهذاءوتأ~أ



المسؤولينعيونفتحعلىولنعدل،التامالجالءمشكلةضوثها

وهما،تونسوشقيقتهاالبالدنحوواجباتهمفيوتبصيرهم
ألسبابوالضراءالسواءفيومتضامنتانواحدةمعركةفيشريكتان

.شتىواعتبارات

~اءنواه~غيرتوىكانتالعافيةالحكومةأنغير

~د~نت0د´الي~~<ترنمىلقضيةأولقضيتنابالنسبة

.وادفياألخرى

هذينفيالسببأناألذهانبعضإلىيتبادروربما
كناالتيالمعارضةوموقفالحكومةالمتعاوضين_موقفالموقفين
إنما<أخويجهةمن،الشعبولصالحالشعبباسمفتوالها

بينالسياسيوالتنافس>الحزبيالصراعمجردإلىيرجحكان
جهةمنوكان،هذامنشيآكانالحقيقةوفي،الفريقين
تؤديكانتالتي،المعارضةجهةمنيكنولمالحكومة
مومعروفكما<العامالصالحسبيلفيبمهمتهاوتقوم،واجبها
إذالحكومةرجالأنبيناواضحأكانفقد.والعامالخاصلدى

هذهني<<شيدكل«>أنهمهيباطلةبفكرة.متبرينكانواذاك
عملوال،الفصلالقولهووقولهم،وأيهمالرأيوأن،البالد
يخالفالأهلهاوسادة،البالدأصحابوهمهمفيفهملهم<إال
.أمرلهميعمىوال،قوللهميودوال،وأيلهم

ذلكمنوأخطهو)شدآخر<سببكاذهذاجانبإلىولكن
تضيةنينراهماغيرترىكانتالبهأذلكحكومةأنهو



والخطةالموقفوتوحيد،تونسمعالتضامىوقضية«الجالء

.الكاملوالتحوو،التامالخالصسبيلفيمعها

التحالفإلى_معلومهو_كمابسياستهاترميكانتإنها
لعرقلتهوعملنا،وقتهفيعنهتحدثناماءوهذافرنسامع

وشكعلىكانتالتياالستيطانمعاهدةمشروعمثاله<وإحباطه

.ورقعلىحبرابقيتحتىعارضناهاوالتياإلمضاء

فيالحكومةتسارععدمأسبابمثلناالتونسيونأدوكوقد

،الفونسيالعدوانتجاهمعهمالتضامنبواجبالقيامإلىالرباط
تحقيقأجلمنوتونسالرباطبينالموقفتوحيدقضيةوفي

<«العمل<<جريدةكتبتذلكوفي.القطرينعنالتامالجالء
:الشقيقالقطرفيالحكومةحزبحاللسانوهي<التونسية

فياألكيدةوغبتهاتبرزبالرباطالرسميةاألوساطإن<<
غرابةمنالتحالفهذافيكانومهما،فونسامعالتحالف
وان،المغربالستقاللضمانخيرأنهتعتبرالمغربيةفالحكومة
.><المستقلةالمغربيةللدولةخيوحليفالسابقةالحاميةالدولة

الشررىحزببهتامالذيالدورعنالجريدةتحدثتثم
:قائلةوواملتالحكومةسياسةسعارمةنيواالستقالل

المغربيةالحكومةمعللتفاهميميلوذالقرنيينالقادة.ذ<>
تدمنقد.االستيطاذواتفاقيةوالقانيالفنيبالتعاونيتعلقنيما
،االتفاتيةهذهمن2(للبدجديذةصيغةبالمغربفرنسامفير
بينالمقاوماتإيقافنذكر_نيتبب_كماالذيالبدهذا



اتفاقأتعتبواذالرباطوحكومة.اآلخيىسبتمبرنيوفرنساالمغرب

.<<الوقوعوشكعلىالمرفوعهذاني

يعتبراالمنتقاللحزبأنالمذكورةالجريدةوأضافت
بالخطابهذاعلىواستدلتأساسيةنقطةفرنسامحالتعاون

فكرةيحبذحزبهأنفيهوأعلن،البيضاءاوباالزعيمهألقاهاألي
بماهذاعلىالتونسيةالصحيفةاستدلتكما<فرنسامحالتعاون
)آ958يناير25عدد(بالفرنسية<«االستقالل«<جريدةتكتبهكانت

بماالميادينجمحفيفرنسامحالتعاونلفكرةحزبهاقبولحول
منالتونسيةالجريدةاستنتجتوقد.الصحراءاستغاللهذافي
نحواتجاهكلعنتبتعدكانتالمغربيةالحكومةأنكلههذا

الرأي00علقوقل.فرنسامحالتحالففيلرغبتهاالعربيالشرق
هوفرنسامحالتحالفيكونهل:متساثآلهذاعلىنفسه«0العام

؟الغرببعجلةلالرتباطالرباطحكومةتستعملهاالتيالوسيلة

الحقيقيالسياسياالتجد»وجالءقوةبكلاتضحهناإلى

اتخاذعدم~علىتونسأزمةأثناءالمغربية_الحكومةحملالذي

اتخاذوعلى<والمصلحةالواجبيقتضيهكانالذيالموقف

تأعوكانتالتيوصحفهاالمعارضةمحوالقمحالشدةموقف

فيفعألوتعمل،االيتعماوضدتونسمناصرةإلى_مخلصة_

الوطنوسمعةالشرفوانقاذ،الوطنيةلنداءتلبيةهذاسبيل

ضحية<<العامالوأي<>جريدةذهبتوهكذا.معآوالشعب

هذهفيالحريةمحنةتحالوافيمحنتهاوكانت0والشرفالواجب



فيالومفهومةواضحةتكونحتىقصتهاسنوويكلماالبالد
وأسرارهاخفاياهافيكذلكبل<فقطوأطوارهاعناصرها
.التاريخيةوحقائقها<السياسية

.(38العدو_1959يوليو25موافق1379محرم19:العامالرأي
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